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PIO TR  STĘPIEŃ

KONSERWACJA DETALU ARCHITEKTONICZNEGO W  WARUNKACH  
SZCZEGÓLNEGO ZAGROŻENIA EKOLOGICZNEGO

W edług danych szacunkowych ok. 1/4 pow ierzchni Pol
ski to  obszary szczególnego zagrożenia ekologicznego. Są 
to g łów n ie  tereny aglomeracji m iejskich, wśród których 
szczegółną pozycję zajmuje Kraków. W mieście tym w y 
stępuje bardzo w ysoki stopień skażenia środow iska (je 
den z najwyższych w  Polsce, przy jednocześnie niekorzys
tnych warunkach naturalnych położenia i k lim atu), za
grażający w y ją tkow o  licznym i cennym zabytkom ar
ch itektury.
Zniszczenia w idoczne są przede wszystkim  na detalu 
architektonicznym . Szybki ich postęp -  obserw owany 
w  Krakowie także na detalach poprzednio poddanych 
konserwacji lub w ym ien ionych -  skłania n iektórych do 
wyrażania skrajnego poglądu,że działania konserw ators
kie zmierzające do utrwalenia i zabezpieczenia autentycz
nego detalu architektonicznego są skazane na n iepow o
dzenie. Przyjęcie takiego poglądu byłoby jednak zaprze
czeniem celu i sensu zawodu konserwatora.
Zachowanie przynajmniej części autentycznego detalu 
architektonicznego -  także w  w arunkach zagrożenia eko
logicznego - je s t  w yzw aniem  dla polskiej konserwacji na 
progu XXI w. Wyrażam przekonanie, że działania w  tym 
zakresie można i trzeba podejm ować.
Zniszczenia de ta lów  arch itektonicznych spow odow ane 
zanieczyszczeniem środow iska w yw o łu je  g łów n ie  agresja 
kwaśna i osadzania pyłów . Mechanizm zniszczeń jest 
jednak bardziej skom plikow any i wyraża się rodzajem 
iloczynu, którego w yn ik  (zakres zniszczeń) zależy od 
w ie lu  czynników .

Podstawowe czynniki wpływające na zakres 
zniszczeń to:

1) stężenie zanieczyszczeń stanow iących g łów ne czyn
niki korozji,
2) obecność i stężenie zanieczyszczeń działających jako 
katalizatory w  procesach korozji chemicznej,
3) zaw ilgocenie,
4) obecność i w arunki krystalizacji soli rozpuszczalnych,
5) czynniki b io logiczne wspomagające korozję chem icz
ną,
6) obecność i działanie pow łok ochronnych,
7) odporność materiału.
Proces zniszczeń można zahamować przez oddziaływ anie 
nie ty lko na wszystkie (co jest rzadko m ożliw e), lecz także 
na niektóre, a nawet na jeden z w ym ien ionych wyżej 
czynników .
Spróbujm y określić sposoby w alki ze skutkam i zanieczy
szczeń środow iska:
1. W ye lim inow anie  lub zmniejszenie stężenia zw iązków 
chem icznych (zanieczyszczeń) stanow iących g łów nie  
czynniki korozji (na w iększości obszarów zagrożonych są 
to  tlenki siarki) - je s t  doce low o rozwiązaniem najskutecz
niejszym, o czym należy stale przypom inać decydentom 
i op in i publicznej. Działania w  tym zakresie wykraczają 
jednak poza m ożliw ości konserwatora, wymagają lik w i
dacji źródeł zanieczyszczeń. Detale architektoniczne zna j
dujące się w e wnętrzach można chronić, choć jest to 
kosztowne, przez filtrow an ie  pow ietrza w  układzie w e n 
ty lacji wym uszonej lub instalując system klimatyzacyjny.

2. Dopiero stosunkow o n iedaw no dostrzeżono oddz ia ły
wanie zanieczyszczeń, które same nie stanow ią czynnika 
korodującego, lecz zw ie lokro tn ia ją  korozję jako kataliza
tory, np. tlenki azotu. Ich elim inacja rów nież wymaga 
działań wykraczających poza m ożliw ości konserwatora, 
lecz może być łatw iejsza, gdyż często związki te pochodzą 
z tzw . emisji niskiej (np. ruch sam ochodow y). Ogranicze
nie ruchu sam ochodow ego w  centrum  Krakowa, a tym 
samym zmniejszenie niskiej em isji tlenków  azotu, zm nie j
szyło -  jak wskazują w stępne obserwacje -  postęp znisz
czeń. Związki działające przeciwnie, tj. jako inh ib ito ry  
korozji znalazły jak dotąd zastosowanie jedynie  w  konser
wacji metalu. Opracowanie in h ib ito rów  w  odniesieniu do 
kwaśnej korozji w ęglanu w apnia byłoby cennym osiąg
nięciem techno log ii konserwatorskiej.

1. Głęboka korozja kamiennego detalu architektonicznego w wa
runkach skażenia środowiska — Kraków, Wawel, skrzydło btam- 
ne, portal Berrecciego, stan przed pracami konserwatorskimi 
(fot. P. Stępień)

1. Deep corrosion of a stone architectonic detail in conditions of 
a polluted environment, Cracow, Wawel, gate wing, the Berrecci 
portal, state prior to conservation.

3. Zaw ilgocenie zasadniczo zwiększa proces korozji. Eks
pertyza w ykonana przez autora dla krużganków  Zamku 
w  N iepołom icach (1988 r.) wykazała, że zasięg korozyj
nych zniszczeń piaskowca karpackiego w  tych krużgan
kach pokrywa się dokładnie  ze zw iększonym  zaw ilgoce
niem (6 -10% ) spow odow anym  podciąganiem kapilar
nym i n iew łaściw ym  odprowadzaniem  w ody opadowej. 
Zaw ilgocenie to istniało od dawna, lecz dopiero sprzężone 
ze skażeniem środow iska (podana na w stępie zasada 
iloczynu) spow odow a ło  głęboką korozję kam iennych 
detali. Elim inacja zaw ilgocenia detalu architektonicznego 
jest sprawą az tak oczyw istą, że często pomijaną. Tym 
czasem samo osuszenie obiektu, bez dodatkow ych zabie
gów , w  znaczący sposób hamuje proces korozji w  w a ru n 
kach zagrożenia ekologicznego. Zasadnicze znaczenie ma 
rozpoznanie przyczyn (źródeł) zaw ilgocenia. Każda w y 
maga bow iem  innych środków  przeciwdziałania. Pow ie
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rzchniowa hydrofobizacja detalu, np. preparatami krze- 
m oorganicznym i, ma uzasadnienie w  w ypadku bezpo
średniego oddzia ływ ania  na tę pow ierzchnię  w ody  op a 
dow ej. Dla detalu w ysun ię tego przed lico  elewacji n ie 
zbędne są obróbki blacharskie (tzw. obdasznice) lub 
spełniające analogiczną rolę w arstw y ochronne na górnej 
pow ierzchni (np. na bazie kauczuku s ilikonow ego ). W  ra
zie zaw ilgocenia  „o d  w ew ną trz ”  (podciąganie  kapilarne 
lub in filtracja  w  murze) hydrofobizacja pow ierzchni ze
wnętrznej może po pewnym  czasie naw et pog łęb ić znisz
czenia: sole krystalizujące na granicy w ars tw y zahyd- 
rofob izow anej pow odu ją  złuszczenie tej w arstw y. W  tych 
w ypadkach, w  razie trudności z osuszeniem całego muru, 
uzasadnione jest odcięcie (od izo low an ie ) detalu od muru; 
m etodą in iekcji lub przez demontaż i założenie w a rs tw y  
izolacyjnej (np. blacha o łow iana, zaprawa na bazie żyw icy 
epoksydowej lub s ilikonow e j, kauczuk s ilikonow y, a na
w et izolacje b itum iczne). W ilgoć kondensacyjna w e w n ę 
trzach może być usunięta przez odpow iedn ie  u regu low a
nie param etrów  c ie p ln o -w ilg o tn o śc io w ych .

2. Krystalizacja soli, powstających w zanieczyszczonym środowi
sku -  Kraków, Wawel, mur wokół katedry (fot. P. Stępień)

2. Salt crystallization in a polluted environment -  Cracow, Wawel, 
wall around the cathedral.

4. W  w arunkach zagrożenia eko logicznego zwiększone 
jest rów nież w ystępow an ie  soli rozpuszczalnych. Sole te 
są w prow adzone do w ody  i g run tu  (ścieki przem ysłowe 
i komunalne, odśnieżanie ulic i inne), skąd przedostają się 
do m urów  drogą podciągania kapilarnego. W warunkach 
m iejskich detale coko łow ych  części budynków  narażone 
są na odpryski zasolonej w ody  z naw ierzchni. Jak w yka 
zały badania dr W andy W ilczyńsk ie j-M icha lik  z Instytu tu  
Podstaw Inżynierii Ś rodow iska PAN, zasolenie W isły 
pow odu je  pow staw anie  w  jej rejonie aerozoli so lnych 
analogicznych do morskich i odkładanie soli w  m ateria
łach budow lanych. Sole rozpuszczalne mogą pow staw ać 
rów nież jako jeden z p roduktów  reakcji chem icznych 
w  zanieczyszczonym środow isku lub samym materiale 
podlegającym  korozji. Zw iększone zagrożenie ze strony 
soli rozpuszczalnych wym aga odcięcia dop ływ u  w ilg o c i 
z solami (p. 3) i odsolenia, lub ustab ilizow ania  w arunków  
c ie p ln o -w ilg o tn o śc io w ych  tak, aby często tliw ość rozpu
szczania i krystalizacji była najniższa.
5. Zanieczyszczone środow isko w b rew  pozorom nie ty lko  
nie hamuje, lecz przeciwnie stym ulu je  rozw ój m ikro flo ry

(bakterie, pleśnie, grzyby, porosty). Zanieczyszczenia są 
pożywką dla organizm ów, produkujących dalsze związki 
oddziałujące korodująco na materiał. M ateria ł osłabiony 
atakiem b io log icznym  jest tym  bardziej podatny na bezpo
średnie oddziaływ anie zanieczyszczeń (korozję chem icz
ną). Skażenie środow iska prowadzi przy tym  do swoistej 
selekcji negatywnej: giną niektóre organizm y mniej szko
d liw e , co doda tkow o sprzyja rozw o jow i organizm ów  
bardziej agresyw nych1. Koncentracja zniszczeń korozyj
nych w  n iektórych ty lko  fragm entach obiektu (detalu) 
wskazywać może na b io log iczny kom ponent korozji, 
którego likw idacja  może w  zasadniczym stopniu po-

1 Por. badania Zespołu Interdyscyplinarnego dla Ostrowa Led
nickiego, badania prof. В. Smyka -  AR Kraków. Zob. też: 
B. S m у k, Mikrobiologiczna degradacja zabytków w kopalni soli 
w Wieliczce. „A u ra " 1988, nr 12.

3. Przykład nakładania się czynników niszczących. Zanieczysz
czenia atmosferyczne oddziałują na całą powierzchnię portalu, 
jednak wyraźna korozja następuje w części dolnej -  zawil
goconej. Najgłębsza destrukcja ma miejsce na granicy strefy 
zawilgoconej, z uwagi na krystalizację soli (duży ubytek w węga- 
rze) -  Zamek w Niepołomicach, porta! parteru

3. Example o f a combination of destructive factors. Atmospheric 
pollution affects the whole surface of the portal, but corrosion is 
distinctly present on the lower part, with a high moisture content. 
The greatest damage occurs on the borderline with the damp 
area, due to salt crystallization (a large missing fragment of the 
beam) -  Niepołomice Castle, porta! on the ground floor.
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wstrzym ać proces. D latego też w  w arunkach ekologicznie 
niekorzystnych konserwacja detalu architektonicznego 
pow inna zawsze obejm ow ać rozpoznanie m ikroflory i o d 
każenie obiektu (profilaktyczne lub ukierunkowane na 
rozpoznane gatunk i). L ikw idacja zaw ilgocenia w arun 
kującego rozwój m ikro flory jest oczyw ista (zob. 4).
6. Pow łoki ochronne mogą w  zdecydowany sposób 
zahamować proces korozji, nawet w  agresywnym środo
w isku. Praktyka konserwatorska wskazuje, że dawne 
pobiały na kamieniu, cegle, stiuku itd. mają wyraźnie 
działanie ochronne. Nawet w  Krakowie detale arch itek
toniczne z tych m ateria łów  z zachowanym i pobiałami są 
w  znacznie lepszym stanie od detali lub fragm entów  
pozbaw ionym  tej ochrony. W  badaniach laboratoryjnych 
(sztuczne starzenie) pobiały wapienne nie wykazują tak 
wyraźnego działania ochronnego. W ynika to  jednak z róż
n icy m iędzy świeżą pobiałą (zwłaszcza bez dodatków  
m odyfiku jących), a daw nym i pobiałam i z dodatkam i o r
ganicznym i (np. kazeina), w  których po dłuższym czasie 
w ytw arza się szczawian wapnia, o dużej odporności2. 
Należy podkreślić, że odpow iedn io  dobrane dodatki syn
tetyczne do pobiał i zapraw w apiennych (g łów n ie  dysper
sje w odne  żyw ic sztucznych) mogą w  pełni zastąpić 
dawne receptury z użyciem kazeiny, mleka, jaj, krw i 
bydlęcej itp .3. Na bazie wapna m ożliwe jest również 
uzyskanie pow łok półprzezroczystych (m leko wapienne, 
w oda w apienna). Ograniczoną trw ałość takiej pow łoki 
rekompensuje ła tw ość powtórzenia zabiegu.
Pow łoki hydro fobow e oparte na zw iązkach krzemoor- 
ganicznych (silany, siloksany, polis iloksany -  żyw ice 
s ilikonow e) w  warunkach silnego skażenia mają potrójne 
działanie:
a) efekt hydro fobow y -  zmniejszenie nasiąkliwości 
(por. p. 3)
b) znaczna odporność na agresję kwaśną (osłoąa mate
riału autentycznego)
c) zmnieiszenie depozycji zanieczyszczeń pyłowych.
Z uwagi na w łaściw ości w ym ien ione w  p. b i с w  w a ru n 
kach silnego skażenia środow iska uzasadnione jest za
stosow anie tych pow łok  do m ateria łów  nieporowatych 
(np. wapień ju ra jsk i). Duże zróżnicowanie preparatów 
krzem ioorganicznych wymaga odpow iedn ich  analiz przy 
doborze środka; należy zw rócić uwagę na adsorbcję 
zanieczyszczeń przez pow łokę4. Za najskuteczniejsze na
leży uznać połączenie zabezpieczenia (p o w ło k i) z ko n 
solidacją wgłębną również preparatami krzem ioorganicz- 
nymi. Preparaty krzem ioorganiczne mogą być również 
użyte do zwiększenia odporności tradycyjnych pow łok 
w oskow o-pa ra finow ych  dla marmurów.
Pod względem stabilności chemicznej w łaściw ości jesz
cze lepsze od zw iązków  krzem oorganicznych -  wykazują 
perfluoropolietery. Doświadczenia w łoskie  z Fom- 
b lin -Y -M e t (g łów n ie  na terenie Toskanii) są zdecydow a
nie pozytywne; w  Polsce takich dośw iadczeń brakuje. 
Połączenie perfluoropolie terów  (te flon ) z żyw icam i ak
ry low ym i (IM LA R  CPC Du Pont'a) budzi obaw y z uwagi

Zob. badania włoskie dotyczące antycznych zabytków mar
murowych Rzymu, np. C. G r a t z i u, Primi dati sulle caracternis- 
tiche..:, Convegno di Studi, Bressanone 1986 oraz konserwacja 
katedry w  Wells -  artykuły J. Ashurst'a w  „M onum entum " 1984 
nr 3 i 4.

Zob. m.in. L. B. S i c k e l s ,  Organics vs. synthetics... Mortars, 
cements and grouts used in conservation, sympozjum Rzym 
1981.

4 Zob. m.in. badania M. Kęsy-Lewandowskiej, Instytut Zabyt- 
koznawstwa i Konserwatorstwa Toruń 1988 UMK.

na u ltra fio le t i zanieczyszczenia, a także wyłącznie p o w ie 
rzchniow y charakter zabezpieczenia. Jednoznaczna oce
na będzie m ożliwa dopiero po dłuższej obserwacji e le
m entów  poddanych próbnem u zabezpieczeniu (badania 
prowadzone na terenie W aw e lu ).
Pogląd o ochronnym  działaniu naw arstw ień korozyjnych 
(depozyty zanieczyszczeń py łow ych  i p roduktów  korozji) 
nie znajduje potw ierdzenia w  praktyce. Nawarstw ienia 
takie mogą w  pewnym  stopniu  ochraniać materiał w  p o 
czątkowym  stadium, gdy zachow ują przepuszczalność 
w ilgoc i z materiału. Po uszczelnieniu w ars tw y zanieczysz
czeń i zablokow aniu odparow ania następuje szybka de 
strukcja pow ierzchniow a związana z koncentracją w il 
goci, krystalizacją soli i uszkodzeniami m rozowym i. 
W warunkach zagrożenia ekologicznego detal a rch itek
toniczny wymaga częstego oczyszczenia zabezpieczają
cego przed takim  uszczelnianiem w arstw y zanieczysz
czeń.
7. Odporność materiału na agresję środow iska odgrywa 
duzą rolę: odporność ta jest bardzo zróżnicowana. Przy
kładowo:
a) dla p iaskow ców  zasadnicze znaczenie ma rodzaj lepisz
cza: p iaskowce o spo iw ie  w ęg lanow ym  (np. karpackie), 
a zwłaszcza odm iany z domieszką ilastą i przewagą 
m ikroporów , są bardzo w rażliw e i szybko ulegają korozji; 
p iaskowce o spo iw ie  krzem ionkow ym  ( szydłowieckie, 
śląskie ciosow e) -  wykazują dużą odporność, w  tych 
samych w arunkach (badania autora na terenie W aw elu);
b) dla wapienia porow atego typu p ińczow skiego o d 
miany gruboziarniste (o dużych porach i przewadze 
kalcytu) i przekrystalizowane drobnoziarniste wykazują 
w ie lokro tn ie  większą odporność od w iększości odmian 
drobnoziarn istych z m ikroporam i i m ikrytem  (badania 
doc. R. Kozłowskiego i dr R. M agiery w  kościele Św. 
Piotra i Pawła w  Krakowie, Instytu t Katalizy i Fizykochemii 
Powierzchni w  Krakow ie);
c) cegła wykazuje bardzo duże zróżnicowanie odpo rno 
ści, zależnie od surowca i metod wypalania.
Z powyższych w zg lędów  w  w arunkach dużego zagroże
nia ekologicznego przy w ym ian ie  i rekonstrukcji e lem en
tów  uzasadnione jest odstępstw o od zasady uzupełnień 
i rekonstrukcji w  materiale identycznym  na rzecz s tosow a
nia materiału pokrew nego (o podobnej barw ie, fakturze 
itd.), lecz o wyzszej odporności.
Zwiększenie odporności materiału autentycznego m oż
liwe jest przez w prow adzenie  now ego, bardziej odporne
go lepiszcza (g łów n ie  piaskowce, zaprawy, tynk i). Z tych 
w zg lędów  w  konserwacji kamieniarki W aw elu (prace 
autora 1984-1 990) zastosowano g łów ne preparaty krze
m ioorganiczne: estry kwasu krzem owego i żyw ice s iliko 
nowe. Nowe lepiszcze krzem ionkow e podnosi odporność 
p iaskow ców  karpackich do poziomu zbliżonego do p ias
kow ców  o naturalnym spo iw ie  krzem ionkowym , podob 
nie zwiększa odporność w apienia „p ińczow sk iego ” , za
praw, tynków  i cegły. W  połączeniu z odpow iedn im i po 
w łokam i ochronnym i (p. 6), dezynfekcją (p. 5), odsole- 
niem (p.4) i zabezpieczeniem przed w ilgoc ią  (p. 3) p o 
zwala to na radykalne zaham owanie procesu destrukcji5. 

W  warunkach szczególnego zagrożenia ekologicznego 
uzasadniona jest ochrona przez demontaż i przeniesienie 
e lem entów  dekoracji architektonicznej do wnętrza, do 
stabilnych w arunków  c iep lno -w ilgo tnośc iow ych . Ma to 
jednak sens w  odniesieniu do detalu rzeźbiarskiego i ma

5 Zob. P. S t ę p i e ń ,  Konserwacja kamiennego detalu architek
tonicznego Zamku na Wawelu. Prace w latach 1984-1986. 
„Ochrona Zabytków" 1987, nr 4.

89



larskiego o samoistnej w artości estetycznej lub do w y 
branych w zorcow ych  e lem entów , pod w arunkiem  eks
pozycji i m agazynowania na zasadach m uzealnych lub 
w budow an ia  w e wnętrzu budynku. Demontaż połączony 
z przypadkow ym  zm agazynowaniem  prow adzi niemal 
zawsze do zniszczenia detalu. Zdem ontow ane oryg ina ły 
pow inny  być bezwzględnie zastąpione kopiam i, w yko n a 
nymi z bardziej odpornego (p. 7) materiału. W  w arunkach 
silnego skażenia środow iska należy liczyć się z kon iecz
nością w ym iany i uzupełnień (rekonstrukcji) znaczącej 
części detalu architektonicznego. Elementy do w ym iany 
i uzupełnień pow inny  być w ykonyw ane, gdy forma tych 
e lem entów  jest jeszcze m ożliw a do odczytania, a nie 
dopiero po ich destrukcji. Uzasadnione jest p rzygo tow a
nie takich e lem entów  rów no leg le  z konserwacją (próba 
utrw alen ia) e lem entów  oryg ina lnych. Jako regułę należy

przyjąć zabezpieczenie pow łokam i ochronnym i (p. 6) 
bezpośrednio po w ykonaniu, a nie dopiero po w ystąp ie 
niu ob ja w ó w  korozji.
W  walce ze skutkam i zagrożeń ekologicznych można w ięc 
stosować różne metody, które w  znacznym stopniu  mogą 
zahamować proces destrukcji. W  tej sytuacji p rzy jm ow a
nie postaw y w yczekującej i głoszenie poglądu, ze na j
pierw  trzeba przyw rócić rów now agę ekologiczną, a d o 
piero później konserw ować, w ydaje się co najmniej dys
kusyjne. Może bow iem  się okazać, że nie będziemy mieli 
już co konserwować.
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Królewskiego na W awelu

CHANCES FOR THE SURVIVAL OF ARCHITECTONIC DETAIL -  CONSERVATION 
OF THE ARCHITECTONIC DETAIL IN CONDITIONS OF SPECIAL ECOLOGICAL OF THREAT 
(OUTLINE OF THE PROBLEM)

Upon the basis o f experiences and observations from the 
region o f Cracow, where numerous valuable architectural 
m onum ents are subject to  the im pact o f a strongly 
po llu ted environm ent, the author discusses possib ilities of 
retaining a rch itecton ic detail in those cond itions. The 
most suitable so lu tion  is, of course, the e lim ina tion  of 
po llu tion , or, more precisely, the e lim ina tion  or reduction 
of the concentra tion  o f com pounds w h ich  constitu te  the 
prime corrosion factor. Since undertaking in th is domain 
exceed the  possib ilities at the olisposal o f the conser
va tion ist, the  au tor draws a tten tion  to  the fact tha t the 
mechanism  o f the destruction o f m onum ents are reflected 
by a p roduct w hose result depends upon m any factors. 
The fundam enta l arresting o f the damages can be attained 
by in fluenc ing  the rem aining factors or even on ly  one of 
them , by means of:
themselves do not constitu te  a corrosive factor but w h ich  
act as catalysts, such as hydrogen oxide from  autom obile 
exhaust fum es (the e lim ination  or lim ita tion  o f tra ffic  in 
the v ic in ity  o f h istorical m onum ents);
- th e  e lim ina tion  o f dampness w h ich  affects the corrosion 
process -  screens and lean-to 's, proper dra in ing o f rain 
water, iso lation, water-resistance;

-  the removal or neutralization o f soluble salts;
-  the liqu ida tion  of m icroorganism s (bacteria, moulds, 
fung i and lichen) w h ich  develop in a pollu ted env iron
ment and stim ulate corrosion;
-  protective coatings; the author discusses zinc oxide, 
s iliconorgan ic com pounds and perfluorpolyethers;
- th e  resistance o f material w h ich  it is possible to  increase 
by in troducing  a new more resilient b ind ing material (th is 
pertains m ain ly to  limestone, mortar and plaster).

In cond itions o f considerable ecological threat, the author 
regards it as justified  to  depart from the princip le of 
reconstructions and replenishm ent in !dentical material in 
favour o f the application of akin material (sim ilar colour, 
and texture) but one o f higher resistance. Elements to  be 
replaced and com pleted should be executed w hen it is still 
possible to decipher the orig inal form. The author also 
considers protection by means o f d ism antling and trans
ference o f elements o f the orig inal, outer architectonic 
decoration to  interiors justified  on ly in cases o f details of 
ou tstanding value (fo r example, sculpture) or model 
elements.
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