
Paweł Jakubowski

Substancje uniemożliwiające odbiór
dzieła plastycznego w malarstwie
ściennym
Ochrona Zabytków 51/4 (203), 378-385

1998



Paweł Jakubowski

SUBSTANCJE UNIEMOŻLIWIAJĄCE ODBIÓR DZIEŁA PLASTYCZNEGO 
W MALARSTWIE ŚCIENNYM*

M alowidła ścienne bywają z czasem przysłaniane 
różnorodnym i substancjami. Dzieje się tak na skutek 
celowej działalności człowieka, naturalnych procesów 
osiadania zanieczyszczeń, procesów wykrystalizowa
nia soli itp.

Są to  substancje obce, nie stanowiące integralnej 
części malowidła, w tórnie zaistniałe na jego powierz
chni bez intencji autora. Zniekształcają one, unieczy- 
telniają łub wręcz uniemożliwiają odbiór dzieła plasty
cznego oraz mogą stanowić dla niego niebezpieczeń
stwo destrukcji, dlatego też są zwykle usuwane w trak
cie rutynowych działań konserwatorskich. Są to na
warstwienia, naleciałości, zanieczyszczenia organiczne 
oraz wykwity soli. Należy odróżnić je od tzw. patyny, 
czyli zmiany efektu wizualnego oryginalnej warstwy 
malarskiej na skutek zachodzenia procesów fizykoche
micznych, głównie pod wpływem działania w arunków 
otoczenia1. M oże to być: blaknięcie, mętnienie, sza
rzenie, zmiana tonacji barwy substancji organicznych 
—  białek, olejów, żywic, gum i pigmentów.

Usystematyzowanie przeze mnie wszelkich rodzajów 
substancji obcych przysłaniających malowidła ścienne, 
jest próbą porządkowania języka konserwatorskiego. 
Wiele opracowań zawiera bardzo nieścisłe, często myl
ne określenia dotyczące poszczególnych pokryć powie
rzchni malowideł, np. spotykane w dokumentacjach 
sform ułowania „usunięto nalot (?!) węglanu w apnia”, 
„oczyszczono malowidło z puszystych nalotów  (?!) so
li”, „usunięto późniejsze naleciałości”, odnoszące się 
do usuwania przemalowań. Ważne jest, aby odróżniać 
te substancje, które naleciały i osiadły z powietrza (na
leciałości) od substancji, które powstały w wyniku p ro 
cesów fizykochemicznych i wykwitły na powierzchni; 
również należy odróżniać substancje nałożone ręką 
człowieka od tych, które się wiążą z życiem i rozw o
jem organizm ów żywych. Oczywiście, nie jest błędem 
nazywanie warstewki substancji obcej nalotem, ale jest 
to określenie niedokładne i nie oddające jej charakteru. 
Precyzyjne nazewnictwo ułatwia bowiem jednoznacz
ne odczytanie informacji zawartych w dokum enta
cjach konserwatorskich i opracowaniach naukowych.

* Zagadnienia związane z patyną, jak i substancjami obcymi wystę
pującymi na malowidłach ściennych, zostały szerzej opisane przez 
autora w  jego pracy kwalifikacyjnej I stopnia w  Katedrze Konser
wacji i Restauracji oraz Technik i Technologii Malarstwa Ściennego 
na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w  Warsza
w ie w  1996 r. Praca została napisana pod kierunkiem prof. Stani
sława Stawickiego. Niniejszy artykuł opracowano na podstawie 
jednego z rozdziałów tej pracy.

Nawarstwienia

Są to takie substancje obce, które nałożone na p o 
wierzchnię warstwy malarskiej wyodrębniają się w p o 
staci równoległych płaszczyzn. M ogą to być: przemu- 
rowania, zatynkowania, pobielenia, zamalowania far
bami ściennymi i olejnymi, przem alowania kom pozy
cji (całkowite lub częściowe) oraz powłoki w erniksów 
i substancji utrwalających.

Dość rzadko spotykaną form ą nawarstwień na m a
lowidłach ściennych są przemurowania, czyli zasłonię
cia ścianą z cegieł, stosowane najczęściej w przypad
kach zmiany przeznaczenia, charakteru czy stylu bu 
dynku lub pomieszczenia.

Inną form ą nawarstwień są zatynkowania m alowi
deł. M ogły one powstać np. na skutek niwelowania 
zniszczeń oryginalnych tynków, w celu wyrównania 
powierzchni ścian (zatarcia) oraz pod wykonanie no
wego malowidła (konieczne w technice alfresco). War
stwy zatynkowań mogą stanowić: tynki w apienno-p ia
skowe, tynki w apienno-piaskow e z gipsem, tynki w a
pienne bez lub z małą ilością piasku, ale z wypełnie
niem organicznym (słoma, pakuły, szczecina); od 
XIX w. również tynki cem entow o-w apienne, cemen- 
tow o-gliniane, sztablatury (2-3 mm warstwy zcykli- 
nowane na gładko) w apienno-gipsow e lub gipsowe.

Podobnie jak przy zatynkowaniach, pobielenia sto
sowano pod nowe malowidła, przy zmianie gustów 
estetycznych epoki lub indywidualnych gustów właści
cieli. Również, gdy stare m alowidło uległo zaciemnie
niu, zabrudzeniu lub innej formie zniszczenia (np. po 
pożarze). Pobiały miały także na celu zasłonięcie, ze 
względów religijnych, dawnych polichrom ii w obiek
tach objętych przez protestantów. Służyły też jako śro
dek dezynfekcyjny2. Najczęściej występujące pobiały 
to pobiały wapienne kładzione jako efekt dekoracyjny 
sam w sobie (pobiały barwione) lub, jak zostało w spo
m niane wyżej, jako podłoże pod nowe m alow idło3. 
O bok pobiał wapiennych w czystej postaci stosowano 
również dodatki, np. mączkę m arm urow ą i gips4. 
W  celu zwiększenia trwałości dodaw ano też chude

1. Słownik polskiej terminologii technik i technologii konserwacji 
m alarstwa sztalugowego, ściennego i rzeźby polichrom owanej, pod  
red. W. Ślesińskiego, „Biblioteka M uzealnictwa i Ochrony Zaby
tków”, Seria B, t. LXXVIII, 1986, s. 106.
2. R. Rogal, Usuwanie pobiał z  tem perowych m alow ideł ściennych 
o pudrującej lub odspajającej się od  podłoża  warstw ie malarskiej, 
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zabytkoznawstwo i Konser
watorstwo”, t. XXII, 1994, s. 81.
3. Tamże, s. 82.
4. Tamże.
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1. Usuwanie wierzchniego malowidła. W idoczny jasny fragment odkrytej wcześniejszej kom pozycji. Fot. R. Stasiuk

1. Removal o f  the outer painting. Visible light fragment o f  the discovered earlier com position. Photo: R. Stasiuk

2. Usuwanie zabieleń wapiennych. W  dolnej części widoczna oczyszczona partia m alowidła. Fot. P. Jakubowski

2. Rem oval o f  lime settlem ent. In the lower part visible cleaned part o f  the painting. Photo: P. Jakubowski
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mleko, gdyż wówczas tworzył się nierozpuszczalny, 
odporny mechanicznie kazeinian wapnia. Na pobielo
nych malowidłach spotyka się nawet kilkanaście 
warstw pobiał, gdyż ściany wielokrotnie odnawiano.

Ukryte pod wieloma warstwami pobial malowidła 
były również zamalowywane farbami ściennymi 
(XX w.). Należą do nich farby klejowe o spoiwie glu- 
tynowym, dającym sztywną powłokę o znacznej kur- 
czliwości, podatną na złuszczenia; również farby kaze
inowe, kazeinow o-w apienne i kazeinowo-olejne od 
porne na wodę, trudno usuwalne, o twardych pow ło
kach; farby klejowe współcześnie stosowane, z dodat
kami klejów malarskich (takie jak Pulwol KG czy Cre- 
dan) , farby emulsyjne o spoiwach dyspersji żywic 
sztucznych: polioctanu winylu, kopolim erów  winylo- 
wo-akrylowych, winylowo-maleinowych, akrylowych, 
styrenow o-akrylow ych6.

Również w XX w. ze względów praktycznych 
w miejscach narażonych na szybkie brudzenie i nisz
czenie m alowano lamperie. Najczęściej używano do 
tego farb olejnych i olejno-żywicznych przyrządzanych

* ■ V.

3. M alow idło pokryte wtórnie pobialam i wapiennym i, których frag
m enty w idoczne są u góry zdjęcia. Fot. P. Jakubowski

3. Painting w ith  secondary layers o f  lime, whose fragments are visible 
at the top o f  the photograph. Photo: P. Jakubowski

5. Z. W olski, Roboty malarskie, Warszawa 1989, s. 300.
6. Tamże, s. 286.
7. Tamże, s. 304.

na spoiwach olejnych (pokostach) oraz stopach olej
no-żywicznych. Takie powołoki charakteryzują się do
brą przyczepnością do podłoża, elastycznością i bra
kiem odporności na alkalia. W latach 70. i 80. zamiast 
olejnych, zaczęto używać farb ftalowych, ftalowych 
kopolim erow anych, ftalow o-karbam idow ych, ftalo
wych m odyfikow anych7. Powłoki tych farb mają ce
chy bardzo zbliżone do wyżej wymienionych powłok 
olejnych*.

O prócz całościowego zamalowywania wym ieniony
mi rodzajami farb, malowidła były również przemalo- 
wywane artystycznie. Jeśli przem alowania prow adzo
ne były po formie, miało to na celu odświeżenie całego 
malowidła, „popraw ienie” kolorystyki tylko pewnych 
partii lub daleko posunięte retusze konserwatorskie. 
Zdarzają się też zamalowania lub dom alow ania na 
oryginalnej kompozycji, np. inny układ rąk, dom alo
wanie szat, dodanie nowych postaci czy atrybutów  itp. 
kolorem  dopasowanym do zabrudzonego (nieoczy- 
szczonego) oryginału. Przemalowania mogą też mieć 
charakter całościowy w przypadku pow stania zupełnie 
nowego malowidła.

W zależności od wieku obiektu, jego miejsca i cha
rakteru, mogło istnieć wiele warstw różnych przema- 
lowań. Przemalowania wykonywane byty zwykle in
nym spoiwem, choć zbliżonym do oryginalnego. Cza
sem warstwa przemalowań mogła być odizolow ana od 
oryginału warstwą podm alówki, werniksu, jakąś sub
stancją utrwalającą lub samą warstwą nieusuniętego 
brudu, albo wszystkim naraz.

Przemalowania mogły być wykonywane różnymi 
technikami. Spoiwem w technice klejowej może być 
klej zwierzęcy — glutynowy, lub roślinny — skrobio
wy. Technika ta stosowana jest od starożytności po 
czasy współczesne. Warstwy farb klejowych posiadają 
skłonność do pękania i łuszczenia, są nieodporne na 
wilgoć i mikroorganizmy; często były pokrywane w er
niksami. Również od starożytności znana jest technika 
kazeinowa, ale kazeinę jako spoiwo do farb w m alar
stwie ściennym stosowano głównie w okresie baroku4. 
Najstarsza i najczęściej spotykana to kazeina w apien
na. W ystępują także kazeiny boraksowe i amoniakalne 
oraz barowe, strontow e i sodowe. Powłoki farb kaze
inowych są twarde i kruche, trudno usuwalne, odpor
ne na wodę. M ogą zawierać środki modyfikujące 
w postaci olejów schnących, dodawane dla uelastycz
nienia. Kolejną, również starą techniką, zwaną ogólnie 
techniką temperową, określa się użycie całej gamy farb 
o spoiwie emulsyjnym z naturalnej emulsji (jajko lub 
mleko) lub z emulsji otrzymywanej sztucznie przez 
połączenie składnika rozpuszczalnego lub rozrzedzal- 
nego w wodzie (kleje glutynowe, skrobiowe, kazeiny, 
albuminy, jajko lub samo żółtko) ze składnikami tłu 
stymi, nierozpuszczalnymi w wodzie (oleje, balsamy,

8. Tamże, s. 307.
9. W. Slesiński, Techniki malarskie. Spoiwa organiczne, Warszawa 
1984, s. 89.
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4. Usuwanie nawarstwień farb olejnych (lamperia). Widoczne odkryte ciemniejsze partie mazerunków olejnych. Fot. 
P. jakubow ski

4. Rem oval o f  oil paint layer. Visible uncovered darker parts o f  oil paint graining. Photo: P. Jakubowski

S. Usuwanie przem alowań. Z  prawej strony w idoczny fragment odsłoniętej oryginalnej kom pozycji. Fot. A. M azur

5. Rem oval o f  overpainting. To the right a visible fragment o f  uncovered original com position. Photo: A. Mazur
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żywice, woski). Powłoki farb temperowych są zwykle 
elastyczne, twarde, nie tworzące spękań, o dużej ad
hezji do podłoża, z czasem stają się w odoodporne i od
porne na alkalia. Przemalowania mogły też powstać 
w technice wapiennej, gdzie spoiwem jest mleko w a
pienne. Farby nakładane były na tynk zwilżony wodą 
wapienną lub barytową, albo pokryty mlekiem w a
piennym. Technika ta znana jest od IX w.10

Rzadko stosowaną w malarstwie ściennym jest tech
nika olejna lub olejno-żywiczna, spotykana najczęściej 
w baroku, kiedy to imitowała marmury, alabastry, p o r
celanę11. Spoiwem może być sam olej schnący z dodat
kiem żywic oraz czasem sykatyw (olejany i żywiczany 
kobaltu, ołowiu, manganu). Utworzone powłoki są 
nieprzepuszczalne, twarde, w odoodporne, n ieodpor
ne na alkalia, mogą mieć tenedencję do łuszczenia.

O statnim  rodzajem z omawianych nawarstwień są 
powłoki werniksów i substancji utrwalających, zało
żone zwykle w celach renowacyjnych — tuszowania 
zniszczeń warstwy malarskiej, pogłębiania tonu malo
widła, ożywienia kolorystyki czy też utrwalenia. Z cza
sem jednak powłoki te matowiały, szarzały, ciemniały, 
tworząc warstwę unieczytelniającą kompozycję. Stoso
w ano werniksy z żywic naturalnych, takich jak dama- 
ra, mastyks, kalafonia, sandarak, szelak, miękkie ko
pale; werniksy olejne lub olejno-żywiczne używając 
olejów: lnianego, makowego, konopnego oraz wyżej 
wymienionych żywic. Jako substancje utrwalające sto
sowano: kazeiny amoniakalne, boraksowe, kleje glu- 
tynowe (w wyżej wymienionych mógł być stosowany 
dodatek form aliny)12, jajo ptasie, mleko, gumy (z do
datkiem olejów schnących), wosk pszczeli, wosk z ole
jami schnącymi, parafinę, wodę wapienną, szkło w od
ne (krzemiany sodowe lub potasowe), lakier kapono- 
wy, polioctan winylu, polialkohol winylowy, metylo
celulozę, polichlorek winylu itp.

Naleciałości

Naleciałości na powierzchniach ścian tworzą się na 
skutek zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego i po
wietrza znajdującego się wewnętrz pomieszczenia. To 
ostatnie spowodowane jest różnymi czynnikami, w za
leżności od funkcji jaką spełnia dane wnętrze. Zanie
czyszczenia mogą wówczas powstawać z dymu tytonio
wego, z dymu świec, kadzideł, lamp czy pieców lub 
kuchni; mogą być naniesione przez ludzi i zwierzęta.

Kurz poruszany jest przez naturalny ruch powietrza, 
wznosi się w górę wraz z falą ciepła (szczególnie nad 
urządzeniami grzewczymi, gdzie można zaobserwo
wać ciemniejsze smugi) i osiada na całej powierzchni

10. Tamże, s. 46.
11. Tamże, s. 132.
12. K. Dąbrowski, W pływ  warunków lokalnych na stan i zachowanie 
się m alow ideł ściennych oraz trw ałość zabiegów konserwatorskich, 
Skrypty dydaktyczne ASP, Warszawa 1985, s. 70.
13. A. M oncrieff, G. W eaver, Science for Conservators. Cleaning.
Conservation Science Teaching Series, Vol. 2 , Museums & Galleries

ścian, tw orząc stopniow o coraz bardziej spójne w ar
stwy brudu. O prócz osadzania się kurzu i brudu z po
wietrza, zabrudzenia powstają również przez bezpo
średni kontak t np. z odzieżą lub ciałem ludzkim — 
smugi występują na wysokości człowieka.

Naleciałości w  postaci kurzu/brudu są mieszaniną 
składników, takich jak: sadza (bezpostaciowy węgiel 
z substancjami smolistymi i oleistymi), tłuszcze ulat
niające się z parą w odną w czasie gotowania, cząstki 
skóry ludzi i zwierząt, w łókna tekstyliów, różne sole, 
np. chlorek sodowy (z cząstek skóry ludzkiej, rozpylo
nej wody morskiej), pyły mineralne (krzemowe, w ap
niowe, ilaste), bakterie, strzępki grzybów, pyłki roślin 
i wiele innych13.

Zanieczyszczenia o charakterze organicznym

Zanieczyszczenia organiczne mają dwojakie pocho
dzenie —  roślinne lub zwierzęce.

W  sprzyjających warunkach, takich jak ciepło 
i podwyższona wilgotność, może wystąpić na murach 
rozwój niektórych organizmów roślinnych, co pow o
duje powstawanie różnokolorowych narośli i plam. 
Organizmami tymi są zwykle plechowce — jedno- lub 
w ielokom órkow e rośliny niższe mające postać plechy. 
W ielokom órkow a plecha może być nitkowata, bla- 
szkowata bądź rurkow ata. Plechowcami są m.in.: grzy
by, bakterie, glony i porosty14. Grzyby należą do naj
częściej występujących na murach organizmów pocho
dzenia roślinnego. Atakują materiały drewniane, a nie
które z nich także materiały organiczne zawarte w ma
lowidłach i tynkach15. Szczególnie niebezpieczny, czę
sto spotykany w budynkach, jest grzyb domowy nale
żący do klasy podstawczaków. Z  elem entów drew nia
nych budowli może też przenieść się za pomocą sznu
rów na podłoże m urowe, gdzie następuje dalszy jego 
rozw ój16. Przyjmuje różne formy, w zależności od ga
tunku. N atom iast pędzlak, pleśniak i kropidlak, zali
czane do klasy grzybów niedoskonałych (fungi imper- 
fecti), żyją rów nież na m ateriałach organicznych m a
lowidła pow odując ich rozkład. W  wyniku tego po 
wstają różnokolorow e plamy i zabarwienia17:
— kolor żółto-pom arańczow y — kropidlak pom arań

czowy, kropidlak zielony, kropidlak żółty;
— kolor zielony i oliwkow o-zielony — pędzlak zielo

ny, kropidlak różnobarwny, pleśniak zielony;
— kolor czerwony i fioletowy — kropidlak czerwony;
— kolor czarny —  kropidlak czarny.

Zdarzają się przypadki zaatakowania malowideł 
ściennych przez bakterie z rzędu promieniowców, 
które tw orzą sploty nitek, tzw. grzybnię rzekomą. Ko-

Commission, London 1992, s. 14.
14. Encyklopedia Powszechna PWN, t. III, Warszawa 1975, s. 540.
15. A. Mazur, Przyczyny niszczenia m alowideł ściennych, Skrypty 
dydaktyczne ASP, Warszawa 1990, s. 44.
16. Tamże, s. 44^15.
17. W edług P. Kozarskiego, Konserwacja dom u, Warszawa 1992, 
s. 65.
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łonie prom ieniowców wytwarzają warstewkę białego 
pyłku na powierzchni malowidła, zmieniając jego wy
gląd. M ogą też pow odow ać rozkład spoiwa farb, 
w wyniku czego następuje pudrowanie zaatakowanych 
pow ierzchni18. W procesie destrukcji m ateriałów  za
wartych w malowidłach ściennych, udział bakterii jest 
raczej znikomy, ze względu na ich dużą wrażliwość na 
zmiany tem peratur i wilgotności.

W krajach tropikalnych, w jaskiniach albo w innych 
miejscach o bardzo wysokiej wilgotności, istnieje nie
bezpieczeństwo atakowania malowideł ściennych przez 
glony (algi). Zwykle występują wówczas pow ierzch
niowe uszkodzenia spowodowane przez ich wegetację, 
rzadziej głębszy rozkład. Większość alg potrzebuje energii 
świetlnej do swoich funkcji życiowych, tak więc w gro
tach mogą rozwijać się tylko na oświetlonych powierz
chniach19. Glony mogą być różnokolorowe: zielone, 
żółtozielone, niebieskozielone, brunatne, czerwone.

Na powierzchniach zewnętrznych zagrożeniem dla 
malowideł ściennych bywa rozwój porostów — roślin 
symbiotycznych, zbudowanych z komórek glonów i grzy

bów. Piecha porostów  jest krzaczkowata, listkowata 
lub skorupiasta. Np. białe porosty (crustaceous) w ra
stają na kilka m ilim etrów w głąb m ateriałów i rozkła
dają je do pewnego stopnia, produkując kwasy organicz
ne (np. kwas szczawiowy)20. Inne porosty wykazują 
mniejszą zdolność do penetracji, ale również p roduku
ją tzw. kwasy porostowe, powodujące niekiedy jaskra
we zabarwienia plech i owocników. Porosty są od p o r
ne na zmiany w arunków  cieplno-wilgotnościowych, 
lecz nieodporne na zanieczyszczenie środowiska.

N a malowidłach można również spotkać organizmy 
roślinne nie należące do plechowców, takie jak mchy 
z grupy mszaków. Są to rośliny samożywne (koloru 
zielonego), nie posiadające korzeni, lecz chwytniki21. 
Rozwój mchów przebiega lepiej na powierzchniach 
o odczynie alkalicznym, takich jak beton cem entowy 
lub tynk wapienny, czasem nawet na powierzchniach 
zlokalizowanych blisko obszarów, gdzie stosowano be
ton cementowy np. do um ocnienia22.

Oprócz zanieczyszczeń organicznych pochodzenia 
roślinnego, spotyka się zanieczyszczenia związane

6. Oczyszczanie m alatury z  kurzu i kopcia. Fot. P. Jakubowski 

6. Rem oval o f  dust and soot. Photo: P. Jakubowski

18. M. Roznerska, P. Mikołajczyk, M alarstwo ścienne. Przyczyny  
powstawania zniszczeń, Toruń 1995, s. 59.
19. G. Torraca, Porous Building M aterials, ICCROM, Rome 1988,
s. 50.

20. Tamże, s. 51.
21. Świat roślin, pod red. L. Somśaka, Warszawa 1984, s. 54.
22. G. Torraca, op. cit., s. 51.
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z obecnością zwierząt. Są to wydzieliny, odchody oraz 
gniazda owadów i ptaków.

Wydzieliny, głównie much, a także pająków, plu
skiew, mrówek i innych ow adów  pow odują silne za
brudzenia powierzchni w postaci ciemnych punkci
ków. Drobne pajęczaki potrafią zasnuć duże połacie 
ścian i sklepień prawie niewidoczną pajęczyną, która 
z czasem zatrzymuje na sobie wszelkie naleciałości, 
stając się szara, a naw et czarna25. Spotykanymi zanie
czyszczeniami są również odchody ptaków  i nietope
rzy, które zawierają duże ilości związków azotu, sole 
am onowe, w apniow e i inne, mające destrukcyjny 
wpływ na polichrom ie24.

Innym rodzajem działalności ow adów  i ptaków  jest 
budowanie gniazd. Gniazda os i szerszeni zbudowane 
są z masy celulozowej powstałej ze zmieszania przeżu
tego, próchniejącego drew na i w łókien roślinnych 
z krzepnącą na pow ietrzu śliną. M asa ta wyglądem 
swym i właściwościami zbliżona jest do kartonu. Gnia
zda wspomnianych owadów  mają kształt kulisty lub 
walcowaty i przytwierdzone są m ocno do sklepienia

z otworem  skierowanym ku dołowi. Gniazda szerszeni 
mogą osiągać do 60 cm długości. Z  kolei gniazda 
ptaków, głównie jaskółek, zbudowane są z gliniastego 
błota, nawozu, źdźbeł słomy zmieszanych ze śliną. 
Mają kształt ćwierćkuli i są przytwierdzone do ścian 
wewnątrz budynku (jaskółka dymówka), albo na ze
wnątrz, pod okapem dachu luh inną osłoną (jaskółka 
oknów ka)25.

Wykwity soli

Wykwity soli mogą pojawiać się na powierzchni 
malowideł ścian zewnętrznych i wewnętrznych, wy
niesione przez wodę ze struktury m uru. Tam z kolei 
znajdują się sole zawarte już w materiałach budow la
nych lub podciągnięte wraz z wodą z gleby albo z roz
puszczonych w wodzie zanieczyszczeń atmosferycz
nych. Ilość powstałych wykwitów soli nie jest p ropor
cjonalna do ilości soli zawartych w murze. Zależy ona 
od porowatości powierzchni, zdolności krystalizacji 
poszczególnych soli, ilości wody dostającej się do mu-

7. O biekt zaatakowany przez grzyby. Fot. A. M azur 

7. O bject attacked by fungi. Photo: A. M azur

23. K. Dąbrowski, op. cit., s. 20.
24. M. Roznerska, P. Mikołajczyk, op. cit., s. 60.

25. J. Gotzman, B. Jabłoński, Gniazda naszych ptaków , Warszawa 
1972, s. 2 6 3 -2 6 4 .
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26. D. Tworek, Niszczący w p ływ  soli nieorganicznych na m alowidła  
ścienne, „Biblioteka M uzealnictwa i Ochrony Zabytków”, Seria B, 
t. XI, 1965, s. 168 -169 .

Substances Rendering Impi

M u rals are co a ted  by a ssorted  fo re ig n  su b stan ces o w in g  
to  in te n tio n a l h u m an  activ ity  or natural p ro cesses o f  the  
se tt lem en t o f  im pu rities and the  crysta llisa tion  o f  salt. Such  
su b stan ces ren d er th e  rece p tio n  o f  th e  w o rk  o f  art illeg ib le  
or even  im p o ssib le , and  thu s are rem o v ed  in th e  co u rse  o f  
c o n se rv a tio n . F oreign  su b stan ces are d iv id ed  into: b u ild -u p ,

27. S. Stawicki, Problem y techniczne związane z  konserwacją m alo
w ideł ściennych w  Kaplicy Trójcy Sw. na Zamku w  Lublinie, „Och
rona Zabytków” 1982, nr 1 -2 , s. 87.

ible the Reception of Murals

w h ich  e n c o m p a sse s  p a in tin g , p laster in g , the  use o f  w all pain t  
and artistic o v erp a in tin g , and  co a tin g  w ith  varn ish  and fix in g  
agents; a ccre tio n  o n  th e  p a in ted  surface in th e  form  o f  dust; 
o rgan ic  im p u rities , i. e. p la n t o rgan ism s and su b stan ces a sso 
c ia ted  w ith  th e  p resen ce  o f  an im als; and salt e fflo re scen ce ,
i. e. su b stan ces crysta llised  o n  m ural surfaces.

8. Usuwanie w ykw itów  solnych z  powierzchni malatury. W idoczny w  lewej górnej części fragment nieoczyszczony. Fot. P. Jakubowski

8. Removal o f  salt bloom from surface. Uncleaned fragment visible in the left upper part. Photo: P. Jakubowski

ru, częstotliwości i zakresu zmian tem peratury itp. N a
wet niewielka ilość soli w murze, przy sprzyjających 
w arunkach może obficie wykrystalizować na pow ierz
chni. Proces krystalizacji najintensywniej przebiega na 
wiosnę, gdy po jesienno-zim owym  nawilżaniu muru 
rozpoczyna się schnięcie, czemu właśnie może tow a
rzyszyć powstawanie wykwitów26. Przybierają one 
różny wygląd w zależności od rodzaju soli. M ogą mieć

formę kanciastych, zbitych kryształów, szklistych, ob
łych nawarstwień, puszystych, delikatnych woali lub 
grudkow atych narośli. Najtrudniejsze do usunięcia są 
nierozpuszczalne w wodzie, zwarte, m ocno przylega
jące siarczany wapnia, węglany wapnia lub magnezu 
oraz barwne związki żelaza; najprostsze zaś — puszyste 
wykwity siarczanu sodu oraz łatwo rozpuszczalne 
chlorki27.
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