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KOMUNIKATY, DYSKUSJE

TADEUSZ RUDKOWSKI

ODKRYCIE I KONSERWACJA NIEZNANEGO SGRAFFITA  
W LEGNICY

D olny Śląsk, oboik Czech i M oraw, stanow ił w 
E uropie w  d rug ie j połowie XV I i na początku 
X V II w. te re n  najw iększego, poza W łocham i, 
rozw oju sg ra ffita  jako  dekoracji a rch itek to n i
cznej. Św iadczyły o tym  liczne do n iedaw na 
zaby tk i teg o  ty p u  w m iastach  i w siach dolno
śląskich. N iestety , o sta tn ie  trzydziesto lecie 
przyniosło  ogrom ne s tra ty  w ty m  zakresie. Na 
podstaw ie l i te ra tu ry  i p rzep row adzonej po d ru 
g iej w o jn ie  św iatow ej in w en ta ry zac ji w iem y 
o około 230 dekoracjach  sg raffitow ych  z te ren u  
D olnego Śląska. Ile ich dochow ało się do dnia 
dzisiejszego n ie  m ożna dokładnie określić. 
P rzed  1 0  la ty  Jad w ig a  Skib ińska zestaw iła je 
szcze około 1 0 0  istn ie jących  sgraffit, p rzew aż
n ie zresztą  już ty lk o  w e f ra g m e n ta c h 1. Od 
tego czasu uległo całkow item u zniszczeniu w ie
le dalszych obiektów . Szczególnie boleśnie o
cenia się te  s tra ty  jeżdżąc po te renach  czeskich, 
gdzie w ykonane  z dużym  pietyzm em  prace 
konserw ato rsk ie  p rzyw róciły  w ielu  sg raffitom  
ich  p ierw o tn y  w ygląd, przyczyniając się  do u- 
piękśzenia m ałych  m iasteczek 2.
W te j sy tu ac ji każde nowo odsłonięte i u ra to 
w ane sg ra ffito  nab iera  szczególnego znaczenia; 
pow inno być od razu  zinw entaryzow ane, op ra
cow ane i opublikow ane.
W ostatn ich  la tach  wzbogaciła nasz s tan  po
siadan ia  dekoracja  sg raffitow a odsłonięta i za
konserw ow ana na dom u p rzy  u licy  R osenber
gów 35 w Legnicy. O tym , że na elew acji te j

kam ienicy  pod w arstw am i tynków  zna jdu je  się 
oryginalne renesansow e sgraffito , w iadom o b y 
ło od daw na. Także au to r n iniejszego a rty k u łu  
już p rzed  la ty  zw racał uw agę na szczególne 
znaczenie, jak ie  d la poznania sg raffit śląskich 
będzie miało odsłonięcie i zbadanie dekoracji 
kam ienicy legnickiej. Je s t to bow iem  jedyne 
na te ren ie  Dolnego Śląska znane sgraffito  fi
guralne, k tó re  pozostało n ie tkn ię te  przez kon
serw atorów  dziew iętnastow iecznych 3.

W 1971 r. now y użytkow nik  kam ienicy w y
stąp ił z w nioskiem  do w ładz o w yrażenie zgody 
na jej rozebran ie ze w zględu na nieopłacalność 
rem o n tu  kapitalnego. W iadomość o tym  p rze
kazana przez m gr A leksandrę Bogdanowską, 
k ierow nika P racow ni K onserw acji Dzieł S z tu 
ki PK Z  w K rakow ie 4, spow odow ała specjalną 
in terw encję  w M inisterstw ie K u ltu ry  i Sztuki, 
w rezu ltac ie  k tó rej, nie bez pew nych oporów 
lokalnych, zapadła decyzja o zachow aniu obie
k tu  i poddaniu  go restau rac ji.

Prace badaw czo-odkryw kow e zostały p rzep ro 
w adzone w 1972 r. przez Pracow nię K onserw a
c ji Dzieł S ztuki PK Z w K rakow ie 5. S tw ierdzo
no w ted y  w zględnie dobry stan  zachow ania 
tynków  renesansow ych, a co najw ażniejsze, do
brze czy te lny  ry t  sgraffitow y. P rzekonano się, 
iż p ierw otna dekoracja pokry ta  była w arstw ą 
późniejszego n arzu tu  piaskow o-w apiennego, 
pod k tó rym  znajdow ały  się trzy  w arstw y  po-

1 l.k„ Konferencja w sprawie konserwacji malowideł 
ściennych woj. wrocławskiego, „Ochrona Zabytków”, 
XVIII (1965), nr 3, s. 56.
2 Dla porównania warto przytoczyć, że liczba prawi
dłowo zakonserwowanych sgraffit w Czechosłowacji 
zbliżyła się już do 100 obiektów, tymczasem na Dolnym 
Śląsku możemy mówić zaledwie o 6 takich dekora
cjach, opracowanych konserwatorsko w sposób bar
dziej nowoczesny.
3 T. R u d k o w s k i ,  Legnickie sgraffita renesansowe,
„Szkice Legnickie”, IV (1967), s. 91. W międzyczasie
została odkryta inna dekoracja figuralna na budynku 
pałacowym w Rudnicy. Jak można sądzić na podstawie

fragmentarycznych odkrywek samoistnych, jest to 
sgraffito wysokiej klasy, szkoda tylko, że stan obiektu, 
na którym się ono znajduje, jest już katastrofalny. 
Panu dr. Tadeuszowi Chrzanowskiemu, który zechciał 
mnie o swoim odkryciu powiadomić, składam raz je
szcze serdeczne podziękowanie.

4 Swoim szybkim i zdecydowanym działaniem pani 
mgr A. Bogdanowska przyczyniła się w  znacznej m ie
rze do uratowania tego obiektu, za co należy się Jej 
szczególna wdzięczność.

5 Badania prowadził zespół trzyosobowy pod kierun
kiem rngra Zbigniewa Skupio.
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1. Legnica. Dom Scholza, stan po konserwacji 
1. Legnica. Scholz House — after restoration

biał. Stwierdzono również bardzo silną przy
czepność tynku sgraffitowego do w ą tk u 6. Je 
dynie gdzieniegdzie występowały odspojenia 
tynku w postaci różnej wielkości pęcherzy, głó
wnie we wschodniej części elewacji. W kilku 
miejscach zauważono osypywanie się zewnętrz
nej w arstw y zaprawy. Ponieważ stan samego 
obiektu był bardzo zły, sgraffita na razie nie 
odsłonięto1, natom iast w następnym  -roku przy
stąpiono do rem ontu kapitalnego kamienicy, 
połączonego z zupełną przebudową w nętrz oraz 
parterow ej części elewacji głównej.
O ile przebudowa wnętrza mogła być uzasad

6 Stwierdzenie to miało bardzo duże znaczenie dla za
chowania dekoracji, gdyż istniały propozycje zdjęcia 
jej ze ściany i przeniesienia na inne podłoże. Taki 
transfer przy dużej przyczepności tynku do w ątku był
by połączony ze znacznym zniszczeniem całej dekora
cji w momencie odspajania jej od ściany.

niona bardzo złym stanem substancji zabytko 
wej i wymaganiami użytkownika, zwłaszcza że 
istniały ślady licznych, dawniej już wykona
nych przeróbek budowlanych, o tyle rozwią
zanie dolnej części fasady pozostaje w jaskra
wej sprzeczności z podstawowymi zasadami 
konserwatorskimi. Rezygnacja z portalu re 
nesansowego 7 oraz wprowadzenie wielkich o
kien wystawowych i dużych drzwi przeszklo
nych, w nowoczesnych ram ach metalowych, 
jest wyraźnym  nieporozumieniem, tym bar
dziej że górna część fasady zachowała charak
ter w pełni renesansowy. Zresztą osiągnięty

7 P ortal ten, znajdujący się obecnie w lapidarium  
miejscowego muzeum, posiada datę 1610 i ozdobiony 
jest napisem sentencjonalnym , typowym dla pro testan
ckiej atm osfery Ślaska późncirenesansowego: WER
GOTT VERTRAU T, H AT W OHLGEBAUT  (H. 
L u t s с h, Verzeichnis der Kunstdenkm äler der Provinz  
Schlesien. В. III, Der Reg. — Bezirk Liegnitz, Breslau 
1891, s. 25).
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2. Legnica. Dom Scholza. Samoistna odkryw ka deko
racji sgraffitow ej pom iędzy p ierw szym  a drugim  pię
trem  na wysokości drugiej osi okiennej; zdjęcie w y 
konano w 1963 r. (fot. autor)

2. Legnica. Scholz House — a natural disclosure of 
sgraffito decoration between the first and the second 
floor at the height of the second w indow  axis; phot, 
taken in 1963

rezultat widoczny jest na załączonej ilustracji 
(il. 1 )8. ' '

Dopiero po ukończeniu prac budowlanych, w 
następnym  już roku, zespół konserw atorów z 
krakow skiej Pracow ni K onserwacji Dzieł Sztu
ki PKZ pod kierunkiem  m gr Elżbiety Cozaś 
przystąpił do odsłaniania sg ra ffita 9. W arstwę 
narzutu  późniejszego usunięto za pomocą m łot
ków. Stwierdzono wówczas istnienie pewnej 
ilości ubytków  w tynku  sgraffitowym  (aż do 
wątku), które w czasie późniejszym, ale przed 
położeniem wtórnego tynku, zostały w ypełnio
ne narzutem . Dzięki temu, że przyczepność tych 
łat do podłoża była słaba, można je było usu
nąć również za pomocą młotków. Natomiast 
te  pobiały, które nie odpadły przy zbiianiu 
tynku, zeskrobywano przy użyciu skalpeli. W 
czasie tych zabiegów tynk sgraffitowy był za
bezpieczony za pomocą opasek z zaprawy wa
pienno-piaskowej z dodatkiem niedużej ilości 
azbestu. Następnie przystąpiono do Dołożenia 
wszystkich odspojeń i pęcherzy w tynku sgraf
fitowym przez zastosowanie zastrzyków wa- 
pienno-kazeinowych; zastrzyki wykonano przez 
nawiercone otwory, na które później nałożono 
ła ty  wapienno-piaskowe z dodatkiem  azbestu. 
Tam gdzie występowało pudrow anie się zaipra-

8 Żadnego uspraw iedliw ienia nie stanow i dla p ro jek 
tantów  fak t przeróbki tej części elewacji w latach po
przedzających pierwszą wojnę św iatową. Remont k ap i
ta lny  był w łaśnie okazją, jeśli już nie do przyw róce
n ia  pierw otnego-wyglądu, bo jego nie znamy, to p rzy
najm niej do zharm onizowania części nowej ze starą. 
Tymczasem projektanci dla bardzo w ątpliw ej now o
czesności części przez siebie zaprojektow anej poświęcili
efekt estetyczny całości. * A rtystyczne oddziaływanie 
obiektu zostało jeszcze dodatkowo um niejszone przez 
w yburzenie sąsiednich kam ienic. W ten sposób fasa 
da pom yślana jako  elem ent składowy pierzei została

wy, utrw alono ją przez nasączanie mlekiem ka
zeinowym rozcieńczonym wodą z dodatkiem 
wapna oraz kilku kropel fenolu. Wreszcie całą 
powierzchnię w arstw y oryginalnej oczyszczo
no, przem ywając wodą z dodatkiem przegoto
wanego mydła, a następnie płucząc czystą wo
dą.

Po zdjęciu wszystkich warstw  późniejszych : 
odsłonięciu tynku sgraffitcwego na całei ele
wacji (oprócz oczywiście parteru) stwierdzono, 
że rysunek cięty dosyć głęboko jest na ogół do
brze czytelny, co, poza miejscami głębszych 
uszkodzeń zapowiada dobry wynik prac resta
uracyjnych. Przystępując do tych prac, przede 
wszystkim należało zrekonstruować brakującą 
pobiałę. Po kilku próbach zdecydowano się na 
użycie mieszaniny wapna, mielonego wapienia, 
azbestu, winavilu i barwnika ugrowego. Taką 
pobiałę wcierano w zaprawę na sucho za po
mocą ściereczek filcowych. Zabieg powtarzano 
kilkakrotnie, po czym stosowano dokładne wy
gładzenie przy użyciu szpachelek. W ten sposób 
cały zachowany ry t sgraffitowy stał się dobrze 
czytelny, naturalnie oprócz tych fragmentów, 
gdzie zniszczenie sięgało głębiej niż wycięty ry 
sunek. W tych miejscach nakładano nową w ar
stwę narzutu  piaskowo-wapiennego i zanim 
w arstw a ta  zdążyła całkowicie wyschnąć, wcie
rano w nią filcami pobiałę, stosując identyczne 
postępowanie jak wyżej opisane. Ponieważ już 
wcześniej zapadła decyzja rekonstrukcji rysun
ku w miejscach jego ubytków, zostały przygo
towane kalki, z których kontur przenoszono 
obecnie na świeży narzut z pobiałą. Rysunek 
taki po wyryciu nie różnił się od oryginalnego 
sgraffita. Wszędzie tam, gdzie zachodziła po
trzeba płaszczyznowego usunięcia pobiały, jak 
np. tła  w medalionach, w arkadach itp., podbar
wiono zaprawę kolorem brunatnym  na spoiwie 
kazeinowym. Ten sam kolor wprowadzono rów
nież do ry tu  sgraffitowego. W obu wypadkach 
kładziono go bardzo cienką warstwą, tak  aby 
uzyskać przyciemnienie tynku, przy zachowa
niu pełnej jego faktury. W miejscach, w któ
rych wykonano pełną rekonstrukcję, rysunek 
potraktowano bardziej schematycznie. Wreszcie 
te miejsca, gdzie ry t był całkowicie nieczytelny, 
pozostawiono bez uzupełniania 10. Na frontowej 
elewacji kam ienicy legnickiej (poza częścią pa r
terową) znajduje się osiem okien w oprawach 
kamiennych. Oprawy te były trzykrotnie po
kry te  farbą olejną; przemalówki usunięto sto-

wyobcowana z organizmu ulicy i zadem onstrowana 
jak eksponat muzealny. Znając poziom nowego budo
wnictwa w Legnicy ze strachem  można myśleć, w  ja 
ki sposób zostaną zagospodarowane sąsiadujące ,z za
bytkiem  posesje.

* Opis prac konserw atorskich oparto na D okum enta
cji K onserw atorskiej opracowanej przez mgr E. Co
zaś (maszynopis w archiw um  Oddziału PKZ w K ra 
kowie).

10 Ibidem, s. 13.
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sując kom presy z pasty „BB”, po czym kamień 
doczyszczono mechanicznie skalpelami. Na jed
nym z okien drugiego piętra znajduje się na 
nadprożu w yryta data ,,1599”.

Gzyms wieńczący elewację był wykonany z 
narzutu późniejszego niż tynk sgraffitowy i 
wskutek silnych spękań oraz odspojeń od w ąt
ku groził odpadaniem. Dlatego po zdjęciu jego 
profilu i wycięciu odpowiedniego szablonu dre
wnianego gzyms ten  usunięto, a wykonano na 
jego m iejscu nowy (o identycznym wykroju), 
który pokryto wcierką wygładzoną sżpachelka- 
mi.

Można powiedzieć, że z wielu względów sgraf
fito zdobiące dom przy ulicy Rosenbergów w 
Legnicy należy do najciekawszych na Śląsku. 

,Jest to kompozycja pasmowa, o dwóch szero
kich strefach dekoracyjnych odpowiadających 
poszczególnym piętrom, przedzielonych węż
szym pasem ornam entalnym n . Szczególną u 
wagę zwraca dekoracja pierwszego piętra, po
traktowanego także niezależnie od sgraffita 
(większe okna w ozdobniejszych oprawach, 
strop drew niany profilowany) jako piano no
bile. W przestrzeniach międzyokiennych znalaz
ły się pod ozdobnymi arkadam i przedstawienia 
alegoryczne Siedmiu Sztuk Wyzwolonych oraz 
w jednej wspólnej arkadzie dwie postacie mę
skie (w strojach z epoki), które mamy prawo 
interpretow ać jako autoportret wykonawcy 
sgraffita zapewne z jego pomocnikiem. Do ta
kiego odczytania przedstawienia oprócz trzy 
manych przez nich atrybutów, jak wiaderka 
i pędzel tynkarski, upoważnia nas również 
umieszczony pod arkadą podpis: Giovannini 
fecit. Nad pierwszym cknem od strony lewej 
na tejże kondygnacji znajduje się kartusz her
bowy o nieczytelnym już rysunku. oosiadajacv 
w górnych narożnikach litery ,,HS” i ,.DK”. 
Strefę dekoracyjną drugiego pietra stanowi sze
reg prostokątnych panneaux, wypełnionych de
koracja groteskową. Jedyna wśród nich scena 
figuralna — to alegoria Fortuny w postaci na
giej kobiety, stoiacei na kuli i trzym ającej w 
reku w ydęty w iatrem  żagiel, przetworzona ze 
sztychu H enrvka Aldegrevera. Pomiędzy tymi 
strefam i znajduje się węższy pas wypełniony 
dekoracja roślinną, na tle której znajduja się 
cztery medaliony z przedstawieniami półpo- 
staci oraz mała tabliczka z liczbą „1611”. ozna
czającą niewątpliw ie datę wykonania dekora
cji.

Szczegółowa analiza ikonograficzna pozwoliła 
stwierdzić, że właścicielem kamienicy w 1611 r. 
był w ybitny uczony Hans Scholz, podpisujący 
sie również zlatynizówana formą nazwiska — 
Johan S c u lte tu s12. On też był zapewne auto-

3. Legnica. Dam Scholza. Fragment dekoracji sgraffi- 
tow ej pierwszego piętra z  przedstawieniami alegorii 
M uzyki i A rytm etyki; stan po konserwacji (fot. 
J. Krzyszkow ski)

3. Legnica. Scholz House — a fragm ent of the first 
floor sgraffito decoration representing Allegories of 
Music and Arithm etic; state after restoration

rem  programu ikonograficznego dekoracji. P ro
gram ten został szczegółowo omówiony w cyto
wanej pracy 13, tu ta j wypada jedynie zwrócić 
uwagę, że porządkowanie dekoracji sgraffito- 
wych według z góry opracowanych programów

11 Dokładniejszy opis samego sgraffita, jak również
omówienie związanych z nim zagadnień historycznych 
i artystycznych znajdzie czytelnik w artykule: T.
R u d k  o w s к i, Nieznane sgraffito legnickie i jego

w łoski twórca  — m istrz Giovannini, „Biuletyn H istorii 
Sztuki”, XXXVIII (1976).
12 Ibidem.
13 Ibidem.

AHiTM O! '/

4. Legnica. Dom Scholza. Fragment dekoracji sgraffi- 
tow ej pierwszego piętra z  przedstaw ieniam i alegorii 
D ialektyki i Retoryki; stan po konserwacji (fot. J 
Krzyszkow ski)

4. Legnica. Scholz House — a fragm ent of the first 
floor sgraffito decoration representing Allegories of 
Dialectics and Rhetoric; state after restoration
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5. Legnica. Dom Scholza. Fragment dekoracji sgraffi
tow ej pierwszego piętra z autoportretem  m istrza Gio- 
vanniniego; zdjęcie w ykonano po odsłonięciu oryginal
nego sgraffita  (fot. A. Bogdanowska)

5. Legnica. Scholz House — a fragm ent of the first 
floor sgraffito  decoration representing the self-por
trait of M aster Giovanni; phot, taken  after original 
sgraffito  disclosure

należy do rzadkości i już to samo określa szcze
gólne znaczenie naszego sgraffita.
Dzięki uratow aniu i zakonserwowaniu tej deko
racji, Legnica wzbogaciła się o jeszcze jeden za
bytek niepośledniej klasy. Dosyć monotonna w 
swoim dzisiejszym wyglądzie ulica Rosenber
gów zyskała w yraźny akcent artystyczny. 
Wszystko to cieszy każdego, komu bliskie są 
spraw y zabytków dolnośląskich. Pozostaje więc 
postawić jeszcze pytanie, czy w ram ach prac 
konserw atorskich wszystko zdstało wykonane 
zgodnie- z założeniami, to znaczy w sposób mo
żliwie najbardziej zbliżony do wyglądu pier
w otnej dekoracji. Niezwykle istotne zastrzeże
nia odnoszące się do rozwiązania części parte 
row ej zostały zasygnalizowane już na początku 
niniejszego artykułu , teraz więc rozważm y w y
łącznie zagadnienia związane z konserwacją de
koracji sgraffitowej.

Metoda postępowania konserwatorskiego opi
sana powyżej została w zasadniczych zrębach 
w ypracowana w ciągu dwóch ostatnich dziesię
cioleci przez konserw atorów czechosłowac
kich 14. Uchodzi ona, niewątpliw ie słusznie, za 
metodę najbardziej nowoczesną, zapewniając 
konserwowanej dekoracji m aksimum  wierności.

14 W arto tu ta j zwrócić uwagę na pew ną dosyć zasad
niczą różnicę w  podejściu do sgraffita  u nas i w Cze
chosłowacji. W Polsce przyjęło się trak tow anie sg raf
fita jako jednej z technik m alarstw a ściennego, w o
bec czego jego opracowanie konserw atorskie powierza 
się konserw atorom  wyspecjalizowanym  w konserw acji 
m alarstw a. Natom iast nasi południowi sąsiedzi przy
w iązują szczególnie dużą wagę do fak tu  rycia w tyn-

6. Legnica. Dom Scholza. Fragment dekoracji sgraffi
tow ej pierwszego piętra z  autoportretem  m istrza Gio- 
vanniniego; stan po konserwacji (fot. J. K rzyszkow -  
ski)

6. Legnica. Scholz House — a fragm ent of the first 
floor sgraffito decoration representing the self-por
trait of Master Giovanni; state after restoration

Pomimo tego nie udało się jednak przy opra
cowywaniu elewacji domu Scholza uniknąć pe
wnych zniekształceń, które spowodowały, że 
kilka przedstawień figuralnych odbiegło dosyć 
daleko od swojej form y pierwotnej. Dotyczy to 
np. alegorii Muzyki, ubranej obecnie w obci
słe spodnie wpuszczone w sięgające kolan poń
czochy. Tajemnica tego przedziwnego stroju 
wyjaśnia się po dokładnym  obejrzeniu innego 
legnickiego sgraffita, stanowiącego dekorację 
domu „Pod przepiórczym koszem”. W jego czę
ści szczytowej znajduje się również alegoria 
Muzyki, wykonana niewątpliw ie na podstawie 
tego samego Wzoru graficznego, co przedstaw i
cielka Sztuk WyzWolcnych na kamienicy Schol
za. Jest ona odziana w  powłóczystą szatę, przez 
k tórą przebijają wyraźnie zarysy nóg. Przy 
konserwacji sgraffita z ulicy Rosenbergów za
gubiono dolne fałdy szaty, a wyeksponowano 
wyrazn'e kontury  ud, co doprowadziło' do w ra
żenia, że alegoria Muzyki jest ubrana w obci
słe sp ad n ie15. Podobnie stało się z przedsta
wieniem reprezentantki Dialekty ki, której gło
wa iest na naszym serafficie zupełnie nieczytel
na lfi. Mechanizm takich przekształceń może
my dokładnie zaobserwować na rysunku głów 
mistrza Giovanniniego i jego pomocnika, dzię-

ku i powstających w ten sposób efektów światłocienio
wych, co w konsekwencji poiciąga za sobą przekazanie 
konserw acji dekoracji sgraffitowych w ręce rzeźbia
rzy zajm ujących się pracam i konserw atorskim i.
15 Szczegółowy wywód takiego tw ierdzenia patrz  T. 
R u d k o w s k i ,  Nieznane sgraffito..., o.e.
1(i Ibidem.
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ki temu, że mamy fotografię wykonaną bezpo
średnio po odsłonięciu sgraffita siedemnasto
wiecznego. Widać na niej wyraźnie przebieg 
linii zarostu na tw arzy starszego mężczyzny 
oraz brzeg krezy cd jego stroju. Po konser
wacji oba te kontury zostały połączone i po
wstał kształt dosyć zagadkowy. Po szczegóło
wym prześledzeniu poszczególnych etapów kon
serwacji staje się rzeczą oczywistą, że przy du
żych zniszczeniach dekoracji pewnych znie
kształceń nie da się uniknąć przy największej 
nawet precyzji i skrupulatności w pracy zespo
łu konserwatorskiego. Jeżeli metoda ta pozwa
la na zachowanie i uczytelnienie każdej kreski 
w yrytej w tynku przez autora dekoracji, to 
również wszelkie rysy powstałe w warstwie 
sgraffitowej później jako uszkodzenie mecha
niczne zostaną w ten sam sposób utrw alone i 
wprowadzone na stałe do otaczającego je ry 
sunku, powodując jego zniekształcenia. Jest to 
pewna niedoskonałość, tkwiąca w samej m e
todzie postępowania konserwatorskiego, k tórej 
na razie jeszcze nie potrafim y usunąć.
Innego rodzaju problem staje przed konser
watoram i w wypadku miejsc, gdzie rozleglejsze 
i głębsze zniszczenia powodują powstawanie 
ubytków w warstwie sgraffitowej, a co za tym 
idzie i nieodwracalnych braków w samej de
koracji. Mamy wówczas do czynienia z zagad
nieniem podstawowym dla całej konserwacji 
dzieł sztuki — rekonstrukcja czy purystyczna 
konserwacja? Na pytanie to nie ma, jak już 
dzisiaj wiemy, odpowiedzi jednoznacznej i dla 
każdego konserwowanego obiektu decyzja m u
si być podejmowana indywidualnie. Ogólnie 
można powiedzieć, że ze względu na charak
ter dekoracji sgraffitowej, pokrywającej ele
wacje obiektów architektonicznych oglądanych 
przez najszersze rzesze ludności, tam, gdzie 
ubytki nie są zibyt rozległe, pewna rekonstruk
cja rysunku zmierzająca do jego uczytelnienia 
jest dopuszczalna. Bardzo znacznym ułatw ie
niem w takim  postępowaniu może być odnale
zienie pierwowzoru graficznego konserwowane
go sgraffita lub jego części. I wtedy jednak 
trzeba pamiętać, że twórcy dekoracji sgraffito- 
wych jedynie wyjątkowo dokładnie kopiowali 
wzór graficzny, przeważnie w sposób mniej 
lub bardziej dowolny przekształcali go 17.
Od tych uwag bardziej ogólnych przejdźmy te
raz do pewnych zastrzeżeń związanych już z 
konkretnym  postępowaniem konserwatorskim  
na elewacji głównej domu Scholza w Legnicy. 
Poważny niepokój budzą niektóre stwierdzenia 
zawarte w dokum entacji konserwatorskiej, 
wskazujące, że przed przystąpieniem  do prac 
przy dekoracji nie zapoznano się z wynikami 
przeprowadzonych dwa lata wcześniej badań 
laboratoryjnych. I tak np. na stronie 10 dcku-

,7 M. L e  j s k o v  a-M  a t y â ś o v ś, Figuralni sgraffito  
ve Slavonicich a jeho restaurovani, „Pam atkovä Ребе”, 
1970, s. 152.

7. Legnica. Dom Scholza. Fragment dekoracji sgraffi
towej drugiego piętra; zdjęcie wykonano po odsłonię
ciu oryginalnego sgraffita (fot. A. Bogdanowska)

7. Legnica. Scholz House — a fragm ent of the second 
floor sgraffito decoration; phot, taken after original 
sgraffito disclosure

8. Legnica. Dorn Scholza. Fragment dekoracji sgraffi
towej drugiego piętra; stan po konserwacji. W porów
naniu z il. 7 widać zniekształcenie głów ki putta kosz
tem  ciemnego tła, mającego sugerować, że putto w y 
gląda przez otwór w m urze (fot. J. K rzyszkow ski)

8. Legnica. Scholz House — a fragm ent of the second 
floor sgraffito decoration; state after restoration. In 
comparison w ith Illustration 7 a difference can be 
noticed: pu tto ’s head has become deformed because 
of the dark background which is to lead one to be
lieve that the putto  is peeping out through the wall 
gap
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m en tac ji pisze m gr E. Cozaś: „Nigdzie n ie na
trafiono na oryginalną pobiaię, k tóra  uległa  
zn iszczen iu . Praw dopodobnie została w y p łu k a 
na p rzez deszcze” 18. Tym czasem  w  spraw ozda
n iu  z badań  lab o ra to ry jn y ch  pow iedziano w y 
raźnie, że z trzech  zachow anych w arstw  po- 
biały, najn iższa by ła  oryginalna. B yła to  pobia- 
ła w ap ienna, n ie barw iona, bardzo  cienka 

w ta r ta  m ocno w n a r z u t19. Z atem  nieporozu
m ieniem  było usuw anie w szystk ich  pofoiał, gdyż 
w ten  sposób zlikwidowano' rów nież pozostało
ści pobiały  oryg inalnej. Co gorsze, tak  dok ład
ne usuw anie  skalpelam i w szelkich śladów  po
biały, jak a  była w ta r ta  w n a rzu t (!) m usiało 
doprow adzić do porysow ania pow ierzchni ty n 
k u  sgraffitow ego, a co za tym  idzie do m ożli
w ości zniekształcenia znajdującego się tam  ry 
sunku.

Jeszcze dale j idące konsekw encje m iało p rze
oczenie innego w yn iku  badań, p rzy  rów nocze
snej n iedostatecznej znajom ości technologii 
sg ra ffit śląskich. W dokum en tac ji konserw a
to rsk ie j n a  tejże stro n ie  10 poaano: „Ponieważ 
w  zapraw ie nie stw ierdzono  żadnego barw iku, 
m usia ł być on za łożony p ierw otn ie  p o w ierz
chniow o i rów nież uległ zn iszczen iu ”. T ym 
czasem  ja k  w yn ika z analizy  lab o ra to ry jn e j 
dw óch p ró b ek  pobranych  w  1972 r., ty n k  sg ra f
fitow y sk ładał się z dwóch w arstw  n a rzu tu  o 
różnej g ran u lac ji b e z  w y p e ł n i e n i a  b a r 
w i ą c e g o 20. K onsekw encją b łędnej in te rp re 
tac ji s tan u  zastanego stało  się podbarw ienie 
w szystk ich  ty ch  m iejsc, gdzie n ie  było pobiały  
(ry t, tła  w  a rk ad ach  i m edalionach), ko lorem  
b ru n a tn y m . Co w ażniejsze, ko lor założono rów 
nież na  ty n k u  p ierw o tnym , zm ieniając przez to 
jego w ygląd  i odb iera jąc m u  w artość au te n ty z 
m u. Tym czasem  w iadom o już od daw na, że za
rów no na Ś ląsku, jak  i w  Czechach i w  Polsce 
stosow ano bardzo często do dekoracji sg raffito - 
w ej ty n k  n ie  podbarw iony. P odstaw ą czy te lno
ści ry su n k u  był w ted y  k o n tra s t pom iędzy su 
row ą pow ierzchnią g ruboziarn iste j zap raw y  w 
w arstw ie  głębszej a w ygładzoną d robnoziarn i
stą  w arstw ą  pow ierzchow ną. S g ra ffita  w ykony
w ane tak ą  techn iką z biegiem  czasu zyskiw ały  
n aw et na czytelności w  m iarę jak  na porow a
tej pow ierzchni w ew nątrz  ry tu  grom adził się 
kurz, sadze i  inne zanieczyszczenia. W św ietle 
p rzeprow adzonych badań  analitycznych  n ie  u le
ga w ątpliw ości, że tak  w łaśnie by ła  w ykonana 
dekoracja  kam ienicy  Scholza. W prow adzanie 
więc do ry tu  koloru  w postaci b arw n ik a  b ru 
natnego i to dopiero w końcow ej fazie k o n ser
w acji zm ieniło w zasadniczy sposób w ygląd 
dekoracji, a rów nocześnie w ykluczyło  na p rzy 
szłość m ożliwość prow adzenia jakichkolw iek

badań. W reszcie zapuszczanie gotowego ry tu  
kolorem  jes t sprzeczne w sam ym  założeniu z 
techniką sg raffita  i jako tak ie n ie  pow inno być 
stosow ane w żadnych pracach  k onserw ato r
skich.

Legnica leży na te ren ie  silnie uprzem ysłow io
nym . Stężenie zanieczyszczeń gazow ych a tm o 
sfe ry  jes t tu  znaczne. W zw iązku z tym  m oż
na się obaw iać, że pom im o dużego w kładu  p ra 
cy zespołu konserw atorów  już za 10— 15 lat 
sgraffito  nasze będzie w ym agało ponownego 
opracow ania konserw atorskiego. N ależy się bo
w iem  spodziewać, że już w tak  k ró tk im  czasie 
w ystąp ią zm iany w spoistości n a rzu tu  oraz 
znaczne przyciem nienie jego powierzchni. D la
tego szkoda, że p rzy  okazji obecnego opracow a
nia konserw atorskiego, nie zastosow ano żad
nych środków  dla w zm ocnienia tynków  siedem 
nastow iecznych. Spośród k ilku  m etod zm ierza
jących do tego celu najlepsze w yniki można, 
jak  się w ydaje, osiągnąć za pomocą głębokiego 
nasączania stabilizow anym i roztw oram i k rze
m ianów . P raw idłow o stosow ane dają  one dosyć 
znaczne u tw ard zen ie  tynku , n ie  niszcząc rów 
nocześnie jego porow atości i n ie zakłócając 
tran sp irac ji. D ośw iadczenia prow adzone nad  tą 
m etodą na  te ren ie  rów nież bardzo uprzem ysło
w ionej N adrenii w ydają  się n iezw ykle zachęca
jące 21.

Sgraffito  jest techn iką bardzo specjalną, a jego 
konserw acja  jest zadaniem  trudnym , zwłaszcza 
że n a  razie  jeszcze nie m am y w ypracow anych 
ogólnych w ytycznych  postępow ania, tak  jak  to 
m a m iejsce w sto sunku  np. do m alarstw a czy 
rzeźby. O stateczny w ynik  konserw acji sg raffita  
zależy w dużej m ierze od w iedzy fachow ej kon
serw ato ra  i jego osobistego doświadczenia. D la
tego chcielibyśm y w ysunąć tu ta j  propozycję 
pod adresem  PKZ, k tó rego  pracow nie p row a
dzą w iększość prac konserw atorsk ich  p rzy  d e
koracjach  sigraffitowych w Polsce. B yłoby chy
ba rzeczą słuszną stw orzyć, podobnie jak  to  ma 
m iejsce w  Czechosłowacji, zespoły specjalizu
jące się w  opracow yw aniu konserw atorsk im  
sgraffit.

O statn ie  jeszcze zastrzeżenie, jakie m usim y 
zgłosić pod adresem  w ykonaw ców  prac kon
serw atorsk ich  p rzy  te j pięknej dekoracji, to 
b rak  dokum entac ji fo tograficznej odsłoniętego 
oryginalnego sg ra ffita  przed p rzystąp ien iem  do 
dalszych zabiegów konserw atorskich . Ju ż  kilka 
zdjęć w ykonanych  ap a ra tem  am atorsk im  w ska
zuje, jak  w iele trac im y z p u n k tu  w idzenia 
chociażby ty lko  badań  ikonograficznych, n ie  po
siadając zarejestrow anego ry su n k u  sg raffita

13 Patrz przypis 9. •
19 H. N o w a k - N o w a c k a ,  Badania laboratoryjne 
próbek pobranych z dekoracji sgraffitowej na fasadzie 
kamienicy przy ulicy Rosenbergów nr 35 w Legnicy, 
Kraków 1972, s. 1 (maszynopis w archiwum Oddziału 
PKZ w Krakowie).

20 Ibidem, s. 4.
21 W. G l a i s e ,  Zum Problem der Putz- und Steinkon
servierung in der Denkmalpflege, „Jahrbuch der rhei
nischen Denkmalpflege”, XXVI (1966), s. 51—62.
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siedem nastow iecznego, p rzed  w ykonaniem  uzu
pełnień i d robnych .rekonstrukcji.

N iezależnie cd w szystkich zgłoszonych zastrze
żeń najw ażn iejszą rzeczą jest samo zachowanie 
i zakonserw ow anie tak  ciekaw ej dekoracji. 
G dyby nastąp iło  rozebranie kam ienicy Schol
za, ponieślibyśm y s tra tę  niepow etow aną. Tym  
razem  udało  się tak iej stracie zapobiec, ale ile 
może rów nie cennych  dekoracji sgraffitow ych, 
zakry tych  późniejszym i tynkam i, padło ofiarą

nie zawsze uzasadnionych a tak  licznych w y
burzeń  i rozbiórek na Śląsku, tego nie dow ie
m y się n igdy *.

dr Tadeusz Rudkowski 
Instytut Sztuki PAN 

w Warszawie

* W trakcie korekty szpaltowej naszego kwartalnika 
ukazał się w  „Biuletynie Historii Sztuki” nr 1/76 arty
kuł dra T. Rudkowskiego pt. „Sgraffito na domu 
Scholza w Legnicy i jego twórca Giovannini”.

UNCOVERING AND RESTORATION OF SGRAFFFITO IN LEGNICA

In the second half of the 16th and at the beginning 
of the 17th century the biggest growth of sgraffito 
occured, aparat from Italy, in Silesia, Moravia and in 
Czechoslovakia. Adornments found in the Scholz 
House, 35 Rosenbergs Street in Legnica, make a good 
example of sgraffito. On the basis of investigations 
carried out it was stated that the adornments were 
preserved in a good state under plasters. It muJst be 
stressed that the rebuilding of the tenement house 
was not being carried out in accordance with restora
tion rules (e.g. the façade of the house was destroyed 
when the shop was being arranged at the ground 
floor). After completing the job of rebuilding, the re
storers started the works associated with the uncove
ring of sgraffito. Plaster was being removed with 
hammers and scalpels while the sgraffito was pro
tected with special bands of lime-sand mortar with 
addition of asbestos. Cracks and bubbles were elimi
nated with lime-casein injections. Places in which 
sgraffito mortar crushed were hardened with casein

milk with addition of lime and phenol. Wlhen the 
adornments were uncovered, reconstruction of engo
be and eompleitly destroyed drawings began.
The author of this report is of the opinion that in 
spite of all the modern methods applied a number 
of mistakes were made. For instance some figurai 
representations underwent deformation. The Music 
Allegory, originally in a trailing dress, is now wearing 
tight-fitting trousers. The restorers must have missed 
the fold at the bottom of the dress and exposed the 
outline of legs. The author proves that the restorers 
did not get fully acquainted with the findings of la
boratory experiments, which caused the removal of 
the fold at the bottom of the dress and exposed the 
Moreover, their knowledge of plaster tinting techno
logy as applied to Silesian sgraffito was scanty.
As no measures were undertaken in order to streig- 
hten the 17th century plasters, the author is of the 
opinion that the adornments will need restoration 
again in 10 or 15 years.

GABRIELA LIPKÓW A

KONSERWACJA „WIDOKÓW W ARSZAWY” BERNARDA BELOTTA

B ernardo Belotto, zw any Canaletto, m ieszkał 
w W arszaw ie w latach  1767— 1780 i jako n a 
dw orny m alarz k ró la  S tan isław a A ugusta m a
lował na jego polecenie widoki różnych m iast, 
w  tym  rów nież W arszaw y. W 1777 r. S tan isław  
A ugust pow ziął m yśl przyozdobienia jednej z 
sal Zamiku K rólew skiego sam ym i w edutam i 
W arszaw y pędzla C anale tta  i odtąd  m istrz 
kom ponow ał p łótna w ścisłym  zastosow aniu do 
podziałów ścian Sali P rospektow ej, a fo rm a
ty  w cześniejszych obrazów sam  m usiał zm ie
niać, np. Panoram ę W arszaw y od strony Pragi 
nam alow aną w 1770 r. powiększył później o 5 
cm u dołu (można się o tym  przekonać porów 

1 Trzy obrazy Belotta z cyklu widoków Warszawy: 
Panorama Warszawy od strony Pragi, Elekcja Stani
sława Augusta i Krakowskie Przedmieście od strony 
Bramy Krakowskiej,  zanim zostały wywiezione do 
Petersburga, w 1807 r. zostały zabrane z rozkazu Na
poleona do Wersalu, gdzie pozostawały do 1820 r. Dwa 
inne obrazy: Widok z tarasu Zamku Królewskiego

nu jąc  obraz z w ykonanym  w 1772 r. przez 
a r ty s tę  sztychem  z w łasnej kompozycji). 
W idoki W arszaw y B ernarda B elo tta  pozosta
w ały  w  Sali P rospektow ej Zam ku K rólew skie
go w W arszaw ie do 1832 r.; w w yniku  rep resji 
po pow stan iu  listopadow ym  car M ikołaj I k a 
zał w raz z innym i dziełam i sztuki zabrać obra
zy C anale tta  z Zam ku i przewieźć do P e te rs 
b u rg a  h Do obrazów tych  przyw iązyw ał car d u 
żą wagę, gdyż specja lnym  rozkazem  delego
w ał re s tau ra to ra  P łan ta  w yłącznie w spraw ie 
zdjęcia obrazów  ze ścian, zw inięcia w rulon i 
zapakow ania; podobne polecenia dotyczyły ta k 
że ram . W 'rezu ltac ie , 30 m aja 1832 r. do gale-

1 Kolumna Zygmunta od strony Wisły nie podzieliły 
losów pozostałych widoków Belotta, gdyż były w pry
watnym posiadaniu .(pierwszy w zbiorach Potockich 
w Zatorze, a potem w Warszawie, drugi w zbiorach 
Krosinowskich w  Warszawie) i dopiero w okresie przed 
drugą wojną światową zostały ofiarowane do kolekcji 
zamkowej.
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