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BOHDAN MARCONI

KONSERWACJA OBRAZÓW I MALOWIDEŁ ŚCIENNYCH

Bogate wyposażenie m alarskie pałacu wi
lanowskiego składa się z obrazów malowanych 
na płótnie, związanych z architekturą w  postaci 
plafonów, fryzów, supraport i panneaux oraz z 
m alowideł ściennych, zdobiących stropy, fasety, 
sklepienia i ściany. Choć spełniają one to samo 
zadanie dekorowania wnętrz, ze względu na 
różnice zagadnień konserwatorskich, odm ien
nych w wypadku obrazów i malowideł ścien
nych, słuszne w ydaje się omówienie stanu za
chowania, przeprowadzonych badań i odkryć 
oraz przebiegu prac konserw atorskich każdego 
z tych dwóch rodzajów malowideł oddzielnie. 
O podziale tym decydują głównie różnice w za-'" 
gadnieniach historyczno- i estetyczno-konser- 
watorskich.

Obrazy na płótnie, jakkolwiek źle zacho
wane, zniekształcone przez przemalowanie, nie 
daw ały podstaw do dyskutow ania programu 
ich konserw acji. Odmiennie przedstaw iała się 
spraw a konserwacji malowideł ściennych. 
W w ielu pokojach malowidła naw arstw iały się 
dw u- i trzykrotnie. Każda praw ie zm iana kom 
pozycji m alarskiej związana była ze zmianami 
architektonicznym i wnętrz. Stan zachowania, 
w artość artystyczna i historyczna, program ge
nera lny  konserwacji, przeznaczenie poszcze
gólnych w nętrz oraz względy konserwatorsko- 
techniczne decydowały o przywróceniu daw 
niejszego zachowanego malowidła lub pozosta-

1 Na płótnie dublującym obraz Siemiginowsikiego 
„Lato“ z Sypialni Króla, odkryto napis, stwierdzają-

wieniu późniejszych zmian. Badania i dokona
ne na  m ałyah fragm entach odkrycia, a naw et 
próbne punktow anie ubytków, były m ateria
łem dyskutow anym  przez Komisję Opiniodaw
czą, powołaną w 1955 r. przez M inistra K ultu
ry  i Sztuki. Wyłoniona Podkomisja dla Konser
wacji M alarstwa pod przewodnictwem autora 
przygotowywała m ateriał do dyskusji. Z n ie
wielkimi w yjątkam i sugestie Głównego Labo
ratorium  i Pracowni Konserwacji M alarstwa 
Pracowni Konserwacji Zabytków były zatw ier
dzane.

Bogaty m ateriał, na który składają się w y
niki badań wielkiej ilości obrazów i malowideł 
ściennych, ich konserwacja techniczna i pro
blemy artystyczno-konserwatorskie, pozwala 
na ogólne omówienie, na podanie przykładów 
ważniejszych dzieł, najtrudniejszych zagadnień 
oraz zasygnalizowanie m ateriałów  do historii 
konserwacji i technik malarskich. Poszczegól
ne zagadnienia dotyczące badań, techniki kon
serw atorskiej i rozwiązań artystycznych będą 
publikow ane po zakończeniu wszystkich prac 
konserwatorskich.

O b r a z y  n a  p ł ó t n i e  (głównie z XVII 
wieku). Obrazy w większości dublow ano na 
k lajster mączny, przypuszczalnie już w  XVIII 
w., a niew ątpliw ie na przełomie XIX i XX w ie
ku L Ich stan techniczny był zły. Stw ier
dzono zapleśnienie (ryc. 1), wystąpienie któ-

cy, że restauracji dokonał w  1903 r. Zygmunt Strza- 
łecki.
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rego należy przypisać zawilgoceniu gmachu 
i dodatkowej pożywce, k tórą stanowił klajster. 
Plafony były w  wielu m iejscach przyśrubo
wane, lub podwieszone za pomocą pasków płót
na do poprzeczek krosien w celu zmniejszenia 
wybrzuszenia zwisającego malowidła; powierz
chnia tak podwieszonych obrazów podobna by
ła do pikowanego m ateraca (ryc. 2). Liczne 
ubytki farby i zaprawy kitowano wadliw ie ki
tem  tw ardym  o zawartości oleju. Dwa rodzaje 
kitów wydają się świadczyć o dw ukrotnym  od
nawianiu w  różnych epokach. Większość obra
zów była praw ie całkowicie przemalowana, jed
nak bez zasadniczych zm ian oryginalnej kom 
pozycji, a jedynie drobnych fragm entów. Prze
m alowania te, wykonane farbam i olejnymi, sil
nie pociemniały (ryc. 4). Pociemniał również 
werniks olejno-żywiczny, a specjalnie retusze 
w ykonane na przełomie XIX i XX w., przekra
czające znacznie granice uszkodzeń, w ystępu
jące w postaci ciemnych plam (ryc. 3).

Obrazy ^wymagające nowego dublow ania i 
usunięcia dawnego, odczyszczono z k la jstru  
i  zdublowano na masę woskową tzw. metodą 
holenderską. Niewielka ilość obrazów nie dublo
wanych, o zdrowym płótnie oryginalnym , zo
stała w m iejscach rozdarcia podklejona ła tka
mi. W szystkie obrazy zostały poddane badaniom 
fluorescencji wzbudzonej prom ieniam i poza- 
fiołkowymi. Niektóre z nich badano radiosko- 
powo lub wykonyw ano również radiografie.

Niestety, wielkość obrazów i trudności w  za
ciem nieniu dużej pracowni o licznych oknach, 
nie pozwoliły na w ykonanie fotograficznej do
kum entacji fluorescencji i w  podczerwieni. 
Badanie fluorescencji odbywało się przed kon
serwacją i w czasie usuwania przem alowań za 
pomocą prowizorycznego osłonięcia badanego 
fragm entu obrazu i lam py kwarcowej anali
tycznej. Ze względu na zniekształcające re tu 
sze, pociem niały w erniks i przemalowania, 
obrazy odczyszczono z tych naleciałości. Na 
m ałych fragm entach, w różnych miejscach 
obrazów, dokonywano próbnych odkrywek. 
Stwierdzono, że obrazy n ie  były uprzednio zbyt 
mocno zmywane. Przem yć farby oryginalnej, 
w ystępujących tak  często w  form ie zaawanso
wanej w  dawniej „odnawianych“ obrazach, nie 
stwierdzono. Zniszczenia polegały głównie na 
niewielkich, w  stosunku do powierzchni, lecz

bardzo licznych ubytkach farby i zaprawy 
(ryc. 4, 5, 6). Usuwania w erniksu i przemalo
w ań (ryc. 4) dokonywano m ałymi fragm entam i, 
kontrolując przebieg pracy za pomocą m ikro
skopu binokularowego i lam py kwarcowej ana
litycznej. Nie usunięto natom iast fragm entów 
nowszych złoceń, wykonanych przypuszczalnie 
w XVIII w., z obrazów zdobiących ściany Gar
deroby Króla, jakkolwiek pokryw ają one 
większą powierzchnię niż pierw otne złoto, two
rzące ram ę dla grotesek, i zachodzą częściowo 
na tło, m alowane olejno. Stw ierdzono bowiem, 
że różne m etody i środki stosow ane n ie pozwa
lają na zmiękczenie m ikstionu, na  k tóry  złoce
nia były kładzione, bez uszkodzenia spodniej 
w arstw y farby  oryginalnej. K itow anie ubyt
ków wykonano kitem  klejowo-kredow ym  z do
datkiem  terpen tyny  weneckiej. W szystkie k i
tow ania były przeprasow ane od strony  płótna 
lekko ogrzanym  żelazkiem, dla lepszego zwią
zania k itu  z płótnem  nasyconym  m asą wo
skową.

Pow ierzchnie obrazów powlekano cienką 
w arstw ą izolacyjną w erniksu mastyksowego; 
punktow ania wykonano farbam i żywicznymi. 
Po wyschnięciu całość cienko werniksowano. 
Przed umieszczeniem w  pałacu na daw nych 
miejscach, obrazy będą pokry te cieniutką w ar
stw ą wosku z domieszką m astyksu, doskona
łym środkiem  ochrony przed u jem nym i w pły
wami atm osferycznym i i nadającym  powierz
chni lekko m atowy wygląd.

Specjalnie trudnym  zagadnieniem  była kon
serw acja obrazów m alowanych klejowo na 
płótnie, stanow iących fryz „en grisaille“ zdo
biący Wielką Sień. Farba proszkowała się i łu
szczyła, płótna były rozdarte i o nierów nej po
wierzchni (ryc. 7). Po przeprow adzonych pró
bach zastosowano, za pomocą rozpylacza, roz
tw ór wodny alkoholu poliwinylowego, który, 
w odpowiednim  stężeniu i ilości, u trw alał do
statecznie farbę nie zm ieniając jej zabarw ienia 
i charakteru.

Badania radiologiczne wykazały in teresują
ce „pentim enti“ w obrazie Callota „Ju trzenka“ 
z G abinetu Zwierciadlanego. P ierw otnie w y
konana głowa „W iatru“, dom niem anego portre
tu  Jakuba Sobieskiego, została przez autora 
zmieniona, umieszczona bardziej pionowo 
(ryc. 4, 5). Obraz ten, praw dopodobnie począt
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kowo wykonany w form ie prostokąta, został 
zmieniony na< tondo. Świadczy o tym  syme
tryczne dosztukowanie z czterech stron  kawał
ków płó tna z zapraw ą i przypuszczalne obcię
cie narożników (ryc. 6). Czy zmiana ta była do
konana przez autora, co jest bardzo prawdo
podobne, trudno  stwierdzić. Obraz był już du
blowany i szw y mogły być przy tym  zabiegu 
wycięte. „Pentim enti“ uwidoczniło się również 
po odczyszczeniu obrazu „Filozofia“ z Biblio
teki Króla.

Najciekawszym odkryciem, dokonanym za 
pomocą prom ieni Rentgena, było ujawnienie 
zmian w kompozycji fryzu, zdobiącego północ
ną ścianę A ntykam ery Króla. W odróżnieniu od 
trzech pozostałych, fryz ten, m alowany „en 
grisaille“, ozdobiony był dwoma barwnymi 
obrazami, podczas gdy pozostałe m iały po jed
nym takim  obrazie w  środku (ryc. 9, 10). Obraz 
z praw ej strony  różnił się fakturą od sąsiednie
go, umieszczonego w centrum. W ykonana ra

diografia wykazała, że jest on namalowany na 
dalszym ciągu bocznej części fryzu ,,en gri
saille“, przedstawiającej „pu tta“ analogicznie do 
innych fryzów (ryc. 8). Przyczyna tej zmiany 
została wyjaśniona na podstawie informacji 
kustosza mgr. W. Fijałkowskiego, opartych na 
jego studiach inwentarzy. W latach 1720— 1726 
Elżbieta Sienią wska przerabiając częściowo 
wnętrza zaleciła skasowanie istniejącej w tej 
ścianie wnęki. Barwny akcent środkowy fryzu, 
w związku ze zmianą kompozycji ściany, praw
dopodobnie nie czynił zadość wymogom po
czucia symetrii. Kazano więc domalować drugi 
obraz. Oczywiście nie usunięto go obecnie, a ra 
diografia pozostanie dokum entem  pierwotnego 
wyglądu tego fryzu.

M ateriały do historii technik malarskich 
wzbogaciły się o odkrycie oryginalnych krosien 
na kilku obrazach plafonowych. Składane 
z dwóch części, łączone były za pomocą gniazd 
i czopów z klinami. Klinów, służących do n a 

Oryginalne krosna z XVII/XVIII w. łączone za pomocą zaczepów i klinów
(fot. B. Marconi)
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prężania płótna brak, gdyż pojaw iają się one 
w krosnach m alarskich dopiero w drugiej po
łowie XVIII w..

Krosna z XVII w. od obrazu Siemiginowskiego „Filo
zofia“ z Biblioteki Króla. A — kliny, В — gwoździe 
żelazne kute (rys. autor)

M a l a r s t w o  ś c i e n n e .  Parter, korpus 
główny. W Wielkiej Sieni odkryto jedynie frag
menty, pochodzących z XVII w., barw nych m a
lowideł w technice wapiennej al secco w gór
nych partiach ścian oraz większe dekoracje 
ornam entalne w ościeżach okien. Te ostatnie 
będą po usunięciu pobiał rekonstruow ane. Ma
lowidła „en grisaille“ z końca XVIII w. two
rzące nad gzymsem fryz im itujący płaskorzeź
by, wykonane są techniką klejową na tynku, 
pokrywającym  starszą w arstw ę gęsto nasieka- 
ną. O dkryte zostały po wym ontowaniu malo
wideł na płótnie, o podobnej kompozycji, w y
konanych klejowo w wieku XIX. Zachowane 
są tylko częściowo, gdyż dla umocowania póź
niejszych płócien wykuw ano wnęki na ich 
krosna. Jeden fragm ent m alowidła ściennego 
zostanie zdjęty i złożony w lapidarium , pozo
stałe będą zinw entaryzow ane i zabezpieczone. 
Zasłonięte zostaną obrazami na płótnie, które

powrócą na daw ne swoje miejsce. Rekonstruk
cja malowideł ściennych m usiałaby być zbyt 
daleko posunięta i stanowić około 40 procent 
powierzchni.

Najlepiej zachowane są m alow idła zdobiące 
fasety Sypialni Króla (tonda) i Królowej (pro
stokąty). W ykonane techniką w apienną al sec
co, przypisyw ane Palloniemu, przem alow ane 
były w XVIII wieku, prawdopodobnie z pole
cenia Sieniawskiej, dla dopasowania do kolory
tu  zmienionych tkanin na ścianach. Przem a
lowanie wykonane zostało techniką klejową, 
głównie w partiach nieba. Usunięcie tych prze- 
m alowań nie nastręcza żadnych trudności 
(ryc. 11). Jako główny barw nik w ykryto  smal- 
tę, oo pozwala określić czas w ykonania prze- 
m alowań najpóźniej na koniec XV III wieku.

Niewątpliwe dzieła M ichelangelo Pallonie
go, to cztery plafony w galerii południowej. 
Malowane techniką buon fresco, z w yraźnym  
konturow ym  rytem  (wgnieceniem świeżego 
tynku w czasie przenoszenia rysunku z karto 
nu) zachowane są, niestety, bardzo źle (ryc. 12). 
Zniszczono epiderm ę przez zeszlifowanie lub 
zmycie kwasem (być może octowym, najczę
ściej stosowanym podczas daw nych restau ra
cji). Przem alow ane zostały w końcu XIX wie
ku przez Antoniego Strzałeckiego, o czym 
świadczy podpis, umieszczony na kraw ędzi 
obrazu „W ygnanie Psyche“. Przem alow ania 
dokonano farbam i klejowymi, być może z n ie
wielkim dodatkiem  mleka. Działanie wpływów 
atm osferycznych na malowidła, znajdujące się 
na otw artej przestrzeni, spowodowało rozłoże
nie spoiwa. Ponieważ oryginalne malowidło 
zachowane jest szczątkowo, postanow iono po
czynić starania o zachowanie przemalowań, 
które utrzym ane są w ram ach konturów  kom

pozycji i odpowiadają barw ą w przybliżeniu 
elem entom  kolorystycznym  oryginału. Będzie 
to utrw alenie dokum entu do historii konserw a
cji. Część południową galerii, dobudowaną 
w epoce saskiej, zdobią plafony m alowane 
w wieku XVIII, wykonane przypuszczalnie 
tem perą (badania są w toku). Ze względu na 
zniszczenie stropu drew nianego i konieczność 
jego wymiany, malowidła zostały przed kilku 
laty podstemplowane.

Galeria północna ozdobiona jest plafonami 
malowanymi klejowo „en grisaille“ ze złocę-
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niami, wykonanym i w początkach XIX w. na 
pierwotnych malowidłach w technice wapien
nej, przypuszczalnie również Palloniego. Ma
lowidła klejowe z ubiegłego wieku zostały prze
m alowane później w tej samej technice, a zło
cenia na nowo przezłocone. Obecnie odsłonięto 
pierw otne malowidła tylko w niewielkich 
fragm entach usuwając malowidło klejowe wy
łącznie w partiach jednobarwnych, gładkich 
pól (ryc. 13). Tynk na ścianach malowanych 
olejno pokrywa daw niejsze kompozycje, w y
konane w technice wapiennej. Częściowe od
słonięcia uwidoczniły na ścianie zachodniej du
że fragm enty kompozycji, przedstawiających 
widoki parku z rzeźbami na postumentach. 
Kompozycje figuralne na przeciwległej ścianie 
w ydają się, niewątpliwie, dziełem Palloniego. 
Poczynione odkrycia stanow iły podstawę dy
skusji dotyczącej program u robót. Fragm ent 
m alowidła na ścianie od strony parku został 
odczyszczony i zapunktow any kropkami, jako 
przykład możliwości rekonstrukcji dyskretnej 
i n ie  fałszującej, a dostrzegalnej w yraźnie z nie
wielkiej odległości (ryc. 14). Malowidła na ścia
nach są, niestety, gęsto nasiekane. Na stropach 
w ykazują znaczne zniszczenia i ubytki. Osta
teczna decyzja nie jest jeszcze powzięta, lecz 
większość członków Komisji przychyla się ra 
czej do  usunięcia malowideł z XIX w., ze 
względu na niewielką ich wartość, zniekształ
cenia przez przem alowanie i praw ie niemożli
wość odczyszczenia. Głównym jednak powo
dem, skłaniającym  do tej decyzji, jest brak har
monii między klasycystycznym  malowidłem 
średniej klasy i barokowymi pasami sklepien- 
nymi, zdobionymi przez Schliitera.

Najdonioślejszym odkryciem  2 w salach par
terow ych było ujaw nienie istnienia malowideł 
w  klatce schodowej, potwierdzające dawną naz
wę z inw entarzy XVII-wiecznych: Gabinet al 
fresco. Pod grubą w arstw ą tynku (do ca 4 cm) 
z m alaturą  im itującą boazerię odsłonięte zo
stały  na razie fragm enty malowideł, wykona
nych techniką wapienną al secco, naśladujących 
zawieszone gobeliny o tem atyce figuralnej

2 K onserw ator Juliusz Bursze.
5 Wiadomo było dotychczas, że malowidło odna

wiane 'było w  1941 r. przez prof. Leonarda Pękalskie
go. O odnowieniu przez Kokulara w  pierwszej poło-

z bordiuram i (ryc. 15, 16, 17, 18, 19). Górne 
krawędzie m ają kontur o linii girlandowej, im i
tującej przymocowanie gwoździami. W m iej
scach „zawieszenia“ odkryto pod zdjętym  tyn
kiem dziurki, w których tkw iły praw dziw e 
gwoździe (ryc. 16), prawdopodobnie brązowe 
złocone. Złocenia zastosowane były również 
w dekoracji m alarskiej ościeży. Wielkie okna 
i drzwi obram ione są m alowanym i portalam i 
z bogatym zwieńczeniem (ryc. 17). Stan zacho
wania malowideł jest dobry. S taranne odczy
szczenie mechaniczne ze śladów tynku przy
wraca im pierw otną intensywność barw. Po
ważne ubytki powstały w  miejscach styków 
biegów i spoczników schodów. Pozostałe duże 
partie, ukry te  dotychczas pod tynkiem , odsło
nięte będą po zakończeniu robót budowlanych 
i wykończeniu sklepienia, którego zarys w y
raźnie w ytyczały kraw ędzie górne malowideł.

Ze względu na trw ające roboty budowlane 
nie zostały jeszcze dokładnie zbadane dwa pla
fony m alowane na tynku, lecz wykonane tech
niką olejną. Jednym  z nich jest przypisywane 
Silvestre’owi w ielkie m alowidło w Gabinecie 
Holenderskim, na którym  odkryto sygnaturę 
„restauratora“, umieszczoną powyżej gzymsu 
nad drzwiam i do Sypialni Króla: 1840. Andreas 
D ąbrow ski3.

Drugim plafonem olejnym  jest malowidło 
sygnowane „Julius P. 1732“ w Antygabinecie 
Królowej.

Pierwsze piętro. Najbardziej złożone i trud 
ne zagadnienia związane są z wystrojem  m a
larskim pokojów na pierwszym piętrze. Za cza
sów Sobieskiego wszystkie pokoje z wyjątkiem  
Łazienki, m iały ściany bielone wapnem. Do
wodem tego są odkrycia fragm entów pierw ot
nego tynku, noszącego ślady bielenia za po
mocą pędzla. W nętrza ozdobione były praw do
podobnie m akatam i. Bielenie ścian potwierdzo
ne zostało odkryciem św ietnie zachowanych 
fragm entów między 'belkami stropu Przedpo
koju. W XVIII wieku strop podbito podsufitką 
i otynkowano, a gładkie białe ściany nasieka- 
no i pokryto nową w arstw ą tynku, na którym

wie XIX wieku wspomina Zawanowski w przewod
niku „Wilanów“. Czytelnik, Biblioteczka krajoznaw
cza, 1949.
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wykonano m alowidła techniką wapienną, zdo
biące ściany i sufit. M alowidła te, źle zacho
wane, zostały pokryte w  końcu XVIII wieku 
kompozycją w typie chińskim, wykonaną tech
niką klejową, lub słabą tem perą, k tóra została 
przem alowana klejowo na przełomie XIX i XX 
wieku. Do kompozycji ścian włączone były 
akw arele chińskie naklejone na tynku  (ryc. 20). 
Konieczność zdjęcia tych akwarel, ze względu 
na zapleśnienie kleju, pozwoliła na dokonanie 
odsłonięcia w tych m iejscach fragm entów m a
lowidła z XVIII wieku. Istniejące uszkodzenia 
w  suficie um ożliw iły zbadanie naw arstw ień 
malowideł plafonu, a dzięki uzyskaniu dostępu 
do stropu od strony strychu  w czasie robót bu
dowlanych, odkryto pierw otny strop belkowa
ny, polichromowany i zachowany praw ie cał
kowicie (ryc. 21, 22) z w yjątk iem  fragm entu  
wielkości ca 1 m kwadratow ego w narożniku 
południowym  przy ścianie zewnętrznej. P rzy
czyną zniszczenia, prowizorycznie załatanego, 
były przecieki przez uszkodzone pokrycie da
chowe. Przedpokój był tem atem  wielu dyskusji. 
Propozycja Podkomisji, by przywrócić m u pier
w otny w ygląd z czasów Sobieskiego, odsłania
jąc dość w praw dzie skrom ny, ale barw ny, ory
ginalny i dobrze zachowany strop belkowany 
oraz zakonserwować bielone ściany, zdejm ując 
zarów no podsufitkę z malowidłem jak i lepiej 
zachowane fragm enty malowideł ze ścian, łącz
n ie z tynkiem , uzasadniona była możliwością 
przyw rócenia pierwotnego wyglądu. Byłby to 
jedyny pokój całkowicie zachowany bez póź
niejszych naleciałości i stanow iłby łącznik z są
siadującym i pokojami, k tó re  posiadają stropy 
polichromowane, lecz zachowane ty lko częścio
wo (belki, lub w yłącznie deskowanie) (ryc. 23). 
Jednak  decyzja zachowania malowideł z XVIII 
wieku, przesądza pozostawienie istniejącego po
lichromowanego stropu w ukryciu. Rekonstruk
cja tych malowideł, w ym agająca wielkiego na
kładu pracy konserw atorów, jest możliwa, cze
go dowodem są fragm enty  próbnie odczyszczo
ne i zapunktow ane kropkam i (ryc. 25). Usunię
te  m alowidła „chińskie“ zostały zadokum ento
w ane fotograficznie i w  inw entaryzacji barw 
nej.

Podobne zagadnienia konserw atorskie w ystę
pują  w  k ilku innych pokojach. Ustalono pro

gram  konserw acji następujących pomieszczeń: 
Pokoju Średniego, Pokoju Cichego i G abinetu 
przy Łazience. Pokój średn i ma zachow ane poli
chromowane deskowanie stropu z herbam i kró
la i królowej, częściowo zniekształcone przez 
przem alowanie i zamalowanie pól herbowych 
farbą klejową niebieską (smalta), być może za 
czasów Sieniawskiej. Belki oryginalne zostały 
całkowicie oskrobane i pom alowane w XIX 
wieku we wzory chińskie. Przy gniazdach be
lek, pod dodanym  gzymsem, zachow ały się 
fragm enty oryginalnej polichromii belek, mo
żliwe do zrekonstruow ania ze względu na pow
tarzający się m otyw dekoracyjny. Pokój Cichy 
został przes'klepiony w XVIII w ieku. Jedną 
z belek polichromowanych pierw otnego stropu 
odnaleziono w  konstrukcji w ięźby dachowej, 
zastosowaną jako m ateriał do napraw y (ryc. 24). 
Na sklepieniu, pod malowidłem „chińskim “, 
w ykonanym  techniką klejową w 1884 r. przez 
Antoniego Strzałeckiego, oraz pod przem alo
w anym i w tym  czasie m alowidłam i „chińskim i“ 
z końca XVIII wieku, na ścianach odkryto pięk
ne m alowidła barokowe w ykonane techniką 
w apienną al secco. W ymagają one również du
żego nakładu pracy konserw atorskiej, delikat
nego scalenia ubytków  i przetarć. G abinet przy 
Łazience ma zachowany bogaty w ystró j archi
tektoniczny sufitu, lecz X V III-w ieczne malo
widła ścian o m otywach wazonów z kwiatam i 
kry ły  się pod gładkimi przem alowaniam i. Ma
lowidła te  będą zakonserwowane całkowicie.

W omówieniu zasadniczych zagadnień po
m inięto mniej ważne malowidła, często zacho
w ane tylko w e fragm entach, pochodzące 
z XVIII wieku. Częściowo będą zachow ane i za
konserwowane, a w każdym w ypadku inwen- 
taryzowane fotograficznie i barw nie (akwarele 
wykonano w skali). Pom inięto w opisie skrzyd
ła pałacu, ograniczając się do zagadnień konser
wacji m alarstw a w korpusie głównym, na które 
składają się dzieła najbardziej wartościowe, 
najciekawsze i przedstawiające złożone proble
m y konserwatorskie, zarówno techniczne jak 
artystyczne i historyczne.

prof. Bohdan Marconi 
Pracownie Konserwacji Zabytków 
Główne Laboratorium 
Warszawa
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К О Н С Е РВ А Ц И Я  К А Р Т И Н  И С ТЕ Н Н О Й  Ж И В О П И С И

В состав художественного украшения Дворца, 
связанного с его архитектурой, входят картины, 
рисованные на полотне (плафоны, фризы, „супра- 
порты, „panneaux”) а также стенная живопись 
(на потолке, на своде, карнизах и стенах).

Консервация картин, рисованных на полотне, 
несмотря на их плохое состояние и перекрашива
ния, не представляла особенных трудностей. После 
проведенных детально лабораторных исследований, 
подробно определено степень разрушения и в связи 
с тем установлено соответственный метод консер
вации. Картины, требующие нового сдублирования, 
сдублировано в воске методом, званым голландским; 
с некоторых частей картин удалено ретуш, потем
невший лак и перекрашивания. Убыли заполнено 
мелово-клеевой замазкой. Поверхность картин изо
лировано смоловым лаком; прежде чем картины, 
будут повешены, поверхность их для добавочного 
изолирования будет покрыта смесью воска со спе
циальным лаком. В некоторых картинах открыто 
оригинальные двухчастичные подрамники, соеди
нённые при помощи гнёздышек и клинов.

В стенной живописи очень часто встречаются 
двух и трёхкартные наслоения, живопись такого 
рода требует восстановления прежнего, сохранив
шегося изображения или задержания возникших 
позж е перемен.

В Великой Сени главного корпуса здания от
крыто фрагменты XVII-вечных изображений а так
ж е  значительные орнаментальные украшения на 
внутренней поверхности оконных отверстий, эти 
орнаментальные украшения будут реконструиро

ваны. Остаток картин „en grisaille” с XVIII века 
будут закрыты после обеспечения, снятыми для кон
сервации изображений на полотне. С картин, на
ходящихся в спальнях короля и королевы, сохра
нившихся в довольно хорошим виде, будут удалены  
XVIII-вечные перекрашивания. На четырёх пла
фонах в южной галереи, очень повреждённых, пе
рекрашивания которых колоритом и композицией 
отвечают подлинникам, решено удержать.

Наиболее ценным открытием является открытие 
на лестничной клетке хорошо сохранившихся изо
бражений, исполненных известковой техникой „al 
secco”, подделаных под гобелены. В связи с про
должающимися строительными работами некоторые 
картины ещё не были исследованы.

Трудного решения требовал вопрос консервации 
свода в Передней на втором этаже, первоначально 
балочного, покрытого полихромией, который откры
то во время замены скрепы в крыше. В XVIII веке 
нижнюю поверхность свода укреплено, стены побе
лено и всё это вместе покрыто штукатуркой, а це
лость украшено художественно известковой тех
никой. В коньце XVIII века всё это покрыто ком
позицией в китайском стиле, вторично перекра
шено на переломе XIX и XX века. Для удержания  
композиции помещения решено приступить к кон
сервации XVIII-вечных изображений, а покрытый 
полихромией свод оставить в укрытии.

Менее ценные картины, сохранившиеся только 
отрывочно, по мере возможности, будут подданы  
консервации, но в каждом случае будут включены 
в инвентарную опись.

THE CONSERVATION OF PA IN T IN G S A ND  M URAL PAINTIN G S

Fused with the architecture are paintings in the 
palace such as those on linen (plafonds, friezes, supra
portals, panneaux) and some mural paintings (on cei
lings, vaults, fascia and walls).

The conservation of the paintings on linen met 
w ith no difficulties despite the poor condition of 
their preservation as wiell as some repalntings. Pro
per conservation methods were decided upon after 
a detailed laboratory analysis defined the scope of 
the damages. Those pictures which needed relining  
were treated accordingly, applviing the iso called 
Dutch method. Retouchings, darkened varnish and 
repaintings were removed from som e of the pictures. 
Some losses were filled up with gluechalk putty. 
The surfaces of the paintings were isolated by m astic 
varnish; before hanging up the pictures they are 
to be covered with a w ax m ixture for an additional 
protection. Original two-part circular wooden stret
cher are discovered in some plafonds canvas.

The mural paintings often covered by two or 
three coats of paint posed the question whether to 
restore an earlier preserved painting or to accept 
later alterations.

In the Grand Hall o f .the main part of the palace 
fragm ents o f 17th century paintings were uncovered 
as w ell as som e ornamental decorations in window  
recesses; these latter will be reconstructed. Parts of 
18t)h century paintings „en grisaille“ w ill be worked 
on and then veiled by the paintings on linen taken 
out for conservation work. The 18th century repain-

tinigs w ill be removed from among the well-preserved  
paintings in the King’s and Queen’s bed-chambers. 
It was decided to preserve these repaintings — on 
four very damaged plafonds in the south wing — to 
correspond with the original’s composition and co
louring.

The most valuable discovery concerns well-pre
served paintings found in a staircase. The paintings 
were made in calcic al secoo technique imitating Go
belin tapestry. Studies on some of the .paintings have 
not been carried out yet because of the construction 
work in progress.

The question of an original polychrome beam 
ceiling structure in the ante-chamber, which was 
revealed on the first floor w hile exchanging the raf
ters, was very difficult for the conservators. In the 18th 
century the ceiling lining was fixed on the ceiling 
structure, whitened walls were rough-cast and 
adorned with paintings done in the calcic technique. 
By the end of the 18th century they were covered 
in Chinese style and repainted again towards the 
end of the 19th or at the beginning of the 20th century. 
To protect the composition in the ante-chamber, the 
conservators have decided to work on the 18th cen
tury paintings and to leave the polychrome ceiling in 
concealment.

The paintings of minor value, preserved often only 
in fragments, are to be conserved where possible or, 
in any case, inventoried.
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Ryc. 1. Callot Claude, Ju trzenka, m akrofo tografia  fragm entu  (pow. 
ca X 2) p rzed  konserw acją. Łuszczenie się  farby  i zapraw y oraz 
pleśń w spękaniach (oznaczona strzałką) (fot. B. M arconi)



Ryc. 2. Siemigiinowski, plafon „W iosna” z S ypialn i Królowej. Pod
w ieszenia zw isającego obrazu za pomocą pasków  płótna, przew le
czonych nad  poprzeczkam i k rosien  (fot. B. Marconi)



Ryc. 3. Siemi'ginowski, p lafon  „Jesień” z A ntykam ery  Królowej. Pociem niałe i zbyt szeroko w ykonane 
re tusze  o le jne (fot. B. M arconi)

Ryc. 4. Callot, Ju trzenka, fragm ent p rzedstaw iający  „W iatr” w  czasie usuw ania przem alow an ia. P artie  
odczyszczone ukazu ją liczne k itow ane ubytk i (fot. Pracow nie K onserw acji Zabytków)



Ryc. 5. Callot, Ju trzenka, radiogram  
(56 kV, 10 mA, 85 cm, 7 s).
U jawnione „penti m en ti“ głowy. 
Liczne ubytki, uk ry te  pod w arstw ą 
przemalowań, zaznaczają się w  po
staci ciemnych plam  (kit w ypełn ia
jący ubytki o m niejszej absorpcji 
niż oryginalna zapraw a i farba) 

(radiografia B. Marconi)

Ryc. 6. Callot, Ju trzenka, stan po 
zdublowaniu, usunięciu przem alo
w ania i w ykitow aniu ubytków. W i
doczne spojenia czterech dodanych 
wycinków, dopełniających do for
m atu  tondo (fot. PKZ)



Ryc. 7. Malowidło klejowe na płótnie (XIX w.) „en grisaille”, z fryzu w Wielkiej
Sieni. Stan przed konserwacją, fragm ent (fot. PKZ)



Ryc. 9. Fryz (olej, płótno) ze ściany północnej Antykamery Króla. Obraz barwny po stronie prawej 
(oznaczony strzałką) namalowany na pierwotnym „en grisaille” (fot. PKZ)

R y e .  8 .  F r y z  z e  ś c i a n y  p ó ł n o c n e j  A n t y k a m e r y  K r ó l a .  R a d i o g r a m  ( 5 6  k V ,  1 0  ш А ,  9 0  c m ,  8  s ) .  U j a w n i o n a  p i e r w o t n d



pozycja „en grisaille“, na k tórej dom alow ano obraz barw ny (radiografia B. Marconi)

Ryc. 10. Fryz ze ściany południowej A ntykam ery K róla, z jednym  obrazem  barw nym  w środku (fot. PKZ)



Ryc. 11. Tondo z fasety Sypialni Króla. Technika wapienna al secco na tynku, przemalowane 
w  XVIII w. farbami k l e j o w y m i -  Po prawej stronie, na wysokości horyzontu, próba usunięcia 
przemalowania (fot. B. Marconi)



Ryc. 12. Palloni, plafon .,Wygnanie Psyche“ z galerii południowej. Technika buon fresco, zniszczony i przema
lowany farbami klejowymi w końcu XIX w. (fot. Pracownie Konserwacji Zabytków)



Ryc. 14. Galeria (północna, ściana wschodnia, fragment odsłoniętego spod tynku malowidła ściennego gęsto 
nasiekanego. Próba rekonstrukcji wykonanej odmienną fakturą — kropkowaniem (fot. PKZ)

Rye. 13. Galeria północna, próby odsłaniania malowideł ściennych na ścianach i na gładko malowanych 
polach plafonów (oznaczone strzałkami) (fot. PKZ)



Ryc. 15. Gabinet al fresoo (klatka schodowa), fragment ma
lowidła, wykonanego techniką wapienną al secco, po po
wierzchownym odczyszczeniu z resztek pokrywającego go 
tynku (fot. PKZ)

Ryc. 16. Gabinet al fresco (klatka schodowa), fragment ma 
lowidla na ścianie wschodniej po odsłonięciu i przed od 
czyszczeniem z nalotów wapna. Górna krawędź malowa 
nego gobelinu imituje zawieszenie na gwoździach (ślad? 
prawdziwych gwoździ oznaczone strzałkami) (fot. PKZ



Ryc. 17. Gabinet al fresco (klatka schodowa) odkryte 
zwieńczenie północnego okna (fot. PKZ)

Ryc. 18. Gabinet al fresco (klatka schodowa) ściana 
północna, strona lewa (fot. PKZ)

Ryc. 19. Gabinet al fresco (klatka schodowa), ściana 
północna, strona prawa (fot. PKZ)



Ryc. 20. Przedpokój, ściana południowa, stan przed konserwacją (fot. Pracownie Konserwacji Zabytków)

Ryc. 21. Deski ze stropu XVII- 
w iecznego n ad  Przedpokojem , m a
lowanie barw ne, im itujące m a r
m ur (fot. B. M arconi)

Ryc. 22. Belki polichromowane 
XVII-wiecznego stropu nad Przed
pokojem (widok od strony strychu). 
Między belkami widoczna podsufił- 
ka, na której namalowany jest 
plafon z XVIII w., pokryty następ
nie malowidłem w e wzory chińskie 
w końcu XIX w. (fot. B. Marconi)



Ryc. 23. Gabinet na pierwszym pię
trze, pełna polichromia belek, des
kowanie w ym ienione

(fot. B. Marconi)

Ryc. 24. Belka polichrom ow ana ze 
stropu pierw otnego nad  Pokojem  
Cichym, zastosowana do napraw y 
w iązania dachowego nad tym  poko
jem  (fot. PKZ)

Ryc. 25. Przedpokój, po częściowym  
usunięciu m alowideł z XIX w. na 
ścianach i  plafonie. Z lewej strony, 
na ścianie wschodniej widoczne 
panneau z postacią mężczyzny na 
tle pejzażu (oznaczone strzałką)

(fot. PKZ)


