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PROBLEMATYKA UZUPEŁNIEŃ USZKODZONYCH 
MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Malowidła ścienne to jedne z piękniejszych form przedstawienia sztuki. Są 
one zazwyczaj okazałe, namalowane z rozmachem, ogromem treści i formatu 
najbardziej trafiając do odbiorcy. Powiązane na ogół z architekturą upiększają 

nierzadko tworząc iluzje powodują powiększenie jej gabarytów. Znajdować 
się mogą wszędzie, w kościołach, klasztorach, budynkach użyteczności publicznej 
czy kamienicach prywatnych, pokrywają stropy, fasety, ściany, krużganki, 
korytarze, klatki schodowe. Mogą występować wszędzie tam, gdzie artysta ma 
możliwość wykonania dzieła, popartą zamówieniem fundatora. Są ściśle 
związane również z konkretnym krajem i terenem, na którym istnieje budowla, 
oraz często krajobrazem.

Malowidło ścienne jak żadne inne powiązane jest ściśle z wyposażeniem 
pomieszczenia, w którym się znajduje. Bardzo często to, jak i gdzie jest 
namalowane, a także na jakim podłożu, uzależnione jest od występowania na 
danym terenie określonych minerałów. Zależne jest także od stylu architektury,
od okresu, w którym powstało, od techniki budowlanej charakterystycznej dla 
danego regionu czy nawet techniki i technologii wykonania. Malowidło ścienne 
składa się z trzech warstw. Każda warstwa pełni inną funkcję. Różnią się także 
rodzajem użytego materiału, techniką, technologią wykonania.

Malowidła ścienne dzielimy na:
1 ) podłoże konstrukcyjne, którym może być: kamień, cegła, podłoże drewniane; 
2) międzywarstwę wyrównującą: różnego rodzaju zaprawy złożone z gipsu, 

wapna i piasku, zaprawy z dodatkiem mielonej cegły, wapienia, modyfiko-
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wane organicznymi wypełniaczami takimi jak krojona słoma, pakuły, węgiel 
drzewny, zaprawy emulsyjne;

3) warstwę malarską: wykonywaną w bardzo różnych technikach — np· 
rysunkowa forma wykonana węglem, czystym jednorodnym pigmentem 
(jaskinie, groty), fresk mokry i suchy, różnego rodzaju tempery oraz 
techniki klejowe.
Warstwa malarska w malowidle ściennym ze względu na jej umiejscowienie 

oraz ścisły związek z podłożem jest narażona na zniszczenia wynikające 
najczęściej z warunków panujących w samym obiekcie, zależne od gruntu, na 
którym został pobudowany, warunków klimatyczno-atmosferycznych okolicy 
czy niewłaściwego sposobu użytkowania obiektu.

Nie można malowidła ściennego zabezpieczyć przed uszkodzeniami bądź 
zniszczeniem przez odizolowanie szkłem, balustradą czy przez zamknięcie 
samego obiektu, ponieważ wystarczy przynajmniej jeden z wymienionych 
czynników, aby malowidło uległo stopniowej i nieodwracalnej degradacji. 
Degradacja malowideł ściennych w ostatnich pięćdziesięciu latach jest coraz 
gwałtowniejsza, a możliwości finansowe likwidacji powiązanych ze sobą 
czynników niszczących są dalece niewystarczające.

Starzenie i proces destrukcji w czasie to proces zwykle niechciany, ale 
zachodzący nieuchronnie. Nie mamy na to większego wpływu. Nasze dążenia 
do długowieczności i do systematycznego ulepszania materiałów, wymiany 
środków naturalnych na preparaty chemiczne czasami rzeczywiście przedłużają 
istnienie niektórych przedmiotów, lecz najczęściej prowadzą także do innych 
nieoczekiwanych łańcuchów reakcji, których nie jesteśmy w stanie z a h a m o w a ć .  

Wszystko ma swój czas i okres swojej świetności, jeżeli przetrwa dłużej, to 
powinniśmy być zadowoleni, jeżeli się starzeje — to podejmujemy próby 
ratowania.

Malowidło ścienne to również materia, która ulega procesowi degradacji· 
Walczymy o jej przetrwanie, chcemy, aby istniała, aby dawała ś w ia d e c tw o  

przyszłym pokoleniom o naszej historii, religii, modach, przywarach, n a s z e j  

świadomości i poziomie wrażliwości na piękno. W dobie tak in te n s y w n e j  

technizacji i komercjalizacji życia utrzymanie tego, co wartościowe i inne od 
teraźniejszej mody na wykonywanie przedmiotów przy użyciu s y n te ty k ó w ,  

szablonów i farb w  sprayu jest nadrzędnym zadaniem w s p ó łc z e ś n i e  p r a c u j ą c e g o  

konserwatora.
Nasze zaangażowanie w konserwację i restaurację obiektów zabytkowych 

jest zwykle bardzo duże, jednak do takich przedsięwzięć potrzebne są ś r o d k i  

finansowe, k t ó r e  dają nam możliwość wykonania zabiegów k o n s e r w a to r s k i c h  

zgodnie ze sztuką konserwatorską p r z y  zastosowaniu najlepszych i p r z e b a d a n y c h  

pod względem chemicznym, technologicznym i starzeniowym materiałów.
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Szybkość starzenia i destrukcji malowideł ściennych uzależniona jest od 
szeregu czynników, ale wspomnę tylko o kilku najważniejszych: posadowienie 
zabytkowej budowli, staranność wykonania, dobre wykonanie podłoża pod 
malowidło i starannie dobrane proporcje, sposób wykonania wybranej przez 
autora techniki malarskiej oraz warunki, w jakich się znajdują.

Ze względu na istnienie wielu przyczyn niszczących całe środowisko naturalne 
nie mamy wpływu na oddziaływanie negatywnych czynników środowiskowych 
na substancję zabytkową. Staramy się jednak chronić ją, wykonując pomiary 
Zanieczyszczenia środowiska, wilgotności i temperatury panującej w obiekcie, 
regulujemy liczbę zwiedzających czy nawet wydajemy użytkownikowi specjalne 
zalecenia co do użytkowania obiektu zabytkowego. Ta profilaktyka zawodowa 
daje bardzo dużo, spowalnia procesy niszczące i zapobiega zniszczeniom 
mechanicznym, jednak nie jest w stanie zachować pierwotnego stanu wyglądu 
malowidła ściennego.

Oprócz zmian w samej strukturze podłoża, które są mniej zauważalne, 
Zachodzą zmiany w składzie chemicznym poszczególnych pigmentów, co jest 
widoczne gołym okiem — zmiany kolorystyczne pigmentów, użytych spoiw czy 
Preparatów do utrwalania zdezintegrowanej warstwy malarskiej.

Te zmiany wizualne całkowicie przeobrażają zamierzony efekt autorski i po 
Paru stuleciach nie jesteśmy w stanie nawet po najbardziej dociekliwych 
badaniach przy użyciu najdoskonalszych urządzeń dojść do wizji pierwotnego 
wyglądu dzieła sztuki. Jeżeli chcemy mówić o przywracaniu zabytku do stanu 
pierwotnego, jest to jedynie propozycja, domniemanie czy założenie o większym 
lub mniejszym współczynniku prawdopodobieństwa.

W zdecydowanej większości „stan pierwotny” jest w ogóle czymś nieosiągal
nym. Z biegiem czasu malowidło ma coraz więcej rodzajów zniszczeń — od 
tych, których efektem są zmiany kolorystyczne, po ubytki i braki w podłożu czy 
Samej powierzchni polichromii. Kiedy ubytki są niewielkie, sięgające 30—40%, 
nie mamy większego problemu ze scaleniem kolorystycznym obiektu, czy nawet 
niewielkimi, nieznaczącymi brakami kompozycji i formy. Jesteśmy w stanieje 
odtworzyć czy nawet dojść na podstawie zachowanych elementów i ikonografii 
prawdopodobnie do pierwotnego przekazu treści i formy, jednak gdy zniszczenia 
sięgają powyżej 70%, wówczas zaczyna się dylemat naukowy i moralny, na ile 
rekonstruować i czy w ogóle to robić.

W każdym stuleciu istniały coraz to inne mody i tendencje estetycznych 
ekspozycji malowideł ściennych, jednak problem nadal nie jest rozstrzygnięty 
i, jak sądzę, nigdy nie będzie. Nawet jeśli kierujemy się popularnym i często 
nadużywanym stwierdzeniem, że do dzieła sztuki należy podchodzić w sposób 
indywidualny i decyzja o wyborze drogi postępowania konserwatorskiego musi 
być oparta zarówno na osądzie historycznym, jak i estetycznym, rzeczywiste
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działanie konserwatorsko-restauratorskie często nie jest odzwierciedleniem tej 
teorii. Zdarza się, iż przedstawiając program prac konserwatorskich narzucamy 
swoje i przez siebie lansowane tendencje estetyczne i staramy się zawsze 
podpierać tymi teoriami, które są dla nas wygodne lub którym możemy 
sprostać. Duży wpływ na nasze postępowanie ma inwestor prywatny, który 
poprzez dotowanie naszych prac środkami finansowymi stara się wymóc na 
konserwatorze uwzględnienie swoich oczekiwań estetycznych, często zbyt 
różnych od profesjonalnego podejścia konserwatorsko-restauratorskiego. Te 
przypadki dotyczą jednak stosunkowo niewielkiej liczby obiektów.

Podczas dobierania koncepcji do partii rekonstruowanych zawsze powinni
śmy mieć na względzie miejsce, gdzie dane dzieło sztuki się znajduje. Czy jest to 
obiekt, odwiedzany przez świeckich, czyli czy są to obiekty użyteczności 
publicznej, jak pałace, dworki, adaptowane kamienice czy muzea, czy obiekty 
sakralne? Istotne jest na pewno to, czy rekonstrukcja w ogóle jest możliwa 
— mam na myśli bazę danych, procent zachowania warstwy malarskiej itp.

Innym problemem jest sposób estetycznego odbioru dzieła sztuki w obiektach 
sakralnych, takich jak kościoły, sanktuaria, klasztory. Tam oczywistą sprawą 
wydaje się chęć modlenia się osób uczestniczących w mszach świętych przed 
obrazami o pełnym wyrazie artystycznym i ikonograficznym, a nie konser
watorskimi preparatami, pozostawionymi pojedynczymi częściami ciała, takimi 
jak nogi czy sam tułów bez głowy. Oczywiście, wyrażany przeze mnie pogląd 
może być dyskusyjny, dlatego przy wielu problemowych obiektach mamy tyle 
aranżacji estetycznych. Istnieje wiele form i możliwości wykonania rekonstrukcji 
w zniszczonym obiekcie zabytkowym; mamy obowiązek wykonywać je tak, aby 
była zawsze możliwość zmiany tej ingerencji w dziele.

Siedząc sposoby rekonstrukcji w malowidłach ściennych od czasów powojen
nych należy stwierdzić, że poziom wykonania i estetyki bardzo się zmienił- 
Przeprowadzone w ostatnich latach uzupełnienia konserwatorskie są coraz 
staranniej wykonane, nie występuje mieszanie technik naśladowczych. D zięk i 
większej możliwości dotarcia do literatury światowej i polskich dokumentacji 
rekonstrukcje są coraz bardziej wiarygodne.

Interdyscyplinarne kształcenie w zakresie konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki daje również dobre rezultaty, kształtując estetykę i zapoznając studentów 
z dawnymi technikami i technologiami wykonania. Następnym czynnikiem 
warunkującym poprawne wykonanie prac w zakresie rekonstrukcji i ogólnie 
scalenia kolorystycznego malowidła są zapewne nowe, coraz bardziej ulepszone 
materiały oraz precyzyjne narzędzia.

Jeżeli zdecydowano się na wykonanie rekonstrukcji czy uzupełnienie 
ubytków, powstaje kolejny problem — dobór metody uzupełnienia. O t r a f n o ś c i  

zastosowanej metody lub metod uzupełniania, rekonstrukcji i efektu estetyczneg0
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oraz wyeksponowania w sposób nierażący i sztywny oryginalnych fragmentów 
w konserwowanym obiekcie będzie świadczył ostateczny, powykonawczy 
efekt estetyczny. Technika uzupełnienia ubytków powinna spełniać cztery 
Podstawowe warunki: trwałość, odwracalność, nieszkodliwość dla sąsiadu
jącego z retuszem oryginału i maksymalnie zbliżone do oryginału cechy 
optyczne powierzchni i barwy. Bardzo dużą rolę w poprawnym, a wręcz 
oczekiwanym efekcie końcowym odgrywają poziom artystyczny i umiejętności 
techniczne konserwatora1.

Biorąc pod uwagę charakter zniszczeń oraz powierzchnię każdego dzieła 
musimy dobrać odpowiedni sposób wypełnienia. Ze względu na konieczność 
odróżnienia ich od oryginału i uwidocznienia pracy konserwatora w obiekcie 
Powstało bardzo wiele metod estetycznego opracowania ubytków. Nazewnictwo 
rodziło się podczas tworzenia coraz to nowych metod i objęło zasadnicze typy 
Punktowania. Niezliczoną liczbę wariantów podciąga się pod ogólną nazwę lub 
tworzy się dodatkową.

Istnieje następujący podział uzupełnień. Każda z tych grup ma swoje 
Podgrupy i modyfikacje:
~~ uzupełnienia graficzne: kreska, kropka,
~~ uzupełnienia plamą barwną: lokalne, neutralne, aqua sporca,
~~ uzupełnienia na kicie obniżonym,
~~ uzupełnienia na materiałach obcych,
~~ uzupełnienie odróżnialne w świetle ultrafioletowym,
~~ uzupełnienie naśladowcze.

UZUPEŁNIENIE GRAFICZNE KROPKĄ, KRESKĄ

Rekonstrukcja z zastosowaniem uzupełnienia graficznego polega na wy
konaniu i naniesieniu przez restauratora znaku graficznego sposobem kreski 
tab kropki przejrzyście i czytelnie. Jest to metoda najbardziej chyba odróżnialna 
dla oglądającego. Dobrana w odpowiedni graficznie i kolorystycznie sposób 
do istniejącej i zachowanej warstwy malarskiej malowidła, może być wykonana 
Па podmalowaniu, podlawowaniu, w intensywności pasującej do oryginalnej 
faktury powierzchni2. Za stosowaniem tej metody zapewne najczęściej prze
mawia duży format malowidła i pewna odległość, z jakiej się je ogląda.

1 M. Wodzińska, Aspekty estetyczne konserwowanego obiektu a czytelność myśli konserwatorskiej, 
Ochrona Zabytków 1, 1964, s. 47.

2 Ibidem.
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UZUPEŁNIENIE KROPKĄ

Zasadniczo punktowania kropką wykonuje się bez specjalnych i określonych 
z góry założeń. Dobiera się ją tak, aby dopasować do zachowanej oryginalnej 
polichromii. Można ustalić szerokość ustawienia, wielkość w zależności od 
odległości malowidła od oglądającego i wielkości ubytku. Nanosić można na 
białe tło, podlawowane, jednobarwne i wielobarwne, zgodnie z otaczającym 
ubytek oryginałem. Jakość stawiania równej, kształtnej kropki zależy od 
gatunku podłoża. Kropki w tej metodzie graficznej stawiane są ,,od pędzla” lub 
malowane przez punktującego. Metoda punktowania kropką znalazła wielu 
zwolenników i jest popularna w wielu ośrodkach konserwatorskich. Modyfikacji 
i przykładów jest bardzo wiele. W zależności od dopasowania kropki do 
zniszczenia i od staranności wykonania możemy się dopatrzyć wielu i negatyw
nych, i pozytywnych przykładów realizacji restauratorskich.

UZUPEŁNIENIE PLAMĄ BARWNĄ

Rekonstrukcję lub uzupełnienia w tej metodzie wykonujemy zakładając na 
ubytki plamy barwne inne od otaczających je barw oryginalnych na malowidle. 
Zapewnia to niewątpliwie odróżnialność, lecz w wielu przypadkach powstaje 
dodatkowe zadrażnienie estetyczne, które rozbija zamierzony przez autora 
końcowy efekt estetycznego i wrażeniowego odbioru treści malowidła. Wiele 
tak wykonanych scaleń kolorystycznych możemy spotkać na terytorium Włoch, 
jednak efekty estetyczne są bardzo różne. Duże znaczenie w tej metodzie, 
podobnie jak i w innych sposobach uzupełnień, ma staranność wykonania 
i trafienie w odpowiedni ton walorem, tak aby nie wprowadzić dodatkowo 
schłodzenia lub ocieplenia kolorystycznego. Sam sposób jednolitego, płaskiego 
położenia przygotowanej farby jest bardzo istotny, podobnie jak niepozo- 
stawianie pobiały pochodzącej od założenia wtórnego kitu, co może tworzyć 
białe obwódki oddzielające uzupełnienie od reszty oryginalnej polichromii. Ten 
sposób scalania uszkodzonej warstwy malarskiej ma również wiele modyfikacji-

UZUPEŁNIENIE LOKALNE

Za uzupełnienie lokalne uważa się poprzedzone pracami technicznymi 
założenie na uszkodzonych partiach malowidła uzupełnienia w formie barwnej 
plamy, które ma być widoczne jako wtórna rekonstrukcja kolorystyczna, ale 
należy ją zharmonizować z sąsiadującym otoczeniem. Scala się tonem lokalnym, 
kolorem, który otacza ubytek. Ton lokalny zaś stanowi odcień koloru, jaki
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posiada ten uszkodzony fragment w rzeczywistości, bez względu na modelunek 
światła i cienia. Scalane miejsce nie wymaga modelunku, plama barwna jest 
nanoszona płasko. Trudność występuje wtedy, jeżeli istnieje miejsce zetknięcia 
się paru barw. Są różne metody oddzielenia tych partii, jedni odcinają to 
wyraźną kreską, inni przechodzą zjednej barwy do drugiej łącząc je pochodnym 
odcieniem.

Występowanie w obiekcie większej liczb takich „tęcz” barwnych wprowadza 
jednak nowy obraz i nowe drażniące efekty estetyczne. Retusz lokalny może 
dawać dobre wyniki jedynie wtedy, gdy uszkodzenia nie znajdują się na 
różnobarwnych partiach malowidła.

UZUPEŁNIENIE NEUTRALNE

Według literatury retusz neutralny wynika z dążenia do zachowania 
oryginalności dzieła. Polega on na pokryciu miejsc uszkodzonych tonem 
neutralnym, który nie wnosi elementu zakłócającego do kolorytu obrazu, ale 
ma odcień pośredni dla całego obrazu. Taki retusz można stosować w bardzo 
niewielu przypadkach — tam, gdzie kolor podłoża bierze udział w ogólnej 
kolorystyce malowidła.

Retusz neutralny powinien być stosowany w przypadku ubytków o dużej 
Powierzchni. Zastosowanie tej metody retuszu w odniesieniu do ubytków 
o niewielkich rozmiarach często psuje kompozycję malowidła. Trudno jednak 
mówić o istnieniu tonu neutralnego, ponieważ nie istnieją wrażenia estetyczne 
neutralne, nie ma nigdzie charakterystyki koloru naturalnego. Jest to pojęcie 
Przynajmniej w jakiejś mierze subiektywne i zależne od indywidualnych 
Predyspozycji konserwatora. Możemy mówić o słabszym bądź mocniejszym 
oddziaływaniu plamy barwnej, ale na pewno nie o reakcji obojętnej. Uważam, 
Ze niesłuszne jest mówienie o kolorze neutralnym czy „tle neutralnym”, może 
Jedynie występować słabsze lub silniejsze oddziaływanie jakiegoś koloru, 
Wywołujące odpowiednie pozytywne lub negatywne wrażenia estetyczne.

Można mówić o dobraniu takiego koloru, który łączy poszczególne partie 
ubytków nie drażniąc i nie rozbijając kolorystyki obrazu.

AQUA SPORCA

Wykorzystanie tej metody polega na nałożeniu na wszystkie ubytki warstwy 
malarskiej przygotowanej i dobranej kolorystycznie tzw. „zabarwionej wody”, 
»brudnej wody”.
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Jest to metoda dająca bardzo lekki efekt scalenia kolorystycznego lub 
wykonania domniemanej rekonstrukcji.

UZUPEŁNIENIE NA KICIE OBNIŻONYM {SOTTO LIVELLO)

Jest to metoda, w której uzupełnienia barwne nanosi się na powierzchnię 
kitu założonego niżej w stosunku do wysokości warstwy malarskiej konser
wowanego obiektu zabytkowego. Wykorzystanie tej metody w procesie 
konserwacji jest na naszym terenie stosunkowo mało spotykane, popularna jest 
natomiast we Włoszech, gdzie występuje na transferach.

Z tego typu metodą można się spotkać również w Egipcie, gdzie nie wolno 
zakładać innego rodzaju uzupełnień. Założony niżej kit pokryty jest jedynie 
pobiałą bez jakiejkolwiek rekonstrukcji. Jest to zarządzenie odgórne Minister
stwa zajmującego się ochroną dóbr kultury, na podstawie specjalnego zalecenia 
wydanego przez włoskiego konserwatora, Paolo Mora. Do dzisiaj jest ono 
respektowane, jednak wzbudza coraz więcej kontrowersji. Malowidła ulegają 
wciąż znacznej destrukcji, a brak rekonstrukcji przy małych ubytkach, gdzie 
forma i kolor mogą być na podstawie przekazów ikonograficznych i religijnych 
zinterpretowane prawie dokładnie, powoduje, że po czasie w wielu przypadkach 
jest już ona niemożliwa.

Obecnie wiele malowideł ma tak dużo ubytków, że stają się preparatem 
nie do odczytania, nie mówiąc o odczuciach estetycznych czy religijno-wy- 
znaniowych. Problemem konserwatorskim jest kwestia brudu, kurzu w za
głębieniach, które zwłaszcza w podwyższonej wilgotności powietrza stanowią 
doskonałą pożywkę dla bakterii i mikroorganizmów. Brudne, wgłębne 
kity zmieniają całkowicie założenie autorskiej kompozycji, czyniąc ją nie
czytelną.

UZUPEŁNIENIE NA MATERIAŁACH OBCYCH

Jest to uzupełnienie występujące na terenie Polski niezbyt może często, jako 
że efekt końcowy nie zawsze jest pozytywny. Tego typu uzupełnienia stosuje się 
w obiektach, gdzie występuje znaczący ubytek polichromii i nie ma informacji 
niezbędnych do możliwej rekonstrukcji. Zazwyczaj wykonuje się to wtedy, 
kiedy przy dobrze zachowanej np. partii korpusu postaci występuje całkowity 
ubytek w partii głowy lub w sytuacji odwrotnej.

Dziwnie i mało wiarygodnie wyglądają konserwacje, gdzie łączy się różne 
typy uzupełnień, wtrącając jako naukowe podejście fragment wykonany na
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materiale obcym, oraz jednocześnie w samym malowidle wykonuje się rekon
strukcję np. graficzną, która też nie ma podstaw w żadnej dokumentacji.

UZUPEŁNIENIE WYKONANE Z DODATKIEM DO FARB 
LUMINOFORÓW I IDENTYFIKOWANE 

W ŚWIETLE ULTRAFIOLETOWYM

W konserwacji i restauracji malowideł ściennych zawsze dyskusyjny jest 
Problem wielkości zakresu, a nawet celowości punktowania i rekonstrukcji 
malowideł.

W bogatej literaturze przedmiotu zdania na ten temat są podzielone. 
W praktyce rekonstrukcje, a zwłaszcza punktowania są nieodłącznym elementem 
konserwacji i restauracji malowideł ściennych.

Wieloletnia praktyka wykazała, że czynności te wykonuje się ogólnie 
Przyjętymi metodami przez uzupełnienie brakujących partii malowidła poziomą 
lub pionową kreską, przez punktowanie ubytków warstwy malarskiej różnej 
wielkości kropką, plamą barwną bądź różnymi modyfikacjami tych metod. 
Przy stosowaniu tych metod istnieje wspólny cel, mianowicie scalenie uszkodzo
nego malowidła i doprowadzenie całości do estetycznego wyglądu. Od lat 
Przyjęte i ogólnie stosowane metody budzą niekiedy wątpliwości nie tylko 
natury estetycznej. Zdarzają się bowiem takie zniszczenia malowideł, które po 
restauracji z rekonstrukcją lub bez są i tak trudne do rozszyfrowania. Powstaje 
'vtedy „malowidło rebus”, w którym oddziaływanie fragmentów starego 
malowidła oraz elementów dodanych przez konserwatora stwarza zupełnie 
nową kompozycję, nie przypominającą w niczym oryginalnego dzieła.

Taka sytuacja wskazuje, że uzupełnienia malowideł ściennych punktowaniem 
nie mogą być poddawane ścisłym regułom. Decyzja, czy w ogóle i w jaki sposób 
Uzupełniać, powinna zależeć głównie od rodzaju malowidła, tj. od jego wartości 
1 charakteru zniszczeń. Ostatecznym celem zabiegów powinno być najpełniejsze 
Wydobycie oryginalnego malowidła z równoczesnym zagubieniem optycznym 
ubytków oraz wszelkich efektów wynikłych z ingerencji restauratora.

Sama ingerencja konserwatorsko-resturatorska nie zawsze musi być czytelna 
1 rozpoznawalna na pierwszy rzut oka dla oglądającego, gdyż wraz z powstaniem 
fizycznych metod badawczych i rozwoju dokumentacji fotograficznej niebez
pieczeństwo wprowadzenia w błąd poprzez nierzetelne punktowania i rekon
strukcje staje się coraz mniejsze.

Rozwój nowoczesnych metod dokumentacji stwarza w niektórych wypad
kach również możliwość całościowego uzupełniania ubytków. Biorąc pod 
Uwagę taki sposób identyfikacji uzupełnienia i oryginału oraz możliwość
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zastosowania takich farb, które po oświetleniu lampą z promieniowaniem 
ultrafioletowym dają zjawisko fluorescencji.

Przy użyciu luminoforów do farb można bardzo dokładnie zarejestrować 
stan zachowania autentycznego malowidła i granice rekonstrukcji czy nawet 
drobnych uzupełnień wykonanych przez restauratora. Uzupełnienia te, choć 
niewidoczne gołym okiem, są czytelne w promieniach ultrafioletowych. Dają 
one intensywną fioletową fluorescencję odróżniającą miejsca uzupełniane od 
oryginału. Przez stosowanie dodatku luminoforów można uzyskać świecenie 
całej uzupełnionej plamy lub obwódki. Można zaznaczyć te partie wtórne 
jeszcze inaczej, a mianowicie poprzez zakreskowanie samym spoiwem z dodat
kiem luminoforów partii zrekonstruowanych. Dodatkowo do dokumentacji 
można dołączyć zdjęcia w ultrafiolecie3. Obecnie stosowane luminofory są 
nieszkodliwe dla zdrowia i niedrogie.

UZUPEŁNIENIE WARSTWY MALARSKIEJ 
W TRANSFERACH MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Podobne problemy uzupełnień estetycznych występują przy transferach 
uszkodzonych malowideł ściennych na podłoża zastępcze. Dochodzi tu jednak 
jeszcze inny aspekt — wystawienniczy. Prezentacja takiego malowidła jest 
równie ważna jak sam zabieg restauratorski. Na ilustracjach chciałam pokazać 
sposoby konserwacji, restauracji oraz ekspozycji tych malowideł w różnym 
otoczeniu i na różnych tłach.

Bardzo częstą metodą scalania ubytków w malowidłach ściennych jest wybór 
metody graficznej — kropki. Metoda ta jest sugerowana dla określonej epoki 
i stylu w sztuce, to znaczy dla renesansu czy baroku oraz wszędzie tam, gdzie 
wymaga tego charakter zniszczeń, struktura powierzchni, czy formy i faktura 
malarska. Kropka, kreska i inne metody scalenia kolorystycznego powierzchni 
malowideł ściennych mają swoje modyfikacje. Jednak oprócz modyfikacji 
możemy wyróżnić wykonanie (tutaj mam na myśli staranność, odpowiednią 
wielkość, kształt, gęstość i odpowiednio przygotowane podłoże), które a k u r a t  

w tej metodzie odgrywa dużą rolę. Patrząc retrospektywnie na dzieła s z tu k i  

malarstwa ściennego, w których została zastosowana ta metoda, trzeba 
stwierdzić, że im później czasowo wykonana została restauracja, tym dobranie 
metody do rodzaju zniszczeń trafniejsze i sposób wykonania tego z n a k u  

graficznego staranniejszy, a tym samym efekt estetyczny jest dużo lepszy 
(oczywiście mamy różne przykłady zupełnie odwrotne). Duży wpływ na taką 
sytuację ma zapewne rozwój w dziedzinie środków i materiałów oraz narzędzi 
konserwatorskich.

3 M. Roznerska, Zastosowanie farb fluorescencyjnych do odróżniania punktowań i rekonstrukcji 
malowideł ściennych od oryginału, AUNC, Zabytkoznawstwo i Konserwatorstwo VILI, Toruń 1979, 
s. 83.
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Pot. 1. F ragm ent fryzu heraldycznego z O ratorium  św. Jakuba z k lasztoru w Lądzie nad 
W artą. Prace konserw atorsko-restauratorskie prow adzone przez prof. M . Roz- 
nerską (fot. E. Roznerska-Świerczewska)

Niemały wpływ na końcowy efekt estetyczny mają: proces kształcenia na 
Uczelniach oraz wymiana doświadczeń pomiędzy konserwatorami-restaurato- 
rami na licznych organizowanych konferencjach krajowych i zagranicznych.

Dyskusyjne jest zastosowanie tej metody do uzupełniania dużych płaszczyzn 
Monochromatycznych, co w końcowym efekcie powoduje powstanie określonego 
'''zoru czy z kolei nieregularności w stawianiu znaku. W wypadku większej 
liczby osób pracujących przy jednym dużym fragmencie nigdy nie daje to 
scalenia — wręcz denerwujące rozedrganie i wybijanie się tej rekonstruowanej 
Płaszczyzny na plan pierwszy. Z kolei zastosowanie kropki do bardzo małych 
ubytków też daje niekorzystne efekty, ponieważ nie scala kolorystycznie 
zniszczonego fragmentu malowidła. Niestarannie wykonana rekonstrukcja 
У kropce całych ścian monochromatycznych powoduje fatalne reakcje estetyczne 
1 podważa sens restauracji. Powstaje wtedy pytanie, czy rzeczywiście tak wielkie 
°bszary, pomimo iż są rekonstruowane, należy wykonać przy użyciu form 
graficznych.

Duży wpływ na estetyczną formę wyrazu ma także kolorystyczne opracowa
ne podłoża, staranność przygotowania i kolor samej kropki. Najczęściej 
stosowana jest rekonstrukcja na odpowiednio dobranym podlawowaniu
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Fot. 2. T ransfer m alowideł z Palerm o. K onserw acja i restauracja w ykonana przez ICR 
w Rzymie (fot. Wł. Zalewski)

kolorystycznym i użyciu do kropki jako znaku graficznego — koloru o ton 
jaśniejszego lub zbliżonego do otoczenia oryginału.

Trzy zamieszczone fotografie (fot. 2, 3 i 4) przedstawiają uzupełnienia 
ubytków warstwy malarskiej widziane z odległości i w stopniowym zbliżeniu- 
Dotyczy to punktowań wykonanych na pysku psa. Bardzo umiejętnie wykonane, 
delikatne, a zarazem perfekcyjnie naniesione kropki dają w całości estetyczny 
efekt scalenia kompozycji tego fragmentu malowidła ściennego.

Fotografia 2 ukazuje duży fragment odrestaurowanego malowidła. Z n ie w ie l

kiej odległości miejsca rekonstruowane w partii tła, szaty postaci oraz nosa 
i części pyska psa nie są dostrzegalne dla oglądającego.

Fotografia 3 przedstawia fragment głowy psa. Widoczny wtórny kit oraz 
uzupełnienie partii pyska i nosa. Natomiast ilustracja 4 pokazuje uzupełnienie 
ubytku kropką na idealnie dobranym podlawowaniu.

Fotografia 5 przedstawia pełną rekonstrukcję fryzu, gdzie jako metod? 
wybrano kreskę pionową na podlawowaniu. Uzyskano bardzo poprawny 
wygląd rekonstrukcji, który scalił ubytek fragmentu ozdobnego fryzu.
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F ° t. 4. Z bliżenie fot. 2 (fo t. W ł. Z alew ski)

Fot. 3. Zbliżenie fot. 2 (fot. Wł. Zalewski)
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Fot. 5. R ekonstrukcja fryzu w ykonana w pracow ni m alarstw a ściennego U M K  w Toru- 
niu. P raca studencka (fot. E. Roznerska-Świerczewska)

Kolejne ilustracje (fot. 6, 7, 8) są zbliżeniami rekonstruowanego fragmentu 
szaty chłopca.

Fot. 6. M antua. Palazzo Ducale. Cam era degli spozi. F ragm ent m alow idła A. M ante- 
gni. Prace konserwatorskie i restauratorskie prow adzone przez L aurę i Paola 
M ora (fot. Wł. Zalewski)
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F o t. 8. M a n tu a . P alazzo  D ucale . C am era  degli spozi — zbliżenie (fot. W ł. Z alew ski)

Fot. 7. Mantua. Palazzo Ducale. Camera degli spozi — zbliżenie (fot. Wl. Zalewski)
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Fot. 9. Florencja. Kościół Santa M aria Novella. Prezbiterium . M alow idła Domenico 
G hirlandaio  (fot. Wł. Zalewski)

Z czego wywodzi się punktowanie graficzne kreską, można jedynie 
domniemywać. Z zamieszczonych powyżej ilustracji możemy wnioskować, iż 
jest to w pewnym sensie naśladowanie sposobu malowania. Delikatna, równa 
i swobodnie kładziona kreska dawnych, genialnych mistrzów malarstwa 
włoskiego przypomina metodę graficznego uzupełniania ubytków — tretteggio.

Rzadko spotykane, ale istniejące w obiektach zabytkowych jest uzupełnienie 
na „materiałach obcych” (zob. fot. 10).

Fotografia 11 pokazuje jak można eksponować malowidło ścienne jedynie 
po przeprowadzeniu prac konserwatorskich. Zastosowano kit obniżony 
— sotto livello.

Jedną z metod uzupełniania ubytków warstwy malarskiej jest położenie na 
kitach płaskich plam barwnych, wtapiając ubytek w kolorystyczną płaszczyznę 
otoczenia (fot. 12).
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Fot. 10. K atedra św. św. Janów  w Toruniu. M alowidła rekonstruow ane przez PK Z 
T oruń  (fot. E. Roznerska-Świerczewska)
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Fot. 12. Mediolan. Kościół Santa Maria delle Grazie. Sklepienie kaplicy bocznej (fot· 
E. Roznerska-Świerczewska)

F ot. 11. M ediolan. Kościół Santa M aria delle G razie (fot. E . Roznerska-Świerczewska)


