
8

A Conference of Voivodeship
Conservators of Historical

Monuments, held in Nieborów on
10 and 11 December 2007 and
organised by the National Heri-
tage Board of Poland, dealt with
current problems of the protec-
tion and conservation of monu-
ments. The meeting was attend-
ed by all officiating voivodeship
conservators. 

The conference was inaugu-
rated by Minister Tomasz Merta,
Under-Secretary of State at the
Ministry of Culture and National
Heritage and General Conservator
of Historical Monuments, who
presented the foremost currents
of the reform of Polish conserva-
tion services. Minister Merta drew
attention to the necessity of com-
pleting a structural reconstruction
of the conservation services and
the reintroduction of supervision
by the Minister of Culture and

National Heritage over the offices
of voivodeship conservators.

Participants of the discussion
drew attention to the necessity of
devising standards for including
the protection of historical  monu-
ments into guidelines for spatial
development plans, as well as 
a uniform standard of shaping
the conservation policy, a task to
be entrusted to self-government
conservators.  

Marcin Gawlicki, Director of
the National Heritage Board of
Poland, outlined the Board’s
basic activity in 2007 as well as
the conceptions of the strategic
targets which the Board intends
to pursue in the nearest future:
the establishment, together with
the offices of the voivodeship con-
servators, of a historical monu-
ments database, the assessment
of the register of historical monu-
ments, the precise definition of

the protected resources, as well
as the creation of a conservation
doctrine and strategy, and an ef-
fective educational policy focus-
ed on the needs of the conserva-
tion services. 

On the second day of the con-
ference the speakers considered
the principles of the functioning
of Regional Centres for the Study
and Documentation of Historical
Monuments, presented concep-
tions of a historical resources
data-base, and discussed the edu-
cational and popularisation
activity of the National Heritage
Board of Poland. 

Finally, the conference par-
ticipants approved of the pro-
posal made by the Director of 
the National Heritage Board of
Poland, i. e. that at least two or
three meetings of this sort should
be held each year, always in his-
torical buildings. 

CONFERENCE OF VOIVODESHIP CONSERVATORS OF HISTORICAL MONUMENTS 
IN NIEBORÓW
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„CESARE BRANDI (1906-1988), JEGO MYÂL I DEBATA O DZIEDZICTWIE.
SZTUKA KONSERWACJI-RESTAURACJI W POLSCE” 

Mi´dzynarodowa konferencja naukowa
Warszawa, 5-6 paêdziernika 2007 r.

M i´dzynarodowa konferencja
naukowa „Cesare Brandi

(1906-1988), jego myÊl i debata
o dziedzictwie. Sztuka konser-
wacji-restauracji w Polsce” od-
by∏a si´ w dniach 5-6 paêdzierni-
ka 2007 r. w Oran˝erii Muzeum
Pa∏acu w Wilanowie. Stanowi∏a
element debaty, która w ostat-
nich dwóch latach przetacza 
si´ przez ca∏y Êwiat w zwiàzku 

z 100. rocznicà urodzin Cesare
Brandiego. 

Celem konferencji by∏o do-
konanie próby rewizji podstaw teo-
retycznych opieki nad dobrami
kultury, historii tej opieki i oceny
praktyki. Miejsce, w którym si´
odby∏a, nie by∏o przypadkowe.
Konferencja bowiem, oprócz wio-
dàcego teoretycznego tematu, do-
tyczy∏a retrospektywy polskiego

szkolnictwa wy˝szego w zakresie
konserwacji-restauracji dóbr kul-
tury, a tak˝e stworzy∏a szerokie
mo˝liwoÊci prowadzenia ˝ywej dy-
skusji nt. trendów w konserwacji-
restauracji oraz rekonstrukcji, co
mia∏o miejsce m.in. w trakcie
zwiedzania pa∏acu, jego wn´trz,
ogrodu i otoczenia oraz zapo-
znawania si´ z pracami przy fa-
sadzie obiektu. 
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Konferencji towarzyszy∏a
wystawa, na którà z∏o˝y∏o si´ kil-
kanaÊcie paneli przedstawiajà-
cych dzie∏o ˝ycia Cesare Brandie-
go oraz ponad 90 posterów obra-
zujàcych histori´, struktur´ i osiàg-
ni´cia trzech polskich uczelni kon-
serwatorskich, jak równie˝ Mi´-
dzyuczelnianego Instytutu Kon-
serwacji-Restauracji Dzie∏ Sztuki
– wykonawcy wspomnianych wy-
˝ej prac konserwatorskich w pa-
∏acu wilanowskim.

Do tematu konferencji na-
wiàzywa∏y trzy nowoÊci wydawni-
cze dost´pne dla jej uczestników: 
q „Sztuka konserwacji i restau-

racji / The Art of Conservation
and Restoration” pod red. Iwo-
ny Szmelter i Moniki Jadziƒ-
skiej, zawierajàca materia∏y
pokonferencyjne; 

q „Teoria Restauracji – Cesare
Brandi” w polskim przek∏adzie
Magdaleny Kijanko;

q „Conservatio Creatio Aeterna Est”
– reprint biuletynu ministra sztu-
ki i kultury z 1920 r. wraz z t∏u-
maczeniem na j´zyk angielski.

Na sali konferencyjnej spot-
ka∏o si´ kilka pokoleƒ polskich
konserwatorów, w tym potom-
kowie pionierów konserwacji 
w Polsce, których ˝yciowe doko-
nania Êwiadczy∏y o ciàg∏oÊci sta-
raƒ o polskie zabytki, a tak˝e 
historycy sztuki, archeolodzy,
architekci i liczni studenci.
Konferencja przybli˝y∏a nie tylko
histori´ polskiego konserwator-
stwa, ale i nowoczesne myÊlenie 
o dziedzictwie. Debata poszerzy-
∏a obecny model kszta∏cenia 
o wnioski z recepcji teorii Cesare
Brandiego, a wizualna strona wy-
k∏adów, m.in. toruƒska prezen-
tacja trójprzestrzenna z gotyckiej
katedry Âwi´tych Janów, uczyni-
∏a je bardziej czytelnymi. 

Panele wystawowe i zapre-
zentowane wydawnictwa spe∏ni∏y
wa˝nà rol´ w przybli˝eniu uczest-
nikom konferencji jej tematu, 
a zw∏aszcza istoty upowszechnie-
nia teorii Brandiego. Opuscolo
w∏oskich partnerów konferencji
wyjaÊnia∏o, ˝e Brandi postrzega∏
dzie∏o sztuki jako fenomen i po-

stulowa∏ zachowanie jego poten-
cjalnej jednoÊci podczas konser-
wacji-restauracji. Zwraca∏ uwag´
na niebezpieczeƒstwa selekcji war-
toÊci i kontrowersje wokó∏ oczysz-
czania, a tak˝e traktowa∏ uzupe∏-
nianie ubytków jako newralgiczne
czynnoÊci w procesie restauracji,
prowadzàce cz´sto do zafa∏szowa-
nia autentyzmu. Pokazano na
przyk∏adach wprowadzenie tra-
teggio, jako metody uzupe∏niania
ubytków kreskà – widocznego
tylko z bliska. Dla zachowania
oryginalnoÊci i autentyzmu sztu-
ki przypomniano o poj´ciu bipo-
larnoÊci materii sztuki, z jednej
strony majàcej okreÊlonà struk-
tur´, z drugiej zaÊ pe∏niàcej funk-
cj´ noÊnika idei. Opiek´ nad
dziedzictwem sztuk plastycznych
przedstawiono szeroko na w∏o-
skich przyk∏adach, poczynajàc od
architektury, poprzez archeologi´,
tradycyjne dyscypliny plastyczne,
na sztuce nowoczesnej koƒczàc. 

1. Wies∏aw Procyk podczas oprowadzania goÊci konferencji po Muzeum Pa∏acu 
w Wilanowie i prezentacji efektów prac restauratorskich przy jego fasadzie, wykona-
nych w ramach MIKRDS. Fot. P. Zambrzycki.
1. Wies∏aw Procyk showing to the conference guests the Musem Palace in Wilanów
and a presentation of the effects of the restoration of the Palace fa˜ade, carried out as
part of MIKRDS. Photo: P. Zambrzycki.

2. Plakat konferencji autorstwa Maryny
Tomaszewskiej.
2. Poster of the ”Art of conservation”
conference by Maryna Tomaszewska.
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4. Uczestnicy konferencji w Oran˝erii Pa∏acu w Wilanowie na tle paneli przedstawia-
jàcych polskie akademickie szkolnictwo konserwatorskie . Fot. P. Zambrzycki. 
4. Conference participants in the Wilanow Palace Orangery against the background of
panels showing Polish academic conservation training accompanying the event.
Photo: P. Zambrzycki. 

Mi∏ym akcentem by∏o pod-
sumowanie konferencji dokona-
ne przez prof. Giuseppe Basilego 
z Istituto Centrale del Restauro 
w Rzymie. PodkreÊli∏ on pow-
szechnoÊç respektowania „bran-

dyjskich zasad”, takich jak: wy-
ró˝nienie czynników artystycz-
nych i historycznych, indywidu-
alnych cech dóbr kultury oraz
ró˝norodnoÊci kulturowej. Uzna∏
tak˝e, ˝e konferencja w znaczàcy

sposób przyczyni∏a si´ do posze-
rzenia wiedzy, zw∏aszcza w kon-
tekÊcie europejskim, na temat spe-
cyfiki polskiej historii i odbudo-
wy zabytków po powojennym
„szoku ruin”.

Na zakoƒczenie – o spra-
wach formalnych. Konferencja
∏àczy∏a prezentacj´ osiàgni´ç 
w dziedzinie kszta∏cenia konser-
watorów-restauratorów w Polsce
z mi´dzynarodowym programem
„Kultura 2000”, zawartym w ra-
mach projektu Unii Europejskiej
„Cesare Brandi (1906-1988) – His
Thought and European Debate
in the XX Century”. Sesje po-
Êwi´cone Cesare Brandiemu odby-
wa∏y si´ w wielu krajach ca∏ego
Êwiata, warszawska by∏a 72. takim
spotkaniem i – jak dotàd – naj-
wi´kszym z nich. G∏ównym orga-
nizatorem spotkania by∏ Mi´dzy-
uczelniany Instytut Konserwacji 
i Restauracji Dzie∏ Sztuki. Sesja
zosta∏a zorganizowana z udzia-
∏em goÊci zagranicznych, m.in. 
z Istituto Centrale del Restauro 
w Rzymie i Getty Conservation
Institute w Los Angeles, a tak˝e
trzech polskich uczelni: Wydzia∏u
Konserwacji i Restauracji Dzie∏
Sztuki Akademii Sztuk Pi´knych
w Warszawie, Wydzia∏u Konser-
wacji i Restauracji Dzie∏ Sztuki
Akademii Sztuk Pi´knych w Kra-
kowie oraz Instytutu Zabytko-
znawstwa i Konserwatorstwa Uni-
wersytetu Miko∏aja Kopernika 
w Toruniu. Partnerskà wspó∏pra-
c´ okaza∏o Muzeum Pa∏ac w Wi-
lanowie. Korzystano z ˝yczliwo-
Êci i pomocy attache ds. kultury
ambasad W∏och i USA.

W podsumowaniu konfe-
rencji przypomniano nie tylko
podstawowe zasady konser-
wacji-restauracji dóbr kultury, 
w tym idee Cesare Brandiego, ale
tak˝e bardzo wa˝ne przes∏anie
dotyczàce jej interdyscyplinar-
noÊci – Êcis∏ego zwiàzku nauki 
i sztuki, zachowania dobra dzie-

3. Prof. Giuseppe Basile w trakcie wyk∏adu o teorii Cesare Brandiego i jej
wspó∏czesnym odbiorze. Fot. I. Szmelter.
3. Prof. Giuseppe Basile giving a lecture on the theory of Cesare Brandi and its con-
temporary reception. Photo: I. Szmelter.
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dzictwa kultury oraz spo∏ecznego
zrozumienia dla roli spuÊcizny
kulturalnej i cywilizacyjnej. Jest
to aktualne, zw∏aszcza w sytua-
cji niedoskona∏ych rozstrzygni´ç
prawnych zwiàzanych z ochronà
dziedzictwa i kszta∏ceniem facho-
wej kadry. Po 50. latach interdys-
cyplinarnego charakteru konser-
wacji-restauracji w Polsce boleÊ-
nie podzielono „z urz´du” t´ 
powszechnà interdyscyplinarnà
jednoÊç na „sztuki u˝ytkowe” 
i „nauk´”. T´ kwesti´ przedsta-
wiono jasno w bloku wystàpieƒ
konferencyjnych zatytu∏owanych
E Pluribus Unum, czyli „z wielu
jedno” oraz na posterach konfe-
rencyjnych. 

Iwona Szmelter

5. Pokoleniowe spotkania podczas kon-
ferencji, prof. Adam Roman i Robert
Spiczyƒski. Fot. P. Zambrzycki.
5. Meetings of generations; in the pho-
tograph: Prof. Adam Roman and Robert
Spiczynski at the conference. Photo: P.
Zambrzycki.

6. Organizatorzy konferencji: profesorowie Iwona Szmelter („Kultura 2000” UE) 
i Andrzej Koss (MIKRDS). Fot. P. Zambrzycki.
6. Conference organisers: Prof. Iwona Szmelter (“Culture 2000” European Union)
and Andrzej Koss (MIKRDS). Photo: P. Zambrzycki.

C onference titled “Cesare
Brandi (1906-1988), His

Thought and European Debate 
in the XX Century and the Art 
of Conservation-restoration in
Poland” took place in Wilanów
Palace on October 5-6 2007. 

The goal of the conference
was revisiting of theory and good
practice of conservation-restora-
tion of the cultural heritage. The
exhibition which attendance upon
conference showed more than
100 panels connected with Cesa-
re Brandi legacy and history and
the accomplishments of 60 years
of Polish training of conservators
– restorers in three academic
centers – in Warsaw, Cracow
and Toruƒ, presented by them.
Organizers of conference were
Interacademy Institute for Con-
servation-Restoration of Works
of Art, Wilanow Palace and

Polish professors engaged in 
UE Project: “Cesare Brandi
(1906-1988), His Thought And
European Debate In The XX
Century”. 

Three new books were relat-
ed to conference: 
q “Sztuka konserwacji-restau-

racji / The Art of Conservation
and Restoration”, ed. I. Szmel-
ter, M. Jadziƒska, contents pre-
prints with abstracts in English;

q Cesare Brandi “Teoria Restau-
racji”/Cesare Brandi “Theory
of Restoration”, translated by
M. Kijanko;

q “Conservatio Creatio Aeterna
Est” – reprinted act of Minister
of Culture related to Preserva-
tion of Heritage from 1920,
with English translation.

Translated by Iwona Szmelter

“CESARE BRANDI (1906-1988), HIS THOUGHT AND EUROPEAN DEBATE 
IN THE XX CENTURY AND THE ART OF CONSERVATION-RESTORATION IN POLAND”

International Conference, Warsaw, 5-6 October 2007


