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Komunikaty, dyskusje

HANNA MARKOWSKA

PRZENIESIENIE MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH W CERKWI DREWNIANEJ W ULUCZU, 
POW. BRZOZÓW Z ZASTOSOWANIEM tzw. „SUCHEGO MONTAŻU” (1962 -  1964)

D rew niana cerkiew grecko-katolicka w Ulu- 
czu, pow. Brzozów stanow i najcenniejszy spo
śród siedm iu zachowanych zabytków drew nia
nego budow nictw a cerkiew nego w woj. rze
szowskim. Jako czas jej budowy jest wym ie
niany rok 1510, k tó ry  można przyjąć dla ukła
du p ierw o tnego i . Cerkiew wznosząca się na 
szczycie strom ej, obecnie zalesionej góry, zwa
nej Dębnik, w ykazuje wiele cech wspólnych 
z najstarszym i cerkw iam i położonymi na  wschód 
od Sanu, m.in. w Torkach k. Przem yśla (zni
szczona w 1915 r.) i w  Dusowcach (rozebrana 
w 1954 r.) 2. Posiada ukształtow anie tró jdziel
ne, na k tóre składają się: babiniec, kw adrato
wa naw a i trójbocznie zam knięta część ka
płańska, z niew ielkim i „kryłosam i” po obu 
stronach i z trzem a m ałym i okienkam i. W nę
trze głównych członów zachowało odcinki prze
krycia w postaci zrębowego zasklepienia. Nad 
częścią środkową wznosi się ośmioboczna ko
puła na takim że bębnie, do którego przejście 
od kw adra tu  naw y stanow ią pendenty  wy. 
Przed rozpoczęciem prac konserw atorskich bu
dowla była pozbawiona pierwotnego charakteru  
przez pokrycie blachą, częściowo uszkodzone 
(il. 1), k tóre p rzy  konserw acji usunięto, przy
wracając pokrycie gontowe (il. 2).

P rzedstaw iające znaczną wartość m alowid
ła ścienne z XVII w., k tóre należą — obok po
lichrom ii w Graziowej i Pow roźniku — do 
najstarszych zachowanych zespołów rozpatry
wanego ro d z a ju 3, p rze trw ały  jedynie na pół
nocnej ścianie naw y (począwszy od czw artej 
belki od dołu) i na obu przyległych penden- 
tywach. Kom pozycja m alarska na  ścianie, o po
dziale strefow ym , zaw iera w polach obwiedzio

nych białym i liniam i sceny z życia i m ęki 
C hrystusa z centralnym  w yobrażeniem  U krzy
żowania. Na części kopulastego p rzekrycia  po
wyżej ściany północnej kom pozycja w tró jką
cie przedstaw ia Z m artw ychw stanie (il. 3). Na 
pendenty  wach w idnieją postacie Ewangelistów: 
na zachodnim  — św. Łukasza, na wschodnim  
— św. M ateusza, wkom ponowane w koliste 
kartusze, otoczone w górnych narożach orna
m entem  kw iatow o-liściastym . Na pendentyw ie 
wschodnim zachowało się poniżej kartusza, na
m alow ane na  szerokiej, k ró tk iej desce przed
staw ienie szeregu klęczących postaci mężczyzn, 
kobiet i dzieci z rękam i złożonymi do m odlit
wy — zapewne uwieczniona rodzina fundato
rów lub dobrodziejów cerkw i (il. 4).

S tan  zachowania malowideł, w ykonanych 
przypuszczalnie w technice tem perow ej, był 
bardzo zły. Leżąca na cienkiej zapraw ie k re 
dowej w arstw a m alarska była rozm yta w  w ie
lu m iejscach, głównie na skutek długotrw ałych 
zacieków wody deszczowej, w  pozostałych na
tom iast nastąp ił rozkład spoiwa, co spowodo
wało prosżkow anie się całej pow ierzchni m a
lowidła. Paski płótna, p rzyklejone niegdyś po
ziomo na stykach belek lub na n iektórych ich 
pęknięciach, mocno zetlałe, a w  w ielu m iej
scach osmalone bądź zwęglone, zw isały pood- 
klejane. W idoczne też były  m iejsca, z których 
zostały zdarte  lub też, być może, sam e pood- 
padały. Lico m alowidła w ykazywało liczne śla
dy zagrzybienia i pleśni (il. 5). Całe m alowid
ło było pokry te  grubą w arstw ą ku rzu  i pa
jęczyn oraz w wielu m iejscach uszkodzone 
przez w ystające z belek gwoździe rozm aitej 
wielkości (il. 6). Największe zniszczenia m alowi-

1 M a r i a n  K o r n e c k i ,  W yniki objazdu in
w entaryzacyjnego zabytków  powiatu brzozowskiego
w woj. rzeszow skim  (budow nictwo drewniane, m alar

stw o i rzeźba), „Biuletyn Historii Sztuki” XXVI
(1964), nr 3, s. 221.

2 T a m ż e, s. 221.
3 T a m ż e, s. 222.
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1. Ulucz, pow. Brzozów. Z abytko 
wa cerkiew  drew niana, w idok ze
w nętrzny  — stan przed rozpoczę
ciem  prac konserw atorsko-budow la- 
nych
1. Ulucz, distr. Brzozów. Ancienne  
église orthodoxe en bois, vue e x 
térieure  — état avant les travaux  
de conservation et de construction

2. Ulucz, pow. Brzozów. Z abytkow a  
cerkiew  drewniana, w idok ze
w nę trzny  — stan po zakończeniu  
prac konserw atorsko-budow lanych
2. Ulucz, distr. Brzozów. Ancienne  
église orthodoxe en bois, vue ex té 
rieure  — état après les travaux  
de conservation et de construction



3 Fragm ent ściany północnej — stan przed ko n 
serw acją
3. Fragm ent de la paroi nord  — état avant la con
servation

4. M alowidło na pendentyw ie w schodnim  — stan  
przed konserw acją
4. Peinture sur le penden tif du  coté est — état 
avant la conservation

5. Ściana północna  — zniszczenia w arstw y m alar
sk iej na  sku tek  zaatakow ania p rzez grzyb d rzew 
ny  (makrofotografia)
5. Paroi du  coté nord  — endom m agem ent de la 
couche p icturale provoqué par la m oisissure (ma
crophotographie )

dła, wyw ołane rozmyciem aż do podłoża, znaj
dowały się w  dolnej części ściany. Z lepiej za
chowanych m alowideł o czytelnej kompozycji 
na obu pendentyw ach, mieszczące się na za
chodnim  wykazyw ało dalej posunięte zni
szczenia w  postaci rozm ycia i proszkowania 
się w arstw y m alarskiej oraz ubytków  farby 
lub fa rb y  z zaprawą, jak  również ciemne śla
dy zacieków.

Przystępując do prób, m ających na celu 
opracowanie m etod prac konserw atorskich, 
w ykonaw cy zmuszeni byli wziąć pod uwagę 
specyficzne w arunki, w  jakich znajdow ała się 
polichromia, stopień zniszczenia podłoża drew 
nianego i stan  m alowidła. Belki stanowiące 
ściany budowli, a zarazem  podłoże rozpatry
wanego malowidła, znajdow ały się bowiem w 
stanie tak  daleko posuniętego zniszczenia, że 
nieodzowna stała się ich całkow ita wym iana 
na nowe. Zadaniem  konserw atorskim  stało się 
tedy  uratow anie m alowidła i jego przeniesienie 
na ścianę w ykonaną z nowych belek. Zważyw
szy w ym ienione okoliczności, zdecydowano się 
podjąć bezprecedensową w Polsce w stosun
ku do polichrom ii o tak  znacznej powierzchni
(ok. 30 m 2) próbę tzw. „suchego m ontażu” m a
lowideł ściany. Sposób ten pozwolił zarówno 
na uniezależnienie m alowidła od nieuniknio
nych ruchów drew na nowej ściany, jak też 
zapewniał możliwość przewożenia malowidła, 
np. dla potrzeb ekspozycji4.

4 Program prac i metody rozwiązania poszcze
gólnych problemów przedstawiono Komisji zwołanej 
w maju 1962 r., w  czasie której w iele cennych uwag 
poczynił prof. Bohdan Marconi. Przeniesienie ma
lowideł i ich konserwację wykonał w  latach 1962— 
64 zespół pozostający pod kierownictwem autorki 
niniejszego komunikatu; podozas przeprowadzania 
zabiegów konserwatorskich korzystano ze stałej kon
sultacji prof. Bohdana Marconiego oraz: w  dziedzi
nie zagadnień chemicznych — mgra Daniela Twor- 
ka, ówczesnego pracownika Głównego Laboratorium 
.Konserwatorskiego PKZ w  Warszawie, w  zakresie 
mykologii — inż. Michała Czajnika z katedry Fi- 
topatologii Leśnej i Konserwacji Drewna SGGW w  
Warszawie, jak również z pomocy organizacyjnej, 
udzielanej przez ob. Aleksandra Rybickiego, dyrek
tora Muzeum Budownictwa Ludowego w  Sanoku.

4



9. W yrów nyw anie k item  pow ierzchni odwrocia pozo
staw ionej w arstew ki oryginalnego podłoża drew nia
nego
9. La couche m ince du support en bois original con
servée e t m astiquée à la surface au revers

7

6. Zniszczenia i zanieczyszczenia w arstw y m alarskiej 
na ścianie północnej
6. In fec tion  e t destruction partielle de la couche 
picturale sur la paroi du  coté nord

7. S tan  zniszczenia drewna dem ontow anych belek  
ściany północnej — widoczne zabezpieczone lico m a
lowidła
7. D estruction du bois des poutres dém ontées de 
la paroi1 nord, en  vue  — le parem ent de la couche 
picturale protégée

S. Ściana północna  — w idok od zew nątrz podczas 
dem ontażu belek
8. Paroi nord, vue d’extérieur au cours du dém on
tage des poutres

8



Wobec tego, że na kilka la t przed rozpo
częciem zasadniczych prac konserw atorskich 
zostało przeprowadzone przez ekipę pod kie
row nictw em  art. piast. kons. J. Bursze u trw ale
nie m alowidła przy  użyciu polioctanu winylu, 
przystępując do zabiegów będących przedm io
tem  niniejszego kom unikatu dokonano niezbęd
nych oczyszczeń powierzchniowych malowidła, 
po czym utrw alono ponownie w arstw ę m alar
ską i przyklejono łuski farby  „Vinavilem ” 
polim eryzowanym  w em ulsji. Po próbnym  za
bezpieczeniu kilku fragm entów  parom a w ar
stw am i bibułki japońskiej oraz m erlą na p a 
stę woskową i następnie po usunięciu tychże 
w arstw  zabezpieczających stwierdzono, że kolo
rystyka m alowidła nie uległa zmianom.

Po zabezpieczeniu całego m alowidła i ponu
m erow aniu poszczególnych elem entów przy
stąpiono do dem ontażu ściany. Skonstruow ano 
w tym  celu „pasierby” , a naw et wyłożone od 
strony przew idyw anego styku z polichromią 
kaw ałkam i p ły t pilśniowych m iękkich koryta 
trójścienne, w k tórych  umieszczano spróch
niałe w niektórych partiach  aż do w arstw y 
m alarskiej belki (ok. 6 m długości), grożące 
połam aniem  lub wręcz rozsypaniem  się przy 
w yjm ow aniu ze ściany i podczas m anipulacji 
w pow ietrzu (il. 7). Zastosowano ponadto ca
ły system  podpór i stem pli, gdyż belki w y j
mowano począwszy od najniższej ku górze, 
przy czym  dodatkową trudność stw arzała ko
nieczność w ykonyw ania prac na znacznej w y
sokości (il. 8 )5. Belki obu pendentyw ów  znaj
dowały się w  znacznie lepszym  stanie. We 
wszystkich belkach stw ierdzono liczne kanały  
pozostawione przez larw y owadów, a próchno 
dochodziło m iejscam i do kilku cm w głąb drew 
na. Końce belek, zniszczone bardziej od stro 
ny  ściany z polichrom ią, w ym agały flekowa- 
nia.

Następnie ze wszystkich elem entów ściany 
usunięto podłoże, wykazujące bardzo znaczny 
stopień zniszczenia, pozostawiając od 1 do 
2 cm grubości drew na. Z trzech belek, m ie
szczących się najw yżej w ścianie, usunięto pod
łoże w  100% 6. Z kolei przystąpiono do usu
nięcia resztek próchna z pozostawionej w ar
stew ki oryginalnego drew na i do oczyszcze
nia kanałów  po larw ach. Tak przygotow ane 
odwrocia przesm arow ano prepara tem  grzybo
bójczym „A ntox” (pięciochlorofenol rozpuszczo
ny  w trójchloroetylenie). N astępnie utw ardzo
no miejsca z k tórych usunięto próchno, roz
tworem  „V inoflexu” MP 400 (o różnym  stę-

5 Należy również wspomnieć o resztkach polichro
mii, które były zasłonięte opaskami okien wyciętych  
w  późniejszym okresie użytkowania cerkwi. Resztki 
te, właściwie niemożliwe do odczytania jako kompo
zycja, posiadały dobrze zachowane, jaskrawe w ielo
barwne plamy.

6 Podczas usuwania podłoża natrafiono na liczne 
kolonie larw spuszczela (Hylotrupes Bajulus L.). 
Ilość osobników w  jednej kolonii dochodziła do 
18—20 sztuk. W jednej z belek odkryto żywą pocz- 
warkę długości 18 mm.

10. N aklejanie pozostaw ionej w arstew ki i oryginalnego  
podłoża drewnianego na nową p ły tę
10. Recollage de la m ince couche du support en 
be is original conservé, sir in na veau panneau

11. P enden tyw  zachodni po ponow nym  zm ontow aniu  
— widoczne zabezpieczenie lica m alow idła przez za
klejen ie w arstw ą ochronną
11. P endentif ouest après remontage, en vue  — le 
parem ent de la pein ture recouvert d’une couche de 
protection
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12. Zasada „suchego m ontażu”, zm ontowane zaczepy: 
a — pojedynczy (przekrój pionowy), Ъ — podwójny 
(przekrój pionowy), с — gniazdo zaczepowe dolne 
(przekrój poziom y)
12. Méthode du „montage à sec”, crochets: a — 
sim ple crochet (coupe verticale), b — crochet dou
ble (coupe verticale), c — nid du crochet du bas 
(coupe horizontale)

13. Zasada „suchego m ontażu”, gniazda zaczepowe 
(przekroje pionowe): a — górne gniazdo do zacze
pu podwójnego, b — górne gniazdo do zaczepu po
jedynczego, с — dolne gniazdo zaczepowe
13. Méthode du „montage à sec” — nids des chro- 
chets (coupe verticale), a- nid du haut pour le 
double rochet, Ъ-nid du haut pour le crochet sim 
ple, c- nid du crochet du bas

żeniu), jak również w strzykiw ano go do ot
worów kanałów. Po tych, dość długo trw ają
cych zabiegach i całkow itym  odparowaniu 
rozpuszczalników, wszelkie ubytki i otwory 
wypełniono kitem  trocinowym  z „Vinoflexem” 
(ü. 9 )7.

W dalszym toku prac przystąpiono do do
pasowania p łyt wiórowych do wym iarów po
szczególnych „desek” z polichromią, otrzym a
nych jw w yniku wyżej przedstaw ionych zabie
gów. Po trzykro tnym  nasyceniu pasów płyt 
preparatem  grzybobójczym i całkow itym  jego 
przeschnięciu, rozpoczęto kolejny etap pracy, 
k tórym  było naklejanie elem entów polichro
mowanych na nowe podłoże przy użyciu kleju 
fenolowo-form aldehydowego (il. 10). Przykle
jone elem enty odparow yw ały w pomieszcze
niu, w którym  utrzym yw ana była należyta 
tem peratura. Odwrocia wszystkich tak nakle
jonych „desek” podlegały ostatecznem u w y
kończeniu, które polegało na wyrównaniu 
brzegów doklejonych p ły t wiórowych, wypeł
nieniu wszelkich ubytków  wzdłuż brzegów 
m asą uzupełniającą o wyżej wymienionym 
składzie i dodatkowym  nasyceniu od czoła roz
tw orem  „Vinoflexu” MP 400 8.

Odwrocia belek pendentyw ów  oczyszczono, 
usunięto z nich próchno i całość przesm arowa- 
no preparatem  grzybobójczym. Podobnie, jak 
przy belkach ściany, m iejsca po usuniętym  
próchnie utw ardzono roztw orem  „Vinoflexu”. 
U bytki głębokie, jak również końce belek fle- 
kowano. Ubytki płytsze w ypełniano masą tro 
cinową.

7 Wszystkie wyżej wymienione zabiegi dokony
wano na specjalnie przygotowanych blatach drewnia
nych, zabezpieczając dodatkowo lico malowideł pa
sami flaneli.

8 Trzy najwyższe elem enty polichromowane były 
zaatakowane przez grzyb w  tak znacznym stopniu, 
że grzybnie pokrywały lico prawie na całej ich dłu
gości. W związKU z tym ratowano przede wszyst
kim partie polichromowane, stosując pięciochlorofenol 
rozpuszczony w  ksylenie, a po odpowiednich zabie
gach przeniesiono na nowe podłoże jedynie urato
wane partie drewna pokryte malowidłem.
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14. Zasada „suchego m ontażu” — przykładow y sche
m at m on tażu  p ły t z  m alow idłem  na now ą ścianę; u  
dołu lis tw a  w yrów nująca i  zasłaniająca brzegi za
czepów (przekrój pionow y)
14. M éthode du „montage à sec” — exem ple d’un  
schéma de m ontage des panneaux peints sur une  
nouvelle paroi, en bas — tasseau recouvrant et p ro té
geant les bords des crochets (coupe verticale)

15. Zaczep podw ójny, um ieszczony w  obu gniazdach 
zaczepow ych (górnym  i dolnym ) na odwrociach p ły t 
przed połączeniem  z nową ścianą
15. Crochet double placé sur les deux nids de 
crochets (du bas et du haut) aux revers des pan
neaux avant de les fix er  au panneau susjacent

16. P oczątek m ontażu  przeniesionego m alowidła na 
now ej ścianie północnej; w idoczne zam ontow ane od 
góry zaczepy pojedyncze
16. D ébut du  m ontage de la pein ture transférée sur 
le nouveau  panneau du  coté nord, les crochets pla
cés en haut resten t visibles

17. Początek m on tażu  przeniesionego m alowidła  — 
na now ej ścianie północnej; widoczna zam ontow ana  
pierw sza „deska” z  m alow id łem  zabezpieczonym  przez  
zaklejen ie w arstw ą ochronną
17. D ébut du  m ontage de la pein ture tranférée sur 
le nouveau  panneau du coté nord, la première „plan
che” fixée  avec la pein ture protégée par une couche 
de protection



18. Ściana północna  — stan po ukończeniu „suchego m ontażu”, usunięciu w arstw y ochronnej i w ykonaniu  
p unktow ań  w  m iejscach zakitow anych  ubytków
18. Panneau du coté nord  — état après le „montage à sec”, en lèvem ent de la couche de protection  
et pointillage sur les déficiences de peinture m astiquées

Belki pendentyw ów  zostały wmontowane 
na właściwe miejsca w czasie wym iany belek 
całej cerkw i (il. 11). Ścianę północną ekipa 
budow lana w ykonała p rzy  użyciu nowych be
lek łączonych na dybie i zamki. Celem umo
żliwienia „suchego m ontażu” malowideł belki 
te zostały w cięte od strony  w ew nętrznej na 
głębokość 5 cm. M ontaż ściany rozpoczęto od 
góry.

W kolejnej fazie prac, w oparciu o w stęp
ne założenia projektow e, przygotowano szcze
gółowe rysunki techniczne proponowanego 
system u zawieszenia malowidła, naklejonego 
na p ły ty  wiórowe (il. il. 12, 13, 14). Zatw ier
dzony i zrealizowany p ro jek t polegał na za
stosow aniu m etody zaczepiania kolejnych 
„desek” polichrom ow anych oraz przytw ierdza
nia ich do ściany zaczepami z textolitu  (il. 15). 
M ateriał ten  uznano za najw łaściw szy z uw a
gi na znaczną wytrzym ałość, elastyczność i sto
sunkowo m ały  ciężar. Do przytw ierdzania po
szczególnych elem entów zaczepów do nowej 
ściany i do odwrocia p ły t z malowidłem  użyto

w krętek mosiężnych. Między nową ścianą a 
odwrociem pły t z drew nem  polichrom owanym  
pozostawiono odstęp ok. 5 mm, celem zapew
nienia izolacji powietrznej. Zawieszone na 
ścianie malowidło tw orzy całość i to stanowi 
główną zaletę „suchego m ontażu”, albowiem 
niemożliwe jest wyjęcie poszczególnego ele
m entu bez zachowania kolejności demontażu, 
natom iast całość daje się rozmontować lub 
zmontować w ciągu zaledwie kilku godzin (il. 
il. 16, 17)9.

W pierw otnej ścianie północnej, przed de
m ontażem, szpary między belkam i dochodziły 
do 4 cm szerokości (podobnej szerokości szpar 
nie było w pozostałych ścianach). P rzy  w y
m ianie przez ekipę budowlaną belek ściany 
z polichromią oraz większej części elementów 
w pozostałych, umieszczono przeto w ścianie 
północnej nieco szersze belki niż oryginalne. 
Zastosowanie belek o szerokości dokładnie po
wtórzonej, przy  jednoczesnym zlikwidowaniu 
nadm iernych szpar, m usiałoby bowiem w kon
sekwencji wywołać obniżenie całej ściany. W

9 Przedstaw iony system  pozw ala na m ontowanie śnie nadając  m ontow anej płaszczyźnie należytą
dow olnych płaszczyzn polichrom ow anych, równocze- trw ałość i elastyczność.
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tym  stanie rzeczy styki „desek” polichrom o
w anych nie w ypadły w tych samych m iejscach 
co styki nowych belek ściany północnej. Dla 
w yrów nania pow stałej stąd różnicy łącznej w y
sokości (przed konserw acją i po konserwacji) 
ściany polichromowanej, dodano pod pierwszą 
„deską” z m alow idłem  (nad czw artą od dołu 
belką ściany) listwę o szerokości 7 cm, jedno
cześnie zakryw ającą przyśrubow ane brzegi za
czepów. Listwa ta została przytw ierdzona sied
mioma w krętkam i mosiężnymi, których głów
ki ukry to  w głębi wyborowanych w niej otwo
rów (por. il. 14).

Nadmienić należy, że w ścianie z polichro
mią wycięto w późniejszym  okresie dwa okna, 
niszcząc tym  samym  ciągłość kom pozycji m a
lowidła. P rzy  obecnych pracach konserw ator
skich otw ory tych okien nie zostały uw zględ
nione w nowej ścianie, a pow stałą w skutek 
tego po zmontowaniu m alowidła różnicę w 
płaszczyźnie lica w yrów nano przez zapełnienie

zagłębień drew nem , którego w alor nieco p rzy 
ciemniono (il. 18).

Po zakończeniu „suchego m ontażu” p rzy 
stąpiono do usunięcia zabezpieczeń z poszcze
gólnych elem entów z malowidłem. A dhezja 
farby  okazała się bardzo dobra. Przeprow adzo
no kontrolę wszystkich pasków płótna, p rzy
klejonych em ulsją „V inavilu” . W szystkie uby t
ki od strony  lica .zlikwidowano przy  użyciu 
podbarwionego kitu  trocinowego. Z estetycz
nego jednak punk tu  widzenia zaszła potrzeba 
przem alow ania m artw ej w kolorze pow ierzch
ni kitów  pigm entam i z „Vinavilem ” jako spoi
wem, dopasowując kolor do w ibracyjnego oto
czenia. R ezultat wyżej przedstaw ionych prac 
został uznany w ostatecznej opinii kom isji od
bioru za wysoce zadowalający.

kons. Hanna Markowska
Sekcja Konserwatorska
Związku Polskich Artystów Plastyków

LE TRANSFERT DES PEINTURES DES PAROIS À L’ÉGLISE ORTHODOXE EN BOIS 
(ULUCZ — DISTR. BRZOZÓW) — APPLICATION DE LA MÉTHODE DU „MONTAGE À SEC” 1962 — 1964

L’église orthodoxe en bois du culte gréco-catho
lique, dans la localité Ulucz, distr. Brzozów est con
sidérée comme le plus précieux des 7 monuments 
de ce genre de construction conservés dans la voïvo- 
die de Rzeszów. On détermine la date de sa con
struction à l ’année 1510.

Les peintures des parois exécutées au tempera se 
sont conservées uniquement sur l’une des parois 
du coté nord et en très mauvais état. Vu qu’un 
nombre considérable de poutres dans l’église fu
rent atteintes de moisissure, il a fallu les remplacer 
par des poutres nouvelles et le conservateur avait 
pour but de sauver ces peintures d’une destruction  
complète Leur composition picturale constitue un 
ensemble de quadrilatères représentant des scènes de 
la Passion. Sur un fragment de la coupole au-dessus 
de la paroi — une composition dans un triangle 
illustre la Resurrection et sur les pendentifs sont 
présentées les figures des apôtres, à gauche — 
Saint Luc, à droite — Saint Mathieu.

Etant donné le mauvais état de conservation de 
cette peinture, la décision fut prise de procéder 
à un „montage à sec”, expérience sansi p r é c é d e n t  en 
Pologne. Après avoir effectué les travaux consi
stant à consolider la peinture par l’application du po- 
lyacétate de vinyle (Vinavyle), à protéger celle-ci par 
une couche de papier de soie japonais et de marli sur 
pate de cire, et ensuite à démonter les poutres, 
enlever les couches du bois pourri jusqu’à la couche 
picturale, en laissant toutefois une couche de bois

d’un à trois cm d’epaisseur, à nettoyer la couche de 
bois et la couche picturale ainsi dégagées des ré
sidus de pourriture et la protéger en employant 
des fongicides et insecticides et le vinoflex, ainsi 
qu’à compléter les déficiences par une pate de sciu
re avec le vinoflex, — la peinture fut transférée 
sur des supports en forme de panneaux de copeaux 
de même dimensions. La peinture fut collée à l’aide 
d’une colle de phenol-formaldéhyde. Le montage des 
poutres du pendentif à l’emplacement qu’elles oc
cupaient fut exécuté pendant le trocage des poutres 
de l’église. Par contre, les peintures de la paroi nord, 
collées sur des panneaux de copeaux furent pla
cées sur la paroi à l’aide de crochets, executes en 
textolite spécialement à ces fins, fixées par des vis 
de laiton.

Ce systèm e de montage permet d’assembler des 
pąnneaux polychromes quelconques tout en donnant 
à ces parois la durabilité et l ’élasticité voulues, in
dépendantes entièrement des déplacements inévita
bles des poutres sur une nouvelle paroi. Entre cette 
nouvelle paroi et le revers des planches servant 
de support à la peinture, on laisse une couche d’iso
lation à vide de 5 cm d’épaisseur.

L’ensemble de la peinture peut être dém onté et 
remonté en quelques heures à peine ce qui con
stitue la valeur essentielle du „montage à sec”, en 
outre il devient extrêmement facile de transférer 
les peintures sur des planches respectives dans des 
buts d ’exposition et de présentation.


