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ANDRZEJ FJSCHINGER i KAMILLA PISKOZUB

PROBLEMY KONSERWATORSKIE ARRASÓW WAWELSKICH

W dniu 16.11.1961 roku powróciły do Polski 
— po przeszło dwudziestoletniej nieobecności — 
skarby wawelskie, wśród których na pierw
szym miejscu wymienić należy kolekcję słyn
nych arrasów Zygmunta Augusta. Powrót, a na
stępnie szybkie udostępnienie społeczeństwu 
całości zbioru w salach zamku królewskiego na 
Wawelu, umożliwiły podjęcie na nowo badań 
naukowych nad tym zbiorem, badań przerwa
nych w r. 1939. Rozpoczęcie nowych prac ba
dawczych uważać trzeba za zadanie szczegól
nie pilne ze względu na konieczność wprowa
dzenia do nauki spostrzeżeń nowej historio
grafii, rozwiązania szeregu problemów nie po
dejmowanych w dawniejszych opracowaniach,1 
bądź traktowanych marginesowo. Celem niniej
szego artykułu jest zwrócenie uwagi na pomi
jane dotychczas zagadnienia konserwatorskie, 
związane z wawelską kolekcją arrasów, zazna
jomienie z ich stanem zachowania oraz proble
matyką prac prowadzonych nad ich zabezpie
czeniem i odnawianiem. Napisany w ciągu 
krótkiego czasu, nie może być uważany za wy
czerpujące opracowanie — jego zadaniem jest 
opublikowanie pierwszych spostrzeżeń w tej 
dziedzinie.

Dochowanie się do naszych dni imponują
cego zarówno ilościowo jak i jakościowo zbioru

1 M. M o r e l o w s k i ,  Arrasy  w aw elsk ie  Z y gm u n 
ta Augusta,  (wyd. II), Kraków 1929; M. G ę b a r o -  
w ł c z  i T. M a ń k o w s k i ,  A rrasy  Zygm unta  Augu
sta, Rocznik Krakow ski X X IX , K raków  1937. Mate
riały zaw arte w  tych pracach w  dużej m ierze posłu-

królewskich arrasów, niejednokrotnie narażo
nego na zniszczenie, w dużej mierze było uza
leżnione od troski zarówno jego pierwszego 
właściciela, króla Zygmunta Augusta, jak i na
stępnego, którym stała się Rzeczpospolita. Obec
ny stan tych niezwykle cennych tkanin jest 
jednak wynikiem ich długiej i skomplikowa
nej historii, gdzie po latach sprzyjających kró
lewskiej kolekcji, następowały okresy rabun
ków i zniszczeń. Jak ustaliły badania M. Gęba- 
rowicza i T. Mańkowskiego oraz M. Morelow- 
skiego *, pierwsze serie figuralne arrasów: dzie
je rajskie i dzieje Noego zakupione zostały za
pewne około r. 1548; w r. 1553 zdobiły one 
(wraz z serią dziejów Mojżesza, która zapewne 
została odziedziczona po królu Zygmuncie I) sy
pialnię króla i sąsiednie sale Zamku Wawelskie
go, przygotowane na uroczystość zaślubin Zy
gmunta Augusta z Katarzyną Mantuańską -. 
Po r. 1553 nabyta została seria budowy wieży 
Babel a dalej wielki zbiór arrasów o tematyce 
zwierzęcej, tkaniny z herbami Polski i Litwy, 
groteskowe z królewską cyfrą „SA“ i inne. 
Wszystkie te „opony“ wykonane w Brukseli 
w najsłynniejszych ówczesnych warsztatach, wg 
kartonów wybitnego manierysty Michała Co- 
xiena (arrasy figuralne) czy równie wówczas 
sławnego Willema Tonsa (arrasy zwierzęce),

żyły autorom  cio opracow ania ustępu dot. dziejów  
zbioru do  r. 1939.

2 G ę b a r o w i c z ,  M a ń k o w s k i ,  ot c., aneks 
V s. 186—7.
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stanowią wyjątkowo cenną kolekcję, uderzającą 
swą stylistyczną jednolitością i najwyższą ja
kością wyrazu artystycznego. O ich znaczeniu 
świadczą liczne powtórzenia figuralnych serii 
wawelskich, tkane dla innych dworów europej
skich aż do połowy w. XVII. Sprowadzane na 
Wawel partiami i dostosowywane przy tym 
swymi wymiarami do ścian poszczególnych sal 3 
arrasy Zygmunta Augusta pozostawały pod 
opieką tkaczy, pochodzących z Flandrii, których 
nazwiska znamy z zachowanych częściowo prze
kazów archiwalnych 4.

W r. 1571 cały królewski zbiór tkanin zapi
sany został w testamencie Zygmunta Augusta 
jego siostrom w dożywotnie użytkowanie a po 
ich śmierci Rzeczypospolitej. Na mocy tego te
stamentu w r. 1581, w kilkadziesiąt lat po po
wstaniu, imponująca kolekcja ostatniego z Ja
giellonów, stała się własnością państwową, 
przynależną do znajdującego się na Wawelu 
Skarbca Koronnego. W jej skład wchodziło 
wówczas ponad 350 tkanin, w  tym około połowę 
stanowiły arrasy brukselskie, sprowadzone przez 
Zygmunta Augusta, a na resztę przypadały opo
ny odziedziczone po królu Zygmuncie I, dary 
różnych osób i tp .5. Tkanin z królewskiego zbio
ru używał częściowo Stefan Batory, a w całości 
Zygmunt III Waza, który traktował je jako 
swoją własność, nie przestrzegając postanowień 
testamentu z r. 1571. Podobnie jak za czasów 
Zygmunta Augusta czynna była na Wawelu 
u schyłku w. XVI na pocz. w. XVII pracownia 
tapisjerska, w której nie tylko tkano nowe opo
ny, lecz także naprawiano i konserwowano 
dawne. Dopiero po śmierci Zygmunta III ko
lekcja arrasów wawelskich znalazła się w Skarb
cu Koronnym na Wawelu. Przebywały tu one 
do r. 1655 tj. do wojny szwedzkiej zwanej poto
pem; wywiezione wówczas do Lubowli na Spi

3 Jak w ynika z badań prow adzonych w latach
1960—61 w  zw iązku z opracow yw aniem  projektu roz
m ieszczenia arrasów  w  salach  Zamku W aw elskiego  
(obejm ujących z  jednej strony w szystk ie  wzm ianki 
arch iw alne a z  drugiej dokonanie dokładnych pom ia
rów), arrasy figuralne oraz n iektóre zw ierzęce prze
znaczone były do  sa l reprezentacyjnych na  II piętrze, 
natom iast pozostałe zw ierzęce i herbow e do bardziej
kam eralnych kom nat I p., gdzie tw orzyły zespoły d e
koracyjne zarów no na ścianach jak i  w  oknach. Obec
na ekspozycja arrasów  (m im o znacznych trudności 
w ynikających, przede w szystkim , ze  złego stanu za
chow ania, uniem ożliw iającego w ystaw ien ie niektórych

szu, wraz z klejnotami Skarbca uniknęły szczę
śliwie grabieży fi. Koronacja króla Michała Ko- 
rybuta Wiśniowieckiego zastała arrasy wawel
skie w Gdańsku. Abdykując w r. 1668, Jan Ka
zimierz zastawił bowiem kolekcję, złożoną wów
czas z 157 sztuk, u kupca gdańskiego Franciszka 
Gratty; rozpoczął się wówczas długi, blisko 
60-letni okres składowania tkanin królewskich 
w Gdańsku. Czasowe przejście w ręce pryw at
ne nie odbiło się na i Oh stanie zachowania; a r
rasy — przede wszystkim z racji swej wartości 
jako zastawu — były przez Grattę konserwo
wane, co dało powód do jego pretensji po śmier
ci Jana Kazimierza o zwrot kosztów 7. Wyku
pione z zastawu w r. 1724, arrasy wawelskie 
przewiezione zostały do Warszawy. Jednakże nie 
zawieszono ich na zamku ani nie oddano do uży
wania króla, lecz złożone zostały na przecho
wanie konwentowi Karmelitów Bosych za sta
łym rocznym wynagrodzeniem. W r. 1736, z ini
cjatywy podskarbiego Jana Moszyńskiego, prze
prowadzono ostatnią wówczas konserwację 
„obicia potopowego“. Dokonał jej Antoni Leu- 
lier, tapisjer królewski Augusta III, wynagro
dzony za to kwotą 40 dukatów. Z przechowania 
u Karmelitów wypożyczone zostały arrasy wa
welskie raz tylko do dekoracji sal zamku w ar
szawskiego w r. 1764 na czas uroczystości ko
ronacyjnych króla Stanisława Augusta Ponia
towskiego. „Nie umiano jednak przy tym usza
nować cennego zabytku przeszłości“ ; nie do
stosowane swymi wymiarami do ścian sal, nie 
mieszczące się w mniejszych, niż wawelskie, sa
lach, arrasy uległy wówczas znacznym uszko
dzeniom przez obcięcie części bordiur, listew 
i „galonków złotych“ na znacznych przestrze
niach. W r. 1785 zbiór arrasów przeniesiono do 
pałacu Rzeczpospolitej; w dziesięć la t później

tkanin) w znacznej mierze odtwarza ich historyczny  
układ.

4 W ym ienić tu należy przede w szystk im  Rodry- 
ka Derm oyena i Josia van M ollenbrock ( G ę b a r o -  
w i c z ,  M a ń k o w s k i ,  о. c., s. 15—16).

5 Por. spis arrasów  i innych tkanin króla Z yg
munta Augusta dokonany w  r. 1573 ( G ę b a r o w i c z ,  
M a ń k o w s k i ,  о. c., s. 26 i 27 oraz aneks VI na  
s. 188— 190). '

6 W. T o m k i e w i c z ,  Z dzie jów  polskiego m e 
cenatu artystycznego  w  w ieku  XVII.  W rocław  1952, 
s. 51.

' T o m k i e w i c z ,  о c., s. 256, przypis 133..........
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wywiezione zostały do Rosji na rozkaz carycy 
Katarzyny II.

Zrabowane przez carat arrasy wawelskie do 
r. 1860—61 spoczywały w składach pałacu Tau- 
rydzkiego w Petersburgu, po czym rozdzielono 
je i przeznaczono częściowo do dekoracji pałacu 
carskiego w Gatczynie, częściowo do Pałacu 
Zimowego oraz Akademii Sztuk Pięknych, Mu
zeum Stajni Dworskich i innych zbiorów w Pe
tersburgu. Z czasem nastąpiło dalsze dzielenie 
zbiorów: dwie sztuki tkanin odesłano do pałacu 
carskiego w Liwadii, dwie inne ofiarowane zo
stały Woroncowowi-Daszkowi. Przy dekorowa
niu arrasami sal w  Gatczynie, odcinano bor- 
diury i obramienia a także wycinano w tkani
nach otwory na drzwi, kominki czy nawet 
świeczniki ścienne. Niektóre mniejsze opony 
zwierzęce a także herbowe obrócono na pokry
cie mebli (ryc. 1) odcinając przy tym  zbędne 
fragmenty. Rozproszony i uszczuplony zbiór 
wawelskich arrasów został po roku 1920 odszu
kany w różnych składach przez Komisję Re
windykacyjną z udziałem prof. Morelo wskiego; 
do r. 1926 wróciło do Polski, w ramach rewin
dykacji zagrabionego przez carat polskiego mie
nia kulturalnego, 136 arrasów z pierwotnego 
zbioru wawelskiego Zygmunta Augusta. Znacz
na część tkanin była uszkodzona skutkiem ich 
obcinania, jednakże wiele obciętych fragmen
tów zebranych w Gatczynie przez tamtejszego 
zarządcę zostało zwróconych wraz z arrasami.

W r. 1926 wszystkie arrasy znalazły się na 
Wawelu. Przekazane specjalną uchwałą Rady 
Ministrów do zbiorów wawelskich słynne tka
niny złożone zostały w  osobnym budynku po
szpitalnym, gdzie zorganizowano wówczas pra
cownię konserwatorską. W latach 1928—39 w 
pracowni tej stale pracowały ti'zy osoby pod 
kierunkiem B. Łukasiewiczowej. Ówczesna kon
serwacja arrasów polegała głównie na ich 
odczyszczeniu i zabezpieczeniu; wobec małych 
funduszów przeznaczonych na ten cel a także 
i braku dostatecznej ilości wykwalifikowanych 
sił nie przystąpiono w tym  okresie do ich kon

8 Pozostały w kraju cztery arrasy zw ierzęce, w y 
pożyczone na  krótko przed w ybuchem  w ojny do d e
koracji Zamku w arszaw skiego na życzenie prez. Mo
ścickiego; ocalałe szczęśliw ie w  czasie pożaru zam
ku a następnie w ykupione w  czasie  okupacji z rąk

serwacji trwałej, połączonej z rekonstrukcją 
ubytków. W pierwszym okresie prace konser
watorskie polegały na niszczeniu gąsienic moli 
(w r. 1928 usunięto ponad 1100 sztuk), usuwa
niu różnego typu łat, wśród których dużo było 
wełnianych (odpruto ich około 20 kg), dokład
nym oczyszczaniu tkanin a następnie prowizo
rycznym szczepianiu pęknięć. Tak zabezpieczo
ny arras otrzymywał w swej górnej części przy
szyty gurt, połączony z gurtami pionowymi; na 
nim umieszczano haczyki do zawieszania. Jed
nocześnie w salach zamku wawelskiego umoco
wano w ścianach żelazne pręty ze specjalnym 
urządzeniem pozwalającym na szybkie spusz
czanie tkaniny na ziemię np. w wypadku po
żaru. Zwracano przy tym uwagę na dostęp po
wietrza, wieszając arrasy w pewnej odległości 
od ścian; co pewien czas były one dokładnie 
przeglądane i specjalnie wietrzone. Nie wszyst
kie arrasy nadawały się do zawieszenia i ekspo
nowania; należały do nich przede wszystkim ar
rasy herbowe i niektóre zwierzęce, pocięte i do
stosowane w Rosji do mebli; składano je wów
czas prowizorycznie, przyszywając na płót
nie poszczególne odnalezione fragmenty (ryc. 
2, 3), a w niektórych wypadkach uzupełniając 
je podmalowanym tłem.

Dzięki szybkiej akcji ewakuacyjnej, podję
tej przez kustosza Zbiorów Państwowych na 
Wawelu dra Stanisława Swierza-Zaleskiego, 
udało się w r. 1939 wywieźć do Rumunii więk
szość najbardziej cennych zabytków z Wawelu: 
rozpoczął się wówczas nowy, trwający 20 lat, 
okres przebywania wawelskich skarbów na
rodowych poza granicami kraju. Wywieziono 
wówczas z Wawelu 132 sztuki arrasów w spe
cjalnie przygotowanych skrzyniach, wybitych 
blachą8. Dalszy szlak ewakuacji skarbów wa
welskich wiódł z Rumunii do Francji. Na po
czątku r. 1940 znalazły się w Aubusson, w od
danej na ten cel fabryce Branquerie- Tam też 
po raz pierwszy od początku ewakuacji otwar
to skrzynie, stwierdzając uszkodzenie jednej, 
zawierającej dziesięć sztuk tkanin. Skutkiem

przypadkow ego posiadacza, rów nież m e zostały za
grabione przez hitlerow ców . Eksponowane po raz 
pierw szy po w ojn ie  na w ystaw ie  Odrodzenia w  r. 1953. 
obecnie znajdują się w  M uzeum Narodowym  w  W ar
szawie.
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przedostania się wody do arrasów, a następnie 
działania pleśni oraz zmian temperatury (przej
ście od silnych upałów do mrozów), doznały one 
poważnych zniszczeń. Uszkodzone arrasy od
dane zostały do naprawy francuskim specjali
stom. Zastosowali oni wówczas metodę konser
watorską, stosowaną od dawna w wytwórniach 
gobelinniczych, polegającą na usuwaniu znisz
czonych części tkaniny a następnie wypełnia
niu powstałych luk nową tkaniną, tkaną tą  sa
mą techniką i przy użyciu jak najbardziej zbli
żonych do oryginału materiałów. Metoda ta, 
której niewątpliwie cechą dodatnią jest stosun
kowo duża szybkość (prace rekonstrukcyjne 
wykonuje się tu częściowo na warsztatach tkac
kich), posiada jednak pewną wadę, jaką obcią
żone są w mniejszym lub większym stopniu 
wszystkie tradycyjne sposoby konserwatorskie, 
oparte wprost na produkcji rzemieślniczej; nad
mierne, często, zastępowanie części oryginal
nych nowymi. W ciągu kilku miesięcy udało 
się w  Aubusson dokonać tym systemem napra
wy ok. 90% uszkodzeń jednego tylko arrasu 
z r. 1560 z herbem Korczak; skończenie tej pra
cy jak i zamierzoną konserwację ośmiu werdiur 
uniemożliwiło wkroczenie Niemców do Fran
cji i konieczność dalszej ewakuacji. Wywiezio
ne do Anglii, już w lipcu 1940 roku skarby 
wawelskie znalazły się w Kanadzie. W ciągu 
dwudziestoletniego pobytu w Kanadzie, arrasy 
kilkakrotnie zmieniały miejsce przechowywa
nia. Do r. 1945 znajdowały się w specjalnym 
budynku w Ottawie, otoczone opieką dra 
St. Swierza-Zaleskiego oraz inż. J. Polkow
skiego; wówczas podszyto je płótnem, co w wa
runkach długo trwającego magazynowania oka
zało się bardzo korzystne, w dużej mierze chro
niąc olbrzymie tkaniny przed powstaniem za
łamań. Po r. 1945, początkowo ukryte przez ko
ła emigracyjne, ostatecznie znalazły się w ma
gazynie Muzeum Prowincjonalnego w Quebec; 
tu rolę ich opiekuna spełniał z dużym po
święceniem inż. Polkowski, którego bezintere
sowna praca, prowadzona niezależnie od róż
nych swarów emigracji, ochroniła arrasy od

9  Por. J. S z a b ł o w s k i ,  O dyseja  S karbów  N aro
dow ych , Kraków 1960; K. K ę p  l i c  z, M iecz i kobier
ce, W arszawa 1955; S. E. N a h 1 i k, G rabież dzie l 
sztuk i, W rocław 1958.

nieuniknionych, w innym wypadku, zniszczeń 9. 
Przewóz bezcennych obiektów z Kanady do 
Polski odbywał się już w  zupełnie innych wa
runkach, pod opieką dyrektora Państwowych 
Zbiorów Sztuki na Wawelu, prof. Jerzego Szab
łowskiego oraz pod ścisłym nadzorem konser
watorskim prof. Bohdana Marconiego.

Po powrocie na Wawel, arrasy stały się 
przedmiotem szczególnej troski zarówno ze 
strony Dyrekcji Zbiorów jak i pracowni kon
serwacji tkanin. Pracownia ta, zorganizowana 
została już w r. 1947 ze specjalnym uwzględ
nieniem konserwacji tkanin gobelinowych, 
przy czym głównym motywem jej zorganizo
wania był spodziewany powrót arrasów wawel
skich 10. Wobec konieczności jak najszybszego 
udostępnienia społeczeństwu zwróconych obiek
tów, prace konserwatorskie ograniczyły się, 
w pierwszym okresie, do koniecznych zabezpie
czeń przy niektórych tkaninach, dania prowi
zorycznych zawieszeń oraz (w kilku wypad
kach) przyszycia brakujących fragmentów bor- 
diur. Dopiero po otwarciu nowej ekspozycji sal 
zamku wawelskiego przystąpiono do opracowa
nia długofalowego programu konserwacji arra
sów wawelskich, w  oparciu o dokładne okre
ślenie stanu zachowania poszczególnych tkanin.

*

Stan zachowania kolekcji tkanin Zygmunta 
Augusta, biorąc pod uwagę jego burzliwą hi
storię, określić należy jako bardzo dobry. Jest 
to dowodem z jednej strony wysokiej jakości 
arrasów, które na ogół nie mają sobie równych 
wśród innych tkanin gobelinowych, znajdują
cych się obecnie w zbiorach polskich, z drugiej 
zaś — wyjątkowej staranności, stosowanej przy 
ich przechowaniu za czasów królewskich i w 
okresie międzywojennym, wyników której nie 
potrafiły zniweczyć okresy zaniedbań i znisz
czeń. Przy ogólnie dobrym stanie zachowania, 
tym  bardziej rażące są różnego typu uszkodze
nia, niejednokrotnie bardzo poważne. Wynikły 
one z różnych przyczyn; nieuchronnie niszczą
cego działania czasu, częstego przewożenia tka-

1 0  Por. T. M a ń k o w s k i ,  P racow nie kon serw a
torsk ie  P ań stw ow ych  Z b iorów  S ztu k i na W aw elu , 
„Ochrona Zabytków “ II, 3, K raków  1949.
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nin czy nieumiejętnego, a czasem wręcz szkod
liwego, obchodzenia się z nimi (w czasie deko
rowania zamku warszawskiego w r. 1764, 
a zwłaszcza użytkowania ich w  Gatczynie za 
czasów carskich).

Jednym z bardziej szkodliwych czynników 
jest osiadający na nich pył, zawierający (zwłasz
cza w dużych miastach) niszczące włókno skład
niki. Kurz, wżerając się we włókno, osłabia je 
a poza tym wpływa niszcząco na barwniki 
i, obok światła, jest jednym z czynników od
barwiających tkaniny. Silne zabrudzenie nie
których arrasów (zwłaszcza półkoliście wykro
jonych opon herbowych, umieszczanych nad ok
nami) jest dowodem długotrwałego działania na 
nie kurzu. Bardzo niekorzystne są też nagłe 
zmiany temperatury oraz wilgotności w po
mieszczeniach, w których tkaniny takie się 
przechowuje. Szkodzi im zarówno zbyt wielka 
wilgotność, umożliwiająca tworzenie się grzyb
ków pleśni, jak też i przesuszenie powietrza, 
powodujące wysychanie a później kruszenie się 
włókna. W arrasach wawelskich, jak w prawie 
wszystkich tkaninach tego typu, materiałem 
osnowy jest wełna a jako wątek zastosowano 
wełnę, jedwab oraz nić złotą i srebrną. Wełna 
owcza, będąca materiałem dominującym, jest 
bardzo wrażliwa na zmiany wilgotności i tem
peratury, łatwo podlega jej wahaniom. Przenie
sienie tkaniny z pomieszczenia wilgotnego do 
suchego, powoduje często jej kurczenie. Ta
kie sytuacje musiały niejednokrotnie zaistnieć 
w przeszłości i tym należy tłumaczyć fakt po
kurczenia się wielu mniejszych arrasów wa
welskich (zwłaszcza herbowych i zwierzęcych). 
W związku z tymi spostrzeżeniami, nasuwa się 
postulat unikania w przyszłości jakiegokolwiek 
przewożenia tych tkanin, które z reguły powo
duje zmiany tem peratury i wilgotności w ich 
otoczeniu.

Wątek wełniany i jedwabny w arrasach jest 
na ogół w dobrym stanie. Wyjątek stanowi weł
na farbowana na kolor brązowy — jest ona 
przeważnie słaba i skruszała. Przyczyną małej 
wytrzymałości było szkodliwe działanie skład

11 Oddziałuje tu siarczan żelaza (F eS 04 . 7HaO) 
niezbędny przy korze dębow ej do uzyskania brązów  
i czerni. Pow oduje on jednak z czasem  spalan ie i w y 
kruszanie się  w łókna w ełnianego. D latego obecnie 
w skazane byłoby użycie dla brązów i czerni barwni-

ników stosowanych przy farbowaniu do wywo
łania i utrwalenia tego koloru, osłabiających 
wełniane w łóknon . Proces niszczenia, dopro
wadzający z czasem do wykruszania się całych 
partii wątku tego koloru, można najlepiej zaob
serwować na jednej werdiurze zwierzęcej (ryc.
4) oraz pięciu portierach z satyrami, podtrzymu
jącymi kartusze z królewską cyfrą „SA“. Wi
doczne są tu duże braki wełnianego wątku a weł
na jest krucha i łamliwa. Ze zjawiskiem tym 
spotykamy się we wszystkich niemal gobeli
nach i starszych dywanach.

Prócz uszkodzeń, wynikłych głównie z nor
malnego procesu starzenia się tkanin, istnieje 
na arrasach szereg różnorodnych zniszczeń, 
spowodowanych przede wszystkim nieumiejęt
nym i szkodliwym ich użytkowaniem. Uszko
dzenia powstałe przy dekoracji zamku war
szawskiego w r. 1764 znane są z protokołu spi
sanego w r. 1768. Częściowo lub całkowicie ob
cięto wówczas ornamentalne pasy ze złotych 
listków i wąskie szlaki o wijącym się ornamen
cie roślinnym, tworzące obramienia zewnętrz
ne na 7 arrasach figuralnych (Ofiara Abla, 
Zabójstwo Abla, Rozmowa Noego z Bogiem, 
Budowa Arki, Wejście do Arki, Potop i Pomie
szanie języków) oraz na dwóch werdiurach 
zwierzęcych 12. Dalsze braki tego typu powsta
ły w Rosji. W wyniku tych uszkodzeń, spośród 
18 arrasów figuralnych jedynie jeden (Rozpro
szenie ludzkości) zachował się bez żadnych ob
cięć; w sześciu odcięte są szlaki omamentacyj- 
ne wraz ze złotym paskiem i granatową taśmą 
od góry tkaniny, a w jedenastu — od góry 
i dołu. Odcięcia tego typu istnieją również 
w szeregu werdiur zwierzęcych i herbowych. 
Nadto w kilku arrasach zwierzęcych odcięte zo
stały od góry lub dołu tkanin całe bordiury 
groteskowe. Wymienić tu należy również znisz
czone w wielu arrasach narożniki, poprzecinane 
i z kawałków złożone małe bordiurki, często źle 
dobrane i ułożone, brak występujących w każ
dej bordiurze dużych tkanin pasów ornamental
nych ze złotych listków, nieraz na całej szero
kości obrazu (jak w arrasach Ofiara Abla i Pi

ków indantrenówyoh, nie w ym agających użycia szkod
liw ych  d la w łókna w ełn ianego składników , a  dających  
pokrew ne w ybarw ienia.

1! G ę b a r o w i c z .  M a ń k o w s k i ,  о. c., aneks 
XVII, s. 204— 5. '
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jaństwo Noego), szereg ubytków (dziur) rozmai
tej wielkości (ryc. 6). A wreszcie duże zniszcze
nie taśm granatowych lub całkowity ich brak.

Wśród powstałych w Rosji mechanicznych 
uszkodzeń bardziej szczegółowego omówienia 
wymagają wycinane otwory na drzwi, kominki 
itp. Są to długie przecięcia, dochodzące do 
180 cm z kilkucentymetrowymi ubytkami 
w miejscach przecięć oraz mniejsze, w formie 
niezamkniętych prostokątów rozmaitych wiel
kości. W ten sposób uszkodzone zostały nastę
pujące arrasy:
1. Ofiara Abla — dwa przecięcia przez bor- 

diurę dolną i obraz, długości 118 a n  z ubyt
kiem, wynoszącym około 175 cm2.

2. Zabójstwo Abla — przecięcie prostokątne 
w bocznej bordiurze, z ubytkiem około 280 
cm2 (ryc. 5).

3. Potop — przecięcie prostokątne w bocznej 
bordiurze, z niewielkim ubytkiem (ryc. 6).

4. Ofiara Noego — dwa przecięcia przez dol
ną bordiurę i obraz, długości 180 cm, z ubyt
kami wynoszącymi w obrazie ok. 1200 cm2 
a w bordiurze ok. 180 cm2. Nadto trzy prze
cięcia prostokątne: dwa w bordiurze bocz
nej i obrazie, jedno w bordiurze dolnej 
(ryc. 7, 8).

5. Bóg błogosławi Noemu — przecięcie prosto
kątne w bocznej bordiurze.

6. Pijaństwo Noego — dwa przecięcia przez 
dolną bordiurę i obraz, długości 113 cm 
z ubytkami ok. 520 cm2, trzy przecięcia 
w poprzek obrazu i bocznej bordiury, dwa 
przecięcia prostokątne w bordiurze dolnej 
i bocznej.

7. Werdiura z żurawiem (nr inw. 1256) — dwa 
przecięcia w obrazie dł. 46 cm., przecięcie 
na bordiurze dolnej, obraz odcięty z lewej 
strony od bocznej bordiury na całej dłu
gości.

Podobne w typie są zniszczenia tkanin, do
konane w  związku z zastosowaniem ich jako 
obicia meblowe. Skutkiem pocięcia na drobne 
fragmenty, niemal kompletnemu zniszczeniu 
uległ arras z serii zwierzęcych werdiur, przed
stawiający borsuka (nr. inw. 33, ryc. 3), wyka
zujący, mimo pracowitego złożenia kawałków 
w okresie międzywojennym, ubytki wynoszące 
około 50°/o całości. W mniejszym stopniu uszko

dzony został arras z jednorożcem, który po do
prowadzeniu go z powrotem do pierwotnego 
kształtu, wykazuje ok. 15°/o ubytków prowizo
rycznie uzupełnionych podmalowanym płótnem 
(ryc. 2). Poza nielicznymi wyjątkami, ten sam 
los spotkał półkoliste nadokienne arrasy her
bowe, odpowiadające im tkaniny z postaciami 
trzymającymi rogi obfitości (w dawniejszych 
czasach określane jako „in formam arcus“) oraz 
długie, wąskie arrasy o dekoracji groteskowej. 
Poważne braki w tych tkaninach nie pozwalają 
na ich ekspozycję bez przeprowadzenia grun
townych prac konserwatorskich.

Prócz wymienionych wyżej, występuje w a r
rasach wawelskich wiele uszkodzeń powstałych 
skutkiem dawniejszego, nieodpowiedniego prze
chowywania i zaatakowania ich przez mole. 
Najbardziej w ten sposób zostały uszkodzone 
małe tkaniny herbowe (nadokienne i nad- 
drzwiowe) oraz kilka werdiur zwierzęcych.

Najpoważniejsze zniszczenia wykazuje jed
nakże osiem werdiur zwierzęcych o formacie 
pionowym, uszkodzonych w  czasie ewakuacji 
zbioru z Wawelu, w r. 1939. Do normalnych bo
wiem i występujących we wszystkich arrasach 
uszkodzeń, spowodowanych bądź to starzeniem 
się tkaniny, bądź też śladami moli czy wresz
cie mechanicznych, doszły tu przeważające 
zniszczenia nowe, uniemożliwiające obecnie 
ich eksponowanie. Zamoknięte, skutkiem uszko
dzenia skrzyni, a następnie nie wysuszone ar
rasy, zostały zaatakowane przez pleśnie. Póź
niej, skutkiem zmiany temperatury i wilgot
ności przy ich transporcie z Rumunii do 
Francji (stosunkowo wysoka temperatura i wil
gotność w ładowniach statku, mróz przy wyła
dowywaniu i przewożeniu do Aubusson), pokry
te pleśnią, osłabione i zawilgocone włókno pę
kało i kruszało. Potworzyły się wówczas braki 
bądź to w formie ubytków całkowitych, po
wstałych przez wypadnięcie całych fragmen
tów i wątku i osnowy, bądź uszkodzeń o cha
rakterystycznie poszarpanym wątku, w grani
cach których zachowane jeszcze elementy osno
wy, kruszą się i wypadają, bądź wreszcie w  po
staci jaśniejszych plam o nadniszczonych, czę
ściowo kruszących się, wątku i osnowie. Na
stąpiły również pewne odbarwienia i zmiany 
kolorów, osłabiona została ogólnie tak wełnia
na osnowa jak wełniany i jedwabny wątek.
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Wśród werdiur tych, największe zniszczenia do
chodzące do 70% wykazują dwie (Lwica z ma
łymi, n r 42, ryc. 12, 13, 14, Łoś n r 40) w grani
cach od 40 do 50% — cztery (Łoś leżący, n r 45, 
ryc. 9, 10. Dwie czaple, n r 44, Wielbłąd, n r 38: 
Rak, n r 39) a stosunkowo najmniejsze, wyno
szące ok. 30—35% — dwie (Wilk, pożerający 
zająca, n r 41, Jastrząb, pożerający gołębia, nr 
43.) Należy przy tym zaznaczyć, iż dokładne 
określenie procentu zniszczeń można będzie 
określić dopiero po wykonaniu wstępnych prac 
konserwatorskich; wówczas często ujawniają 
się braki, trudno dostrzegalne przy normalnych 
oględzinach.

Dokładne zapoznanie się z aktualnym sta
nem zachowania arrasów wawelskich umożli
wiło ustalenie programu konserwatorskiego, 
uwzględniającego zarówno potrzeby jak 

i istniejące obecnie możliwości.

*

Zadania, jakie stanęły przed pracownią 
konserwacji tkanin Państwowych Zbiorów 
Sztuki na Wawelu, są bardzo poważne, tym 
bardziej, iż w  zakres jej działalności, po
za arrasami, wchodzi także konserwacja innych 
tkanin gobelinowych oraz chorągwi, namiotów, 
zabytkowych obić meblowych czy części rzę
dów na konie. Stąd też program konserwator
ski uwzględniać musi pewne przeciążenie pra
cowni, nawet przy postulowanym znacznym 
powiększeniu jej składu osobowego. Długofa
lowy plan pracy pracowni, w odniesieniu do 
konserwacji arrasów wawelskich, zawiera trzy 
zasadnicze grupy czynności:

1. zabezpieczenie i stała opieka nad ekspo
nowanymi tkaninami;

2. gruntowna konserwacja ośmiu arrasów, 
zniszczonych w czasie ostatniej wojny;

3. gruntowna konserwacja pozostałych 
tkanin z usunięciem uszkodzeń i deformacji, 
powstałych w okresach dawniejszych.

Tymczasowe zabezpieczenie arrasów ekspo
nowanych polega, w pierwszym rzędzie, na usu

1 3  Jest to  tym  bardziej konieczne, iż w szystk ie
w iększych rozm iarów arrasy w aw elsk ie , jak zresztą 
w iększość tkanin gobelinow ych w iszą na w ątku, tzn. 
osnow a przechodzi przy zaw ieszeniu poziomo a w ątek  
pionowo. D ługotrw ałe zaw ieszenie osłabia w ątek, czę
sto doprowadzając do trw ałych deform acji.

waniu płótna, którym podszyto je w Kanadzie 
i zastępowaniu go taśmami, podtrzymującymi 
ciężar tkanin 13. Zastosowano tu  szerokie, mięk
kie i elastyczne taśmy bawełniane, nie stano
wiące żeru dla moli. Każdy arras otrzymuje 
przyszyty na stałe pas taśmy od góry, z boków 
i od dołu; między górnym a dolnym pasem w 
odległościach uzależnionych od wielkości tka
nin, umocowuje się pionowe taśmy, których za>- 
daniem jest przejęcie większej części ciężaru 
arrasu. Pętle do zawieszania umieszczone są na 
pasie górnym i połączone z pasami pionowymi. 
Przy pracy tej jednocześnie umacnia się i pod
szywa siatką bawełnianą wszystkie pęknięcia, 
osłabienia wątku i osnowy, w celu wstrzy
mania dalszego postępu zniszczenia (ryc- 15). 
Prace zabezpieczające rozpoczęto bezpośrednio 
po powrode arrasów z Kanady; do końca maja 
br. wykonano tym  systemem pełne zabezpie
czenie piętnastu (zwierzęcych i herbowych). 
Przeciętnie wykonanie tego typu pracy przy 
tkaninie średniej wielkości pochłania około 60 
do 90 osobogodzin, przy czym im większy jest 
arras, tym bardziej wzrastają trudności wyko
nania zabezpieczenia. Arrasy figuralne, liczące 
niejednokrotnie ponad 40 m2, wymagają za
równo odpowiedniego przystosowania pomiesz
czenia pracowni, jak i  (poza umiejętnościami 
fachowymi) dużego wysiłku fizycznego przy ich 
podszywaniu taśmami.

Do czynnośri zabezpieczających należy rów
nież stałe przeglądanie tkanin i ochrona ich 
przed molami 14.

Zadaniem najbardziej pilnym jest obecnie 
przeprowadzenie odnowienia ośmiu werdiur 
zwierzęcych, uszkodzonych w czasie ostatniej 
wojny, których brak uniemożliwia ostateczne 
wykończenie wawelskiej ekspozycji. Charakter 
zniszczeń, nie pozwalający ani na ich wysta
wianie ani też na długie magazynowanie, zmu
sza do podjęda szeroko zakrojonych prac kon
serwatorskich. Decyzja o ich podjęciu zapadła 
już po pierwszym zapoznaniu się ze stanem za
chowania tkanin; w wyniku dalszych badań

14 Przeciw  m olom  stosuje się  p-D wuchlorobenzen  
czysty <CcH 4 Cl2). Przykrytą gęstym  płótnem  tkaninę  
zostaw ia się pod jego działaniem  na 48 godzin w  
szczeln ie zam kniętym  pom ieszczeniu. D aje to zabez
pieczenie przed m olam i na okres 2  lat.
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postanowiono poddać je gruntownej konser
wacji wraz z rekonstrukcją wszystkich ubyt
ków, będącą wiernym, wykonanym tą samą 
techniką i jak najbardziej podobnymi materia
łami, powtórzeniem oryginału.

Na wstępie dokonano badań chemicznych 
i bakteriologicznych próbek zniszczonych czę
ści w celu stwierdzenia — czy w arrasach tych 
(mimo dokładnego czyszczenia w Aubusson) 
nie przetrwały zarodniki pleśni oraz szkodliwe 
związki chemiczne, które mogły powstać przy 
ich zamoknięciu; badania te jak dotychczas da
ły wynik negatywny 15. W następnej fazie pra
cy przygotowano dokumentację fotograficzną 
arrasów, wykonując duże powiększenia zdjęć 
przedwojennych (ryc. 10) i rejestrując obecny 
stan zniszczeń, oraz rozpoczęto farbowanie 
wełny i jedwabiu przeznaczonych do zarabia
nia wątku. Jako zasadę przyjęto użycie barwni
ków naturalnych, roślinnych i zwierzęcych, naj
bardziej odpowiadających tym, które użyte zo
stały przy wykonywaniu tkaniny, przy założe
niu, iż osiągnięty kolor musi nie tylko odpo
wiadać zmienionej już przez czas barwie ory
ginału, lecz również w  przyszłości podlegać 
nieuniknionym zmianom w tym samym stop
niu. Do wątku wełnianego zastosowano barw
niki naturalne, wypróbowane w wawelskiej 
pracowni w ciągu dziesięciu la t z bardzo do
brymi rezultatami, uzyskiwane z kory dębo
wej, liści brzozy, janowca, indyga, krapu, reze
dy i koszenili1S. Jedwab dotychczas barwiony 
był syntetycznymi barwnikami kwasowymi 
(siarkowymi); obecnie przy konserwacji arra
sów postanowiono zastosować barwniki indan- 
trenowe, zbliżone w tonacji koloru i sposobie 
farbowania do r o ś l in n y c h J e d n o c z e ś n ie  
zdjęto płótno z werdiury przedstawiającej ja
strzębia z gołębiem (nr inw. 43) i po prowizo
rycznym umocnieniu najbardziej zniszczonych 
części na siatce, rozpięto ją na krosnach, roz
poczynając już właściwy tok konserwacji (ryc.

,s B adania te przeprow adzili p r o l dr J. Robel 
1 doc. dr R. K owalik.

,e N iem al w szystk ie  recepty farbiarskie ostatecz
nie w ypróbow ane na  W aw elu są  w ynikiem  d ługolet
niej pracy prof. prof. E. P lutyńskiej i W. Szczepanow - 
skiej z  A kadem ii Sztuk Pięknych w  W arszawie; tak
że J. S. T u r s k i  i B.  W i ę c  ł a w e k  — Barwniki 
roślinne i zw ierzęce, W arszawa 1952.

16). Polega ona na wciągnięciu nowej baweł
nianej osnowy we wszystkich miejscach uszko
dzonych, z zachowaniem daleko idącej ostroż
ności, tak aby nie uszkodzić osnowy autentycz
nej (ryc. 17, 18) a następnie równie ostrożnym 
zarabianiu brakującego wątku. Przy dużych 
uszkodzeniach rekonstrukcja oparta jest na do
kładnych rysunkach, opracowanych w skali 
1 :1, w  oparciu o zachowane fragmenty oraz 
fotografie stanu przed zniszczeniem. Rysunki 
te wykonywane są stopniowo, w miarę postę
pu pracy, w  momencie gdy utrwalone już naj
bliższe otoczenie ubytku i wciągnięta w nim 
osnowa pozwala na uniknięcie tworzenia się 
deformacji. Dużą trudność sprawia przy tym 
wysoka jakość arrasów; są to tkaniny o cien
kiej osnowie i delikatnym, precyzyjnym w ąt
ku, gdzie często zastosowana jest nić złota 
i srebrna. W wypadku werdiur zwierzęcych 
występuje przeciętnie 8 nitek osnowy i 42 splo
ty wątku na 1 cm2, a  w niektórych arrasach 
figuralnych splot jest jeszcze delikatniejszyls. 
Żmudność tej pracy uwidacznia się przede 
wszystkim w czasie jej trwania. Efekt, który 
dawny tkacz uzyskiwał jednym przerzuceniem 
wątku, wypracowuje się, przy konserwacji, 
przeplataniem igłą każdej nitki osnowy. Praca 
konserwatorska z natury rzeczy trw a długo a 
obciążają ją dodatkowo sporządzenie dokumen
tacji i przygotowanie materiałów, połączone z 
wykonaniem wielu prób farbowania.

Niemniej poważnym zadaniem będzie pod
jęcie w przyszłości gruntownej konserwacji 
wszystkich pozostałych arrasów wawelskich. 
W pierwszym rzędzie dotyczyć to musi wiel
kich arrasów figuralnych, wykazujących naj
więcej uszkodzeń mechanicznych (przecięcia, 
uszkodzenia bordiur itp.) jak również szczegól
nie nadwątlonych „opon“ zwierzęcych czy her
bowych. Również i w tym wypadku przewidu
je się przeprowadzenie konserwacji połączonej 
z pełną rekonstrukcją ubytków, które ze wzglę-

17 Jest to metoda barw ienia w yprow adzona z re
cept farbiarstw a roślinnego, szczególnie z indygo, 
gdzie zasadą w yw oływ an ia  koloru na  w łók n ie  jest 
utlenianie. — J. S. T u r s k i  i B.  W i ę c ł a w e k  
s. 309.

1 8  D la porównania m ożna podać iż  w  pochodzą
cym  z  końca w. X V I gobelinie, znajdującym  się  w  
zbiorach w aw elsk ich  na 1 cm 2 w ystępują 4 nitk i osno
w y i 16 przepleceń wątku.
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du na specyficzny charakter (długie i wąskie 
braki przy przecięciach, czy wycięte fragmenty 
powtarzających się elementów obramień) są łat
we do odczytania i nie stwarzają trudności 
przy próbie odtworzenia tych części. Niektóre 
z uszkodzeń wymagają stosunkowo szybkiego 
podjęcia prac z uwagi na możliwość powiększa
nia się ubytków. Odrębny natomiast problem 
konserwatorski stanowi kilka tkanin, które 
skutkiem ich pokrajania bądź składają się obec
nie z wielu kawałków z dużymi bardzo ubyt
kami, bądź wykazują braki całych części, np. 
bordiur. Pełna rekonstrukcja tych obiektów 
musiałaby w  konsekwencji doprowadzić do da
leko idących uzupełnień, częściowo skompono
wanych na nowo, a opartych jedynie na bada
niach porównawczych. Z drugiej strony wpro
wadzenie uzupełnień neutralnych czy też róż
niących się wyraźnie sposobem wykonania (np. 
stosowane dawniej malowane płótno) powodu
je nieuchronnie zasadnicze zmiany w wyrazie 
artystycznym tkanin.

Problem jest niełatwy. O ile można się go
dzić z rekonstrukcją niewielkich i powtarzają
cych się fragmentów o tyle raczej niewłaściwa 
byłaby rekonstrukcja dużych braków, będąca 
wprowadzeniem nowych elementów na dużej 
przestrzeni. W tej sytuacji najsłuszniejsze jest 
chyba pozostawienie zachowanych fragmentów 
w ich obecnym stanie z odpowiednim natural
nie ich zabezpieczeniem. Trudno zresztą już dziś 
określić sposób postępowania. Sprawa ta będzie

wymagała poważnego zastanowienia się i za
decydowania dopiero po gruntownym zbada
niu tkanin i przemyśleniu różnych rozwiązań, 
tak, by wybrać najwłaściwsze.

Program prac wawelskiej pracowni konser
wacji tkanin, zakreślony z myślą o najbardziej 
istotnych potrzebach królewskich arrasów (a 
nie obejmujący innych tkanin, niejednokrotnie 
wymagających konserwacji), zakłada koniecz
ność przeprowadzenia wszystkich zabezpieczeń 
arrasów do r. 1963 a gruntownej konserwacji 
ośmiu zniszczonych werdiur do r. 1968. Około 
1966 r. projektuje się rozpoczęcie konserwacji 
arrasów figuralnych oraz najbardziej uszkodzo
nych herbowych i zwierzęcych. W tym celu 
przewidziane jest, w najbliższej przyszłości, 
znaczne powiększenie składu osobowego pra
cowni i zwiększenie jej lokalu ,9.

Przeprowadzenie konserwacji całości zbioru 
arrasów wawelskich i roztoczenie nad nimi 
stałej opieki uważać należy za jedno z czoło
wych przedsięwzięć konserwatorskich w kraju. 
Jest to zarazem zasadniczym obowiązkiem Pań
stwowych Zbiorów Szrtuki na Wawelu, trud
nym, lecz tym milszym, iż nawiązującym do 
najlepszych tradycji opieki nad arrasami, od 
1581 r. stanowiącymi własność Narodu.

mgr A. Fischinger
art. kons. K. Piskozub
P aństw ow e Zbiory Sztuki na W awelu
Kraków

1,1 Postulow ane jest zw iększen ie ilości stałych  
konserw atorów  z  4 d o  8  oraz dodatkow e w ykonyw a
n ie  różnych robót system em  prac zlecanych.
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Ryc. 1. Kanapa z drugiej połow y X IX  w . obita w aw elsk im i arrasami herbow ym i 
(fot. arch. Państw ow ych Zbiorów  Sztuki na W awelu)

Ryc. 2. Arras w aw elsk i z jednorożcem ; stan po doprow adzeniu do p ierw otnego kształtu — w idoczne  
ubytki (fot. arch Państw ow ych Z biorów  Sztuki na W awelu)



Hyc. 3. Arras w aw elski z borsukiem; stan obecny po złożeniu w szystkich istniejących części 
‘ (fot. E. Rachwał)



Ryc. 4. Fragm ent arrasu w aw elsk iego  ze  sm okam i ; zniszczenia wątku o barw ie brązowej
(fot. E. Rachwał)

Ryc. 5. Arras w aw elski „Zabójstwo A bla11; przecięcie z ubytkiem  na boi’diurze bocznej
(fot. W Gottwald)



Ryc. 6 . Arras wawelski „Potop“; ubytki w bordiurze 
(fot. W. Gottwald)





Ryc. 9. Arras w aw elsk i z leżącym  łosiem ; fragm ent ze zniszczeniam i pow stałym i w  1939 r.
(fot. W. Gottwald)

Ryc. 10. Arras w aw elsk i z leżącym  łosiem ; fragm ent ze zniszczeniam i pow stałym i w  1939 r.
(fot. W, Gottwald)



Ryc. 11. Arras w aw elski z leżącym  łosiem , stan  
przedw ojenny (fot W. Jaworski)



Ryc. 12. A rra s  w aw elski z lw icą; frag m en t ze zniszczeniam i pow stałym i w  1939 r.
(fot, W. Gottwald)

Ryc. 13. Arras w aw elsk i z lw icą; fragm ent ze  zn iszczen iam i pow stałym i w  1939 r.
(fot. W. Gottwald)



Ryc. 14. Arras w aw elski z lw icą; fragm ent ze zniszczeniam i pow stałym i 
w  1939 r. (fot. W. Gottwald)



Ryc 15. Odwrocie w aw elskiego arrasu herbow ego, zabezpieczenie za pomoc;) taśm
(fot, E. Rachwał)



Ryc. 16. A rras  w aw elsk i z jas trzęb iem  rozp ięty  n a  k ro snach  w  trak c ie  konserw acji
(fot. E. R achw ał)

Ryc. 17. K onserwacja arrasu w aw elsk iego  z jastrzębiem  — w ciąganie osnow y
(fot. E. R achwał)




