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Publikacja, opatrzona podtytu-
∏em Cesare Brandi (1906-

1988), jego myÊl i debata o dzie-
dzictwie. Sztuka konserwacji-re-
stauracji w Polsce, zawiera pe∏-
ny zestaw wystàpieƒ wyg∏oszo-
nych podczas konferencji o tym
samym tytule, która odby∏a si´ 
w Oran˝erii Muzeum Pa∏acu 
w Wilanowie 5-6 paêdziernika
2007 r. Trafi∏a ona w r´ce czytel-
ników w dniu otwarcia konfe-
rencji. Zarejestrowa∏a zatem to
wa˝ne wydarzenie, ∏àczàce teore-
tyczny i praktyczny dorobek pol-
skich i europejskich konserwa-
torów, a równoczeÊnie wpisa∏a si´
w szeroko obchodzone na Êwiecie
stulecie urodzin wielkiego W∏o-
cha, omawiajàc jego dokonania 
i ich znaczenie dla wspó∏czesnej
ochrony dziedzictwa kultury. 

Ksià˝ka sk∏ada si´ z czte-
rech g∏ównych cz´Êci poÊwi´co-
nych ró˝nym aspektom konser-
wacji-restauracji, a otwiera jà
wprowadzenie autorstwa prof.
Iwony Szmelter, zapowiadajàce
tematyk´ podejmowanà podczas
konferencji i w towarzyszàcej jej
publikacji. 

Blok siedmiu referatów, ze-
branych pod wspólnym tytu∏em
„MyÊl Cesare Brandiego a deba-
ta o dziedzictwie dóbr kultury”,
jest próbà dokonania swoistego

obrachunku, analizy roli, jakà
odegra∏a na przestrzeni dziesi´-
cioleci polskiej konserwacji-re-
stauracji koncepcja Cesare Bran-
diego. Autorzy artyku∏ów doko-
nujà analizy êróde∏ teorii Bran-
diego, g∏´boko umocowanej w tra-
dycji filozofii europejskiej, w któ-
rà wpisujà si´ Platon, Kant, 
Hegel, Husserl, Bergson i wielu
innych znakomitych myÊlicieli.
Podejmujà tak˝e tematyk´ wp∏y-
wu tej teorii i jej odniesieƒ do
praktyki konserwatorskiej ostat-
niego pi´çdziesi´ciolecia oraz do
z∏o˝onej, wieloaspektowej prob-
lematyki sztuki wspó∏czesnej. 

W tej cz´Êci ksià˝ki Giusep-
pe Basile pisze o Cesare Brandim;
Wojciech Kurpik – o istocie res-
tauracji; Andrzej Tomaszewski
odnajduje êród∏a teorii i oddzia-
∏ywania w∏oskiej szko∏y restau-
racji; W∏adys∏aw Zalewski pisze 
o wspó∏czesnych rozwiàzaniach
estetycznych stosowanych w kon-
serwacji malowide∏ Êciennych 
w Êwietle za∏o˝eƒ przyj´tych przez
Cesare Brandiego; Iwona Szmel-
ter analizuje aktualne znaczenie
koncepcji Brandiego w odniesie-
niu do takich wartoÊci, jak: paty-
na, wartoÊç dawnoÊci, kryteria wy-
boru programu konserwatorskie-
go, a tak˝e znaczenie dla spuÊ-
cizny sztuki nowoczesnej; Moni-
ka Jadziƒska porusza problem
autentyzmu w konserwacji-res-
tauracji w Êwietle teorii Brandie-
go; przedmiotem zainteresowania
Janusza Krawczyka jest rzeczo-
na teoria jako przedmiot refleksji
historyczno-konserwatorskiej.

Nast´pny blok, zatytu∏owa-
ny „Pluribus unum; konserwa-
cja-restauracja – nauka i sztuka
a spo∏eczeƒstwo”, stanowi przede
wszystkim prób´ skatalogowania
i podsumowania najwa˝niejszych
problemów i wyzwaƒ wspó∏czes-
noÊci, za jakie uznaç mo˝na naj-
nowsze zdobycze technik badaw-
czych i konserwatorskich oraz
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poszukiwanie nowych form ko-
munikacji ze spo∏eczeƒstwem i no-
wych form ochrony dziedzictwa.
Otwiera go Dusan C. Sulik z Getty
Conservation Institute artyku-
∏em poÊwi´conym jednoÊci kon-
serwacji jako nauki i sztuki.
Aktualnymi metodami badaƒ dzie∏
sztuki oraz programowaniem prac
konserwatorsko-restauratorskich
zajmuje si´ El˝bieta Basiul, a Gra-
˝yna Korpal omawia estetycznà
sytuacj´ dzie∏a sztuki w konser-
wacji-restauracji. Zagadnieniom
z dziedziny fizyki, sprzyjajàcym
wspó∏czesnemu rozwojowi metod
badawczych, które sà u˝yteczne 
w post´powaniu konserwatorskim
poÊwi´ca swój artyku∏ Jan Mar-
czak. Projektowanie konserwator-
skie jako platforma porozumienia
mi´dzy konserwatorem a u˝yt-
kownikiem jest tematem tekstu
Mieczys∏awa Steca. Ten blok za-
myka artyku∏ Bogumi∏y J. Rouby
dotyczàcy teorii Cesare Brandie-
go rozwa˝anej w kontekÊcie uwa-
runkowaƒ spo∏ecznych polskiej
ochrony, konserwacji i restaura-
cji zabytków.

W kolejnej cz´Êci znalaz∏y
si´ opracowania odnoszàce si´ za-
równo do 60-letniej historii i te-
raêniejszoÊci trzech polskich szkó∏
konserwatorskich, które zapew-
niajà wykszta∏cenie na poziomie
akademickim. Artyku∏y przybli-
˝ajà postaci wspó∏czesnych Bran-
diemu wielkich twórców polskich
akademickich oÊrodków konser-
watorskich: Bohdana Marconiego,
Leonarda Torwirta oraz Józefa
Dutkiewicza, których sposób my-
Êlenia ukszta∏towa∏ podstawy pol-
skiej szko∏y konserwacji i restau-
racji. Artyku∏y zosta∏y zebrane
pod wspólnym tytu∏em „Polska
sztuka konserwacji-restauracji –
historia i wspó∏czesnoÊç”. Przed-
stawiajà narodziny i rozwój uni-
katowej koncepcji edukacji kon-
serwatorskiej, opartej na integral-
nym po∏àczeniu sztuki i nauki,

oraz ewolucj´ polskich szkó∏ od
poczàtkowej konkurencji do dzi-
siejszej Êcis∏ej wspó∏pracy. 

W tej cz´Êci Iwona Szmel-
ter przedstawia miejsce, jakie
upatrywa∏ Bohdan Marconi dla
sztuki konserwacji w interdyscy-
plinarnym modelu sztuki i nauki.
Jerzy Nowosielski omawia osiàg-
ni´cia Wydzia∏u Konserwacji 
i Restauracji Dzie∏ Sztuki Aka-
demii Sztuk Pi´knych w Warsza-
wie, Gra˝yna Korpal – Wydzia∏u
Konserwacji i Restauracji Dzie∏
Sztuki krakowskiej Akademii
Sztuk Pi´knych, a Jadwiga ¸uka-
szewicz – toruƒskiej szko∏y kon-
serwacji zabytków. Maria Osta-
szewska przybli˝a postaç i doko-
nania Józefa Edwarda Dutkie-
wicza, a Józef Flik – Leonarda
Torwirta. Zagadnieniom konser-
wacji-restauracji poÊwi´cony jest
artyku∏ Haliny Rosy.

Ostatni blok zawiera 6 opra-
cowaƒ, z których ka˝de podejmu-
je kwestie teorii konserwacji i res-
tauracji w powiàzaniu z konkret-
nym przypadkiem, grupà obiek-
tów, dzia∏alnoÊcià zespo∏u ludzi.
Zebrane zosta∏y pod wspólnym ty-
tu∏em „Relacje teorii z podejmo-
waniem decyzji i praktykà kon-
serwacji-restauracji”. Wspó∏autor-
ki pierwszego z nich – Jolanta
Korcz, El˝bieta Szmit-Naud, Bo-
gumi∏a J. Rouba – na przyk∏a-
dzie projektu konserwatorskiego
dla toruƒskiej katedry wskazujà
na koniecznoÊç kompleksowego
traktowania zabytku i jego histo-
rycznych nawarstwieƒ. Wybrane
projekty badawczo-konserwator-
skie zrealizowane przez pedago-
gów Wydzia∏u Konserwacji i Res-
tauracji Dzie∏ Sztuki ASP w War-
szawie prezentuje Joanna Czerni-
chowska. O kompleksowych, nie-
typowych pracach przy dekora-
cjach Êciennych i pojawiajàcych
si´ problemach decyzyjnych pi-
sze Andrzej Mazur, a Marzena
Ciechaƒska zastanawia si´, czy

dekoracje Êcienne na papierze we
wn´trzach zabytkowych nale˝y
podczas ich restauracji traktowaç
jako podmiot czy element ca∏oÊci.
Jej artyku∏ stanowi zatem dywa-
gacj´ na temat sztuki kompromi-
su. Co dzieje si´ z dzie∏em sztuki
i zabytkiem, którego konserwacja
przynios∏a nowe odkrycia i jak to
wp∏ywa na przebieg prac restau-
ratorskich – zastanawia si´ An-
drzej Koss. Daje na to pytanie od-
powiedzi nawiàzujàce do wspó∏-
czesnych technologii. Artyku∏ Mar-
cina Kozarzewskiego i Przemys∏a-
wa Gorka, traktujàcy o Refekta-
rzu Konwentu i Wielkim Refekta-
rzu na Zamku w Malborku w 100
lat po pracach Konrada Stein-
brechta, stanowi noblitacj´ tego
poprzedniego procesu restauracji.

MyÊl Cesare Brandiego prze-
nikn´∏a do Polski stosunkowo
szybko, mimo ˝e pe∏nego pol-
skiego t∏umaczenia i wydania je-
go „Teorii restauracji” dokonano
dopiero w 2006 r. Koncepcja
Brandiego trafi∏a u nas na szcze-
gólnie podatny grunt, zbiega∏a si´
bowiem z duchem polskiej kon-
serwacji, traktujàcej ochron´ za-
bytków jako patriotyczny obowià-
zek, a pracy konserwatora nada-
jàcej rang´ szczególnego rodzaju
misji. Najmniej odniesieƒ zna-
laz∏a w konserwacji zabytków ar-
chitektury, które wed∏ug Bran-
diego powinny byç traktowane
tak samo, jak inne dzie∏a sztuki.
Wynika∏o to, i pozostaje nadal
aktualne, z niedostatków kszta∏-
cenia w tej dyscyplinie. 

Warszawska debata, po-
przez przywo∏anie wielu wàtków
teoretycznych i doÊwiadczeƒ prak-
tycznych, sta∏a si´ wa˝nym wyda-
rzeniem. By∏a pierwszà na tak sze-
rokà skal´ próbà dokonania pod-
sumowania czasu „przed” i „po”
transformacji ustrojowej, ana-
lizy, refleksji, zasygnalizowania
zjawisk spo∏ecznych znaczàcych
dla ochrony dziedzictwa kultury. 
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przemyÊlenia ich autorów, w zde-
cydowanej wi´kszoÊci praktyków
konserwatorów-restauratorów dzie∏
sztuki. Podobnie jak teoria Cesare
Brandiego powsta∏a w bezpoÊred-
nim zwiàzku z doÊwiadczeniami
p∏ynàcymi z praktyki, tak i pre-
zentowane w ksià˝ce materia∏y 
sà Êwiadectwem nierozerwalnoÊci
sztuki konserwacji-restauracji
i nauki, która z jednej strony
czerpie z aparatu badawczego
i doÊwiadczeƒ wielu dyscyplin, 
z drugiej jednak pozostaje naukà
samoistnà, budowanà z cegie∏ek
wiedzy pozyskiwanych z ka˝dego
poddawanego opracowaniu dzie∏a.
Tak jak wspó∏czesna medycyna
nie mo˝e si´ obyç bez chemii, fi-
zyki, informatyki, lecz jej istot´
tworzy wiedza p∏ynàca z kontak-
tu lekarza z pacjentem, tak i te-
oria konserwacji-restauracji rodzi
si´ z jej praktycznych doÊwiad-
czeƒ. Jest wa˝ne, by doÊwiadcze-
nia te gromadziç, budujàc wielo-
p∏aszczyznowà wiedz´, sprawnie
przekazywanà dalej wszystkim,
którzy wp∏ywajà na losy zabyt-
ków – wa˝nego sk∏adnika dzie-
dzictwa naszej kultury.

Na koniec ostatnia reflek-
sja… Inicjatywa i niespo˝yta
energia prof. Iwony Szmelter,
wielka sprawnoÊç organizacyjna
prof. Andrzeja Kossa, wysi∏ek
Magdaleny Kijanko, Moniki Ja-
dziƒskiej i wielu innych osób, do-
prowadzi∏y do wydarzenia na nie-
spotykanà skal´, na które z∏o-
˝y∏y si´: konferencja, wystawa,
spotkania towarzyszàce, wydanie
omawianej publikacji. Sta∏o si´
jednak jeszcze coÊ wa˝nego –
pasja, z jakà prof. Iwona Szmel-
ter najpierw pilotowa∏a t∏uma-
czenie „Teorii restauracji”, a po-
tem stara∏a si´ dotrzeç z nià do
naszej konserwatorskiej spo-
∏ecznoÊci, sprawi∏a, ˝e w ciàgu
ostatniego roku w Polsce mia∏o
miejsce „wielkie czytanie” Cesare
Brandiego. Sposób, w jaki zosta-
∏a zadana ta obowiàzkowa lektu-
ra, ale i odpowiedê Êrodowiska
polskich konserwatorów-restau-
ratorów, które podj´∏o wyzwanie,
budzi uznanie, wielkà radoÊç 
i nadziej´ na przysz∏oÊç. 

A owo wielkie, wspólne
czytanie jest wartoÊcià samà 
w sobie!

Publikacja utrwala to zna-
czàce wydarzenie. Zebrane w niej
teksty stanowià zapis Êwiado-
mych dokonaƒ, ale i trudnej dzi-
siejszej sytuacji w ochronie dzie-
dzictwa kultury. Patologie, b´dà-
ce pochodnymi braku procedur
chroniàcych jakoÊç prac konser-
watorsko-restauratorskich, dos-
tatecznej ochrony zawodu, niesys-
tematycznej i z∏ej dystrybucji Êrod-
ków na ochron´, a przede wszys-
tkim braku zorganizowanej, co-
dziennej profilaktyki, przyczy-
niajà si´ do wyniszczania naszych
zabytków. Decydujà one o drama-
tycznej, ciàgle rosnàcej przepaÊ-
ci mi´dzy teorià a praktykà.
Klarowne koncepcje Brandiego,
odnoszàce si´ do potrzeby ochro-
ny potencjalnej jednoÊci dzie∏a,
jego autentycznoÊci, wartoÊci his-
torycznych i estetycznych, bywa-
jà zaprzepaszczane w starciu 
z rzeczywistoÊcià przetargów,
drapie˝nym kapitalizmem, inte-
resami producentów materia∏ów
budowlanych i modà na masowe
„odnawianie zabytków”.

Wszystkie artyku∏y pre-
zentujà doÊwiadczenia i dojrza∏e

His publication, with the sub-  
title: Cesare Brandi (1906-

1988), jego myÊl i debata o dzie-
dzictwie. Sztuka konserwacji-re-
stauracji w Polsce (Cesare Bran-
di /1906-1988/, His Thought
and the Heritage Debate. Art 
of Conservation-Restoration in
Poland), contains opinions pre-
sented at a conference held
under the same title at the
Museum Palace Orangery in
Wilanow on 5-6 October 2007.

The collection documents an im-
portant event and considers the
theoretical and practical achieve-
ments of Polish and European
conservators; at the same time, 
it is part of the worldwide cel-
ebrations of the hundredth an-
niversary of the birth of the emi-
nent Italian scholar, and dis-
cusses his accomplishments and
their significance for the contem-
porary protection of the cultural
heritage. 

The four parts of the book
deal with various aspects of con-
servation-restoration, introduced
by Prof. Iwona Szmelter. The
authors of the first part analyse
the role played in Polish conser-
vation-restoration by the concep-
tions launched by Cesare Brandi.
The second group of articles con-
siders contemporary problems and
challenges, which include, i. a.
modern research and conservation
techniques, new forms of heritage
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protection, and innovative forms
of communication with society as
regards this particular domain.
Successive material pertain to
the past and present of Polish
conservation-restoration and the
outstanding authors of Polish

academic conservation centres,
Brandi’s contemporaries. The
final part delves into essential con-
servation theories and their refer-
ences to praxis – concrete cases,
complexes of monuments, and
the activity of teams of experts. 

The presented studies testify
to the close connections between
conservation-restoration and as-
sorted disciplines of the arts,
exerting a prominent impact on
the further fate of historical 
monuments. 
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