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K. N ic o la u s , Die Dendrochronologie, eine neue Methode zur 
Datierung von Kunstwerken? (Dendrochronologia —  czyżby nowa 
metoda datowania dzieł sztuki?), ss. 97—98. Biolodzy, fizycy, arche
olodzy, historycy sztuki i konserwatorzy wzięli udział w zorgani
zowanej przez K atedrę Biologii Drewna Uniwersytetu Hambur- 
skiego i Instytutu Biologii i Ochrony Drewna w Reinbek konferen
cji pt. Dendrochronologia w Niemczech północnych na przykładach 
obiektów archeologicznych, architektury i dzieł sztuki. Prosta w swej 
zasadzie metoda dendrochronologii wykorzystuje istnienie charakte
rystycznej zmienności grubości słojów przyrostu rocznego posz
czególnych gatunków drzew, rosnących w jednakowych warunkach. 
Badanie polega na ustaleniu grubości kolejnych pierścieni rocznych 
w badanym obiekcie drewnianym i porównaniu z wzorcem w postaci 
krzywej standardowej, opracowanej dla regionu klimatyczno-geo- 
graficznego, z którego przypuszczalnie pochodzi użyte drewno. 
Jeśli w drewnie obiektu zachowana jest najmłodsza strefa przyrostu 
(granicząca z korowiną), można wówczas określić dokładnie rok 
ścięcia pnia. Na konferencji zwrócono uwagę, że ta część drewna 
z reguły była jednak obcinana przy sporządzaniu podobrazia, co 
komplikuje datowanie i wymaga odpowiedniej korekty. Ponadto rok 
ścięcia pnia nie jest równoznaczny z datą powstania dzieła (sezono
wanie drewna). Podkreślono pomocniczy charakter tej metody 
w ogólnych badaniach obiektu oraz jej znaczną pracochłonność 
i nieopłacalność.

M. i C h r. G lo x h u b e r , Freskoübertragung mit modernen Kleb
stoffen  (Przeniesienie fresku z wykorzystaniem nowoczesnych ma
teriałów klejących), ss. 99—103, 4 il. Opis transferu dwu malowideł 
110x180 i 110x130 cm, z elewacji budynku przeznaczonego do 
rozbiórki na nowe, ruchome podłoże. Malowidła zabezpieczono 
warstwami gazy opatrunkowej i muślinu za pomocą silnie wiążą
cego i elastycznego kleju polichlorobutadienowego „Pattex” firmy 
Henkel-Cie GmbH, Düsseldorf, i zdjęto ze ściany wraz z warstwą 
tynku, który następnie wyrównano od odwrocia do grubości ok. 
1 cm. Odwrocie pokryto cienką warstwą kleju epoksydowego 
„M etallon K ” , tej samej firmy, stosując 1 cz. utwardzacza na 2 cz. 
żywicy, wzmacniając tę warstwę tkaniną z włókna szklanego. Wierz
chnia warstwa zabezpieczająca z muślinu dała się łatwo zdjąć me
chanicznie, natomiast gazę usunięto z malowidła po zwilżeniu fir
mowym rozpuszczalnikiem „Pattex-Verdünner” . Powierzchnię do
czyszczono z resztek kleju za pomocą tego samego rozpuszczalnika 
i gumowej skrobaczki, po czym naklejono malowidła na płyty paź
dzierzowe za pomocą „Metallonu K ” . Zaznaczono, że usuwanie 
kleju „Pattex” musi nastąpić najpóźniej po 3 miesiącach, gdyż 
potem maleje jego zdolność rozpuszczania wskutek sieciowania 
żywicy.

F. L o re n z i, Trennung und Übertragung eines beidseitig bemalten 
Leinwandgemäldes (Rozdzielenie i transfer obustronnie malowanego 
obrazu na płótnie), ss. 103—107, 5 il. Późniejsze malowidło olejne 
zdjęto wraz z zaprawą z płótna i przeniesiono na nowe podłoże 
płócienne, pozostawiając na płótnie oryginalnym znajdujące się po 
przeciwnej stronie inne malowidło olejne, wykonane bez zaprawy. 
Omówiono szczegółowo przebieg pracy z uzasadnieniem poszczegól
nych decyzji konserwatorskich. Powierzchnia przenoszonego malo
widła była zabezpieczona dwoma warstwami mocnej, długowłók- 
nistej bibuły japońskiej na masę z wosku pszczelego i kalafonii 3 : 1 .  
Odwrocie zaprawy wyrównane zostało szpachlówką kredowo-kle- 
jow ą z dodatkiem ałunu, a do naklejenia malowidła na nowe płótno 
użyto klajstru z mąki żytniej. Wyrównana warstwa masy woskowo- 
-żywicznej od lica chroniła fakturalne impasty warstwy malarskiej 
przed deformacją w prasie. Na ilustracjach pokazano rysunkowy 
schemat zabiegu rozdzielania oraz zdejmowanie malowidła z zapra
wą, usuwanie zabezpieczenia i oba obrazy po zabiegu. Prace wy
konano w Schweizerisches Institut für Kunstwissenschaft 
w Zurychu.

K . W ehl te, Restauratorengeheimnisse oder Fachdiskussionen? 
(Tajemnice konserwatorów czy fachowe dyskusje?), ss. 107—112, 
4 il. Odpowiedzią na zawarte w tytule artykułu pytanie jest barwna 
relacja autora ze zwiedzania pracowni konserwatorskich w Westfalii, 
w ramach posiedzenia roboczego Związku Niemieckich Konserwa
torów Malowideł, które odbyło się na początku czerwca 1970 r. 
Otwarte dyskusje i jawność stosowanych metod — to cechy znamien
ne nowoczesnego konserwatorstwa.

H . M ic h a e lis , Das ,,grösste Bild der W elt” (Największy obraz 
świata), ss. 112— 116, 2 il. Malarz berliński Michael Ostwald wyko
nał olbrzymie malowidło o humanitarno-symbolicznej treści 
pt. Człowiek cierpiący, które w dniach 20—22 września 1969 r. 
wystawione było na fasadzie gmachu Europa-Center w Berlinie 
Zachodnim. Obraz formatu 72x12  m, o wadze 35 centnarów, na

Zeszyt 4, stron 2 3 + 9  nlb., ilustracje malowany został przy użyciu farb dyspersyjnych „M araplast” na 
podłożu z tworzywa sztucznego „Valmex P400/600” (włókno 
diolenowe). Szkic do obrazu wykonał artysta kredą na asfalcie 
ulicy, po czym opracował projekt węglem na papierze i przeniósł 
go na podobrazie za pomocą folii. Przy zdejmowaniu obraz uległ 
częściowemu uszkodzeniu. Podejmowane są liczne akcje w celu 
sfinansowania naprawy obrazu i skłonienia senatu do zaaranżowania 
stałej ekspozycji dzieła.

K. W eh lte , Hans van Bracht, s. 116. Nekrolog zmarłego 27 lipca 
1970 r. naczelnego redaktora Verlag Georg D.W. Callwey, wydają
cego czasopismo „M altechnik” .

J. G o eb e l, Restaurator-Ausbildung in den Niederlanden (Kształce
nie konserwatorów w Holandii), s. 117. Krótkie doniesienie na temat 
wieloletnich starań holenderskiego Vereniging van Musea R estaura
toren en Technici (Zrzeszenie Konserwatorów i Techników Muzeal
nych) o utworzenie placówki kształcącej konserwatorów, w wyniku 
których zapadła ministerialna decyzja o powołaniu odpowiedniego 
instytutu.

Verband Deutscher Gemälderestauratoren (VDG R) (Związek Nie
mieckich Konserwatorów Malowideł), s. 117. Informacja o tematyce 
obrad posiedzenia roboczego VDGR w Westfalii w dniach 31.V—
5.VI.1970. M.in. poruszono sprawy utwardzania drewna, przydat
ności stołu próżniowego i schematu opisu konserwatorskiego. 
Doniesienia z przemysłu.

— W— , Pentel-Feinstrich-Druckbleistifte (Cienkokreskowe ołówki 
automatyczne „Pentel”), ss. 118—119,1 il. Produkowane przez firmę 
Pentel-GmbH w Hamburgu bardzo praktyczne ołówki automatycz
ne „Pentel Graph 0,5” i „Pentel Mechanica Graph 0,3” umożliwiają 
rysowanie bardzo cienkich kresek dzięki specjalnym wkładkom 
„High-Polymer-Minen” o średnicy 0,5 i 0,3 mm i twardości — pierw
szy od В do 6H, drugi HB, H i 2H. Zdumiewająca jest elastyczność 
i niełamliwość tych wkładów. Na ilustracji pokazano oba ołówki, 
wkłady i próby kresek.
Informacje techniczne, s. 119
Odpowiedź 138: dotyczy rozjaśniania błękitu paryskiego i helioge- 
nowego (ftalocyjaninowego); w obu wypadkach dodatek bieli cyn
kowej lub tytanowej nie powoduje osłabienia światłoodporności 
błękitu.
Krótkie wiadomości
— R— , Deutsche Restauratoren gingen ins Ausland (Konserwatorzy 
wyjechali za granicę), s. 120. Wzmianka o działalności zagranicz
nej konserwatorów zachodnioniemieckich.
—Stg. Z.—, Restauratoren! Achtung! (Konserwatorzy! Uwaga!), 
s. 120. Nieznani sprawcy skradli dwanaście siedemnastowiecznych 
rzeźb drewnianych z kościoła St. Coloman w Schwangau.

Oprać. Ziem owit Michałowski

PAMÄTKOVA PEĆE. Wyd. Stâtni Ustav Pamâtkove Pćće a Ochra
ny Prirody w Pradze, w wydawnictwie „Orbis” , na zlecenie Mini
sterstwa Kultury ĆSR. Ukazuje się pięć razy w roku.

Rocznik XXXV (1975)

Zeszyt 1, stron 64, ilustracje

J. B ukovskÿ , Rekonstrukce brnënského śpalićku — soućóst rehabi- 
litace vychodni strany zelného trhu (Rekonstrukcja brneńskiego 
„Klocka” — część renowacji wschodniej pierzei targu warzywnego), 
ss. 2—13, 14 il. Omówienie prac konserwatorskich przeprowadzo
nych w domach jednego kwartału zabudowy staromiejskiej Brna, 
przy wschodniej pierzei placu targowego.

A. N o v âk , Polychromie Brokofova modelu sousosi sv. Ignace 
(Polichromia modelu rzeźby św. Ignacego, dzieła Brokofa), ss. 14— 17, 
2 il. Przedstawienie analizy kilkuwarstwowej polichromii modelu 
nie istniejącej rzeźby, pierwotnie zdobiącej Most K arola w Pradze. 
Analiza ma na celu rekonstrukcję pierwszej warstwy z 1724 r.

J. S v o b o d a , V. P ro c h â z k a , Micovna (Sala do gry w piłkę), 
ss. 18—44, 27 il. Studium historyczno-konserwatorskie poświęcone 
sali do gry w piłkę na zamku praskim. Jest to budowla z lat 1567— 
1569, wzniesiona przez nadwornego architekta Bonifacego Wohlmu- 
tha. Od XVII w. w złym stanie, przetrwała aż do roku 1945, kiedy 
to spłonęła na skutek eksplozji niemieckiego pocisku armatniego.
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Prace budowlano-konserwatorskie prowadzono tu w latach 1946— 
1950 według projektu arch. P. Janâka i akademika-B. Halcara. 
Rozpoczętym w 1951 r. pracom przy rekonstrukcji dekoracji 
sgraffitowej autorzy poświęcili osobny artykuł.

P. H u śe k , Zâm eckâ zahrada v Libochovicich a je ji soudoba rekon- 
strukce (Ogród zanikowy w Libochowicach i jego konserwacja), 
cz. 2, ss. 45—58, 15 il. (cz. 1. artykułu autorstwa M. Lejskovej- 
Matyâsovej, 1974, z. 1., ss. 13— 15). Autor w skrócie powtarza 
historię obiektu znaną z pierwszej części artykułu, a następnie 
omawia problemy architektonicznej dekoracji zespołu oraz charak
teryzuje botaniczne osobliwości ogrodu.

J. H o b z e k , Ludvik Kuba semdesâtiletÿ (Siedemdziesięciolecie 
Ludwika Kuby), s. 59, 1 il.

1COMOS, s. 60 
Kronika, ss. 61—62
Streszczenia w językach: rosyjskim, francuskim, niemieckim.
Spis rzeczy rocznika XXIV, (1974), objętość 14 stron, zawiera: 
indeks alfabetyczny nazwisk i nazw geograficznych oraz wykaz 
artykułów i rubryk stałych w układzie alfabetycznym.

Zeszyt 2, stron 64, ilustracje

T. G e rsa m ia , A rchitektonicképam âtky stredovéké Gruzie (Zabytki 
architektoniczne średniowiecznej Gruzji), ss. 66—76, 23 il.

V. N e je d lâ , Péce o plastickou vÿzdobu Karlova Mostu v prùbëhu 
sto leti (Ochrona dekoracji plastycznej Mostu Karola w ciągu stuleci), 
ss. 77— 108, 33 il. Autorka, opierając się na materiałach źródłowych 
i literaturze, przedstawia szczegółowe studium zabiegów konser
watorskich, jakim  poddawano dekorację rzeźbiarską Mostu Karola 
w Pradze począwszy od XVII w.

F. K a ś ić k a , B. N e c h v â ta l ,  Barokni zbrojnice na Vysehradë 
(Barokowa zbrojownia na Wyszehradzie), ss. 109— 117,11 il. Studium 
architektury i wystroju rzeźbiarskiego nie istniejącej zbrojowni, 
dzieła architektów i rzeźbiarzy włoskich z połowy XVII w. Budynek 
spłonął w 1927 г., a resztki zostały rozebrane.

Vÿzva vlddy Ć SR  к ochranë zelenë (Odezwa rządu ĆSR w sprawie 
ochrony zieleni), s. 118 •

ICOMOS, ss. 119—120, 2 ii.
Kronika, ss. 121— 125, 6 il.
Recenzje, s. 126
Streszczenia w językach: rosyjskim, francuskim, niemieckim.

Zeszyt 3, stron 64, ilustracje

J.J. O u t r a ta ,  Pfispëvek ke stavebnim dëjinâm kost ela a klastera 
sv. Tomàse v Praze (Przyczynek do dziejów kościoła i klasztoru 
św. Tomasza w Pradze), ss. 130— 142, H il- Szeroko zakrojone 
prace konserwatorskie w kościele i klasztorze Św. Tomasza na Małej 
Stranie w Pradze objęły barokowe malarstwo ścienne oraz wystrój 
rzeźbiarski z pierwszej połowy XVIII w. Odkryto przy tym wiele 
elementów dawnej gotyckiej zabudowy.

M. S u ch o m e l, Praktické poznàmky к restauraci kamennÿch 
skulptur (Uwagi praktyczne dotyczące konserwacji rzeźby kamiennej), 
ss. 143—162, 17 il. Omówienie niektórych praktycznych wniosków 
dotyczących czyszczenia i uzupełniania ubytków rzeźb wolno 
stojących. Problemy otoczenia takich rzeźb (ze szczególnym uwzględ
nieniem roślinności) i zastępowanie oryginałów przez kopie.

I. S p e rlin g , К  upravam vyzdoby kapie Valdstejnského palace 
v Praze (O renowacji wystroju kaplicy pałacu Waldsteina w Pradze), 
ss. 163—172, 12 il. Omówienie prac konserwatorskich w kaplicy 
pałacu Waldsteina, jednego z najwybitniejszych dzieł wczesnego 
czeskiego baroku.

F. K a ś ić k a , B. N e c h v â te l , Stavebni vÿvoj zâmku a farnlho 
kos tela v Dolnich Pocernicich (Rozwój budowlany zamku i kościoła 
farnego w Dolnych Poczernicach k. Pragi), ss. 173—185, 13 il. 
Przedstawienie kolejnych faz budowlanych, od romańskiej począw
szy a skończywszy na renesansowej, z uwzględnieniem późniejszych 
zmian i uzupełnień.

Kronika, ss. 186— 190

Streszczenia w językach: rosyjskim, francuskim, niemieckim.

O. S v o b o d o v â , Pamâtky odboje a osvobozovacich boju (Upamięt
nianie walk narodowowyzwoleńczych), ss. 194— 200, 8 il. Z okazji 
30-Iecia wyzwolenia Czechosłowacji przez armię radziecką autorka 
prezentuje problemy związane z tym rodzajem pomników upamięt
niających walkę i męczeństwo, które zostały uznane za pamiątki 
kultury narodowej.

J. M uk jun., Dvë kapitoly z  dëjim historického domu v Domaźlicich 
(Dwa rozdziały z historii zabytkowych domów w Domażlicach), 
ss. 200—207, 10 il. Omówiono rozwój elementów kamiennych 
(portale, przyziemia sieni) oraz drewnianych (stropy), występują
cych w domach mieszczańskich.

F. P u rś , К  vÿvoj i më/nické radnice (Rozwój budowlany ratusza 
w Mielniku), ss. 208—215, 11 il. Pierwotna siedziba wójta została 
w 1450 r. przebudowana na ratusz. Rozbudowa w 1558 r. nadała 
obiektowi cechy stylu renesansowego, w XVIII w. ratusz zyskał 
wieżę z zegarem. W latach 1939—1941 i 1974 przeprowadzono re
monty generalne, w wyniku których odkryto wiele pierwotnych 
elementów architektonicznych.

F. K a ś ić k a , J.O. E lia s , Klaster/u hrad v Dolnich Kuonicich (Zamek- 
klasztor w Dolnych Kunicach), ss. 216—234, 29 il. Zamek był siedzibą 
klasztoru żeńskiego premonstrantek. Oryginalne jest tu połączenie 
w jednym obiekcie dwóch funkcji: klasztoru i zamku. Pierwsze 
wzmianki o zamku-klasztorze pochodzą z 1330 r. Pierwotny obiekt 
gotycki składał się z dwóch równoległych budowli pałacowych, 
pomiędzy którymi był podłużny dziedziniec; na narożach znajdowa
ły się wieże. Przed 1423 r. zamek spustoszyli husyci i utracił on swą 
pierwotną funkcję klasztoru. Kolejno w XV i XVI w. ulegały moder
nizacji umocnienia zamkowe. W latach 1588—1618 przebudowano 
zamek w stylu renesansowym, a już podczas wojny trzydziestolet
niej popadł obiekt w zupełną ruinę. Obecnie rozpatrywany jest 
projekt jego rekonstrukcji.

J. B u kovsky , D. C e jn k o v â , Stredovéké należy v obvodu bÿvalého 
kartuziânského klastera v Krâlovë Poli (Znaleziska średniowieczne 
na terenie byłego klasztoru kartuzów w Krâlovë Poli), ss. 235—249, 
22 il. Przedstawiono założenie kartuzjańskie w Krâlovë Poli. Wstęp
ne badania wykazały, że przebudowa barokowa w małym stopniu 
naruszyła pierwotny gotycki układ założenia.

B. K o h o u t, Vÿhledové tendence rozvoje sidelni struktury v Ć SR  
ve vzatku к historickÿm mëstum (Perspektywiczne tendencje rozwoju 
struktury osiedleńczej w Czeskiej Republice Socjalistycznej a miasta 
zabytkowe), ss. 249—251. Zabytkowe ośrodki, które stanowią 
o charakterze miast, powinny pozostać nie tknięte, a nawet w niektó
rych wypadkach powrócić do pierwotnej świetności. Nie wyklucza 
to oczywiście zlokalizowania funkcji centrum współczesnego miasta 
również poza jego historycznym obrębem. Autor artykułu postuluje, 
by prace projektowe nad adaptacją zabytkowych ośrodków miej
skich prowadzone były nie tylko w placówkach wyspecjalizowanych 
w dziedzinie ochrony zabytków, lecz także w innych pracowniach 
projektowych i by w ten sposób zagadnienia dotyczące zabytków 
nie umykały uwadze różnych jednostek i pionów projektowych.

ICOMOS, s. 252 

Kronika, ss. 252—254

Streszczenia w językach: rosyjskim, francuskim, niemieckim.

Zeszyt 4, stron 64, ilustracje

Zeszyt 5, stron 64, ilustracje

Numer poświęcony w całości ochronie zabytków w Polsce.

J. W agner, Pam àtkovâpéce  v Polsku (Ochrona zabytków w Polsce), 
s. 258. Krótka, zwięzła prezentacja dokonań w zakresie ochrony 
zabytków w Polsce.

B. L e n a rd , К. N o w iń sk i, Stredisko pro dokumentaci historickÿch 
pamàtek ve Varsavê (Ośrodek Dokumentacji Zabytków w Warszawie), 
ss. 259—261.

J. B o g d an o w sk i, Vztah souboru a interiéru pri revalorizaci vzhledu 
pam àtkovë vÿznamnÿch mëst (Metoda „Jednostka-Wnętrze” w rewa
loryzacji krajobrazu miast zabytkowych), ss. 261—270.

L. K rz y ż a n o w sk i, Ochrana varsavskÿch pam àtek z  minuté ho 
stoleti (Ochrona zabytków warszawskich z minionego stulecia), 
ss. 271—278.
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M. K o rn e c k i, Drevëné kostely jiżniho Polska a problematika jejich 
konzervacé (Kościoły drewniane Polski południowej i problematyka 
ich konserwacji), ss. 279—289.
H. P ie ń k o w s k a , Nâstënné malby dfevënych kostelu v krakovské 
oblasti (Malowidła ścienne drewnianych kościołów ziemi krakowskiej), 
ss. 290—297.
E. M a ła c h o w ic z , Konzervace stfedovëkÿch kostelù se stredovou 
podporou ve Slezku  (Konserwacja średniowiecznych kościołów jedno- 
filarowych na Śląsku), ss. 298—304.
W. K a lin o w s k i ,  Dokumentace pro  revalorized historyckych mëst 
(Dokumentacja dla potrzeb rewaloryzacji miast zabytkowych), 
ss. 305—312.

A. W a w rzeń czak , Hodnoceni пёк tery ch m etod neutralizace 
papiru (Ocena niektórych metod neutralizacji papieru), ss. 312—316. 
Recenzje, ss. 316—317
(B. Pawlowska-Wilde), Stanisław L o re n tz , Przewodnik po  muzeach 
i zbiorach w Polsce.
(K. Nowiński), Bohdan G u e rq u in , Zam ki w Polsce.
Streszczenia w językach: rosyjskim, francuskim, niemieckim. 
Spis rzeczy rocznika XXXV, (1975), objętość 12 stron, zawiera: 
indeks alfabetyczny nazwisk i nazw geograficznych oraz wykaz 
artykułów i rubryk stałych w układzie alfabetycznym.

Oprać. M ichał M aliszewski


