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Władysław Zalewski

PREZENTACJE – RAPORTY

Znaczenie zagranicznych praktyk
studentów uczelni konserwatorskich
na terenie Włoch i Francji 1990-2000
(Głos w dyskusji)

Od wielu lat pedagodzy kształcący w dziedzi-
nach konserwatorskich usiłowali organizować wy-
jazdy zagraniczne studentów nie tylko w formie
wycieczek i zwiedzania zabytków, ale też w formie
praktycznego udziału w pracach konserwatorskich.
Było to przed rokiem 1990 niezwykle trudne, obo-
wiązywały bowiem znane ograniczenia w wyjaz-
dach do Europy.

Dla adeptów sztuki, a w szczególności w spe-
cjalności konserwatorskiej, kontakt nie tylko z dzie-
łami sztuki, ale też z odmienną w każdym kraju
europejskim praktyką konserwatorską jest rzeczą
konieczną. Chciałem więc korzystając z tematu, jaki
został podjęty na naszym obecnym spotkaniu,
przedstawić krótko przebieg pobytu naszych stu-
dentów i ich konfrontację z zupełnie innymi wa-
runkami, z jakimi zetknęli się bezpośrednio wcią-
gnięci w wykonawstwo konserwatorskie.

Drugim problemem jest zupełnie inna sytuacja
nasza i naszego sposobu kształcenia w ramach
Wspólnoty Europejskiej. Nie możemy kształcić
studentów jedynie w dostosowaniu do naszych
warunków krajowych. Bardzo trudno przewidzieć
nam obecnie, w jakiej części Europy czy też świata
będą działali nasi absolwenci.

Musimy wykorzystać dziś wszystkie możliwo-
ści, aby każdy nasz student miał okazję do zetknię-
cia się z konserwatorską praktyką zagraniczną.
Można tu liczyć na indywidualne możliwości stu-
dentów, uczelniane programy europejskie, na sty-
pendia różnych fundacji, ale najwyżej oceniam
praktyki w formie zbiorowego wyjazdu grupowe-
go zorganizowanego przez uczelnię ze świadomym
prowadzeniem pedagogicznym. Jest to oczywiście
forma najtrudniejsza do zorganizowania, ale po-
staram się pokazać tego typu wyjazdy, jakie udało
się już odbyć we Włoszech i Francji.

W krakowskiej Katedrze Konserwacji i Restau-
racji Malowideł Ściennych Wydziału Konserwacji

ASP już od lat 80. ubiegłego wieku udało się zor-
ganizować trwające przez 13 lat coroczne dwumie-
sięczne prace IV roku studiów w Lombardii we
Włoszech. Stało się to dzięki kontaktom i pomocy
profesora Antonio Masarellego, założyciela szkoły
konserwatorskiej w Botticino Sera (Brescia), wła-
ściciela firmy konserwatorskiej „Techne” oraz [So-
priintendenta] konserwatora prowincji Brescia,
Rugero Bosci.

W rezultacie mieliśmy możliwość pracować
często wraz z konserwatorami włoskimi przy
ogromnej ilości malowideł ściennych pochodzą-
cych z różnych epok historycznych.

Chciałbym w kilku fragmentach przedstawić
malowidła, przy których mieliśmy możliwość re-
alizacji prac konserwatorskich, a często też doko-
nywać odkrycia nieznanych malowideł ucząc się
jako pedagodzy i studenci tego wszystkiego, co nie-
sie tak niesłychanie bogata w malowidła ścienne
Italia.

Przedstawiony tu przeze mnie materiał ilustra-
cyjny pokazuje z jednej strony wielkie nagroma-
dzenie nawarstwiających się na sobie malowideł,
z drugiej masowe powstawanie malowideł ścien-
nych jako zamawiane w formie jednorazowych in-
dywidualnych fundacji.

Przedstawienia alegoryczne oraz Czterech
Ewangelistów autorstwa J. Palmy z 1. ćw. XVII w.
w katedrze Salo, prow. Brescia.

Przedstawienia figuralne i iluzjonistyczne au-
torstwa J. Sassi z 1729 roku w kościele przyklasz-
tomym benedyktyńskim w Rodengo Saiano, prow.
Brescia.

Przedstawienia scen z życia świętych różnych
autorów – 1501, 1516, w kościele przyklasztomym
św. Wawrzyńca w Gottolengo, prow. Brescia.

Przedstawienia scen z życia Chrystusa, Matki
Boskiej i Świętych w kościele Santa Maria Assunta
w Manerba del Garda, prow. Brescia.
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Kościół św. Wawrzyńca w Gottolengo prow. Brescia, Wło−
chy. Malowidło z XV wieku w czasie odsłaniania (u góry)
spod pobiały i po odsłonięciu (na dole)

Kościół Santa Maria Assunta w Ma−
nerba del Garda, prow. Brescia,
Włochy. W odkryciu muru widocz−
ne malowidło (po prawej)
Malowidlo z XV wieku po odsłonię−
ciu (na dole)

Sceny figuralne i sceny biblijne z XII w. w Pa-
lazzo Delia Ragione w Mantovie, prow. Mantova.
Fryzy z XV w. w Palazzo Ducale w Sabbionecie,
prow. Mantova.

To tylko najważniejsze i cenniejsze odkrycia
i konserwacje, jakich udało się dokonać w tych
latach.

Drugi podobnie zorganizowany pobyt studen-
tów wszystkich trzech uczelni konserwatorskich,
a więc Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwator-
stwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
Wydziałów Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
ASP w Warszawie i Krakowie miał miejsce w 2004
roku we Francji na zaproszenie mera miasta Nancy.

Możliwość takich praktyk studenckich zaistniała
dzięki Międzyuczelnianemu Instytutowi Konser-
wacji Dzieł Sztuki, w konkretnie inicjatywie prof.
Andrzeja Kossa z ASP w Warszawie.

Dwa miesiące pobytu naszych studentów w tym
wspaniałym bogatym w zabytki ośrodku było kon-
sekwencją spotkań prezyden-
tów Francji i Polski w mieście,

które było siedzibą króla Polski i księcia Lotaryngii
Stanisława Leszczyńskiego. Przedmiotem tak wy-
sokiej protekcji była chęć ratowania ufundowane-
go przez Leszczyńskiego kościoła Notre Dame de
Bonsecours, który znalazł się w stanie wielkiego
zaniedbania. Jest to jednocześnie kościół grobowy
króla, gdzie wspaniały jego nagrobek ufundował
król Ludwik XV, zaś sklepienie udekorowane jest
malowidłami sławnego w XVIII wieku malarza
Josepha-Clauda Gillesa zwanego Le Provencal (ok.
1741).

Konieczność ratowania tego malowidła będą-
cego w bardzo złym stanie powodowała bardzo
długie pertraktacje na temat ich konserwacji przez
polskich konserwatorów dzieł sztuki. W końcu
wysokie protekcje i usiłowania merostwa Nancy
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Kościół św. Wawrzyńca w Gottolengo, prow. Brescia, Włochy. Malowidło z XV wieku podczas zdejmowania zamuro−
wania i po odsłonięciu

Kościół Notre Dame de Bonsecours
w Nancy, Francja. Grobowiec króla
Stanisława Leszczyńskiego

Kościół Notre Dame de Bonsecours w Nancy, Francja. Malowidło z XVIII wieku w czasie odsłaniania i po odsłonięciu

Palazzo delia Ragione w Mantovie, Włochy. Fragment malowidła z XII wieku
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nie przyniosły rezultatów. Francuskie przepisy
prawne spowodowały rozpisanie przetargu pomię-
dzy francuskimi firmami konserwatorskimi. Skoń-
czyło się na propozycji merostwa Nancy odbycia
praktyk polskich studentów konserwacji. Były one
świetnie zorganizowane zarówno pod względem
warunków pobytu, jak i możliwości zwiedzania za-
bytków Lotaryngii.

Najważniejszą sprawą była możliwość odbycia
praktyk w wielu firmach konserwatorskich lub
w swoim profilu do nich zbliżonych.

Merostwo Nancy bardzo poważnie podeszło do
pobytu i praktyk naszych studentów rozpisując
między nimi szczegółową ankietę na temat ich in-
dywidualnej oceny pobytu.

Tak jak inicjatywy we Włoszech, tak samo akcje
miasta Nancy nie znalazły niestety możliwości
kontynuacji.

Na zakończenie chciałbym więc poczynić wła-
sne spostrzeżenia z korzyści i doświadczeń, jakie
mogli studenci uzyskać z tak zorganizowanych wy-
jazdów. Oczywiście są to bardzo wycinkowe i przy-
padkowe, ale realne spostrzeżenia.

Przede wszystkim odnieśliśmy wrażenie, że
profesjonalizm naszych studentów w określonych,
będących przedmiotem studiów specjalnościach
jest znacznie większy niż przeciętnych osób upra-
wiających konserwację we Włoszech i Francji.

Przydatność w zróżnicowanych aspektach pra-
cy konserwatorskiej jest u pracowników zagranicz-
nych firm konserwatorskich znacznie większa.
Właściciele firm mogą dzięki temu elastycznie po-
dejmować bardzo zróżnicowane prace konserwa-
torskie przy różnego rodzaju zabytkach.

Z drugiej strony pracownicy są też bardzo do-
brze przygotowani do podejmowania wszelkich
prac pomocniczych typu technicznego przygoto-
wania frontu prac konserwatorskich. Ci sami lu-
dzie są więc wykorzystywani elastycznie do wszyst-
kich zajęć, które w danej chwili są ważne dla fir-
my. Taka sytuacja zajmowania się wszystkim odbi-
ja się oczywiście bardzo niekorzystnie na precy-
zyjnych zabiegach konserwatorskich, zwłaszcza
estetycznych.

Charakterystyczne jest też większe niż u nas
podporządkowanie firmom produkującym mate-
riały konserwatorskie. Są one bezkrytycznie stoso-
wane do zabytku na zasadzie „recept fabrycznych”
bez dociekania ich składu i konsekwencji użycia.

Przy pracach konserwatorskich zwłaszcza na
rusztowaniach obowiązuje bardzo skrupulatnie
przestrzegana dyscyplina. Każde przerwanie zajęć,
nawet uzasadnione zorganizowaniem odpowied-
nich narzędzi, jest interpretowane jako nieprzygo-
towanie konserwatora do pracy. Wykluczone są roz-
mowy w czasie wykonywania czynności konser-

watorskich. Jakże dalekie są takie często przesadne
zwyczaje w odróżnieniu od naszych tradycji PKZ-
owskich.

Ważne jednak są dla nas te zjawiska, które mogą
stanowić zagrożenie dla naszej praktyki konserwa-
torskiej w kraju. Są to oczywiście skrajne, nieczęste
sytuacje, gdy zetknęliśmy się z rezultatami prac firm
udających „prace konserwatorskie”. Sprytnie naśla-
dując zewnętrzne wizualne pozory prac konserwa-
torskich, operując ekwilibrystyką ze stawianiem
i rozbieraniem rusztowań w zależności od termi-
nów komisji odbiorczych. Takie firmy mogą szukać
rynków pracy w całej Wspólnocie Europejskiej.

Wielu członków urzędów konserwatorskich
nadzorujących prace wierzy też w schematyczne
zasady i przepisy, zwłaszcza estetyczne, które ge-
neralnie nie pasują do wszystkiego i niweczą indy-
widualny efekt poszczególnych zabytków.

Tego rodzaju zarzuty nie dotyczą wyspecjalizo-
wanych firm i instytutów państwowych, gdzie cały
proces konserwacji przy wybranych i czołowych
zabytkach jest prowadzony na o wiele wyższym
poziomie niż nasze realizacje. Dotyczy to zwłasz-
cza o wiele lepszego przygotowania badawczo-do-
kumentacyjnego przed przystąpieniem do realiza-
cji konserwatorskich. Nie ma przy tego rodzaju
pracach wyścigu z czasem, jakie „rocznicowo” zda-
rzają się u nas. Nie ma też terminów nierealnych,
bo skończą się pieniądze.

Tego rodzaju spostrzeżenia nie są wyłącznie
moimi obserwacjami. Dzięki zbiorowym wyjaz-
dom, długotrwałym pobytom i możliwościom
podglądania „od podszewki” byliśmy w stanie ze
studentami i kolegami poczynić szereg tego rodzaju
spostrzeżeń niemożliwych do zauważenia w cza-
sie „oficjalnych” prezentacji zrealizowanych prac.

Szereg młodych i starszych kolegów konserwa-
torów wyrażało też obawę, czy wzorowanie się
naszych polityków na osiągnięciach Zachodu nie
przyniesie rozszerzenia się najbardziej negatyw-
nych przykładów u nas w kraju.

Trzeba pamiętać, że różne traktowanie zabyt-
ków w takich krajach jak Włochy czy Francja pole-
ga też na „nadmiarze” zabytków, niektóre trakto-
wane są jako drugorzędne, podczas gdy w naszym
kraju byłyby pierwszorzędne. Nie wydaje się więc
możliwe, abyśmy mogli w naszych miastach po-
siadających jeszcze atrakcyjny charakter zabytko-
wy ograniczać się do odnowy fasad.

Uważam, że bez możliwości konfrontacji na-
szych doświadczeń z praktyką zachodnioeuropej-
ską nie jesteśmy w stanie zachować naszej działal-
ności konserwatorskiej. A od kogo to zależy? –
przede wszystkim od naszych młodych absolwen-
tów wszystkich uczelni mających coś wspólnego
z konserwacją zabytków.


