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Bogumi∏a J. Rouba, Ewa Dole˝yƒska, Joanna Arszyƒska
konserwatorzy dzie∏ sztuki, Uniwersytet Miko∏aja Kopernika w Toruniu

Renata Szelwach
konserwator zabytków, Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Zawodowa w Nysie1

I nspiracjà do podj´cia badaƒ nad obrazami
Xawerego Dunikowskiego sta∏a si´ konserwacja 

i restauracja jego szeÊciu nigdy niewystawianych
obrazów, którà przeprowadzono w Zak∏adzie Kon-
serwacji Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej na

Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika w Toruniu. By∏y
to trzy obrazy na p∏ótnie, kola˝ oraz dwa wykonane
na sklejce, w tym jeden dwustronnie malowany.
Pochodzi∏y z przechowywanych w Królikarni zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie. 

MALARSTWO

PROBLEMATYKA TECHNOLOGICZNA I KONSERWATORSKA 
DZIE¸ MALARSKICH XAWEREGO DUNIKOWSKIEGO

1. Portret córki, lico obrazu dwustronnie malowanego (na odwrociu tego obrazu znajduje si´ Portret dziewczyny, patrz il. 16 i 21). Stan po
konserwacji w ramie z plexiglasu. Fot. R. Szelwach.
1. Portrait of a Daughter, awers of the composition painted on both sides (Portrait of a Girl is on the reverse of this paintig, see 
Fig. 16 and 21). State after conservation in a plexiglass frame. Photo: R. Szelwach.
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2. Lico i odwrocie obrazu
Kobieta w czerwonej
sukni, stan przed kon-
serwacjà. Fot. E. Dole-
˝yƒska.
2. Face and reverse of 
he painting Woman in
a Red Dress, state prior
to conservation. Photo: 
E. Dole˝yƒska.

W minionych latach dokonywano licznych
zabiegów konserwatorskich, zarówno wspomnianych
obrazów, jak i ca∏oÊci zbiorów obejmujàcych twór-
czoÊç artysty. Nie powsta∏o jednak ˝adne opracowanie

dotyczàce zwiàzanych z nimi zagadnieƒ konserwa-
torskich i technologicznych. Praca taka z pewnoÊcià
u∏atwi∏aby dzia∏ania majàce na celu konserwacj´ dzie∏
i ochron´ dorobku artysty. Bo przecie˝ Xawery Duni-
kowski, choç bardziej znany jako rzeêbiarz, pozosta-
wi∏ pokaênà liczb´ dzie∏ malarskich, które – w wi´k-
szoÊci – potrzebujà dziÊ interwencji konserwatora2.

Charakterystyka malarstwa
Dunikowskiego
Malarstwo Xawerego Dunikowskiego pozostaje w cie-
niu jego wielkich osiàgni´ç rzeêbiarskich, jakimi 
by∏y takie prace, jak m.in. Brzemienne kobiety,
Macierzyƒstwo, Tchnienie, s∏ynny cykl G∏ów wa-
welskich, grobowiec Boles∏awa Âmia∏ego oraz mo-
numentalne pomniki architektoniczne Powstaƒców
Âlàskich na Górze Âwi´tej Anny czy Wyzwolenia
w Olsztynie.

Zainteresowania malarskie artysty3 si´ga∏y okre-
su studiów w krakowskiej Szkole Sztuk Pi´knych,
podczas których wielokrotnie uczestniczy∏ w plene-
rach prowadzonych przez Jana Stanis∏awskiego, ma-
larza i wybitnego pedagoga. Do 1918 r. Dunikowski
malowa∏ sporadycznie, dopiero w okresie mi´dzy-
wojennym zaczà∏ si´ tà sferà twórczoÊci zajmowaç
systematycznie, a jego obrazy pojawi∏y si´ na wielu
wystawach.

Prace zaprezentowane w 1938 r. w Instytucie
Propagandy Sztuki przynios∏y mu pierwsze sukcesy.
Artysta malowa∏ wówczas g∏ównie portrety, m.in.
Portret kobiety w czarnej sukni (1930-1931), Auto-
portret w stroju mandaryna (1935), Portret córki 
w pomaraƒczowej sukni (1936). Dzie∏a te nie wy-
kazywa∏y ˝adnych zwiàzków z ówczesnymi kierun-
kami w malarstwie polskim4. Zyska∏y wiele pozy-
tywnych opinii, choç krytykowano je równie˝ za 

3. Sp´kanie sklejki w ob-
razie Kobieta w czerwo-
nej sukni. Fot. E. Dole-
˝yƒska.
3. Cracked plywood in
Woman in a Red Dress.
Photo: E. Dole˝yƒska.



49

MALARSTWO

nierówny poziom artystyczny, ubóstwo koloru i nie-
poradny rysunek5.

Po II wojnie Êwiatowej Dunikowski skoncentro-
wa∏ si´ na malarstwie, do czego w znacznym stopniu
przyczyni∏ si´ z∏y stan zdrowia utrudniajàcy mu
rozwijanie dzia∏alnoÊci rzeêbiarskiej. W jego dorob-
ku malarskim pochodzàcym z tego okresu wyró˝niç
mo˝na kilka tendencji. Jednà z nich by∏ swoisty sur-
realizm charakteryzujàcy takie prace, jak: Rybacy,
˚ywio∏y mórz oraz powsta∏y w latach 1949-1955 dra-
matyczny cykl OÊwi´cim. Od 1948 r. pojawia∏ si´ 
w jego malarstwie obraz imaginatywny, wolny od
funkcji odtwarzania i niemajàcy realnych odpowied-
ników6. Artysta stworzy∏ wówczas abstrakcyjne
cykle Muzyka i Cz∏owiek w kosmosie. Do znaczà-
cych powojennych dokonaƒ Dunikowskiego nale˝à
równie˝ cykle Kaktusy i Baby z Nieborowa, odzwier-
ciedlajàce indywidualizm artysty.

Obrazy artysty nadal spotyka∏y si´ zarówno z uz-
naniem, jak i krytykà licznych przeciwników, którzy
odrzucali zaproponowanà przez niego form´ arty-
stycznà. Sam Dunikowski twierdzi∏, ˝e malujàc, ule-
ga wewn´trznej potrzebie przemawiania kolorem 
i „dope∏niania si´ obrazami”. Uwa˝a∏, ˝e malarstwo
bli˝sze jest cz∏owiekowi ni˝ rzeêba.

Cel konserwacji i restauracji obrazów
Dunikowski stworzy∏ – oprócz wspomnianych wy˝ej,
znanych cykli malarskich – wiele dzie∏ samodziel-
nych. Do takich w∏aÊnie nale˝à obrazy b´dàce przed-
miotem niniejszego artyku∏u. Zosta∏y one wytypo-
wane do konserwacji ze wzgl´du na z∏y stan za-
chowania i zagro˝enie pog∏´biania si´ destrukcji7.
Pracom konserwatorskim poddano nast´pujàce
dzie∏a:
q Kompozycja abstrakcyjna z czaszkà (1950-1960 r.),
q Kompozycja abstrakcyjna z maskà 1 (ok. po∏. 

XX w.), 
q Kobieta w czerwonej sukni (1937 r.),
q Kompozycja abstrakcyjna (ok. po∏. XX w.),
q Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2 (ok. po∏. 

XX w.),
q Portret córki (awers), Portret dziewczyny (rewers)

(1936 r.). 
Celem prac by∏o powstrzymanie procesów nisz-

czàcych, przywrócenie obrazom wartoÊci estetycz-
nych oraz nadanie im walorów ekspozycyjnych.
Obj´∏y one zabiegi oczyszczenia, mo˝liwie pe∏ne
zabezpieczenie przed dalszym niszczeniem oraz
zaprojektowanie i wykonanie odpowiednich ram.
Niektóre zabiegi, jak np. konsolidacja warstw malar-
skich czy podklejanie fornirów, zosta∏y poprzedzone
specjalistycznymi badaniami. By∏y one niezmiernie
wa˝ne ze wzgl´du na koniecznoÊç zastosowania
optymalnych metod rozwiàzania problemów konser-
watorskich.

4. Lico i odwrocie
obrazu Kobieta 
w czerwonej suk-
ni, stan po konser-
wacji. Fot. E. Do-
le˝yƒska.
4. Face and reverse
of the painting
Woman in a Red
Dress, state after
conservation. Photo:
E. Dole˝yƒska.

Stan zachowania obrazów 
i przyczyny zniszczeƒ
Przed przystàpieniem do zabiegów konserwatorskich
i badaƒ obrazy poddano szczegó∏owej analizie wizual-
nej, majàcej na celu okreÊlenie ich stanu zachowania.
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5. Lico i odwrocie obrazu Kompozycja abstrakcyjna
z czaszkà, stan przed konserwacjà, widoczne silne
zniekszta∏cenia p∏ótna. Fot. E. Dole˝yƒska.
5. Face and reverse of the painting Abstract
Composition with a Skull, state prior to conservation,
numerous visible deformations. Photo: E.
Dole˝yƒska.

6. Kompozycja abstrakcyjna z czaszkà, stan po kon-
serwacji. Fot. E. Dole˝yƒska.
6. Abstract Composition with a Skull, state after conser-
vation. Photo: E. Dole˝yƒska.

Kompozycja abstrakcyjna z czaszkà,
obraz na p∏ótnie (il. 5, 6). Pod∏o˝e p∏ócien-
ne uleg∏o zniekszta∏ceniu w wyniku uszty-
wnienia fragmentu obrazu grubà tekturà,
którà sam artysta naklei∏ od strony lica.
U˝yty do tego celu klej zosta∏ na∏o˝ony 
z nadmiarem i rozprowadzony nierówno-
miernie. Wniknà∏ on w zapraw´ oraz nie-
przeklejone p∏ótno, na którym od strony
odwrocia powsta∏o na skutek przesycenia
wiele ciemnych plam. Na odwrociu obrazu
widoczne by∏y równie˝ plamy o innym po-
chodzeniu – barwne zacieki olejne i prze-
barwienia odzwierciedlajàce dukt p´dzla. 

Farba o spoiwie olejnym zastosowana
do namalowania obrazu przesiàk∏a przez
grunt i p∏ótno. Stan zachowania zaprawy 
i warstwy malarskiej okaza∏ si´ jednak sto-
sunkowo dobry. Obie warstwy charaktery-
zowa∏y si´ dobrà kohezjà i adhezjà do
pod∏o˝a. 
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Kobieta w czerwonej sukni, obraz na sklejce (il. 2).
Stan jego zachowania uznano za dobry, jednak jego
podobrazie pod wp∏ywem zmian wilgotnoÊci uleg∏o
wypaczeniu. Sklejka rozklei∏a si´ w naro˝nikach 
i przy kraw´dziach. W partiach tych wyst´powa∏y
nieliczne ubytki fragmentów fornirów. 

W prawym dolnym rogu oraz poÊrodku górnej
kraw´dzi sklejki widoczne by∏y p´kni´cia o d∏ugoÊci
ok. 15 cm (il. 3). Zapewne by∏y one wczeÊniejsze ni˝
sam obraz, na co wskazywa∏aby obecnoÊç farb 
w p´kni´ciach. Dwa górne naro˝niki na odwrociu
zosta∏y zamalowane gruntem lub szarà farbà. 

Zaprawa i warstwa malarska zachowa∏y si´
dobrze. Widoczne by∏y jedynie nieliczne ubytki obu
warstw w miejscach zniszczeƒ podobrazia. Warstwy
charakteryzowa∏y si´ dobrà adhezjà i kohezjà.
Kompozycja abstrakcyjna, obraz na p∏ótnie (il. 14).
Obraz zachowany by∏ w dobrym stanie. Du˝y format
i nierównomierne naciàgni´cie p∏ótna spowodowa∏y,
˝e p∏ótno obwis∏o pod w∏asnym ci´˝arem. Obraz mia∏
oryginalne, ale nieruchome krosna, co uniemo˝liwia-
∏o jego napr´˝enie. 

Do nabicia p∏ótna na krosna u˝yto za ma∏o 
gwoêdzi, co przyczyni∏o si´ do powstania g∏´bokich 
deformacji w ich okolicach. Przy dolnej kraw´dzi, 
po lewej stronie obrazu znajdowa∏ si´ zaciek, 

prawdopodobnie powsta∏y na skutek krótkotrwa∏ego
zamoczenia i migracji kleju glutynowego wyst´pujà-
cego w zaprawie. Zarówno lico, jak i odwrocie obra-
zu by∏y zakurzone. 

Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2, obraz na
p∏ótnie (il. 12). Powierzchnia obrazu by∏a zdeformo-
wana w wyniku przechowywania go bez krosien.
Zapewne by∏ on jedynie podwieszony na krosnach
innego obrazu. Stan zachowania p∏ótna mo˝na by∏o
uznaç za dobry, choç wàtek i osnowa nie przebieg∏y
równolegle do kraw´dzi obrazu, co mog∏o byç tak˝e
pochodnà nieregularnego, zbli˝onego do rombu,
kszta∏tu obrazu.

Pozbawiony krosien obraz nara˝ony by∏ na uszko-
dzenia mechaniczne, czemu sprzyja∏a bardzo s∏aba
zaprawa, wykazujàca minimalnà kohezj´ i adhezj´ do
pod∏o˝a. Zaprawa by∏a silnie sp´kana ju˝ w trakcie
malowania obrazu, o czym Êwiadczà charaktery-
styczne Êlady farby olejnej na odwrociu p∏ótna. Cz´Êç
ubytków powsta∏a póêniej. 

Warstwa malarska mia∏a doÊç dobrà przyczep-
noÊç do zaprawy. Jednak przy kraw´dziach obrazu
wyst´powa∏y jej ubytki, powsta∏e na skutek wykru-
szania si´ sp´kanej zaprawy. W kilku miejscach wi-
doczne by∏y Êlady zachlapania szarà farbà lub masà
gruntujàcà. Obiekt by∏ zakurzony.

MALARSTWO

7. Fragment obrazu Kompozycja abstrakcyjna z ma-
skà 1 przed wykonaniem uzupe∏nieƒ ubytków zapra-
wy i warstwy malarskiej. Fot. E. Dole˝yƒska.
7. Fragment of Abstract Composition  with a Mask 1
before the supplementation of the missing ground and
the painted layer. Photo: E. Dole˝yƒska.

Zniekszta∏cenia obj´∏y tak˝e tektu-
r´. Spowodowa∏y je oddzia∏ywanie sil-
nego i nierównomiernie rozprowadzo-
nego kleju oraz sposób zamocowania –
artysta przybi∏ p∏ótno i tektur´ gwoê-
dziami do krosien. Tektura uleg∏a za-
kwaszeniu, co stwierdzono po pomia-
rach wykonanych pH-metrem. 

Kompozycja abstrakcyjna z maskà 1,
obraz na p∏ótnie (il. 7). P∏ótno zacho-
wa∏o si´ w dobrym stanie, natomiast 
zaprawa wykazywa∏a s∏abà adhezj´ do
pod∏o˝a, w wyniku czego kruszy∏a si´ 
i odpada∏a. Powierzchnia obrazu by∏a
silnie sp´kana oraz zachlapana, ponie-
wa˝ artysta pos∏u˝y∏ si´ nim jako 
podk∏adem do zagruntowania innego
p∏ótna. Wskazywa∏a na to odbita faktura
tkaniny.

W miejscach sp´kaƒ wyst´powa∏y
ubytki zarówno zaprawy, jak i warstwy
malarskiej. Warstwa malarska wykazy-
wa∏a wprawdzie dobrà adhezj´ do za-
prawy, ale wyst´powa∏y w niej liczne
ubytki, powsta∏e w miejscach, w których
odpad∏a wraz zaprawà.
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8. Fragment obrazu Kompozycja abstrakcyjna z maskà 1 przed 
wykonaniem uzupe∏nieƒ ubytków warstwy malarskiej. Fot. E. Do-
le˝yƒska.
8. Fragment of Abstract Composition with a Mask 1 before the 
supplementation of the painted layer. Photo: E. Dole˝yƒska.

9. Fragment obrazu Kompozycja abstrakcyjna z maskà 1 po 
wykonaniu uzupe∏nieƒ ubytków warstwy malarskiej. Fot. E. Do-
le˝yƒska.
9. Fragment of Abstract Composition with a Mask 1 after the sup-
plementation of the painted layer. Photo: E. Dole˝yƒska.

Choç jest prawdopodobne, ˝e w póêniejszym czasie
pojawi∏y si´ kolejne ubytki, trudno by∏oby je obecnie
odró˝niç od wczeÊniejszych. Nie ma to zresztà istot-
nego znaczenia dla odbioru dzie∏a (il. 17).

Warstwa malarska pozosta∏a w dobrym stanie.
Przy prawej i lewej kraw´dzi awersu podczas po-
przednich konserwacji wykonano jej niewielki retusz.

Wizualna ocena stanu zachowania przedstawio-
nych obrazów da∏a podstaw´ do okreÊlenia przyczyn
powsta∏ych zniszczeƒ. Uznano za nie:
q u˝ycie nieruchomych krosien,
q wadliwe napi´cie p∏ócien na krosna (niezgodnoÊç

przebiegu nitek wàtku i osnowy wzgl´dem kra-
w´dzi krosien),

q brak przeklejenia p∏ócien,
q niew∏aÊciwe przygotowane zaprawy charakteryzu-

jàce si´ wyjàtkowà kruchoÊcià,
q brak werniksów chroniàcych warstw´ malarskà,
q u˝ycie starych, zniszczonych pod∏o˝y,
q ryzykowne ∏àczenie materia∏ów (tektura naklejona 

na p∏ótno zbyt silnym klejem),
q nieodpowiednie magazynowanie.

W wi´kszoÊç by∏y to b∏´dy pope∏nione przez sa-
mego artyst´.

Budowa techniczna obrazów
Opracowanie programu konserwatorskiego poprze-
dzi∏y badania u˝ytych w obrazach materia∏ów ma-
larskich. Zaw´˝ono je do rozpoznaƒ podstawowych,
stosujàc nast´pujàce metody: analiz´ wizualnà, obser-
wacje mikroskopowe próbek pobranych z obrazów,
reakcje kroplowe i mikrokrystaloskopowe, pra˝enie,
badanie pH tektury, analiz´ spektralnà.

Wyniki badaƒ umo˝liwi∏y identyfikacj´ ro-
dzajów podobrazi, spoiw oraz wype∏niaczy zapraw 
i warstw malarskich.

Wszystkie podobrazia p∏ócienne zosta∏y wykona-
ne z w∏ókien lnu. Obrazy Kompozycja abstrakcyjna
z czaszkà i Kompozycja abstrakcyjna powsta∏y na
podobraziach p∏óciennych o g´stoÊci liniowej 12o x
13w/cm2, Êrednio g´stych o zape∏nieniu ca∏kowitym
ok. 80 proc., natomiast Kompozycja abstrakcyjna 
z maskà 1 oraz Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2
– na p∏ótnach o g´stoÊci liniowej 18ox13w/cm2, g´s-
tych o zape∏nieniu ca∏kowitym 10 proc. We wszyst-
kich podobraziach stwierdzono skr´t nitek p∏ótna 
w kierunku Z. Tylko w jednym z czterech obrazów
wykonanych na p∏ótnach stwierdzono u˝ycie p∏ótna
wzd∏u˝ osnowy. Obserwacje mikroskopowe przekro-
jów warstw malarskich wykaza∏y, ˝e p∏ótna nie zo-
sta∏y przeklejone, co t∏umaczy niskà adhezj´ zaprawy
do p∏ótna, szczególnie w dwóch obrazach wymagajà-
cych konsolidacji – Kompozycja abstrakcyjna z ma-
skà 1 i Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2. 

Badania podobrazi drewnianych wykaza∏y, ˝e
sklejki wykonane zosta∏y z drewna olchy. Nie uda∏o
si´ jednak wyekstrahowaç ˝ywicy u˝ytej do sklejenia
fornirów w iloÊci wystarczajàcej do zbadania spoiwa

Portret córki (awers), Portret dziewczyny (rewers),
obraz na sklejce (il. 1, 16, 21). Powsta∏ na znisz-
czonym wczeÊniej pod∏o˝u, co t∏umaczy nierównoÊci
powierzchni. Awers namalowany zosta∏ na resztkach
doÊç grubej zaprawy, którà w postaci wypuk∏ych
„wysepek” widaç go∏ym okiem w Êwietle bocznym.
Sklejka lekko wypaczy∏a si´ w tzw. Êmig∏o. Mocno
sp´kane ob∏ogi sklejki utworzy∏y rodzaj ∏usek,
których brzegi w niektórych miejscach nieco si´
unios∏y. Sklejka uleg∏a ponadto cz´Êciowemu roz-
warstwieniu i mia∏a przy kraw´dziach liczne ubytki
fornirów. 

W p´kni´ciach i ubytkach wyst´powa∏a warstwa
malarska, co da∏o podstaw´ stwierdzeniu, ˝e znisz-
czenia powsta∏y przed namalowaniem portretów.
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zastosowanego w sklejkach. Daty powstania obrazów
Portret córki (awers) i Portret dziewczyny (rewers)
oraz Kobieta w czerwonej sukni – 1936 r. i 1937 r., 
a tak˝e u˝ycie zniszczonego pod∏o˝a wskazujà na
wyprodukowanie sklejek przed 1930 r. Poniewa˝ 
w tym okresie najpopularniejszymi spoiwami by∏y
kleje kazeinowe lub albuminowe, mo˝na przypusz-
czaç, ˝e takie w∏aÊnie spoiwa wystàpi∏y w sklejkach
u˝ytych przez Dunikowskiego.

Zaprawy we wszystkich obrazach sk∏adajà si´ 
z kredy jako wype∏niacza i kleju glutynowego jako
spoiwa. Wyjàtkiem jest obraz Kompozycja abstrak-
cyjna z czaszkà, w którym oprócz wy˝ej wymienio-
nych wype∏niaczy zidentyfikowano czerwieƒ ˝elazo-
wà i czerƒ roÊlinnà.

Warstwa malarska, we wszystkich przypadkach
olejna, zawiera nast´pujàce pigmenty: biel cynkowà,
biel tytanowà, ˝ó∏cieƒ marsowà, ˝ó∏cieƒ organicznà,
czerwieƒ ˝elazowà, cynober, b∏´kit kobaltowy, b∏´kit
pruski, ultramaryn´, zieleƒ szmaragdowà, czerƒ
roÊlinnà.

Wybór Êrodków konserwatorskich
Kolejne badania umo˝liwi∏y wybór optymalnych
metod i Êrodków, które nale˝a∏o zastosowaç w kolej-
nym etapie prac konserwatorskich.

Dokonano badaƒ umo˝liwiajàcych dobór spoiwa
przywracajàcego kohezj´ zaprawie i jej adhezj´ 
do p∏ótna, a tak˝e sposobu jego aplikacji. Grup´
wytypowanych preparatów konsolidujàcych przygo-
towano przez wprowadzenie luminoforu u∏atwia-
jàcego Êledzenie roz∏o˝enia spoiwa w próbkach.
Spoiwa w ró˝nych st´˝eniach by∏y aplikowane: od
lica, od odwrocia, zgrzewane licem do góry i do do∏u,
na podobnie, jak autorskie, zagruntowanych p∏ótnach.

Po przeprowadzeniu powy˝szych testów z p∏ó-
cien pobrano próbki, z których wykonano naszlify do
badaƒ mikroskopowych. SpoÊród przebadanych Êrod-
ków wybrano Plexisol P-550, który najlepiej spe∏ni∏

wymogi stawiane przez konserwatorów preparatowi
konsolidujàcemu. Obserwowany na przekrojach lo-
kalizowa∏ si´ dok∏adnie w kruchej warstwie zaprawy
i przykleja∏ jà do p∏ótna. Zosta∏ zastosowany jako 5%
roztwór w toluenie i dwukrotnie wprowadzony w od-
wrocia dwóch obrazów wymagajàcych konsolidacji.
Uzyskano pozytywny efekt zabiegu. Spoiwo nie prze-
syci∏o p∏ótna, gromadzàc si´ g∏ównie mi´dzy nim 
a zaprawà oraz w samej zaprawie. Obraz nie uleg∏
nadmiernemu usztywnieniu (il. 22).

10. Kompozycja abstrakcyjna z maskà 1, stan po konserwacji. Fot.
E. Dole˝yƒska.
10. Abstract Composition with a Mask 1, state after conservation.
Photo: E. Dole˝yƒska.

11. Silne zabrudzenia p∏ótna w ob-
razie Kompozycja abstrakcyjna 
z maskà 1. Fot. E. Dole˝yƒska.
11. Considerably stained canvas 
in Abstract Composition with 
a Mask 1. Photo: E. Dole˝yƒska.
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Dalszym krokiem by∏y badania umo˝liwiajàce
dobór odpowiedniego kleju do likwidacji rozwarst-
wieƒ sklejek. Polega∏y one na okreÊleniu wytrzy-
ma∏oÊci spoin. Wybrano do tego celu dwa kleje, sto-
sujàc ka˝dy w dwóch st´˝eniach. Dla porównania
okreÊlono równie˝ wytrzyma∏oÊç spoin sklejki pro-
dukowanej w okresie, w którym powsta∏y obrazy8.
Potraktowano je jako tester. Badania wykaza∏y, ˝e
najwi´kszà wytrzyma∏oÊç na zrywanie i Êcinanie
spoiny daje 30% polioctan winylu, a najs∏abszà –
30% Plextol. Przyjmujàc wytrzyma∏oÊç na rozrywa-
nie starej sklejki-testera za wyjÊciowà (1879614Pa) 
i okreÊlajàc jà liczbà „100”, obliczono pozosta∏e
wartoÊci wytrzyma∏oÊci spoin klejowych w stosunku
do tej liczby. Wytrzyma∏oÊç podobnà do spoin sklej-
ki-testera wykaza∏y spoiny z 50% Plextolu (il. 19). 

Do podklejenia wi´kszoÊci rozwarstwieƒ w sklej-
kach postanowiono zastosowaç w∏aÊnie Plextol
o wskazanym st´˝eniu, poniewa˝ uznano za niew∏a-
Êciwe wprowadzanie zbyt mocnych klejów. W miej-
sca wymagajàce zastosowania nieco silniejszej sub-
stancji klejàcej zdecydowano wprowadziç 20%
polioctan winylu.

Podj´ta zosta∏a decyzja o rezygnacji z gotowego
werniksu, poniewa˝ informacje na etykietach sà tak

lakoniczne, ˝e uniemo˝liwiajà identyfikacj´ ˝ywicy
stanowiàcej baz´ produktu. Przygotowanie werniksu
specjalnie dla poddawanych konserwacji obrazów
pozwoli∏o na zastosowanie sk∏adników umo˝liwiajà-
cych otrzymanie roztworu o parametrach i w∏aÊci-
woÊciach optymalnych dla wspó∏czesnych obiektów.
Jego receptur´ sporzàdzi∏ dr Jerzy Ciabach.

Werniks na∏o˝ono za pomocà p´dzla na trzy
obiekty – Kompozycj´ abstrakcyjnà z maskà 1,
Kompozycj´ abstrakcyjnà z maskà 2 oraz obraz dwu-
stronnie malowany. W dwóch przypadkach u˝yto
werniksu w sprayu ze wzgl´du na ciemnienie du-
˝ych p∏aszczyzn niezamalowanej zaprawy pod wp∏y-
wem werniksu w roztworze. Po przeprowadzeniu
prób wybrano produkt firmy Schmincke Matt o nu-
merze 50 408, który dobrze si´ rozprowadza i nie
wp∏ywa na pog∏´bienie barwy zaprawy. Obrazu
Kompozycja abstrakcyjna z czaszkà nie pokryto
werniksem, bowiem podczas prób pokrycia go wer-
niksem w roztworze i w sprayu fragmenty nieza-
malowanej tektury ulega∏y pociemnieniu, co zmie-
nia∏o wzajemne relacje barw. (il. 20).

Przebieg prac konserwatorskich
Wszystkie poddawane konserwacji obrazy po zdj´ciu
z krosien poddano zabiegom oczyszczania. Nie przy-
sparza∏y one wielu problemów, obiekty by∏y  bowiem
jedynie zakurzone i zachlapane. Zmagazynowanie
obrazów po Êmierci artysty w Muzeum Narodowym
w Warszawie uchroni∏o je zapewne przed innymi
zanieczyszczeniami. 

Przeprowadzone próby wykaza∏y, ˝e najskutecz-
niejsza jest metoda czyszczenia na sucho, w której
zastosowano elektrycznà gumk´ rotacyjnà ECOBRA
3901 o kontrolowanej sile nacisku – efektywnà, 
wygodnà i bezpiecznà tak dla konserwatora, jak 
i obiektu. Okaza∏a si´ ona na tyle precyzyjna, ˝e
mo˝liwe by∏o omini´cie rysunków wykonanych
w´glem widocznych na dwóch obrazach. Metodà tà
oczyszczono zarówno lica, jak i odwrocia obrazów
namalowanych na p∏ótnach i na sklejce. 

Odmiennego potraktowania wymaga∏y zachlapa-
nia gruntem. Lica obrazów Kompozycja abstrakcyj-
na z maskà 1 i 2 by∏y zachlapane szarà farbà lub za-
prawà. Jak wspominaliÊmy jedno z dzie∏ pos∏u˝y∏o
artyÊcie jako podk∏ad pod inny gruntowany obraz, 
a poniewa˝ Dunikowski swych p∏ócien nie przekleja∏,
na licu owego „podk∏adu” pojawi∏y si´ setki ma∏ych
kropek. Zachlapania i kropki po lekkim nawil˝eniu
wodà lub zastosowaniu kompresów z ligniny usuwa-
no mechanicznie patyczkiem i skalpelem. 

Prace przy obrazie dwustronnie malowanym
mia∏y nieco inny charakter. Awers o powierzchni
warstwy malarskiej g∏adkiej i lekko b∏yszczàcej
oczyszczono wilgotnymi wacikami z niewielkà
iloÊcià detergentu. Ostrym narz´dziem usuni´to
pozosta∏oÊci poprzednich konserwacji – skruszone
kity w miejscach sp´kaƒ ob∏ogów i przy kraw´dziach

12. Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2, stan przed konserwacjà.
Fot. R. Szelwach.
12. Abstract Composition with a Mask 2, state prior to conserva-
tion. Photo: R. Szelwach.
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awersu. Rewers malowany bez zaprawy oczyszczono
gumkà elektrycznà, podobnie jak obrazy na p∏ótnach. 
Drugi obraz na sklejce – Kobieta w czerwonej sukni
– mia∏ na odwrociu Êlady farby lub zaprawy klejowej,
które usuni´to, najpierw je zwil˝ajàc, a nast´pnie
zdrapujàc skalpelem. By∏o to podobne post´powanie
jak w przypadku obrazów na p∏ótnie.

Obraz Kompozycja abstrakcyjna, oprócz oczysz-
czania, wymaga∏ usuni´cia plamy wyst´pujàcej przy
dolnej kraw´dzi, po jej prawej stronie. Jak ju˝ wspo-
minaliÊmy, spowodowa∏o jà zamoczenie, czego kon-
sekwencjà by∏a migracja kleju zawartego w zapra-
wie. Plam´ odbarwiono chemicznie, u˝ywajàc do
tego celu 1% roztworu borowodorku sodu. Roztwór
na∏o˝ono p´dzlem i szybko uzyskano oczekiwany
efekt (il. 15).

Obrazy wymaga∏y zabiegu prostowania przy
u˝yciu metod dostosowanych do rodzaju powsta∏ych
deformacji. Trzy obrazy na p∏ótnie prostowano na
krosnach pomocniczych w ustabilizowanych warun-
kach temperaturowo-wilgotnoÊciowych. Stopniowo
zwi´kszano si∏´ naciàgu, a˝ do uzyskania zamierzo-
nego efektu. Zwichrowane obrazy na sklejkach wy-
maga∏y prostowania pod obcià˝eniem w warunkach
podwy˝szonej wilgotnoÊci, tj. ok. 80 proc. Jako ob-
cià˝enia u˝yto tafli szk∏a. W przypadku obrazu dwu-
stronnie malowanego po∏o˝ono jà na owini´te grubà
warstwà ligniny naro˝niki tak, by zapewniç jedna-
kowy przep∏yw powietrza i poziom wilgoci nad ca∏à
powierzchnià sklejki.

Zwichrowany obraz Kobieta w czerwonej sukni
dodatkowo minimalnie wybrzusza∏ si´ w partii 

MALARSTWO
13. Kompozycja ab-
strakcyjna z maskà 2,
stan po konserwacji.
Fot. R. Szelwach.
13. Abstract Composi-
tion with a Mask 2,
state after conservation.
Photo: R. Szelwach.
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14. Kompozycja abstrakcyjna, stan przed konserwacjà. Fot. 
R. Szelwach.
14. Abstract Composition, state prior to conservation. Photo: 
R. Szelwach.

15. Fragment obrazu Kompozycja abstrakcyjna, przed wybiele-
niem plamy i po jej wybieleniu. Fot. R. Szelwach.
15. Fragment of Abstract Composition, prior to and after bleaching
a stain. Photo: R. Szelwach.

Êrodkowej. Wymaga∏ prostowania pod obcià˝eniem
na ca∏ej p∏aszczyênie, dlatego pod obrazem i na nim
umieszczono równej gruboÊci listewki owini´te
mi´kkà ligninà, po czym przykryto go ci´˝kà szkla-
nà taflà. 

Obrazy pozostawa∏y pod obcià˝eniem ok. 20 mie-
si´cy, podczas których stale kontrolowano ich zacho-
wanie i wilgotnoÊç panujàcà w komorze. Prostowanie
nie przynios∏o jednak oczekiwanych rezultatów,
poniewa˝ – mimo nieznacznego wyprostowania –
obiekty nadal wykazywa∏y tendencj´ do paczenia.

Uszkodzone, rozwarstwione fragmenty sklejek,
których brzegi by∏y uniesione i spr´˝ynowa∏y pod-
klejono 20% polioctanem winylu, natomiast pozos-
ta∏e, które nie wymaga∏y tak silnego kleju – 50%
Plextolem. Podklejone miejsca obcià˝ano przez 24
godziny. 

Przy obrazach na sklejkach wykonano dodatko-
wo zabieg zabezpieczenia przed wilgocià sztorców
fornirów. Celem tego zabiegu by∏o powstrzymanie
dalszego wichrowania si´ pod∏o˝y. Przeprowadzono
go przy u˝yciu 13% roztworu Paraloidu B-67 w ben-
zynie lakowej oraz py∏u aluminiowego (il. 18). Po
po∏o˝eniu na sztorce py∏u aluminiowego pokryto je
warstwà farby akrylowej w kolorze zbli˝onym do na-
turalnej barwy drewna.

Przy obrazie Kompozycja abstrakcyjna z czaszkà
wykonano zabieg podklejenia naro˝ników tektury
substancjà Acrylkleber 498 HV. Wyj´te ze sklejki
gwoêdzie zabezpieczono 10% Paraloidem B-44, 
a ich g∏ówki przyklejono w miejscach, w których
przebi∏y tektur´. Gwoêdzie bowiem, zdaniem Du-
nikowskiego, by∏y integralnym elementem obrazu.
Konserwatorzy zatem uszanowali wol´ artysty, eli-
minujàc równoczeÊnie zagro˝enie, jakie stwarza∏y 
dla obrazu.

Zabieg uzupe∏niania ubytków zaprawy wyko-
nano przy obrazach na p∏ótnach po konsolidacji
obiektów. Przygotowano elastyczny kit na podsta-
wie receptury kitu wiedeƒskiego. Po uzupe∏nieniu
wszystkich ubytków wyszlifowano je drewnem balsy 
na mokro, a niektóre opracowano fakturowo.
Nast´pnie kity zaizolowano werniksem retuszerskim.

Dunikowski nie przekleja∏ p∏ócien przed po∏o-
˝eniem gruntu, co sta∏o si´ przyczynà ich niedosta-
tecznej adhezji do p∏ótna. Wymaga∏y przeprowadzenia
zabiegu konsolidacji. Jak ju˝ wspomniano, po wyko-
naniu badaƒ zdecydowano si´ na zastosowanie Plexi-
solu P-550 jako 5% roztworu w toluenie. Roztwór ten
nak∏adano dwukrotnie p´dzlem od odwrocia. Po do-
k∏adnym odparowaniu rozpuszczalnika obrazy po∏o-
˝ono na stó∏ pró˝niowy licem do do∏u. ˚ywic´ reak-
tywowano w temperaturze 45°C. Obrazy poddawano
dzia∏aniu ciÊnienia o wartoÊci 400 mbar przez ok. 
40 min. 

Po zabiegu konsolidacji obrazy nabito na nowe
krosna. Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2 ze
wzgl´du na nieregularny format wymaga∏a przybicia
do krosna listewek w kszta∏cie klinów. Listwy te
zbiega∏y si´ w jednym rogu grubszymi koƒcami,
tworzàc kàt ostry. 
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Warstw´ malarskà zdecydowano uzupe∏niaç 
metodà gwarantujàcà trwa∏oÊç optycznà retuszy.
Dlatego do punktowaƒ u˝yto pigmentów z odpowied-
nià kompozycjà spoiw opartà na bazie Paraloidu B-72.
O wyborze Êrodków do punktowaƒ zadecydowa∏a
konsultacja z dr El˝bietà Szmit-Naud9 (il. 8, 9).

Po wykonaniu punktowania obrazy zawernikso-
wano. Kompozycj´ abstrakcyjnà z maskà 1 i 2 oraz
obraz dwustronnie malowany zabezpieczono specjal-
nie wykonanym werniksem akrylowym z dodatkiem
Êrodka nadajàcego preparatowi w∏aÊciwoÊci umo˝li-
wiajàce usuni´cie go w razie potrzeby (kilkakrotne
przed∏u˝enie rozpuszczalnoÊci otrzymanej b∏ony).
Obrazy Kompozycja abstrakcyjna i Kobieta w czer-
wonej sukni pokryto werniksem w sprayu. Zaprawa
w przypadku tych obrazów pozosta∏a w wielu frag-
mentach obrazu niezamalowana.

Wybór sposobu wyeksponowania obrazów by∏
ostatnim etapem prac. Bogactwo kolorystyczne i eks-
presyjna forma dzie∏ Dunikowskiego nakazywa∏y
umieszczenie ich w ramach podkreÊlajàcych te ce-
chy, ale nie konkurujàcych z nimi. Uznano, ˝e ramy
do obrazów wspó∏czesnych powinny charakteryzo-
waç si´ prostotà i odpowiednià dla konkretnego
obrazu kolorystykà, a tak˝e mieç takà szerokoÊç,
która nale˝ycie spe∏nia∏aby rol´ stabilizujàcà obiekty.
Trzy obrazy umieszczono w ramach o przekroju
skoÊnym, pozosta∏e oprawiono w ramy p∏askie. 

Obraz Kompozycja abstrakcyjna z maskà 2 zo-
sta∏ nabity na krosna dostosowane do jego nieregu-
larnego kszta∏tu. Zaginanie warstwy malarskiej uzna-
no za nieetyczne, zaÊ zastosowanie wi´kszego for-
matu krosna spowodowa∏oby koniecznoÊç zamasko-
wanie widocznych cz´Êci krajek szerokim felcem ra-
my. Felc zakry∏by wówczas tak˝e fragmenty warstwy
malarskiej, a tego chciano uniknàç. Zdecydowano
rozwiàzaç ten problem, osadzajàc obraz w ramie o nie-
regularnym Êwietle. Zewn´trznym wymiarom ramy
nadano kszta∏t prostokàta, natomiast wewn´trzne do-
pasowano do kszta∏tu obrazu. Uznano, ˝e nierów-
noÊci nie b´dà widoczne przy zastosowanej szero-
koÊci listew (il. 13).

Do obrazów Kobieta w czerwonej sukni (il. 4) 
i Kompozycja abstrakcyjna z czaszkà (il. 6) 
zaprojektowano w´˝sze, zupe∏nie p∏askie ramy.

16. Portret dziewczyny, stan przed konserwacjà (odwrocie Portretu
córki, patrz il. 1). Fot. R. Szelwach.
16. Portrait of a Girl, state prior to conservation (reverse of
Portrait of a Daughter, see il. 1). Photo: R. Szelwach.

17. Sp´kania i ubytki fragmentów fornirów w obrazie dwustronnie
malowanym. Fot. R. Szelwach.
17. Cracks and  missing fragments on both painted sides. Photo: 
R. Szelwach.
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18. Izolacja boków sklejki Paraloidem B-67 z dodatkiem py∏u alu-
miniowego. Fot. R. Szelwach.
18. Insulation of the plywood blocks with Paraloid B-67 mixed
with an additive. Photo: R. Szelwach.

wynikiem stawiania przez Dunikowskiego proble-
mów technicznych i pochodnej im trwa∏oÊci dzie∏ na
dalszym planie. Takie podejÊcie artysty postawi∏o
przed konserwatorami wyzwanie – koniecznoÊç od-
ró˝nienia zniszczeƒ, które wyst´powa∏y w trakcie
powstawania dzie∏a i wspó∏tworzy∏y efekt koƒcowy,
od zniszczeƒ powsta∏ych póêniej.

Najwi´cej emocji dostarczy∏ obraz Kompozycja
abstrakcyjna z czaszkà. Trudno by∏o bowiem stwier-
dziç jednoznacznie, czy charakterystyczne „falban-
kowe” pofalowania p∏ótna wokó∏ przyklejonej na
sztywny klej tektury by∏y efektem zamierzonym, czy
przypadkowym. Zniekszta∏cenia mog∏y powstaç na-
tychmiast po przyklejeniu tektury w wyniku gwa∏-
townego skurczu p∏ótna lub na skutek d∏ugotrwa∏ego
dzia∏ania zmiennych warunków wilgotnoÊciowych 
i ró˝nego reagowania na nie p∏ótna i tektury. Ustalono,
˝e falowania powsta∏y w wyniku obcià˝enia p∏ótna
tekturà, i zdecydowano wyprostowaç obraz na tyle,
na ile by∏o to mo˝liwe. 

Dylematy wzbudzi∏ tak˝e obraz Portret córki
(awers) i Portret dziewczyny (rewers). Rozwa˝ano
mo˝liwoÊç podklejania i uzupe∏niania zniszczonych
kraw´dzi sklejki. Poniewa˝ artysta namalowa∏ portre-
ty na zniszczonym pod∏o˝u, zabieg ten by∏oby raczej
kreacjà ni˝ przywracaniem obrazowi pierwotnego
wyglàdu. Zniszczenia powsta∏e póêniej wskutek
post´pujàcej degradacji kleju i rozwarstwienia for-
nirów trudne sà do odró˝nienia, a zatem uzupe∏nie-
nia mog∏yby mieç charakter jedynie przypadkowy.
Konserwatorzy kierowali si´ zatem pokorà wobec

Obraz dwustronnie malowany sprawia∏ problemy
ekspozycyjne. Wymaga∏ umieszczenia w ramie
pe∏niàcej funkcje stabilizacyjne, poniewa˝ – mimo
d∏ugotrwa∏ego prostowania – pozosta∏ nieznacznie
spaczony i wykazywa∏ tendencj´ do wichrowania.
Wymaga∏ takiej oprawy, która nie zas∏ania∏aby niety-
powych kraw´dzi – zniszczonych, z powy∏amywany-
mi fragmentami oraz sp´kaniami faktury, ale decydu-
jàcych o odbiorze dzie∏a. Felc drewnianej ramy ma-
skujàcy te „niedociàgni´cia warsztatowe” pozosta-
wa∏by w sprzecznoÊci z intencjami artysty. W∏o˝ono
zatem obraz w ram´ z plexiglasu, zapewniajàcà za-
równo jego stabilizacj´, jak i umo˝liwiajàcà swobod-
ne oglàdanie awersu i rewersu dzie∏a wraz z jego 
wyjàtkowymi kraw´dziami (il. 1, 21).

Konserwacja obrazów Dunikowskiego dostarczy-
∏a wielu problemów, spowodowanych przede wszyst-
kim specyficznym podejÊciem artysty do zagadnieƒ
warsztatowych. Pojawi∏o si´ zatem pytanie, jak
daleko w tym przypadku mo˝e si´gaç ingerencja kon-
serwatora. Wi´kszoÊç zniszczeƒ obiektów by∏a skut-
kiem niew∏aÊciwego u˝ycia materia∏ów, b´dàcego

19. Wytrzyma∏oÊç spoin Plextolu D498 i polioctanu winylu na 
zmienne warunki wilgotnoÊci. Fot. R. Szelwach.
19. Resilience of Plextol D498 joints and polyvinyl acetate to
changing humidity. Photo: R. Szelwach.

20. Wp∏yw werniksu na zmian´ barwy zaprawy. Fot. R. Szelwach.
20. Impact of varnish on changing ground colour. Photo: 
R. Szelwach.
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zabytku i zachowali wstrzemi´êliwoÊç
w doprowadzaniu obrazu do stanu
ÊwietnoÊci. Obraz sprawia∏ tak˝e trud-
noÊci ekspozycyjne, poniewa˝ awers
namalowany zosta∏ w poprzek prosto-
kàtnej sklejki, a rewers – wzd∏u˝.
TrudnoÊci te rozwiàzano poprzez za-
projektowanie mechanizmu s∏u˝àcego
do obracania obrazu o 90°, co umo˝li-
wia oglàdanie go, w zale˝noÊci od usta-
wienia, z jednej lub drugiej strony.

Powy˝sze przyk∏ady dowodzà, ˝e
nie by∏a to rutynowa konserwacja, a po-
jawiajàce si´ problemy i wàtpliwoÊci
uczyni∏y z niej intrygujàce wyzwanie.
DoÊwiadczenie to uÊwiadamia, ˝e
sprawa konserwacji i restauracji sztuki
nowoczesnej pozostaje w du˝ej mierze
problemem nadal otwartym. 

21. Odwrocie obrazu dwustronnie malowanego w ra-
mie z plexiglasu. Fot. R. Szelwach.
21. Rewers of the composition painted on both sides
in a Plexiglass frame. Photo: R. Szelwach.

Prof. dr Bogumi∏a J. Rouba, kierownik i wyk∏adowca
Zak∏adu Konserwacji Malarstwa i Rzeêby Polichromowa-
nej UMK w Toruniu, autorka wielu publikacji z zakresu
konserwacji dzie∏ sztuki oraz w∏asnych lub zespo∏owych
realizacji konserwatorskich. Jest m.in. cz∏onkiem Rady ds.
Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, przedstawicielem IZK UMK i cz∏onkiem
Europejskiej Sieci Szkó∏ Konserwatorskich ENCoRE,
cz∏onkiem Polskiego Komitetu Mi´dzynarodowej Rady
Ochrony Zabytków ICOMOS i wielu innych gremiów.

Mgr Joanna Arszyƒska, wyk∏adowca w Zak∏adzie Kon-
serwacji Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej UMK 
w Toruniu, bra∏a udzia∏ m.in. w pracach Komisji ds. 
Nowelizacji Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej.
Obecnie pracuje nad pracà doktorskà nt. „Przekszta∏cenia
zabytkowego wyposa˝enia protestanckich koÊcio∏ów ma-
zurskich jako problem konserwatorski”.

Mgr Ewa Dole˝yƒska jest absolwentkà Konserwacji
Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej UMK w Toruniu.
Studia ukoƒczy∏a w 2002 r., uzyskujàc wyró˝nienie Rady
Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa oraz
nagrod´ rektorskà dla najlepszego absolwenta Wydzia∏u
Sztuk Pi´knych UMK. Obecnie jest doktorantkà w Za-
k∏adzie Technologii i Technik Malarskich UMK. Realizuje
prac´ doktorskà na temat zagadnieƒ techniki i technologii
malarstwa Aleksandra Gierymskiego pod kierunkiem
prof. Józefa Flika.

Mgr Renata Szelwach jest absolwentkà Konserwacji
Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej UMK w Toruniu.
Studia ukoƒczy∏a w 2002 r., uzyskujàc wyró˝nienie
Krajowego OÊrodka Badaƒ i Dokumentacji Zabytków za
prac´ magisterskà nt. „Problematyka konserwatorska
obrazów Xawerego Dunikowskiego”. Obecnie pracuje 
w Instytucie Konserwacji Zabytków Paƒstwowej Wy˝szej
Szko∏y Zawodowej w Nysie.

22. Roz∏o˝enie Plexisolu P-550 w próbkach zaprawy na p∏ótnie.
˚ó∏ty kolor pochodzi od fluoresceiny, widok w Êwietle UV. Fot. 
R. Szelwach.
22. Distribution of Plexisol P-550 in samples of ground on the can-
vas. The yellow colour comes from fluorescein, view in UV light.
Photo: R. Szelwach.
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1. Prace przy obrazach przeprowadzone zosta∏y w ramach dyplo-
mów E. Dole˝yƒskiej i R. Szelwach, zrealizowanych pod kierun-
kiem B. Rouby i J. Arszyƒskiej, a tak˝e na podstawie pracy magi-
sterskiej R. Szelwach, której promotorem by∏a prof. dr B. J. Rouba.
Artyku∏ zawiera ustalenia dokonane zarówno w trakcie badaƒ,
samej realizacji konserwatorskiej, jak i w ramach badawczej pracy
magisterskiej.

2. Rzeêbiarz i malarz, poczàtkowo kszta∏ci∏ si´ w Warszawie pod
kierunkiem rzeêbiarzy B. Syrewicza i L. Wasilkowskiego, nast´p-
nie w latach 1896-1898 w krakowskiej Szkole Sztuk Pi´knych, 
w pracowni A. Dauna i K. Laszczki. W latach 1904-1914 by∏ profe-
sorem rzeêby w Warszawskiej Szkole Sztuk Pi´knych. Od 1914  r.
przebywa∏ najpierw w Londynie, potem we Francji, gdzie po s∏u˝-
bie wojskowej osiad∏ w Pary˝u. Po powrocie do kraju w 1923 r.
objà∏ katedr´ rzeêby w krakowskiej Akademii Sztuk Pi´knych.
Aresztowany przez hitlerowców w 1940 r. reszt´ okupacji sp´dzi∏ 
w obozie koncentracyjnym w OÊwi´cimiu. Po wojnie kierowa∏ ka-
tedrà rzeêby krakowskiej Akademii Sztuk Pi´knych (1946-1955),
nast´pnie przeniós∏ si´ do Warszawy, skàd od 1959 r. doje˝d˝a∏ 
do Wroc∏awia, gdzie prowadzi∏ Wydzia∏ Rzeêby i Architektury Paƒst-
wowej Wy˝szej Szko∏y Sztuk Plastycznych. Po Êmierci artysty 
w 1965 r. otwarto muzeum jego imienia w Królikarni w Warszawie. 

3. Por. Xawery Dunikowski, rzeêby, obrazy, rysunki, katalog
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie oddz. Królikarnia,
opr. A. Kodurowa, Warszawa 1975.

4. K. Winkler, Prof. Dunikowski jako malarz, „Robotnik”, 16 I 1938.

5. J. Stokowski, Wystawa profesorów X. Dunikowskiego i W. Ja-
rockiego – IPS, ABC, 1938.

6. J. Malina, Rzeêby, pomniki, malarstwo Xawerego Dunikowskie-
go, 1956-1957, Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1958.

7. Inicjatywa konserwatora Muzeum Narodowego E. Âwi´ckiej 
i wspó∏praca oddz. Królikarnia doprowadzi∏y do realizacji ca∏ego
przedsi´wzi´cia konserwatorskiego. Podczas wybierania obrazów
starano si´ tak skompletowaç zespó∏ reprezentujàcy zniszczenia 
i problemy typowe malarstwa Dunikowskiego, aby opracowana 
w wyniku badaƒ metoda konserwacji mog∏a byç przydatna dla ura-
towania ca∏ej spuÊcizny artysty.

8. Ten niszczàcy test nie zosta∏ oczywiÊcie wykonany na sklejkach
Dunikowskiego, lecz na materiale pozyskanym ze starej szafy wyko-
nanej mniej wi´cej w tym samym czasie, kiedy powstawa∏y obrazy.
Wynik testu mo˝na wi´c uznaç jedynie za ocen´ przybli˝onà.

9. El˝bieta Szmit-Naud jest pracownikiem Zak∏adu Konserwacji
Malarstwa i Rzeêby Polichromowanej UMK w Toruniu.

Przypisy

The reason for studying the paintings by Xawery
Dunikowski was the conservation and restoration

of six canvases from the large set of works by this
artist, conducted by the Institute for the Conservation
of Paintings and Polychromed Sculpture. The 
examined compositions included three canvas paint-
ings, one collage, and two paintings on plywood, 
featured in the Królikarnia Branch of the National
Museum in Warsaw. One of the plywood paintings
was executed on both sides. Despite numerous 
conservation undertakings performed in the course of
recent years, and encompassing not only the paintings
under discussion but also the whole Królikarnia col-
lection, so far no publications has discussed the 
conservation, technical construction, and execution
technology of works by X. Dunikowski. 

The purpose of the presented operations was 
to offer basic knowledge which in the future will 
facilitate all sorts of ventures focused on the conser-
vation, restoration and prophylactic protection of the
artist’s oeuvre. The research has made possible a 
technical and technological analysis and an examina-
tion of the state of the preservation and conservation
of the works of this prolific artist. At the same time,
methods which could serve as a basis for the conser-
vation of his whole oeuvre have been devised. The
selection of paintings involved an attempt at creating
a set which would present damage typical for all the
Dunikowski paintings.   

The titular conservation and restoration posed 
a number of problems caused primarily by the artist’s
approach to his workshop. The majority of the 
damage is the result of an incorrect choice of 
material. Certain sources indicate that Dunikowski

relegated all technical issues to the sidelines, and
apparently was unconcerned with the durability of his
works. At the very outset, therefore, we should ask
about the extent to which  one should interfere in
cases such as this, and the range of the ensuing con-
servation, as evidenced by the intense discussion
about the unusual appearance of the painting entitled
Abstract Composition with a Skull. It would be dif-
ficult to ascertain unambiguously whether the uneven
canvas around the cardboard attached with stiff glue
is the effect of the lengthy impact of atmospheric 
factors.  

Equally controversial proved to be the purpose-
fulness of gluing and supplementing damaged 
corners in the Portrait of a Daughter (obverse) and
the Portrait of a Girl (reverse). Since the artist paint-
ed the portraits on an already damaged base, such an
undertaking would not be tantamount to a restoration
of the original state, but constitute a creation.
Ultimately, it was decided to opt for moderation in
restoring the state of the monument according to our
vision of its original  condition. Certain technical and
aesthetic problems are posed by the exposition of 
this two-sided painting, since the obverse had been 
executed across the rectangular plywood, and the
reverse – longitudinally.

The above considered examples of complex
problems prove that in this particular case conserva-
tion was by no means routine. This experience made
it possible to once again heighten our awareness of
the fact that the conservation and restoration of mod-
ern art remain an open issue, and that questions which
only at first glance appear to be of minor importance
actually call for individual  treatment.

THE TECHNOLOGY AND CONSERVATION OF CANVASES BY XAWERY DUNIKOWSKI 




