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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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1. Obraz „Widok W ilanowa od strony w jazdu” — od
wrocie oryginalnego płótna, fragm ent. U jawniony na
pis: „8 obrazów pow iększyć w szystkie wszerz o 2 1/4 
w erszka” (po ok. 10 cm)

1. „The W ilanów V iew  from  the Entrance Side” — 
a detail of back surface of the original painting. In 
scription revealed concerns the enlargem ent of the 
pictures (for about 10 centim etres each)

2. Obraz „Plac Żelaznej S ram y” — odwrocie płótna, 
fragm ent. Napis w języku  rosyjskim : „3/8 werszka od
jąć”. Obraz z rozkazu cara zm niejszono o 1,6 cm

2. „The Iron Gate Square” — a detail of rear surfa
ce of the painting. The inscription in Russian says 
that the picture was dim inished for 1,6 centimetres 
by order of the Tsar

rii Erm itaż przysłano 22 widoki W arszawy 
Bernarda Belotta. Elekcję Stanisława Augu
sta odesłano z rozkazu cara 13.V I.1832 r. do pa
łacu Aleksandrowskiego na K rem lu w Mos
kwie. Pozostałe 21 obrazów polecił Mikołaj I 
umieścić w pałacu Taurydzkim  w Petersburgu, 
w takim  układzie, jak w Zamku W arszaw
skim. Ponieważ w  pałacu Taurydzkim  nie było 
odpowiedniej sali mogącej pomieścić obrazy 
Belotta, rozmieszczono je w dwóch sąsiednich, 
uzupełniając kom plet widokami włoskimi Ca
naletta  ze zbiorów Ermitażu.
Z pałacu Taurydzkiego przewieziono obrazy 
Belotta do letniej siedziby carskiej — pałacu 
w Gatczynie; znajdowały się tam  w 1914 r . 2 
W tedy to prawdopodobnie nastąpiła przeróbka 
formatów, której uległo 18 obrazów Canaletta. 
Na jednym  z widoków W ilanowa umieszczony 
jest na odwrociu, na w tórym  płótnie rosyjskim  
lakoniczny napis, k tóry  w tłum aczeniu brzmi: 
8 obrazów powiększyć wszerz o 2 1/4 werszka 
(ok. 10 cm); zostało to wykonane przy wszyst
kich obrazach małego form atu (il. 1). Kompo
zycję uzupełniono doimalowując fragm enty a r
ch itek tu ry  oraz dckomponowując postacie lu
dzi i zwierząt. Niestety, inne obrazy uległy 
zmniejszeniu przez obcięcie, o czym świadczą 
umieszczone na niektórych płótnach odpowied
nie napisy (ii. 2).
W momencie w ybuchu W ielkiej Rewolucji Paź
dziernikowej w eduty Belotta wTraz z innymi 
dziełami sztuki ewakuowane zostały do E rm ita
żu w Petersburgu; mówi o tym  etykietka na

2 I. E 11 i n g e r, Belotto w W arszawie, „Nowyje Go
dy”, t. II, P etersburg  1914.

jednym  z obrazów. Tu pozostawiały do 1922 r., 
kiedy to na mocy trak ta tu  ryskiego Związek 
Radziecki zwrócił Polsce dzieła sztuki zrabo
w ane przez carat; Elekcja Stanisława Augusta 
wróciła z M o s k w y  do Warszawy w 1924 r.

Obrazy Canaletta pozostawały na Zamku w 
W arszawie do września 1939 r. Podczas poża
ru  Zamku pracownicy Muzeum Narodowego 
pod kierownictwem  dyrektora prof, dra S ta
nisława Lorentza, wśród wielu innych dzieł 
sztuki stanowiących wyposażenie wnętrz zam
kowych, ocalili obrazy Belotta, chroniąc je w 
gmachu muzeum, skąd niestety zostały wywie
zione przez okupanta do Niemiec. Odzyskano 
je zaraz po wojnie w drodze rew indykacji 
zrabowanych przez faszystów dzieł sztuki.

W czasie 90-letniego przebywania na terenie 
Rosji obrazy Belotta podlegały różnym  zabie
gom restauracyjnym , niezależnie od wspomnia
nych przeróbek formatów. Wszystkie zostały 
podklejone dodatkowo płótnem lnianym, otrzy
m ały nowe krosna (na oryginalnym  odwrociu 
Elekcji Stanisława Augusta  zachował się odci
śnięty ślad dawnego krosna innej zupełnie 
konstrukcji), wykonywano przy nich różne re
peracje. Niestety, niemożliwe jest ustalenie 
dziś pierwotnych wymiarów obrazów, gdyż ża
den poza Elekcją Stanisława Augusta  nie ma 
już oryginalnych marginesów płótna — zostały 
one obcięte podczas którejś z konserwacji, a 
dane na ten tem at zawarte w katalogu zbiorów 
Stanisława Augusta z 1780 r., podane w calach, 
tak dalece się różnią od obecnych, że nie mo
gą być brane pod uwagę; różnice dotyczą rów
nież innveh płócien z galerii Stanisława Augu-
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3. Obraz „Widok z tarasu zam kow ego” — odwrocie 
obrazu przed konserwacją. Widoczne ślady zabiegów  
z lat 50-tych: ciemne plaw.y woskowe wzmacniające 
pasy płótna podklejono na brzegach 
3. „View from  the Castle Terrace” — rear surface of 
the painting prior to restoration. Signs of restoration 
works carried out in the fifties are visible: dark w ax  
spots reinforcing the canvas stripes already reinfor
ced on their edges

sta, które zachowały się do dziś w oryginalnym 
formacie. Mamy prawo jednak przypuszczać, 
że po uwzględnieniu zmian dokonanych przez 
Rosjan w ym iary widoków Belotta są mniej 
więcej zbliżone do pierwotnych. Dodatkowym

3 K onserw acja 25 widoków W arszawy B ernarda Be
lotta przeprowadzona została w latach 1973—1975, na 
zlecenie Muzeum Narodowego w Warszawie, przez ze
spół artystów  plastyków -konserwatorów , z fundu
szów M inisterstw a K ultury i Sztuki. Skład zespołu: 
mgr Lucjan Bielecki (kierownik), m gr M aria Raw-

argum entem  jest zachowana fotografia ściany 
Sali Canaletta, którą w dwudziestych latach 
naszego wieku odsłonięto spod dziewiętnasto
wiecznej boazerii. Na ścianie tej widoczne są 
odciśnięcia blejtram ów  obrazów Belotta z okre
su przed wywiezieniem do Petersburga. Wóbec 
faktu, że znana jest dokładnie wysokość sfoto
grafowanej ściany, można w przybliżeniu obli
czyć wym iary i proporcje zawieszonych tam  
niegdyś obrazów; uzyskane wym iary potwier
dzają przyjętą hipotezę.
W eduty Canaletta nie były nigdy poddawane 
w Polsce poważniejszej konserwacji. Dokony
wano jedynie przy nich doraźnych zabiegów, 
mających na celu lokalne zabezpieczenie pęk
nięć płótna czy spęcherzenia w arstw y m alar
skiej, odczyszczano je z powierzchniowego b ru 
du itp. (il. 3).
W grudniu 1973 r. komisyjnie podjęto decyzję
0 poddaniu 25 obrazów Canaletta pełnej kon
serwacji, obejmującej: usunięcie starego du- 
blażu i podklejenie nowego, usunięcie ściem
niałego i pożółkłego werniksu konserw atorskie
go oraz leżących na nim zbyt szerokich re tu 
szy, uzupełnienie kitów, ponowne zawernikso- 
wanie i zapunktow anie3.

danowicz, m gr M aria Chełkowska, mgr M aria Petro- 
va-Tarasiewicz i m gr Jadw iga Neugebauer. K onsul
tacje: prof. Bohdan Marconi, mgr M aria Orthwein
1 m gr Gustaw Pilecki. Nadzór z ram ienia Muzeum N a
rodowego: m gr Gabriela Lipkowa.

~i. Obraz „Widok W arszawy od strony Pragi” — w czasie konserw acji: usuwanie pociemniałego werniksu  
4• „The V iew  of Warsaio from  the Side of Praga District” — in the course of restoration works: the rem o 
v ing of the dim m ed varnish

-Ochrona Z a b y tk ó w ” nr 2 (113) X X IX  197ö
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5. Obraz „Widok K rakow skiego Przedmieścia w stro
nę ko lum ny Z ygm unta” — fragm ent, przed konser
wacją. pękanie osłabionego płótna
5. „The V iew  oj K rakow skie Przedmieście S treet in 
the Z ygm un t Column Direction” — a detail; state 
prior to restoration. Cracking of the decayed canvas

Podczas obrad komisji niektórzy dyskutanci 
wyrażali obawę, że płótna po wym ianie w er
niksu u tracą tzw. „tonację galery jną”, szla
chetność barw  i staną się w ulgarne w kolory
cie. N iewątpliwie odgrywało tu  rolę wieloletnie 
przyzwyczajenie do żółtawobrązowej tonacji 
obrazów. Uświadomiono sobie jednak, że kolo
ry t ten  daleko odbiegał od tonacji pierw otnej, 
czego dowodem są w eduty Canaletta ze zbio
rów drezdeńskich i leningradzkieh. Obrazy te  
czyszczono kilkakrotnie, usuw ając dawny w er
niks, utrzym ane są więc w kolorach jasnych i 
świetlistych, zadziwiają bogactwem kom pozy
cji barw nej (il. 4).
W ymiana płótna dublującego sta ła  się konie
czna z uwagi na zły jego stan. Płótno to, słabe
go gatunku, podklejone w  Rosji klejem  rybim ,

uległo z latam i oksycelulozie i przy lada ura
zie mechanicznym pękało razem  z płótnem 
oryginalnym, także bardzo słabym  (il. 5). Zc 
względu na częste „podróże” widoków Cana
le tta  na wystawy zagraniczne i wynikające 
stąd stałe zagrożenie powstawania przedziura- 
wień, jako lepiszcze postanowiono zastosować 
mieszankę wosku pszczelego z żywicą dam- 
marową.
Po zdjęciu płótna wtórnego na odwrociu ory
ginałów ukazały się niezw ykle interesujące, 
nie przepisane na dublaż liczby; w postaci 
ułam ka naniesiono w czasach Stanisława Augu
sta: pod kreską num er katalogu galerii kró
lewskiej, nad kreską num er kolejny rozmiesz
czenia obrazów w Sali Canaletta na Zamku (ii.
6). Zwłaszcza ta druga informacja jest. niezwy
kle cenna wobec bliskiej już chwili ukończenia 
odbudowy Zamku, gdyż do tego m omentu nie 
było żadnych wiarogodnych przekazów, jak 
rozmieszczone były obrazy Canaletta za Stani
sława Augusta. W okresie międzywojennym  po
wieszono je w sposób przypadkowy.
Na obrazach Belotta znajduje się wiele num e
rów mówiących o ich dziejach: num ery trzy
cyfrowe, zaczynające się na ogół na „4” — 
to katalog galerii króla polskiego, czterocyfro
we czerwone naniesione od strony lica, zaczy
nające się też od „4” — to num er inwentarza 
zbiorów cara rosyjskiego (il. 7), czarne cztero
cyfrowe na odwrociu, zaczynające się od „2” — 
to zbiory galerii Erm itaż w Petersburgu, a sze
ściocyfrowe — num ery inwentarza Muzeum 
Narodowego w Warszawie.
Również interesująco, od strony w arsztatu a r
tysty, przedstaw ia się spraw a samego podobra
zia. Canaletto nie przywiązywał widocznie 
większego znaczenia do jakości czy rodzaju 
płótna, bywało ono dość przypadkowe, w kilku

6. Obraz „Elekcja Stanisława A ugusta” — fragm ent 
odwrocia, cyf ry odkryte przy konserw acji: liczba pod 
kreską jest num erem  katalogu galerii Stanisława A u 
gusta, nad kreską  — oznacza kolejność zawieszenia  
obrazu w  Sali Canaletta na Z am ku  K rólew skim
6. The num ber beneath the line comes from  the ca
talogue of Stanislaus A ugusts Gallery; the num ber 
above the line indicates the place among other p ic tu
res in Canaletto’s Room of the Royal Castle

7. Obraz „Widok W arszawy z  Pałacem O rdynackim ” 
— fragm ent. L iczby malotoane w praw ym  dolnym  ro
gu obrazu od strony lica: lewa, w iększa oznacza nu
m er katalogu zbiorów carskich, m niejsza  — galerii 
łazienkow skiej
7. „The V iew  of W arsów w ith  O rdynacki Palace” — 
a detail num bers are painted in the right bottom  cor
ner of the picture: the big one indicates the num ber 
from  the catalogue o f the Tsar’s collection , the small 
one — its place in Łazienki Gallery
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naw et obrazach stw ierdzono płótno obrusowe 
o w yraźnym  deseniu. Ponadto zaobserwow ano 
dziwne łączenie p łó tna; we w szystkich obra
zach m ałego fo rm atu  w ystępu je  u dołu sztu- 
ków ka szerokości ok. 2,5 cm. N iew ątpliw ie po
chodzi ona z pracow ni a rty sty , gdyż użyte 
barw nik i i spoiw o w te j partii obrazu oraz w 
pozostałej są identyczne. U kład fa listy  n itek  
płótna w obu częściach w skazuje na to, iż ze
szyto je  najp ierw , a następn ie naciągnięto na 
krosna i zagruntow ano. Można więc przypusz
czać, że łączenie to zostało spowodowane ko
niecznością dostosow ania się do ściśle określo
nego fo rm atu , p rzy ograniczonej szerokości w y
tw órczej użytego płótna.
Szczególny jednak  problem  w yłonił się w cza
sie zdejm ow ania w erniksów  z pow ierzchni n ie
k tórych  obrazów: w partiach  nieba odsłoniły 
się sztukow ania, często znacznych rozm iarów , 
n iew ątp liw ie n ieau tentyczne, gdyż pod cienko 
nałożoną w arstw ą fa rb y  zbliżonej kolorem  do

sąsiedniej o ryginalnej ukazała się w arstw a d a 
leko odbiegająca ko lory tem  od całości kom po
zycji barw nej. B yły to jakby  frag m en ty  w y 
cięte z innego m alow idła i dosztukow ane — 
w ce lu  pow iększenia — do obrazu C analetta. 
W Łąkach w ilanow skich  doszyta część m a sze
rokość ok. 20 cm. Pow stał problem , czy należy 
tę  późniejszą część obrazu usunąć, jako bez
sprzecznie n ieoryginalną, czy zostawić. Pow o
łana kom isja usta liła  pozostaw ienie sztukow a
nia, gdyż usunięcie go zachw iałoby proporcją 
kom pozycji, w płynęłoby niekorzystn ie  na  układ 
obrazów w Sali C anale tta  na Zam ku. Pow ięk
szenie to  dokonane zostało najpraw dopodob
niej w  latach  dw udziestych naszego w ieku w 
pracow ni zam kow ej i m iało na celu p rzyw ró
cenie obrazem  B elotta oryginalnego form atu .

mgr Gabriela Lipkovsa 
Muzeum Narodowe 

w Warszawie

CONSERVATION OF THE PICTURES REPRESENTING THE WARSAW LANDSCAPES 
PAINTED BY BERNARD BELOTTO

The author recalls the history of those paintings of 
Bernard Belotto, known as Canaletto, which repre
sent the Warsaw landscapes. They were painted for 
the Royal Castle of Warsaw during the period of 
1767=—1780. In 1832 they were taken to Moscow and 
Petersburg and they underwent restoration there. 
They were taken back again in 1922 but the full 
conservation works were carried out not before than 
during the period of 1973—1975 at the request of the 
National Museum of Warsaw. The restoration consi
sted of the removing of the old lining, sticking of the 
new one, removing of the dimmed varnish, filling 
with mastiks, varnishing and stippling. In the course 
of conservation works, on the back of the original

paintings there were found the numbers of the Royal 
Gallery catalogue and also serial numbers indicating 
arrangement of the pictures in Canaletto’s Room of 
the Royal Castle which will make the reconstruction 
of the Royal Castle’s interiors much easier. There w e
re also found the signs of patching up the pictures 
which were made in the twenties years of the 20th 
century. It should be added, moreover, that in the 
course of works connected with post-war reconstru
ction of the oldest parts of Warsaw, the pictures (pa
inted (by Canaletto and representing the sights of 
Warsaw proved to foe the priceless historical and 
iconographie material.

STANISŁAW WITUCKI

OCHRONA ZABYTKÓW JUBILERSTWA I ZŁOTNICTWA

W trakc ie  prow adzenia n a  te ren ie  Lubelszczyz
ny kw erendy  zabytków  złotnictw a i ju b ile r- 
stw a z XIX i początku XX w. au to r n in iejsze
go k om unikatu  zetknął się z w yrobam i ozna
kow anym i cechą p ro b ie rczą 1 w edług wzorów 
obow iązujących w  Polsce od 1963 r. 2, a jedno
cześnie posiadającym i w cześniejsze oznakow a
nia skasow ane znacznikiem  typ  25 do kasow a
nia cech lub oznaczeń na przedm iotach z m e
tali szlachetnych  3. Poniew aż użycie znacznika 
kasującego pozostaje w  jaw nej sprzeczności

1 W niniejszym opracowaniu używam określeń: cecha 
— na oznaczenie próby metalu szlachetnego, znak — 
na oznaczenie wszystkich innych znaków poza cechą, 
sygnatura — na określenie zespołu złożonego z cechy 
i znaków, znacznik — na określenie narzędzia uży
wanego przez probierzy. Określenia sygnatura i ozna
kowanie używane są wymiennie.

z dobrem  badań nad zło tnictw em  polskim, ce
lem  kom unikatu  jest przedstaw ienie przepi
sów praw a probierczego i ich in te rp re tac ja  w 
św ietle postępującej stale  ew olucji określenia 
,,obiekt zabytkow y”, a  w konsekw encji — 
przyczynienie się do zm iany tych  przepisów. 
O bow iązujące obecnie 4 w  Polsce przepisy  p ra 
w a p rob ierczego 5 dopuszczają do obrotu  h an 
dlowego w yłącznie w yroby oznakow ane jedną 
z cech ustalonych  Zarządzeniem  P rezesa Głó;w- 
nego U rzędu M iar z dnia 1 m arca 1963 r. 6 J e -

2 Monitor Polski, 1963, nr 22, poz. 116.
3 Ibidem.
4 Materiały do niniejszego opracowania zbierane były 
na przełomie 1974/1975 r.
5 Dziennik Ustaw, 1962, nr 39, poz. 173.
6 Monitor Polski, 1963, nr 22, pcz. 116.
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