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S P R A W O Z D A N I A ,  K O M U N I K A T Y ,  D Y S K U S J E

WOJCIECH KURPIK

UWAGI W KWESTII KONSERWACJI PODOBRAZI DREWNIANYCH

O dużym  wpływie stanu zachowania podo
brazia na w yraz plastyczny dzieła sztuki powie
dziano już bardzo wiele. Podkreślano jednak 
głównie stronę użytkową tego koniecznego ele
m entu będącego fundam entem  na którym  
powstał obraz. W szczególnych przypadkach, 
gdy na obrazie znajdowały się sygnatury  oraz 
interesujące napisy, zwracano uwagę na jego 
znaczenie historyczne, pomijając natom iast tak 
isto tny problem  jak autentyczność m ateriału 
tworzącego dzieło sztuki, w  tym  w ypadku drew 
na odwrocia obrazu. Poza stroną emocjonalną 
tego zagadnienia, będącą spraw ą osobistego sto
sunku do wartości autentyku, istnieją jego as
pekty ważne obiektywnie, talkie jak konieczność 
badania rodzaju drewna, użytego na podobrazie, 
określenie jego wieku w oparciu o aktywność 
izotopu С 14, oraz wiele innych. W rezultacie 
dalszego rozwoju nauki, na pewno zwiększy się 
jeszcze zakres badań, możliwych do przeprow a
dzenia jedynie na autentycznym  m ateriale. W y
daje mi się więc, że należy uznać wartość orygi
nalnego odwrocia w raz z jego elem entami histo
rycznym i jak np. nalepki, napisy lub ślady na
rzędzi obróbki, k tóre to  elem enty, w  m iarę upły
wu czasu, zyskują na wartości i zawsze stanowią 
pewną pozycję w  ogólnej sum ie wartości jaką 
przedstaw ia sobą dzieło sztuki. Uznanie słusz
ności powyższych uwag, pozwala wyciągnąć 
wniosek, że zły będzie każdy zabieg powodu
jący: całkowite pozbawienie obrazu oryginal
nego podobrazia, zniszczenie autentycznej po
wierzchni i  naruszenie stanu oryginalnego od

wrocia. Pod tym  ostatnim  term inem  rozumiem 
wszystkie odwrocia oryginalnych podobrazi, 
niezależnie od tego czy ich autentyczna po
wierzchnia jest zachowana, czy została zestru- 
gana w celu naklejenia parkietu. Zestruganie 
powierzchni odwrocia i naklejenie na nie par
kietu jest bowiem takim  samym  faktem , dziś już 
historycznym, jak każdy inny zabieg konserw a
torski zostawiający ślad na odwrociu. Z wielu 
względów parkietowanie należy do zabiegów 
szkodliwych, niemniej przeto, jeśli w czasie kon
serwacji stw ierdza się, że zniszczenie odwrocia 
i naklejenie pąrkietu nie wpłynęło destrukcyj
nie na malowidło — co jednak zdarza się bar
dzo rzadko — uważam, iż należy zostawić par
kiet na odwrociu, trak tu jąc  go jako dokum ent 
stanu  wiedzy i praktyki konserw atorskiej w 
XIX i pierwszej pol. XX wieku. Oczywiście 
w  przypadku gdy stan podobrazia lub malowidła 
budzi zastrzeżenia, konstrukcję parkietow ą na
leży usunąć i już do niej, jako do środka prze
starzałego, nie powracać. W ydaje m i się to  zgod
ne z metodycznymi zasadami nowoczesnej kon
serwacji.

Dlatego też mam zastrzeżenia do celowości 
nowej m etody parkietowania, opisanej ostatnio 
przez Rudolfa Kozłowskiego h Parkiet, niezależ
nie od szerokości i form y listew  naklejanych, 
będzie zawsze urządzeniem prostującym  deskę

1 R. K o z ł o w s k i ,  N ow a apara tura  do kon ser
w acji  obrazów  na drew nie  i n o w y  rodza j  parkietu ,  
„Ochrona Zabytków ” X III, 1960, s. 66— 78.
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w sposób mechaniczny i zadającym przy tym  
gwałt wszystkim jej ruchom, niezgodnym z k ie
runkiem  listew nienakle jony ch.

Opracowany przez autora wspomnianego ar
tykułu parkiet rozwiązuje ty lko spraw ę układu 
listew, zgodnego ze słojami. Zagadnienie to 
przestało już istnieć, gdy zastosowano krótkie 
uchwyty do listew ruchomych, co miało miejsce 
m.in. przy konserwacji dzieła Duccia „M aesta“ 2; 
parkiet ibardzo prosty i wykluczający problem 
niezgodności listew  ze słojami drew na opisał też 
K. W ehlteA W spomniane parkiety, mimo nie
wątpliwego zmniejszenia ich szkodliwego dzia
łania, nie są jednak pozbawione swych general
nych wad. Dlatego też twierdzę, że parkietow a
nie w chwili obecnej jest już anachronizmem.

Całkowicie zgadzam się z poglądem autora, 
że wyjątkowo trudne do wyprostow ania podo
brazie należy ustabilizować w  form ie najodpo
wiedniejszej dla warunków, w których przeby
wa. W ydaje mi się jednak, że do tego celu nie 
trzeba stosować specjalnego parkietu , a problem  
rozwiązać można za pomocą impregnacji.

W yprostowanie obrazu jest przeważnie połą
czone z obawą o stan zachowania malowidła. Ry
zyko związane z tym  zabiegiem, mimo iż powin
no być jak najm niejsze, sięga m aksim um  przy 
metodzie opisanej przez Rudolfa Kozłowskiego 
w innym  artykule  tego samego num eru „Ochro
ny Zabytków“ 4), a polegającej na przegięciu 
podobrazia w kierunku lica. Czynność ta  jest tak 
niepożądana i niebezpieczna dla w arstw  m alar-

*

Ryc. 1. U kład w ektorów  sił działających w  desce, utrzym yw anej w  w yprostow aniu  
przez parkiet w  desce w ygiętej, prostowanej przez nacisk, (rys. autor)

skich, że stosowanie jej nie może być uspraw ie
dliwione małą grubością zaprawy, dobrym sta
nem jej zachowania, ani doskonałą adhezją do 
podłoża. Należy zdać sobie sprawę, że w spę
kaniach, rozchylonych na skutek wygięcia obra
zu, nagromadzone są pewne ilości przypadko
wych zanieczyszczeń i stw ardniałego werniksu. 
Już w chwili wyprostowania istnieje obawa, że 
nacisk, jaki one wywierają, może spowodować 
wzdłuż spękań ubytki farby połączone z rozluź
nieniem spoistości między poszczególnymi w ar
stw am i malarskimi. W momencie przegięcia 
obrazu w stronę lica, poszerzenie spękań jest 
nieuniknione, podobnie jak i ogólne osłabienie 
przyczepności zaprawy do podłoża.

Poza parkietowaniem, jako drugi sposób na 
utrzym anie deski w pozycji wyprostow anej pro
ponowane jest we wspomnianym już artykule, 
wklejanie listew w nacięcia na odwrociu podo
brazia. Jednocześnie zaznacza się tam , że dzięki 
nie zestruganiu odwrocia, zachowuje się je  „w 
stanie niezm ienionym “ . Faktem  jest, że poprze
cinanie odwrocia można uznać za m niejsze zło 
niż zestruganie. Niemniej jednak zabieg ten  na
rusza w poważnym stopniu jego całość, co, jak 
już wyżej uzasadniono, nie powinno mieć m iej
sca w nowocześnie pojętej konserwacji. Dodać 
jeszcze należy, że wklejenie listew n a  odwrociu 
może być bezpieczne tylko w przypadku całko
witego unieruchomienia drew na przez im pre-

- II restauro della „Maes ta ” Duccio,  „Bolletino  
dell Instituto C entrale del R estauro”, 1959, s. 37— 40.

3 K. W e h 1 1 e, Planieren einer B ild tafel als S on 
derfall,  „M altechnik” 1958, nr 4.

4 R. K ozłow ski, Prostow anie spaczonych podobrazi 
drew nianych za pomocą zabiegów  chem icznych i m e
chanicznych. „Ochrona Zabytków ” X III. 1960 r.
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gnację, i to zarówno podobrazia jak i wklejek. 
Ponieważ praktycznie unieruchomienie przez 
impregnację drewna, zwłaszcza obrazu, jest n ie
zmiernie trudne — pod znakiem zapytania staje

Ryc. 2. Układ w ektorów  sił działających w przeciw 
nych kierunkach rów nolegle do pow ierzchni deski, 
utrzym yw anej w  w yprostow aniu  przez parkiet, 

(rys. autor)

bezpieczeństwo ;powyższego zabiegu. W yprosto
wanie podobrazia, jako czynność mogąca mieć 
niekorzystny wpływ na warstw y malarskie, po
winno być przeprowadzone tytko w przypadkach 
koniecznie tego wymagających. Jestem  tu  zgod
ny z autorem  omawianego artykułu, pragnę ty l
ko jeszcze dodać, że w razie konieczności stoso
wania tego zabiegu, należy każdą czynność 
z nim związaną dokładnie przeanalizować, aby 
wykryć jej wszystkie możliwe skutki uboczne.

Istnieją sposoby na utrzym anie podobrazia 
w form ie wyprostowanej, bez szkody dla warstw  
malarskich i odwrooia. Jeden z nich polega na

rozcięciu deski, czy też odcięciu od niej w ar
stw y drew na z odwrociem, wyprostowaniu czę
ści z malowidłem w atmosferze wilgotnego po
wietrza, a części z odwrociem przez suszenie 
i następnie sklejeniu obydwu mocnym klejem, 
w czasie tężenia którego sklejana deska powin
na być utrzym ana w pozycji wyprostowanej. 
Podczas zabiegu w ystępuje okresowo nacisk na 
bliskie malowidłu partie drewna. Zjawisko to  
przebiega jednak pod kontrolą konserw atora 
i trw a tylko do m omentu ustalenia się ruchów 
sklejonych części, a nie jak w przypadku par
kietu — rozkłada na czas nieokreślony. Najko
rzystniej jest stosować tę  metodę w formie zmo
dyfikowanej, przez wprowadzenie całkowitej 
lub częściowej im pregnacji, wklejenie w  środek 
płyty stolarskiej, czy wreszcie, w przypadku 
bardzo silnego zniszczenia drewna, wym ianę 
części podobrazia spod malowidła. Oczywiście 
podano tu w skrócie ideę samego zabiegu. Isto t
ne jest w  nim  pozostawienie w stanie n ienaru
szonym oryginalnego odwrocia, niezależnie od 
tego, czy zachowało autentyczną powierzchnię. 
Rozcięcie podobrazia uważa się za zabieg dość 
drastyczny, jednak przy maksimum uwagi, do
brym zabezpieczeniu lica i wysokich kwalifika
cjach, jakich należy żądać od konserwatora, jest 
(o zabieg całkowicie bezpieczny dla obrazu.
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