
Podstawy techniki ręcznej  rzeźby w marmurze 

Tablica technologiczna 

 
na przykładzie doświadczeń i fotografii ze krótkoterminowej mobilności 

dwutygdniowego stażu 
 w Univerista dei Marmorari di Roma w dniach 13-24 września 2021 w ra-

mach projektu: 
  

Warsztaty u włoskich mistrzów 2 
 

Projekt nr 2020-1-PL01-KA102-080230  



Wstęp 
 
Choć wydawałoby się, że nauka ręcznego rzeźbienia w marmurze, bez pneumatycznych narzę-
dzi  lub frezarek 3D jest anachronizmem, to jednak jest ona konieczna, by “zrozumieć mar-
mur” wyczuć go i wbrew pozorom przyszłościowa i wciąz potrzebna. Dlatego w uczeniu się 
lub w nauce innych rzeźby czy innych działań artystycznych w kamieniu warto zcząć od sta-
rych tzn renesansowych metod terminowania i posługiwania się narzędziami, którymi swe ar-
cydzieła wykuwał Michał Anioł czy Gian Lorenzo Bernini. JAk chodzi o metody i narzędzia to 
niewiele się zmieniło od wieków i nowości nikt nie wymyślił. 
Ręczne rzeźbienie jest również niezastąpione dlatego ,że nie ma frezarek, któe by wyfrezowały 
niezaokrąglony kąt ostry, a poza tym wykończeniem tzn szlifowaniem, polerowaniem, gładze-
niem i tak musiałby się zajmować człowiek. 

Jako stanowisko pracy należy przygotować drewniany kawalet, jak na zdjęciach, płytke marmu-

ru carrayjskiego o rzomiarach 20 x 20 x 3 cm, narzędzia, które po włosku zowią się: subbia 

(zyli jakby szpikulec), scalpello(dłuto) i gradinę (zobaczymy je na zdjęciach poniżej).  

Dlaczego drewniany kawalet? Poniewaz drzewo amortyzuje drgania, a metal je przenosi, wię 
płytka na metalowym kawalecie szybko uległaby destrukcji. 
Dlaczego płytka, zamiast bloku? jest łatwiejsza do zdobycia w naszych warunkach, a pon-
dato właśnie przy rzeźbieniu płytki wychodzą te same problemy co w rzeźbieniu krawędzi czy 
cieńszych ażurowych elementów. Można sie w ten sposób nauczyć tak kuć i prowadzić narzę-
dzia, by nie odłupać kawałka marmuru 

Do pobijania narzędzi  stosujemy młotki, najlepiej 
rzeźbiarskie, w kształcie dzwonka. Należy pamiętac 
o  środkach ochrony: przede wszystkim okularach, 
fartuchach oraz nakładkach na buty, gdyby dłuto 
lub pobijak spadło na nogę. Ponadto potrzebne sa 
pędzle do omiatania pyłu i skutych drobin marmu-
ru. Kawalet npownien być ustawiony w  przewiew-
nym pomieszczeniu,  gdyż pył może się unosić w 
powietrzu. 



Paskowanie 
 
Według starej szkoły nauke rzeźbienia rozpoczynano od tzw paskowania czyli kucia subbią 
prostych, w miarę głębokich linii równoległych, odległych od siebie o 1 cm przez całą szero-
kość płytki, w wyniku czego powstawały jakby paski na płytce, stąd nazwa - paskowanie. 

 Potem w celu doskonalenia prowadzenia subbii, rzeźbi się linie prostopadłe do wcześniej 

wykonanych., Powstaje więc siatka linii rys,. Następnie w celu doskonalenie precyzji i jakości 

naszj pracy,  wykonuje się to samo ćwiczenie, tworząc gęstszą siatkę co 5 mm.  



 

Przy używaniu subbi i czy innych narzędzi należy zwrócić uwagę na prawidłowy sposób trzy-
mania subbi czy innego narzędzi i prawidłowe ułożenie względem płytki. Narzędzi - subbi, 
dłut, gradin się nie ściska, ale trzymając subbię w ręce, luźno podtrzymuje  prowadzi kciukiem 
od spodu wsuwa się między 5 pale a resztedłoni 9zob na zdjęćiu), Dzięki temu uderzenia pobi-
jaka nie przenoszą sie na nadgarstek,  i nie niszczą  stawów i ręk.  
Po nauce wykonywania subbial inii prostych przyjdzi epora  na linie o innych kształatach Syb-
bia służy więc do wyznaczania kształtów rzeźbionych elementów oraz do celów deokarcyjnych 

Scinanie skosów 
 
Kolejnym narzędziem koniecznym do pracy  jest scal-
pelloo czyli dłuto. Może mieć ono  szerokości. zasadni-
czo służu ono do wykuwania ostsatecznych kształtów 
i  wyrównywania wyżłobionych wcześiej gradina po-
wierzchni. 
 
Zbieranie marmuru wg wskanego kształtu  
 
Po wykoanniu kratownic kolejnym zaś zadaniem przy-
gotowującym do rzeźby jest zdjęcie ok 1-centymetrowej 
warstwy płytki. 



W tym celu, aby mozna było bezpiecznie to czynić ścina się schodzące się górne  krawedzie 

płytki, tworzac skos, który pozwoli bezpiecznie użyć kolejnego narzędzia - gradiny.  

Jest to zrazem ćwicznie, które uczy wybierania warstw marmuru wg zaryswoanego subbią 
kształtu Następnie gradina czyli uzębionym dłutem doś szybko pogłębia sie wystrasowaną w 
lnie płytkę wg kształtu zbudowanego z prostokątów i kwadratu krzyza: najpierw  ramiona, po-
tem środek. Nalezy pamiętać, zby tam gdzie to 
jets możliwe, a zwłaszcza blisko krawedzi kuć od 
brzegu płytki do śodka, aby nie utracić płytki 



Wyrównywanie, szlifowanie, gładzenie 
 
Następnym ćwiczeniem jest wyrówanie “odchudzonej” za pomoca gradiny płytki. W tym celu 
większe nierówności wyrównuje ise za pomcą dłuta, a następnie szlifuje sie i gładzi 
Do szlifowania używa sie najpirew kamienia karborundowego 

Szlifuje się na mokro. 



 

Następnie używa sie do wygładzenia stopniowo papierów ściernych o coraz większej zairni-
stości, napierw 80 lub 100, potem 120, potem 200, 400, 600, 800, 1000 a nawet 1200 

Bardzo ważne, by zwiększając ziarnistość, po każdym użyciu danego papieru ściernego bar-
dzo dokładnie wymyć i najlepiej sprężonym powietrzem wyczyścić i wysuszyć płytkę, abyusu-
nąc opiłki, które mogłyby te płytkę zarysować.  



Kiedy płytka jest juz gładka można ją wyplerwoać, użwyajac waty z proszkiem SnO2. 

Płytke poleruje się aż, będą się w niej odbijały place lub inne rzeczy.  



Wykuwanie Liter 
 
Bardzo ważna umiejętnością rzebiasrką jest rzeźbienie liter w kamieniu. Koncentrują się tu 
na technologii, bez wchodzenia w arkana liternictwa należy wspomnieć, że wykuwanie liter 
rozpoczynamy od wykucia subbią zaprojektowanego wcześniej kształtu litery 

A następnie pogłebia i poszerza dłutem, ścinając krawędzie liter. 

Potem można litery popatynować czyli nadać im kolor 


