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Zagadnienia ochrony zabytków drewnianych 

- Вопросы защиты деревянных памятников старины 

Problems of the protection of wooden relics 

D rewno, jako materiał łatwy do obróbki, towarzyszy człowiekowi od 
początku jego dziejów. Zastosowanie drewna było bardzo wszech- 

stronne, wyrabiano z niego prawie wszystko, co było do życia potrzeb- 
ne, domy i meble, narzędzia, przedmioty codziennego użytku, broń, 
instrumenty muzyczne, statki, pojazdy, mosty. Drewno było również 
wdzięcznym materiałem dla artystów, ponieważ dawało się łatwo rzez- 
bić i malować. 

Niestety drewno, jako produkt organiczny nie jest materiałem trwa- 
lym! i z czasem ulega rozkładowi pod wpływem czynników chemicz- 
nych, fizycznych i biologicznych. Sama substancja drewna ulega prze- 
mianom (starzeje się), a także ulega zniszczeniu przez grzyby, bakterie 
1 owady. Stopień tego zniszczenia zależy w dużej mierze od gatunku 
drewna oraz od warunków, w jakich się dany przedmiot znajdował. 

Niewątpliwie znaczna większość dawnych przedmiotów drewnia- 
nych uległa zniszczeniu, jednak pewna ich liczba przechowała się do 
naszych czasów. Przedmioty z okresów późniejszych przetrwały w zwyk- 
łych warunkach atmosferycznych. Drewno w nich ulegało naturalnemu 
starzeniu się, a także było niszczone przez grzyby i owady. Przedmioty 
starsze, z okresów wcześniejszych, przetrwały o tyle, o ile warunki śro- 
dowiska izolowały drewno przed działaniem czynników destrukcyjnych. 

suchych i całkowicie odciętych od zewnętrznej atmosfery grobow- 
cach egipskich sprzed kilku tysięcy lat znajdowane są wyroby z drew- 
Na o wspaniale zachowanych kształtach (ryc. 1). Również doskonale 
zachowały swoją pierwotną formę przedmioty drewniane w bagnach, 
na dnie jezior i mórz, w pokładach gliny, w pokrytych lodem krajach 
dalekiej Północy. Natomiast w piaskach, gdzie był dobry dostęp tlenu 
l wilgoci i gdzie znajdowały się odpowiednie gatunki grzybów i bakterii, 
zdrowe drewno szybko zamieniało się w bezkształtną brązową masę. 
„Dawne przedmioty z drewna są bezcennymi zabytkami sztuki i cy- 

Wilizacji, i otoczone są ochroną i opieką. W miarę możności gromadzi 
SIĘ je w odpowiednich muzeach, których zadaniem jest nie tylko orga- 
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nizowanie wystaw, ale 
także stała opieka nad 
zabytkami przez za- 
pewnienie właściwych 
warunków ' zewnętrz- 
nych oraz przez stoso- 
wanie zabiegów zabez- 
pieczających. W mu- 
zeach prowadzi się 
również studia  hi- 
storyczno-naukowe na 
podstawie nagromadzo- 
nych eksponatów. 

Przedmioty mniejsze 
umieszczane są wew- 
nątrz budynków muze- 
alnych, co stanowi dla 
nich poważne zabezpie- 
czenie. Dla zabytkowej 
architektury drewnia- 
nej muszą być organi: 
zowane muzea na Świe: 
żym powietrzu, w miej- 
scu znalezienia zabytku 
(np. osada w  Biskupi- 
nie), albo w  specjal- 
nych parkach, do któ- 
rych z okolicznych te: 
renów przewożone $4 
poszczególne ciekawe 
budynki i inne elemen- 

ty, np. ule, studnie, ole- 
  

Ryc. 1. Posążek egipski. Drewno pokryte grubą war- jarnie itd. 
stwą białej zaprawy i folią złotą. Ubytki polichromii ki 
na dłoniach, twarzy i tułowiu spowodowane są ze- W muzeach „ca t- 
schnięciem się drewna gromadzone są zaby 

ki o wysokiej wartości 

artystycznej. W mu 

zeach etnograficznych znajdują się przedmioty charakteryzujące trady- 

cje i techniki ludowe, tak obecnie zagrozone przez plastyk, metal 1 ce- 

ment. W muzeach archeologicznych znajdują miejsce przedmioty nas 

dawniejsze, odkryte w czasie prac wykopaliskowych. 

Przeniesienie zabytkowego przedmiotu do muzeum jest jednak do- 
piero pierwszym etapem w trosce o jego zachowanie. Przede wszyst: 
kim przedmiot zjawia się w muzeum już w stanie pewnego zniszczenić. 

Następnie musi się przystosować do bardzo zmiennych warunków SI" 

dowiska. A wreszcie wymagać będzie stałego utrzymywania odpowie. 

nich warunków klimatycznych, a szczególnie odpowiedniej wilgotność 
otaczającego powietrza. Ten ostatni problem ma bardzo ważne znacze” 

nie w muzealnictwie. W muzeach zamkniętych stosowane są W tym 

celu specjalne urzadzenia klimatyzacyjne lub gabloty o regulowanej 
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wilgotności wnętrza. W celu zmniejszenia wrażliwości zabytków na 
zmiany wilgotności zewnętrznej można również i samo drewno nasycać 
odpowiednimi środkami hydrofobowymi. W muzeach na otwartym po- 
wietrzu jest to jedyny sposób zabezpieczenia drewna przed nadmierną 
wilgotnością powietrza. 

Jeśli drewno nie jest dostatecznie zabezpieczone przed zmianami 
wilgotności, to jako materiał higroskopijny i anizotropowy, będzie wil- 
goć z zewnątrz chłonąć, i to w sposób różny dla różnych kierunków 
tkanki drzewnej. Gdy zawartość wody w drewnie zwiększy się ponad 
przeciętną normę, drewno zacznie pęcznieć. Powstaną również warunki 
sprzyjające rozwojowi grzybów. Natomiast przy zbyt niskiej wilgot- 
ności zewnętrznej zachodzić będą procesy zsychania się, paczenia 
i pękania. Wszystkie te procesy odbijają się bardzo ujemnie na daw- 
nych zabytkach i mogą spowodować utratę pierwotnej formy, odpada- 
nie płatów polichromii i wiele innych zniszczeń, przeważnie o charak- 
terze całkowicie nieodwracalnym. 

Ochrona drewnianych zabytków w muzeum wymaga również zabez- 
pieczenia przedmiotu przed uszkodzeniami mechanicznymi (wykrusze- 
nia, złamania) przez umieszczenie w odpowiednio chronionych miej- 
scach. Bardzo również ważnym zagadnieniem jest uniknięcie zaatako- 
wania drewna przez owady. Zastosowanie odpowiednio skutecznych 
środków owadobójczych może tu być jednak bardzo utrudnione, ponie- 
waż środki te mogą być niebezpieczne dla samego zabytku. 

Zabytek po przybyciu do muzeum musi być poddany zabiegom kon-  selwatorskim, które polegają na dokładnym zbadaniu przedmiotu „wy- leczeniu go", a następnie poddaniu odpowiednim zabiegom kosmetycz- 
nym. Dopiero potem przedmiot nadaje się do ekspozycji w gablocie 
muzealnej. Czasem od razu w miejscu znalezienia przedmiot musi być dokładnie zabezpieczony, ponieważ już sam transport do muzeum może stanowić znaczne zagrożenie. 

Wbrew pozorom, konserwacja przedmiotów zabytkowych jest bar- dzo trudna i nie ma nic wspólnego ze znaną z życia codziennego repe- 
racją, której celem jest przywrócenie zniszczonemu przedmiotowi 
wyglądu „jak nowy" oraz pełnej sprawności funkcjonalnej. Stosowane lu zabiegi w postaci zastąpienia części zniszczonych lub brakujących 
przez elementy nowe, a następnie usunięcia starej farby i pomalowania całości na nowo, są w konserwacji zabytków absolutnie niedopuszczalne, ponieważ przedmiot zabytkowy jest niepowtarzalnym unikatem i do- xumentem historycznym. Gdy las ulegnie zniszczeniu — sadzimy nowe 
drzewa. Gdy zabytek ulegnie zniszczeniu — strata jest nieodwracalna. 
ożemy go ewentualnie odtworzyć, ale jego wartość dokumentarna 

zostanie całkowicie stracona. A zniszczenie zabytku spowodowane może ус ше tylko pogorszeniem stanu jego materii, ale również przez naru- 
tę jego autentyczności i wartości dokumentarnych, jak i jego sub- Stancji. 

Po odpowiednim „wyleczeniu' i zabezpieczeniu oryginalnej sub- 
Stancji zabytkowej, konserwator staje często wobec dalszych zadań, 
śmierzających do przywrócenia zabytkowi w miarę możliwości jego 
bierwotnego wyglądu. Zasadą jednak wszelkich reperacji czy rekon- 
strukcji jest wykonywanie ich w sposób pozwalający na łatwe odróż- 
nienie od oryginału i na łatwe usunięcie ich bez uszkodzenia autentyku. 

10* 
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Im więcej jednak tych obcych dodatków, tym wartość historyczna za- 
bytku maleje. Przy nazbyt „dobrze'' wykonanych uzupełnieniach można 
po prostu dojść do falsyfikatu. Zabytek przestanie być zabytkiem, a sta- 
nie się ładnie wyglądającym wytworem fantazji i rąk konserwatora. 
Jak z tego widać, do konserwacji zabytków stosowane są takie same 
zasady jak do starych pism czy innych dokumentów. Nie dopisuje się 
tu brakujących fragmentów tekstu, i to jeszcze w sposób nie dający 
się odróżnić od oryginału. Nie poprawia się wyblakłych liter oryginału 
świeżym atramentem ani nie wyrywa starych pożółkłych stron i nie 
zastępuje się ich nowymi i czystymi, i to w identyczny sposób napisa- 
nymi co oryginał, mimo że wygląd zabytku ogromnie by na tym zyskał. 
pozostawia się zabytkowi jego autentyczność. Wszystkie zabiegi służą 
do jak najpełniejszego zabezpieczenia i wydobycia pierwotnych cech 
lego autentyku. 

I dlatego należy być szczególnie ostrożnym w przenoszeniu doświad- 
czeń i metod technologii przemysłowej bezpośrednio do praktyki kon- 
serwalorskiej. Metody i materiały doskonałe z punktu widzenia prze- 
mysłowego mogą całkowicie zniszczyć dokumentarną wartość zabytku, 
ponieważ nigdy nie były z tego punktu widzenia oceniane. Dokonane 
przez nie zniszczenia mogą być w czasie zabiegu nieuchwytne, a wy- 
stąpić dopiero po upływie nawet dłuższego czasu na skutek powolnych 
rearcji chemicznych lub procesów starzenia się. Toteż zanim materiały 
przemysłowe znajdą zastosowanie w konserwacji muszą bezwzględnie 
przejść przez bardzo ostry egzamin konserwatorski. 

Drewno jest jednym z najtrudniejszych do konserwacji materiałów. 
Mimo opracowanych już bardzo wielu metod dla poszczególnych przy- 
padków, odczuwa się ciągle jeszcze brak wyników prawdziwie pozy- 
tywnych. Przyczyną tego jest między innymi fakt, że istnieje nie tylko 
wielka różnorodność zabytków drewnianych, ale również i samo ich 
drewno znajduje się w bardzo rozmaitym stanie. Właściwie każdy po- 
szczególny zabytek drewniany przedstawia indywidualny zespół zagad- 
nień, do którego trzeba odpowiednio przystosowywać znane już metody : 
konserwatorskie lub szukać rozwiązań nowych. | 

Stan zabytku drewnianego jest sumą wielu czynników i zależy nie 
tylko od stanu samego drewna, ale i od innych elementów, np. poli- 
chromii. Ten ogólny stan zależy od wieku zabytku, gatunku drewna, 
środowiska, w jakim przedmiot przetrwał do naszych czasów oraz Toż: 
nych przypadkowych kolei losu. Olbrzymie znaczenie mają tu rownież 
właściwe metody zabezpieczenia znalezisk archeologicznych na miejscu 
wykopalisk oraz zabiegi stosowane w pracowniach konserwatorskich 
dla nadania zabytkowi jak najbardziej efektownego wyglądu, a takze 

warunki przechowywania, zarówno przed konserwacją, jak i pO 
Zdarzyć się bowiem może, że przedmiot, który się przystosował 1 we 
wiekow przetrwal w okreslonym otoczeniu, zaczyna ,,chorowac" i gill 
w nowym środowisku. 

W zależności od ogólnej problematyki konserwatorskiej oraz sa 
drewna zabytki drewniane podzielić można na kilka podstawowy 
grup: drewno przesiąknięte wodą, drewno suche z wykopalisk AC 
logicznych, drewno z okresów późniejszych pawietrznie suche, ar" 
tektura drewniana. | 
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Drewno przesiąknięte wodą. Drewno przebywające 
przez długi okres w wodzie ulega powolnemu rozkładowi chemicznemu. 
Znaczna część delikatniejszej tkanki znika, a pozostają składniki grub- 
sze i odporniejsze. Dzięki temu kształt przedmiotu zostaje zachowany, 
często z najdrobniejszymi nawet szczegółami mimo przyciemnienia 
barwy. Zewnętrznie wydaje się, że drewno w ogóle nie uległo zmia- 
nom. W rzeczywistości jednak, na skutek rozkładu części składników 
tkanki, porowatość takiego drewna jest znacznie zwiększona i chłonie 
ono wodę jak gąbka. Staje się przy tym bardzo ciężkie i miękkie i mo- 
że się łatwo złamać pod własnym ciężarem, jeśli nie zostało odpowied- 
nio podparte. Najtrudniejszym problemem w konserwacji tej kategorii 
zabytków jest ich wysuszenie. Bardzo osłabione ścianki budowy we- 
wnętrznej są bowiem utrzymywane w swoim położeniu przez wodę wy- 
pełniającą przestrzenie między tymi ściankami. Jeżeli tę wodę usunąć, 
ścianki kurczą się i załamują. Objętość przedmiotu bardzo znacznie się 
zmniejsza, a powierzchnia pęka (ryc. 2). Proces ten jest nieodwracalny. 
Dla zabytku oczywiście oznacza to nieuchronną katastrofę, powodującą, 
że staje się on bezkształtnym szczątkiem pozbawionym jakiejkolwiek 
wartości. I dlatego podstawową zasadą przy konserwacji zabytków 
z drewna przesiąkniętego wodą jest najpierw wzmocnienie ścianek ko- 
mórek, a potem dopiero wysuszenie. Istnieje obecnie wiele sposobów 
prowadzących do tego celu. 

Najpospoliciej stosowana jest od wielu lat kąpiel w gorącym na- 
syconym roztworze ałunu. Po ostygnięciu, ałun krystalizuje się we- 
wnątrz przestrzeni międzykomórkowych i usztywnia tkankę. Inny sposób 
polega najpierw na wymianie wody w tkance drzewnej na rozpuszczal- 
niki organiczne (alkohol, eter), a następnie na wprowadzeniu roztwo- 
ru żywicy, która działa usztywniająco po odparowaniu rozpuszczalnika. 
Ostatnio znajdują tu zastosowanie pewne rodzaje żywic sztucznych, 
wprowadzanych do drewna w postaci rozpuszczonych w wodzie skład- 
ników podstawowych, które następnie ulegają kondensacji wewnątrz 
drewna na produkty w wodzie już nierozpuszczalne. 

Wśród najważniejszych zabytków tej grupy znajdują się bardzo 

“ye. 2. Spekania na powierz- i ni i skurcz mokrego drewna 
Po wysuszeniu   
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Ryc. 3. Szczątki niszczejących belek w osadzie w Biskupinie (frag- 
ment) 

często stare, zatopione łodzie (np. sławne łodzie z zalewu szczecińskie- 
go, jeziora lednickiego itd.) lub statki (statek Wazy wydobyty z Bał- 
tyku u wybrzeży Szwecji, łodzie Wikingów itd.) — 

Podstawowym warunkiem przy ratowaniu zabytków jest niedopu- 
szczenie do przeschnięcia i możliwie natychmiastowe przewiezienie, 
z zachowaniem jak najdalej idących ostrożności, do odpowiednio przy- 
gotowanej pracowni konserwatorskiej. Ale już samo wydobycie z wody 
rozmiękniętej ciężkiej masy staje się w niektórych przypadkach bardzo 
trudne. 

Jeśli zabieg suszenia da wynik pozytywny, to wtedy do dodatkowe- 
go wzmocnienia zabytku oraz poprawy jego wyglądu prowadzone $4 
dodatkowe zabiegi konserwatorskie. Bardzo ważne jest tutaj zachowa: 
nie oryginalnej powierzchni ze śladami obróbki narzędziami, a także 
z ewentualnym rzeżbionym ornamentem. Oczywiście, jakiekolwiek pro- 
by strugania czy szlifowania zniszczonej powierzchni w celu uzyskania 
iepszych efektów optycznych byłyby równoznaczne ze zniszczeniem 
zabytku jako dokumentu. Również i dorabianie brakujących części do 
tego rodzaju znalezisk drewnianych nie jest praktykowane. Natomiast 
do celów dydaktycznych sporządza się odpowiednio rekonstruowanć 
modele. 

— 

Zbliżone do opisanych problemy spotkać można również w drewnie 
wykopanym z mokrych warstw ziemi. Szczególnie trudne jest zabezpie” 
czenie przed zniszczeniem dawnych osad drewnianych, jak np. Bisku- 
pina. Konserwacja tak olbrzymich zespołów drewnianych bez ruszanie 
ich z miejsca nie została jak dotychczas pomyślnie rozwiązana. 

Zwiedzając Biskupin z przykrością można stwierdzić stale się posu” 
wający proces zniszczenia w tym wspaniałym zabytku (ryc. 3). 
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Drewno suche z wykopalisk archeologicznych. 

W niektórych grobowcach egipskich znajdowane są wyroby z drewna 

(sarkofagi, meble, drobne przedmioty) o wspaniale zachowanym kształ- 

cie. W pewnych przypadkach dzieje się to dzięki pokrywającej przed- 

miot grubej warstwie polichromii kładzionej na warstwie zaprawy, któ- 

ra utrzymuje formę przedmiotu bez względu na stopień zeschnięcia się 

drewna we wnętrzu (ryc. 1). W innych drewno w niepolichromowa: 

nych przedmiotach codziennego użytku zachowało się w doskonałym 

stanie. Opisywane są również przypadki, kiedy w czasie otwarcia gro- 

bowca znaleziono przedmioty (np. meble) o wspaniale zachowanym 

kształcie, ale rozsypujące się przy dotknięciu. W czasie prac polskiej 

ekspedycji archeologicznej w Faras (w Sudanie) wydobyto z piasków 

pokrywających dawną katedrę wspaniale rzeźbione belki drewniane. 

Po tysiącu latach przebywania w piasku pustyni drewno w tych bel- 

kach jest w doskonatym stanie i nie wymaga zabiegów konserwator- 

skich, oczywiście jeśli obecny nowy klimat muzealny nie spowoduje 

zakłócenia tej równowagi. 
Konserwacja takiego bardzo przesuszonego drewna jest zadaniem 

bardzo delikatnym 1 

wymaga najpierw do- 

kładnego zbadania ca- 

łego zabytku oraz sta- 

nu drewna. W więk- 

szości przypadków bar- 
dzo szkodliwe są tu 
warunki nadmiernej 
wilgotności, a szcze- 
gólnie wilgotności ule- 
gającej dużym waha- 
niom. | 

Drewnó':z okre- 
sów póź nie j- 
szych powietrz- 
nie suche. W tej 
grupie istnieje wielka 
rożnorodność zabyt- 
kow. Moga to byé rzez-. 
by drewniane, surowe 
lub polichromowane, 
Obrazy malowane na 
deskach, meble, inkru- 
stowane kasetki i inne 
drobiazgi o wysokiej 
wartości artystycznej, 

    - 

RYC. 4. Szczeliny powstałe w 
zezbie z surowego drewna nie 

zostały wypełnione uzupełni | ' ełnia- 
Jącym kitem 7   
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a także różne przedmioty, nawet współczesne, ilustrujące technikę i kul- 
turę ludową. 

Najważniejsze zniszczenia w tych zabytkach spowodowane są przez 
owady żerujące w drewnie; spotyka się też liczne spękania i odkształ- 
cenia spowodowane zmianami wilgotności otoczenia (ryc. 4) uszkodze- 
nia mechaniczne. 

Do najważniejszych zabiegów konserwatorskich należy tu wzmac- 
nianie spróchniałego i zjedzonego przez owady drewna, usuwanie prze- 
malowań i późniejszych uzupełnień i reperacji, prostowanie wypaczo- 
nych desek i sklejanie części złamanych. Sprawa rekonstrukcji braku- 
jących części zależy od zabytku. Nie uzupełnia się brakujących rąk, 
nosów, itp. w rzeżbach średniowiecznych ani nie domalowuje się ubyt- 
ków w obrazach z tego okresu. Również przenoszenie obrazów ze starej 
deski na nowe bardziej bezpieczne podłoże uważane jest za zabieg ob- 
niżający wartość dokumentalną zabytku i wykonywany tylko w przy- 
padku absolutnej konieczności. Natomiast w meblach, szczególnie póź- 
niejszych, brakujące elementy są czasem uzupełniane (np. noga u krze- 
sła), ale zawsze w sposób który pozwala na odróżnienie uzupełnienia od 
oryginału, tak aby w przyszłości można było uniknąć pomyłek. 

Jednym z najtrudniejszych zagadnień w tej kategorii zabytków jest 
konserwacja polichromowanych rzeźb drewnianych oraz obrazów na 
drewnie. Wiele z tych zabytków pochodzi z epoki romańskiej i gotyc- 
kiej i ma wysoką wartość zarówno artystyczną jak i dokumentarną. 
Najczęściej spotykane zniszczenia w tych zabytkach są spowodowane: 
1) odkształceniem desek, szczególnie malowanych jednostronnie, 2) zsy: 
chaniem się drewna pod grubymi warstwami zaprawy i farb, skutkiem 
czego warstwy te odstają od podłoża drewnianego i zaczynają się wy- 
kruszać, 3) działalnością owadów w drewnianym wnętrzu, tak doskonale 
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osionietym przez nałożone warstwy polichromii, 4) nadmiernym nawil-- 
goceniem, sprzyjającym rozkładowi drewna i rozwojowi grzybów i 5) 
pracami rekonstrukcyjnymi i renowacyjnymi, polegającymi między in- 
nymi na pokrywaniu dawnej zniszczonej polichromii warstwami nowej 
farby. Zabieg ten jest i obecnie często stosowany i wskazuje na całko- 
wite niezrozumienie znaczenia zabytku. Niestety, o ile malowanie starej 
rzeźby nową farbą czy lakierem zajmuje nie więcej niż kilka godzin, 
o tyle na usunięcie tej warstwy, jeśli jest to w ogóle możliwe, konser- 
wator zużywa całe miesiące żmudnych zabiegów. 
Architektura drewniana. Zabytkowa architektura drew- 

niana jest oczywiście najbardziej autentyczna w swoim pierwotnym 
miejscu i otoczeniu (ryc. 5). W przypadku jednak, gdy budynkowi grozi 
zniszczenie (brak opieki, konieczność rozebrania itd.), to jedynym spo- 
sobem uratowania go jest przeniesienie do specjalnych muzeów na 
otwartym powietrzu, gdzie w otoczeniu parkowym, jak najbardziej zbli- 
żonym do pierwotnego, dawny budynek będzie nadal dokumentem mi- 
nionych technik i obyczajów. W Polsce istnieje już wiele muzeów tego 
typu, a szereg innych jest w stadium organizacji. Większość zabytków 
drewnianej architektury pozostaje jednak na swoim miejscu, otoczo- 
na właściwą opieką konserwatorską. 

Zabytkowa architektura drewniana wymaga zabezpieczenia przed 
niszczącym działaniem licznych czynników: 

— w elementach drewnianych należy zniszczyć żerujące owady 
i zabezpieczyć drewno przed następnymi atakami, w przeciwnym razie 
zabytkowy budynek szybko ulegnie zagładzie, 

— elementy drewniane, a szczególnie partie przyziemne i zawilgo- 
cone, stanowią bardzo sprzyjające środowisko dla rozwoju grzybów 
domowych, konieczne są odpowiednie zabiegi w celu zniszczenia już 
istniejących kolonii i zabezpieczenia przed rozwojem następnych, 

— substancja drzewna ulega szybkiemu zniszczeniu pod wpływem 
bezpośrednich czynników atmosferycznych, a szczególnie opadów, 
uodpornienie drewna przez stosowanie wodoodpornych impregnatów 
ogromnie się przyczynia do przedłużenia życia budynku, 

— drewno jest materiałem łatwopalnym; szczególnie dotyczy to 
strzech słomianych, jednak sprawy właściwego zabezpieczenia budyn- 
ków drewnianych przed pożarem, i to jeszcze zgodnie z podstawowymi 
zasadami konserwacji zabytków, pozostają dotychczas problemem nie 
rozwiązanym. 

W konserwacji zabytkowej architektury, tak zresztą jak i w kon- 
sETwacji innych zabytków drewnianych, nie można bezpośrednio prze- 
nosić doświadczeń i technik przemysłowych bez dodatkowej bardzo 
wnikliwej kontroli ich działań ubocznych. 

Konserwacja dawnych budowli drewnianych wiąże się czasem 
Z koniecznością wymiany na nowe elementów bezpośrednio 211152С20- 
nych, aczkolwiek zabiegi takie są ograniczane do minimum. W niektó- 
rych przypadkach części oryginalne wędrują do muzeum, a na ich mie j- 
sce wprowadza się odpowiednio uodpornione kopie. Niektóre partie, np. 
gonty, są po prostu wymieniane na nowe. W celu uniknięcia pomyłek 
w przyszłości, części nowe powinny być w jakiś sposób zaznaczone, 
p. przez wypalenie daty w miejscach mało widocznych, tak aby można 
je łatwo odróżnić od elementów starszych. 
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Jak wynika z tego krótkiego przeglądu najważniejszych zagadnień 
ochrony zabytków drewnianych, istnieją tu dwa zasadnicze etapy: 
a) odkrywanie i znajdowanie i b) gromadzenie, konserwacja i zapew- 
nienie stałej opieki. Drugi z tych etapów należy bezwzględnie do osób 
odpowiednio wyszkolonych. W etapie pierwszym bardzo wiele pomóc 
mogą laicy, którzy nieraz zupełnie przypadkiem mogą zauważyć za- 
pomniany i niszczejący wartościowy zabytek. W takim przypadku, za- 
miast starać się samemu cośkolwiek zmienić, oczyścić czy naprawić (co 
niechcący może się skończyć zniszczeniem zabytkowych wartości 
przedmiotu), należy jak najszybciej powiadomić o odkryciu miejscowe- 
go konserwatora lub nauczyciela w szkole. Taka współpraca na pewno 
pozwoli na uratowanie od zniszczeń wielu ciekawych budowli i zabyt- 
ków techniki (stare młyny, wiatraki, studnie, urządzenia wyciągowe 
itd.), architektury i sztuki ludowej. 

Краткое содержание 

Автором в первую очередь рассматриваются общие понятия, касающиеся 

деревянных памятников старины, а также роль и задачи музеев. Затем даются 

в сокращении вопросы правильного хранения памятников старины, а также 

основные принципы их консервации, при чём подчеркивается, что каждый 

памятник старины является историческим документом, ценность которого нельзя 

уничтожить неправильными методами обработки. В заключение рассматривают- 

ся проблемы ухода за четырьмя основными группами деревянных памятников: 

пересыщенных водой, сухих — из археологических раскопок, воздушно-сухих 
из более поздних периодов и деревянной архитектуры. 

Подчёркивается необходимость подготовки соответствующего квалифициро- 

ванного персонала, проводящего специальную обработку памятников старины, 

а также обращается внимание на повреждения, какие могут возникнуть при 

проведении этих работ неподготовленными лицами. 

Summary 

At the beginning author discusses general concepts concerning wooden relics and 

the role and tasks of museums. Afterwards she describes briefly problems of the pro- 

per conservation of relics stressing that each relic presents a historical document, the 

value of which should not be destroyed by unproper treatments. In conclusion she 

discusses conservation problems of four, fundamental groups of wooden relics: soaked 

with water, dry from archaelogical excavations, air-dry from later periods, and wooden 

architecture. 

She stresses the necessity for adequate professional training of persons who cally 

out conservation treatments with relics and attracts the attention to damage, which 

may by involved in carrying out these works by incompetent persons. 
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