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Dokumentowanie dzie³ sztuki jest bardzo szerokim zagadnieniem dotycz¹cym wielu rodzajów zabytków. W artykule przedstawiono dowiadczenie i dorobek Wydzia³u Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki ASP w Krakowie w dokumentowaniu i archiwizowaniu przede
wszystkim malowide³ ciennych i rzeby architektonicznej. Choæ s¹ to dzie³a sztuki klasyfikowane jako zabytki ruchome, to niew¹tpliwie s¹ nierozerwalnie zwi¹zane z architektur¹, na
której wystêpuj¹.
Wydzia³ KiRDS ASP posiada przesz³o piêædziesiêcioletnie dowiadczenie w zakresie inwentaryzacji dzie³ sztuki i dokumentowania prac konserwatorskich. W praktyce, od pocz¹tku powstania Wydzia³u w cyklu dydaktycznym k³adziono bardzo du¿y nacisk na kszta³cenie
przysz³ych konserwatorów pod k¹tem wykonywania szeroko rozumianej dokumentacji konserwatorskiej. Pod koniec lat 60. XX wieku w³adze Wydzia³u, widz¹c wa¿n¹ rolê dokumentowania i inwentaryzowania dzie³ sztuki oraz prac konserwatorskich przy nich, tworz¹ nowy
osobny przedmiot  dokumentacja. Historiê i program nauczania dokumentacji konserwatorskiej malowide³ ciennych przedstawi³a M. Kaliciñska (1992). Z lat 50. XX wieku zachowa³y siê w zbiorach archiwalnych Wydzia³u, maj¹ce dzi wartoæ unikaln¹, pierwsze rysunki
inwentaryzacyjne i rejestry kolorystyczne oraz innego rodzaju dokumentacje zwi¹zane z
malowid³ami ciennymi (rys. 1).
Przez ca³y okres istnienia Wydzia³u KiRDS ASP w Krakowie, archiwa wzbogaci³y siê o
ponad 1000 plansz dokumentacyjnych, kilkaset kopii fragmentów malowide³ ciennych oraz
o trudno policzalny materia³ fotograficzny. Zbiory te wci¹¿ s¹ uaktualniane i wzbogacane o
nowe dokumentacje, które s¹ efektem æwiczeñ studentów, prac konserwatorskich lub ba-
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dawczych. Æwiczenia z przedmiotu dokumentacja, jak i opieka nad archiwum gromadz¹cym
nowopowsta³e dokumentacje sprawowana jest przez dr Magdalenê Kaliciñsk¹ i mgra Paw³a
Boliñskiego. Archiwa dokumentacyjne Wydzia³u KiRDS zawieraj¹ m.in.:
m dokumentacje rysunkowo-pomiarowe (rys. 2),
m dokumentacje kolorystyczne (rys. 3),
m kalki rejestrów stanu zachowania oraz przeprowadzonych zabiegów konserwatorskich (rys. 4),
m inwentaryzacje fotogrametryczne,
m dokumentacjê w skali 1:1 tzw. kopie wizualne fragmentów malowide³ ciennych (rys. 5).
Wykaz dokumentacji wykonanych w latach 19711991 w Katedrze Konserwacji Malowide³ ciennych i Rzeby Architektonicznej WKiRDS ASP w Krakowie znajduje siê w opracowaniu W. Zalewskiego (1992, s. 49-54).
Zbiory dokumentacji, od niedawna, zasilane s¹ równie¿ archiwizowanymi projektami
konserwatorskimi. Projekty konserwatorskie, wizualizacje przewidywanych efektów konserwacji estetycznej lub wygl¹du dzie³a sztuki w danym okresie historycznym, powstaj¹ w
ramach æwiczeñ studentów III roku z przedmiotu dokumentacja prowadzonych przez mgra
Paw³a Boliñskiego.
Archiwa Wydzia³u Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki ASP w Krakowie, które mieszcz¹
siê obecnie w gmachu Wydzia³u przy ul. Lea 29, s¹ olbrzymim, nie rozproszonym, bezcennym materia³em dotycz¹cym zabytków architektury, rzeby i malarstwa. Obejmuj¹ one wiele zabytków Europy i Polski, ze szczególnym uwzglêdnieniem Krakowa i jego okolic, a tak¿e
regionu Dolnego l¹ska. Wiele z tych obiektów, zinwentaryzowanych przez Akademiê, nie
dotrwa³o do wspó³czesnoci.
Zbiory dokumentacji zebrane na Wydziale s¹ podstaw¹ do prac konserwatorskich przy
obiektach. Zasoby archiwów uczelni sta³y siê wa¿nym materia³em porównawczym i badawczym dla wielu prac badawczych prowadzonych na ASP, jak równie¿ dla rodowisk z innych pokrewnych dyscyplin nauki.
Ze wzglêdu na sw¹ wartoæ, dokumentacje te musia³y zostaæ opracowane, usystematyzowane, zarchiwizowane i udostêpnione szerszemu odbiorcy. Pierwsz¹ próbê zebrania i zarchiwizowania  w formie przeroczy  zbiorów dokumentacji graficznej podjê³a Magdalena
Kaliciñska w pracy wykonanej pod kierunkiem prof. dra W³adys³awa Zalewskiego w ramach
przewodu kwalifikacyjnego I stopnia na stanowisko adiunkta (Kaliciñska, 1981).
Potrzeba otwarcia archiwów zaowocowa³a kilkoma projektami badawczymi obejmuj¹cymi:
m Opracowanie internetowego systemu archiwizacji wizualnych (graficznych) dokumentacji konserwatorskiej. Projekt realizowany przez dr Magdalenê Kaliciñsk¹ i mgra
Paw³a Boliñskiego w ramach dzia³alnoci statutowej finansowanej przez Komitet Badañ Naukowych.
m Stworzenie komputerowej bazy danych w ramach badañ dotycz¹cych Transferu
jako metody ratowania malowide³ ciennych na podstawie zebranych informacji i
analizy dotychczasowych prac. Projekt badawczy nr 5H01E01820, realizowany przez
zespó³ pod kierunkiem prof. Marii Ostaszewskiej, finansowany przez KBN.
m Wykorzystanie wspó³czesnych narzêdzi cyfrowych w projektowaniu konserwatorskim i tworzeniu wspó³czesnych dokumentacji konserwatorskich. Projekt realizowany przez prof. Edwarda Kosakowskiego i dra hab. Mieczys³awa Steca w ramach
dzia³alnoci statutowej finansowanej przez KBN.
m Opracowanie systemu dokumentacji zabytków ruchomych. Projekt realizowany przez
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mgr. Paw³a Boliñskiego w ramach pracy doktorskiej.
Opracowanie zbiorów przeroczy dotycz¹cych konserwacji malowide³ ciennych w
Polsce i w Europie. Projekt realizowany przez prof. dra W³adys³awa Zalewskiegi i dr
Gra¿ynê Schulze-G³azik w ramach dzia³alnoci statutowej finansowanej przez KBN.
W wyniku powy¿szych prac powsta³y lub s¹ w opracowaniu miêdzy innymi bazy danych. W bazach tych zgromadzono nastêpuj¹ce materia³y:
m zinwentaryzowane archiwum graficznych dokumentacji konserwatorskich bêd¹cych
dorobkiem Pracowni Dokumentacji WKiRDS ASP w Krakowie;
m katalogi badanych transferów, powsta³e w wyniku opracowania schematu karty transferu (pojedynczych zbiorów lub zestawów), zawieraj¹ce podstawowe informacje o
obiekcie i ilustracje, wraz z ocen¹ stanu zachowania w postaci tabelarycznego wykazu objawów zniszczeñ;
m porównywaln¹ dokumentacjê konserwatorsk¹ i geodezyjno-fotogrametryczn¹ zabytkowych obiektów Krakowa, wykorzystuj¹c¹ stereogramy uzyskane z cyfrowych
kamer niemetrycznych; dokumentacja fotogrametryczna powsta³a w wyniku wspó³pracy Wydzia³u Konserwacji ASP w Krakowie z Zak³adem Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH, prowadzonej od roku 1973;
W bazach danych, w przysz³oci:
m zostan¹ umieszczone zbiory zdigitalizowanych przeroczy i fotografii dotycz¹cych
problematyki konserwacji malowide³ ciennych, problemów estetycznych i aran¿acyjnych lub metod uzupe³nienia i rekonstrukcji wnêtrz oraz stanów zachowania wielu
malowide³ ciennych z ca³ej Europy;
m bêdzie stworzona mo¿liwoæ wizualizacji projektów konserwatorskich oraz dokumentacji konserwatorskiej powsta³ych w cyklu dydaktycznym, a bêd¹cych podstawowym materia³em wyjciowym do dalszych prac konserwatorskich.
Wymienione opracowania maj¹ charakter wielow¹tkowy i obejmuj¹ ró¿nego rodzaju materia³ i tematykê. Niezbêdnym sta³o siê opracowanie narzêdzia stanowi¹cego pomost pomiêdzy poszczególnymi bazami danych. Bêdzie nim System Archiwizacji i Zarz¹dzania Dokumentacjami Konserwatorskimi opracowany w ramach projektu Budowa i ujednolicenie
cyfrowych systemów udostêpniaj¹cych dokumentacjê konserwatorsk¹ przez mgr Dorotê Bia³ek i mgra Paw³a Boliñskiego w ramach programu operacyjnego finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
System ten ma za zadanie ujednolicenie, istniej¹cych ju¿ na ASP w Krakowie, cyfrowych
archiwów i umo¿liwienie racjonalnego korzystania ze wszystkich zgromadzonych tam danych oraz pozwala na rozbudowywanie i do³¹czanie kolejnych baz danych obejmuj¹cych
inn¹ problematykê zwi¹zan¹ z ochron¹ zabytków i gromadzeniem informacji o nich. Opracowane internetowe bazy danych w swym za³o¿eniu s¹ ³atwe w obs³udze i mo¿e z nich korzystaæ bez problemów ka¿dy zainteresowany, posiadaj¹cy podstawow¹ wiedzê z zakresu obs³ugi komputera. Jest to mo¿liwe dziêki opracowanemu panelowi do administrowania systemu, w którym wprowadzanie, edytowanie i usuwanie danych wykonuje siê w prosty sposób
(rys. 6).
m

Efekty prowadzonych w ramach programu operacyjnego MKiDN prac badawczych i ich
rola poznawcza jest nie do przecenienia nie tylko w rodowisku konserwatorskim, ale te¿ ze
wzglêdu na ich charakter interdyscyplinarny, w rodowisku: historyków, historyków sztuki,
architektów, mi³oników sztuki oraz orodków i urzêdów ochrony dziedzictwa kulturowe-
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go. Ogólnodostêpne bazy danych pokazuj¹ d³ugoæ i z³o¿onoæ procesów poznawczych
dotycz¹cych obiektów zabytkowych, ewoluowania myli konserwatorskiej do uwieñczenia
jej projektem konserwatorskim. Pokazuj¹ nowe kierunki i nowe technologie u¿ywane do
projektowania i wykonywania wspó³czesnych dokumentacji konserwatorskich.
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Summary
The Faculty of Conservation and Restoration of Art Works at the Academy of Fine Arts in Cracow has
50-year experience in categorizing art works and documenting restoration projects. This experience
gives us access to a unique archive of data regarding monuments, sculptures and paintings. Our
archive is filled with European and Polish art, especially from Cracow and its surroundings as well as
the region of Lower Silesia where the FCaRA has been conducting research and restoration projects
as part of its didactic and scientific activities.
The collection of documentation works  of varying kinds  has been supplemented. It consists of a
wide range of materials, including photogrammetric inventories, colour and measurement documentation, 1:1 scale visual copies of parts of artefacts, and also extensive documentations of restoration
works accompanied by charts and copies on tracing paper registering the state of the preservation and
the progress of work. This are indeed unique and voluminous materials and collecting them and
systematic categorizing is the basic objective of our activity.
The second crucial aspect is the very method of registration based on modern technical solutions.
Adopting digital technologies in recording and transferring data to create restoration documentation
has become the world standard. For the last few years at the FCaRA we have carried out investigations on how to acquire and make available digitalised restoration documentation of the works carried
out in Poland. We have also continued work concerned with the research and development of new
techniques and employing digital tools for documentation purposes.
The results of the above-mentioned projects are, among others, databases concerned with:
m An inventory of the archive of graphical restoration documentation collected in the Workshop of
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Documentation. This archive contains: visual copies in 1:1 scale, charts, tracing papers with
drawings and measurement documentation, colour inventories, registers of states of preservation
regarding numerous artworks from Cracow and from Poland.
m A catalogue of examined transfers based on a pattern of a chart of transfers (single documents,
their sets or whole collections), which contains basic information the objects and their illustrations
with evaluations of their state of preservation in the form of a table with a list of signs of their
destruction.
m A collection of restoration documentation and comparing it with geodesic-photogrammetric documentation (based on stereograms obtained from digital non-metric cameras) of various Cracow
monuments
m A visualisation of conservation projects and restoration documentation created during didactic
processes providing the basic starting point for further restoration works carried out on many
valuable monuments.
The results of our research and its cognitive value is of great importance not only for restorers, but
also for historians, art historians, architects and art lovers. Our databases, which are available to
general public, give access to the knowledge we have been gathering and preserving at our Faculty for
almost 50 years, thus popularising art preservation and our national heritage in the society. Our
efforts also testify to the complexity and the lengthiness of processes connected with recognizing
historic artefacts and to the evolution of restoration concepts which are crowned with restoration
projects. They show new directions and technologies used in the designing and execution of modern
restoration documentations.

mgr Pawe³ Boliñski
doktorant
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzie³ Sztuki
ASP w Krakowie
pawelbolinski@wp.pl
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Rys. 1. Archiwalna dokumentacja malowid³a z kaplicy Batorego w Katedrze na Wawelu w Krakowie

Dowiadczenia ASP w Krakowie w dokumentowaniu i archiwizowaniu dzie³ sztuki

255

Rys. 2. Dokumentacja rysunkowo-pomiarowa kamiennego epitafium z kocio³a oo. Karmelitów na Piasku,
w Krakowie; wyk. Tomasz G³owacz st. II roku WKiRDS ASP w Krakowie 2004/2005
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Rys. 3. Dokumentacja kolorystyczna malowid³a ciennego z foyer teatru im. S³owackiego w Krakowie;
wyk. Ma³gorzata Mrzyg³ud studentka III roku WKiRDS ASP w Krakowie 1991/1992
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Rys. 4. Rejestr stanu zachowania unikalnego w skali europejskiej gotyckiego malowid³a ciennego z Wierzy Rycerskiej w Siedlêcinie wykonany na podk³adzie
fotogrametrycznym; praca zbiorowa studentów III roku WKiRDS ASP w Krakowie pod kierunkiem mgra Paw³a Boliñskiego 2006/2007
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Rys. 5. Zestaw kopii m³odopolskich malowide³ ciennych z garderoby Ludwika Solskiego w teatrze im. S³owackiego w Krakowie; praca zbiorowa studentów
IV roku WKiRDS ASP w Krakowie pod kierunkiem dr Magdaleny Kaliciñskiej 1991/1992
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Rys. 6. Panel systemu administruj¹cego jedn¹ z baz danych
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