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MAGDALENA KALICIŃSKA

OBRAZ ŚW. KATARZYNY Z CIĘCINY— ROZPOZNANIE IKONOGRAFICZNE 
I TECHNOLOGICZNE NAWARSTWIEŃ*

Obraz sztalugowy na desce o w ym iarach 155 
X96 cm przedstaw iający św. K atarzynę Alek
sandry jską znajdow ał się w kościele parafia l
nym  pod wezwaniem tej świętej w Cięcinie, 
pow. żywiecki, woj. krakow skie. Od szeregu 
lat wyłączony z kultu  z powodu dużego stop
nia zniszczenia był przechowyw any na strychu 
kościelnym. Dokładnej historii obrazu nie uda
ło się ustalić z powodu braku  bliższych wiado
mości o nim  w archiw aliach, jak  również w 
publikacjach na tem at kościoła. N ajw cześniej
sza i jedyna wzm ianka dotycząca obrazu z Cię- 
ciny znajduje się w archiw aliach pod datą 
1643 b Obraz św. K atarzyny  był już w roku 
1938 mocno zniszczony, o czym świadczy do
kum entalne zdjęcie z tego czasu2. Zniszczenie 
— głównie w arstw y m alarskiej — pogłębiało 
się znacznie w skutek bardzo złych w arunków , 
w jakich obraz był przechowywany. W pływy 
atm osferyczne, wysoka wilgotność otoczenia 
(97% przy tem peraturze około 12°C), spowo
dowały opadanie w arstw y zapraw y i m alow id
ła od podobrazia i dalsze postępujące zniszcze
nia. Prawdopodobnie w  celu zapobiegnięcia 
dalszemu procesowi niszczenia kilka lat tem u 
lico obrazu zostało zaklejone arkuszam i cien
kiego papieru, co zatrzym ało proces odpadania 
w arstw y m alarskiej i zapraw y od podobrazia. 
Również kilka lat tem u zdjęto sukienkę z ob
razu  stanowiącego kopię omawianego m alowi
dła i po przeniesieniu jej na strych  przybito do 
obrazu św. K atarzyny. W tym  stan ie  obraz 
znajdow ał się w październiku 1969 r., kiedy

* N iniejszy artykuł jest krótkim  streszczeniem  w y 
ników  osiągniętych w  pracy dyplom owej w ykonanej 
na Studium  K onserwacji D zieł Sztuki przy A kadem ii 
Sztuk Pięknych w  K rakow ie pod kierunkiem  Pani 
docent Zofii M edw eckiej, której na tym m iejscu w y 
rażam słow a podzięki za cenne rady i w skazów ki 
udzielone mi w  trakcie w ykonyw ania badań. Również 
pozw alam  sobie złożyć podziękow ania za pomoc 
udzieloną mi w  pracy mgr inż. R. B ilińskiem u, mgr 
M. Ligęzie, prof. dr L. K alinow skiem u i dr J. Rossowi.
1 Dziejopis żyw ieck i  A ndrze ja  Komonieck iego  (rkp. w  
posiadaniu M uzeum w  Żywcu) i K ronika  Kościoła w  
Cięcinie  z r. 1810 podają, że w  roku 1643 został zaku
piony ołtarz głów ny z obrazem przedstaw iającym  św. 
Katarzynę Aleksandryjską. Źródła zakupu ani też na-

został poddany zabiegom konserw atorskim  
oraz badaniom  technologicznym.

Podobrazie stanow ią trzy  deski z drew na mo
drzewiowego, połączone ze sobą na styk. Od 
strony odwrocia biegną poziomo dwie wpusz
czone w drew no na głębokości ok. 1 cm listwy 
drew niane utrzym ujące w całości rozklejone 
na styku deski. Drewno było mocno zabrudzo
ne, zawilgocone i lekko uszkodzone przez drew - 
nojady (Anobiidae).

Po usunięciu z m alowidła drew nianej sukien
ki oraz papieru i kleju odsłonięte lico obrazu 
okazało się mocno zniszczone. W ystępowały 
bardzo liczne odspojenia, k rakelury  i pęcherze 
oraz ubytki m alowidła z zaprawą, aż do płótna 
wzm acniającego podobrazie na całej praw ie 
powierzchni deski. Zapraw a wraz z m alowid
łem  w ykazyw ała tendencję do odpadania od 
podobrazia. Malowidło jest zachowane jedynie 
w 4/5 wysokości deski. U dołu brak jest pasa 
zapraw y i m alowidła, które do wysokości 30 
cm uległy całkow item u zniszczeniu, aż do 
drew na podobrazia (ii. 1).

W wyniku przeprowadzonych przy obrazie ba
dań technologicznych i fizyczno-chemicznych 
ustalono stra tygrafię  naw arstw ień obrazu. 
Stwierdzono przy tym , że obiekt na jednym  
podobraziu drew nianym  ma trzy  odrębne 
kom pozycyjnie w arstw y, malowane jedna na 
drugiej (il. 2), przedstaw iające różne sceny i

zw iska malarza — w ykonaw cy obrazu nie udało się 
dotychczas ustalić. W iadomo w ięc tylko, że w  X VII 
w ieku obraz już przedstaw iał postać św. Katarzyny  
A leksandryjskiej, co jest w ażnym  przyczynkiem  do 
późniejszych rozważań dotyczących datowania obrazu. 
Pod datą 1860 w  w ym ienionej wyżej Kronice... jest za
pis dotyczący odnow y obrazu św. Katarzyny i ozdo
bienia go drew nianą, złoconą i srebrzoną sukienką. 
Podany jest naw et dokładny koszt odnowy =  35 fl. an.
2 W 1938 r. zostało w ykonane zdjęcie fotograficzne ob
razu przez p. M. M oraczewską dla W ydziału Kultury  
w  Krakowie. Opis obrazu i negatyw  zdjęcia nr WKZ 
600 znajduje się dziś w  A rchiw um  W ojewódzkiego  
Konserwatora Z abytków  w  Krakowie.
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pochodzące z trzech okresów. Wobec powyż
szego zaistniała konieczność rozpoznania iko
nograficznego poszczególnych m alowideł i us
talenia przybliżonego czasu ich 'powstania.

Malowidło wierzchnie (w arstw a historyczna 
III) przedstaw ia postać św. K atarzyny  Alek
sandryjskiej, w pozie stojącej, ukazaną w 3/4 
wysokości. Św. K atarzyna przedstaw iona jest 
jako młoda kobieta, ubrana w ciem noniebieską 
suknię i zieloną spódnicę. Na ram ionach ma
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1. Obraz iw .  K a tarzyny ,  
kościół par. Cięcina,  
pow. Żywiec , stan przed  
konserwacją  po zdjąciu  
papieru oklejającego l i 
co i sukienki
1. The St. Catherine  
picture, parish church  
in Cięcina, Ż yw iec  d is 
trict; sta te  prior to con
servation but after  r e 
moval of paper glued  
on its obverse

zarzucony obszerny, wzorzysty płaszcz w ko
lorze ugrowym. Na jej głowie — widnieje k ró
lewska korona. W lewej ręce św ięta trzym a 
gałązkę palmową, w praw ej o tw artą, grubą 
księgę z kartam i o czerwonych brzegach. U 
jej stóp, po lewej stronie obrazu, ukazana jest 
— widoczna do połowy ciała — leżąca postać 
cesarza M aksencjusza w koronie na głowie i z 
berłem  w ręce. Po praw ej stronie obrazu, ana
logicznie do postaci M aksencjusza, w ystępuje 
widoczne do osi zębate koło. Tłem  dla postaci



2. O braz św. K a ta rzyn y  
z Cięciny, schemat s t ra 
tygrafii  n a w arstw ień
z Cięciny, schemat stra-  
picture from Cięcina  
stratification diagram

2. O braz św. K a ta rzyn y  
z  Cięciny, kom pozycja  
najs tarsze j  w a r s tw y  m a 
larsk ie j  ustalona na 
podstaw ie  rentgenogra-  
mu
3. The St. Catherine  
picture from Cięcina; 
the composit ion  of the  
oldes t  s tra tum  d e te rm i
ned on the basis of a 
X -g ra p h



jest daleki pejzaż ze spiętrzoną skałą po pra
wej. U podnóża skały widoczne są zabudowa
nia. Po lewej stronie w tle pejzażu widnieje 
kam ienny most. Górne narożniki deski zajm u
ją dwie głowy aniołków ze skrzydełkam i, ma
lowane brązowym  laserunkiem  na złotym  tle, 
zam ykające kompozycję obrazu od góry półko
liście, w form ie żagielków. Z przedstaw ionych 
szczegółów: korony, trzym anej palm y, księgi, 
zębatego koła oraz motywów towarzyszących 
— a więc mostu (zapewne M ulwijskiego) i po
walonej u stóp św. K atarzyny  postaci cesarza, 
skały z dwoma aniołam i na szczycie, w ynika 
bez wątpienia, że malowidło przedstaw ia św. 
K atarzynę A leksandryjską. Pow stało ono 
prawdopodobnie w  1 ćwierci XVII w.

W arstw a historyczna И w stra tygrafii obrazu 
nie została zidentyfikow ana w całości, lecz ty l
ko na podstaw ie sond pasowych oraz dwóch 
większych odkryw ek w  form ie prostokątów  w 
dwóch górnych narożach deski. Na odkrytym  
prostokącie po praw ej stronie można rozpoznać 
górny fragm ent baldachim u, względnie ukoś
ne upięcie draperii w różowo-biało-żółtej ga
mie kolorystycznej. W odkryw ce po lewej 
stronie uwidocznił się fragm ent białożółtego 
nieba, ku dołowi przechodzącego w szarobłę
kitne kłęby chmur. Na tle nieba słabo rysuje 
się m alowany czerwonordzawym  laserunkiem  
aniołek w locie. W górnej, środkow ej części 
obrazu stw ierdzono ponadto istn ienie złotej 
aureoli otaczającej nie zidentyfikow aną gło
wę. Dwa wspom niane poprzednio złocone ża- 
gielki z aniołkam i w  narożach deski historycz
nie należą do om aw ianej w arstw y. Na podsta
w ie badań technologicznych i teoretycznych 
analiz ustalono, że ta w arstw a m alarska pow
sta ła  około połowy XVI wieku.

W arstw a historyczna I w  stra tyg rafii obiektu 
ujaw niona została w całości na w ykonanych 
zdjęciadh rentgenowskich. Na podstaw ie ren t- 
genogramów na astralon naniesiono rysunek 
konturow y całości malowidła. Okazało się, że 
m alowidło jest kom pozycją czterokw aterową, 
z w ystępującym i w kw aterach wielofigural- 
nym i, odrębnym i scenam i (il. 3). Dwie dolne 
kw atery  zachowały się do połowy pierw otnej 
wysokości z powodu wspom nianego już ubyt
ku m alowidła i zaprawy. D ostrzegalne na 
rentgenogram ach w zarysach kon tury  postaci 
i realiów  w ystępujących na om aw ianym  obra
zie pozwoliły — w  zestaw ieniu z całym  szere
giem obrazów i grafik z przełom u XV/XVII

3 N ajbliższe skojarzenia w ykazuje ta scena z przed
staw ieniem  Hansa Suessa z Kulm bachu na jednym  z 
jego obrazów z cyklu L egendy św. Katarzyny (kościół 
NM P w  Krakowie), zob. Józef M uczkow ski, X . Józef 
Zdanowski Hans Suess z  K ulm bachu,  „Rocznik Kra
kow sk i”, z. X X I, 1927; K. K oelitz Hans Suess v. K u lm - 
bach und seine W erke, Leipzig 1891; Martin  W ein
berger N ürnberger Malerei an d. W ende z  Renaissan- 
se n.d. Anfänge der Dürerschule  Strassburg 1921.
4 Scena w iąże się tem atycznie i w  schem acie kom po
zycyjnym  z obrazami H. Kulm bacha.
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w. wyobrażających cykle lub poszczególne 
przedstaw ienia legendy o św. K atarzynie — zi
dentyfikować następujące sceny: 1. D ysputa 
św. K atarzyny z filozofami przed cesarzem 
M aksencjuszem 3 (lewa górna kw atera); 2. 
Błogosławieństwo udzielone przez świętą ska 
zanym  na śm ierć filozofom 4 (prawa górna 
kwatera); 3. Męczeństwo św. K a ta rz y n y 5 (le
wa dolna kw atera); 4. Scena nie zidentyfiko
wana ze względu na  duży stopień zniszczenia 
(prawa dolna kw atera). W ykonano również 
odkrywkę fragm entu  tej w arstw y m alarskiej. 
Ukazała ona głowę św. K atarzyny w scenie 
„D ysputy z filozofami” (il. 4). Malowidło za
chowane jest dobrze, ma żywy piękny koloryt. 
Na podstawie jego cech stylistycznych, układu 
kompozycyjnego, sposobu m alowania i szcze
gółów kostium ologicznych wydaje się że w ar
stw a ta pochodzi z przełomu XV na XVI wiek.

BUDOWA TECHNOLOGICZNA OBIEKTU

W wyniku przeprowadzonych badań dendro
logicznych stwierdzono, że podobrazie wyko
nane jest z drew na modrzewiowego (Larix eu- 
ropea), zaś deska od strony lica pod w arstw ą 
zaprawy, pokryta jest tkaniną lnianą. S tw ier
dzono to dzięki badaniom  m ikroskopowym 
włókna elem entarnego.

BADANIA CHEMICZNE 
SUBMIKROKRYSTALOSKOPOW E «

Zapraw a m alarska na spoiwie białkowym  po
chodzenia zwierzęcego. W ypełniaczem jest 
kreda pławiona.
W arstwa m alarska. Spoiwem w arstw y m alar
skiej trzeciej historycznie (XVII w.) w s tra ty 
grafii obiektu jest olej pochodzenia roślinne
go. Obraz namalowano techniką olejną.

Spoiwem w arstw y m alarskiej drugiej h istory
cznie (XVI w.) w stra tyg rafii obiektu jest 
prawdopodobnie spoiwo białkowe. W ynik ana
liz chemicznych nie jest w tym  wypadku zu
pełnie jednoznaczny, gdyż badany na spoiwo 
m ateriał pobranej próbki nie był wolny od za
nieczyszczeń. Zanieczyszczenia — w sensie 
chemicznym  — spowodowane zostały tym, że 
na badanej w arstw ie leży bezpośrednio m alo
widło olejne nieizolowane w arstw ą werniksu. 
Dlatego też olej z m alowidła wierzchniego 
mógł penetrow ać w  głąb i dotrzeć do badanej 
w arstw y, wchodząc z nią z biegiem czasu w 
kompleksowy związek chemiczny. Obecność

5 Podobne przedstaw ienie w  grafice A lbrechta D iire- 
ra (odbitka z oryginalnego drzeworytu w  zbiorach  
Gabinetu Rycin PAN w  Krakowie) oraz w e w spom 
nianym  cyklu H. Kulmbacha.
B W szystkie badania chem iczne zostały w ykonane w  
Zakładzie Chemii Stosow anej (Studium  K onserwacji 
D zieł Sztuki przy Akadem ii Sztuk Pięknych w  K ra
kow ie), pod kierunkiem  mgr inż. Romana Bilińskiego. 
D ecyzja dr Hanny P ieńkow skiej — W ojewódzkiego  
Konserwatora Zabytków  w  Krakowie.



przesiąkniętego oleju  mogła zaciemnić w ynik 
analizy. Z dużym  praw dopodobieństw em  moż
na jednak uznać, że badana w arstw a jest m a
lowana techniką tłustej tem pery; obecność 
pewnej ilości białka badanych na spoiwo prób
kach (białka nie byłoby w m alowidle czysto

olejnym ) zdaje się być poparciem tego tw ier
dzenia. Spoiwem pierwszej historycznie (XV 
—XVI w.) w arstw y m alarskiej stra tygrafii 
obiektu jest białko pochodzenia zwierzęcego 
prawdopodobnie jajko kurze. O braz nam alo
wany jest techniką tem perową.

IDENTYFIKACJA BARWNIKÓW WYSTĘPUJĄCYCH NA TRZECH KOLEJNYCH MALOWIDŁACH 
NA OBRAZIE Z CIĘCINY

Chem iczne badania subm ikrokrystaloskopow e

Badana
w arstw a

I. w arstw a  
historyczna  
(XV—XVI w.)

II. w arstw a  
historyczna  
(XVI w.)

III. w arstw a  
historyczna  
(XVII w.)

M iejsce pobrania próbki 
i kolor barw nika

W ykryte w  próbce 
p ierw iastk i chem iczne

W ynik iden tyfik acji barwnika

IV. przem a
low anie w y stę 
pujące lok aln ie  
na pow ierzchni 
w arstw y III

1. pionow y pas kw atery; 
kolor czerw ony

2. odkryw ka przy górnej krawędzi 
m alow idła po lew ej stronie; kolor 
zielony
3. biały m etal
4. żółty m etal
1. biel
2. kolor ciem noróżow y

3. ciem na zieleń

4. aniołek w  narożniku; brązow y la 
serunek na złotym  tle
5. żółty m etal (tło)
1. karnacja, twarz św iętej; kolor b ia
ły z jasnoróżow ym
2. suknia św. Katarzyny; kolor nie- 
bieskozielonkaw y

3. płaszcz; kolor jasno ugrow y

4. rękaw y sukni św iętej; kolor .rdza- 
w oczerw ony z żółtym  m odelunkiem

5. brzegi kartek księgi trzym anej przez 
św iętą; kolor czerw ony
6. niebo w  górnych partiach obrazu; 
kolor jasnougrow y
7. kartki księgi; kolor biały .
8. b iel nieba
9. b łęk it nieba

10. szarość nieba

U. tło w  pobliżu postaci cesarza Mak- 
sencjusza; kolor ciem nobrązow y
12. tło w środkowej części obrazu; 
kolor ciem nozielony

kolor bardzo ciem nozielony  
zow ym  odcieniem

brą-

żelazo Fe (duże ilości) 
brak ołow iu  rtęci i m an
ganu
żelazo Fe  
m iedź Cu
brak ołow iu i chromu
srebro Ag
złoto Au
ołów  Pb
żelazo Fe
m angan Mn
ołów  Pb

m iedź Cu 
żelazo Fe 
m angan Mn 
(b. m ało) 
żelazo Fe 
m angan Mn 
złoto Au 
ołów  Pb  
żelazo Fe 
żelazo Fe 
m iedź Cu 

“brak ołow iu  
i chrom u

żelazo Fe 
ołów  Pb
brak obecności cynku,
baru i tytanu
żelazo Fe
ołów Pb
antym on Sb
rtęć Hg
żelazo Fe
rtęć Hg
żelazo Fe
ołów Pb
ołów  Pb
ołów Pb
ołów  Pb
m iedź Cu
żelazo Fe
m iedź Cu
ołów  Pb
m angan Mn
żelazo Fe
m angan Mn
żelazo Fe
m iedź Cu
m angan Mn
bar Ba
m angan Mn
m iedź Cu
żelazo Fe

„rossa di tierra"
(czerw ony ugier naturalny)

zieleń  górska

srebrna folia  
złota folia  
biel ołow iow a
ziem ia czerwona naturalna z dom iesz
ką m anganu (zanieczyszczenie rudy 
lub celow o dodany brązowoczarny  
dw utlenek  manganu + m inia siarczek  
ołow iu)
umbra naturalna i zieleń górska

umbra naturalna  

fo lia  złota
biel ołow iow a z dom ieszką ugru na
turalnego
półzasadow y węglan m iedzy czyli m a
lach it z dodatkiem  ugru naturalnego

ugier jasny naturalny z domieszką 
bieli ołow iow ej

m ieszanina żółtej neapolitańskiej (pi- 
roantym onian ołow iow y) z dodatkiem  
cynobru (siarczek rtęci) lub m inii

m ieszanina cynobru z ziem ią czerw o
ną naturalną
ugier jasny z bielą ołow iow ą

biel ołow iow a  
biel ołow iow a
m ieszanina azurytu i b ieli ołow iow ej

m ieszanina umbry naturalnej z bielą  
ołow iow ą oraz m alachitem

umbra naturalna (w odorotlenek że la 
za + tlenek m anganu) 
m ieszanina zieleni górskiej (węglan  
miedzi)

m ieszanina brunatnej m iedziow ej 
z umbrą oraz zielenią m anganową  
(m anganian baru)
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ZABIEGI KONSERWATORSKIE ORAZ BA D A N IA  
FIZYCZNE PRZEPROWADZONE PRZY OBRAZIE  
SW. KATARZYNY

Obraz po przew iezieniu z Cięciny do K rakow a 
został umieszczony na ok. 3,5 miesiąca pod na
m iotem  klim atyzacyjnym . Nam iot w ykonany 
z folii plastikowej spełniał przez pewien czas 
rolę ochrony obiektu przed zm ienionym i w a
runkam i przechowyw ania oraz um ożliw iał sto
pniowe przystosowanie obrazu do w arunków  
klim atycznych nowego otoczenia. W ew nątrz 
nam iotu zainstalowano nawilżacze pow ietrza 
oraz term ohygrograf. W ilgotność i tem pera tu 
rę  pod nam iotem  regulowano w ten  sposób, że 
początkowo w arunki klim atyczne zbliżono do 
w arunków , w jakich obraz przebyw ał w Cięci- 
nie, następnie stopniowo obniżono wilgotność 
względną pow ietrza by dojść do w arunków  
klim atycznych optym alnych dla obiektu (temp.
18— 20°C, wilgotność wzgl. — około 70%); Za
bieg ten wykonano w celu zapobieżenia od
kształceniom  drew na deski oraz innym  następ
stw om  nagłej zm iany w arunków  przechow y
wania obrazu.
Równocześnie przeprowadzono przy obrazie 
zabiegi konserw atorskie oraz badania techno
logiczne. Usunięto z lica deski przybito drew 
nianą sukienkę oraz w arstw ę papieru i k leju  
stolarskiego, na k tó ry  papier został p rzyk lejo 
ny. Papier wraz z klejem  usunięto stosując 
krótkie kom presy z lekko ciepłej wody desty 
lowanej. Po ściągnięciu papieru resztk i roz
miękczonego kleju  usuwano m echanicznie lub 
zmywano. Zabiegi przeprow adzano bardzo 
szybko i ostrożnie, by nie wprowadzić w  głąb 
obiektu nadm iaru  wody. Malowidło przedsta
wiające św. K atarzynę A leksandryjską, uwi
docznione po usunięciu papieru  było bardzo 
silnie zabrudzone i pokryte w arstw ą pociem 
niałego, zm atowiałego w erniksu kalafoniow e
go z dodatkiem  oleju. Podobnie silnie zabru
dzone było odwrocie deski. D rew no zaś było 
w  dość dobrym  stanie i  zachowało w ystarcza
jąco swe własności mechaniczne, nośne, mimo 
pewnego zniszczenia przez drew nojady z ro
dziny Anobiidae. Obecnie działalności drew no- 
jadów nie stwierdzono. Nie w ystępow ały rów 
nież pleśnie i  grzyby. Z powierzchni m alowid
ła usunięto zabrudzenia, stosując słaby roz
tw ór łagodnego m ydła i olejek terpentynow y.

4. Obraz św. K a ta rzyn y  z Cięciny, odk ryw k a  najs tar-  ' 
sze j w a r s tw y  malarskiej,  fragm ent ukazu jący  g łow ę  ' 
św . K a ta rzyn y  w  scenie „D ysputy  przed  C ezarem ”
4. The St. Catherine picture from Cięcina; an oldest  
stra tum  unveiled  w ith  a detail showing St. C a th eri
ne’s head from the scene „Dispute before Caesar”

5. Obraz św. K a ta rzyn y  z Cięciny, stan po konserwacji,  
w idoczne o d kryw k i d w u  ko m pozyc ji  znajdu jących  się 
pod wierzchnią w a rs tw ą  m alow id ła
5. The St. Catherine p icture from  Cięcina; s ta te  after  
conservation: vis ible  fragm ents  of tw o  composit ions  
found beneath the top painting s tra tum

(zdjęcia i rysunek autorki)
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Z deski podobrazia zabrudzenia usunięto sto
sując wyłącznie olejek terpentynow y z kilko
ma kroplam i metanolu.
Zdjęcia lica obrazu wykonane w świetle ana
litycznym  (lum inescencja wzbudzana św ia t
łem  UV) ujaw niły obecność lokalnych prze- 
m alowań w ystępujących na w arstw ie malowi
dła z XVII wieku. Badania chemiczne ustaliły 
skład w erniksu i przemalowali. W erniks i 
przem alowania zostały usunięte. Zabiegu tego 
dokonano stosując do zmywania m ieszankę 
odczynników: toluenu, m etanolu i olejku te r 
pentynowego w stosunku 1:3. Do 10 ml mie
szanki dodawano 2 krople 15% roztw oru wody 
am oniakalnej. Zarówno werniks, jak przem a
lowania były dość trudno usuwalne.
Następnie zajęto się przym ocowaniem  odspo- 
jeń  zapraw y wraz z malowidłem do podłoża i 
likwidowaniem  pęcherzy. Zabiegu tego doko
nano stosując zastrzyki z wodoroztwarzalnego 
kleju  colletta pod odspojone miejsca. Collettę 
stosowano ze względu na występowanie trzech 
w arstw  malowideł na jednym  obiekcie. K lej 
ten, spełniając swoje zadania, równocześnie 
nie powodował zniszczenia w arstw  m alarskich, 
co mogłoby nastąpić przy zastosowaniu kle
jów syntetycznych w rodzaju em ulsji wodnej 
polioctanu winylu lub acetalowanego polioc
tanu w inylu, rozpuszczających barw niki. Co
lletta  ma również odwracalne własności k le ją
ce, co było ważnym  czynnikiem, gdy się weź
mie pod uwagę ewentualność rozw arstw ienia 
trzech malowideł w przyszłości. Po zastrzyku 
colletty w odspojone miejsce lub w pęcherz 
stosowano kilkugodzinną prasę naciskową. W 
ten sposób całość m alowidła i zapraw y została 
przymocowana do podłoża. Następnie usunięto 
stare  kity. Jak  wspomniano poprzednio, obraz 
z Cięciny ma trzy odrębne w arstw y malowideł 
z trzech różnych okresów. Stw ierdzenie tego 
umożliwiły badania fizyczne i chemiczne oraz 
ustalenie ogólnej s tra tyg rafii naw arstw ień ob
razu. M alowidło najstarsze, (I historycznie 
warstw a) odczytane zostało dzięki wykonaniu 
9 zdjęć rentgenowskich obejm ujących swym 
zasięgiem całą powierzchnię malowidła. Re
konstrukcję odczytów z rentgenogram ów  w y
konano na astralonie. Drugą historycznie w ar
stwą jest kompozycja m alarska o n iezidenty
fikow anym  dotychczas rysunku. W ystępowa
nie tej w arstw y stwierdzono dzięki w ykona
niu szeregu sond schodkowych na obiekcie 
oraz dzięki pomiarom m ikroskopowym po
szczególnych w arstw  m alarskich uwidocznio
nych w szlifach. Zdjęcia mikroskopowe szli
fów oraz pom iary pozwoliły stw ierdzić w ystę
powanie tej w arstw y i ustaliły jej grubość (ok.
0.06 mm). Ponieważ zdjęcia rentgenowskie nie 
ujaw niły obecności tego malowidła i nie umo
żliwiły jego odczytania i stw ierdzenia zakresu 
występowania, wykonano siatkę pasowych 
sond docierając do w arstw y badanej. Pozwo
liło to stwierdzić, że badane malowidło w ystę
puje na całej powierzchni obrazu tam, gdzie



zachowała się zaprawa, i umożliwiło w ykona
nie analiz chemicznych spoiwa i barw ników  
m alowidła. Okazało się to pomocne w ustale
niu czasu powstania te j w arstw y m alarskiej. 
Prócz siatki sond pasowych wykonano też 
dwie większe odkrywki. Pierw szej odkrywki 
— w form ie prostokąta — dokonano po p ra 
wej stronie w górnym  narożu deski, w m iejscu 
gdzie na m alowidło z XVII w. występowało 
gładkie tło nieba. O dkryw ka nie naruszała 
kompozycji malowidła, a miejsce pod nią w y
brane jest łatwe do ewentualnego zrekonstru
owania. Drugą odkrywkę, również w form ie 
zgeom etryzowanej, wykonano po lewej s tro 
nie w górnym  narożu obrazu. Odsłonięte frag 
m enty m alowidła opisano poprzednio, zaś za
biegu odsłaniania dokonano częściowo m echa
nicznie — skalpelem , a częściowo za pomocą 
środka chemicznego — m onobutyloam iny 
C4H9NH2. Dwie większe odkryw ki łączą się w 
historycznie zgodną całość ze wspom nianym i 
już złoconymi żagielkam i z głowami aniołków, 
w ystępującym i w obu górnych narożnikach. 
Żagielki te należą do w arstw y z XVI wieku. 
W odkrywce m alowidła z XVI wieku po lewej 
stronie odsłonięty został fragm ent gładkiego 
tła — nieba. Na tym  miejscu wykonano znów 
m niejszą odkryw kę w zgeom etryzowanej fo r
m ie — docierając do w arstw y m alowidła n a j
starszego — średniowiecznego. Na odsłoniętym  
fragm encie tej w arstw y uwidoczniła się głowa 
i część szaty św. K atarzyny w scenie „D ysputy 
z filozofami przed cesarzem M aksencjuszem ”. 
Malowidło średniowieczne okazało się bardzo 
pięknym  fragm entem  o żywych, doskonale za
chowanych kolorach. W ykonanie odkryw ki by
ło bardzo trudne gdyż zawiodły w tym  w ypad
ku wszystkie próby odsłaniania za pomocą środ
ków chemicznych. Odsłonięcie tej w arstw y 
kom plikowała obecność pod m alowidłem  z 
XVI w. cienkiej, jednolitej w arstw y przem a
lowania w kolorze ciem nej um bry. Przem alo
wanie pokrywało całość odsłanianego średnio
wiecznego m alowidła i stanow iło praw dopo
dobnie gładkie tło dla powstałego w XVI w.

kolejnego m alowidła. To właśnie przem alow a
nie było odporne na działanie zm yw ających 
środków chemicznych. Próby odsłaniania m a
lowidła z XV wieku m etodą m echaniczną — 
skalpelem  — nie powiodły się, gdyż cienkie, 
laserunkowe w arstw y odsłanianego w ten spo
sób m alowidła w ykruszały się lub uszkadzały. 
Wobec faktu  wyczerpania wszystkich dostęp
nych środków chemicznych zastosowano śro
dek z zasady niezbyt często używ any w kon
serw acji, k tóry jednak w tym  w ypadku dał 
bardzo dobry rezultat. Był to roztw ór sody 
am oniakalnej. U suw ając w arstw ę brązowej 
przem alówki i odsłaniając malowidło średnio
wieczne zupełnie nie naruszył on cienkich la
serunków, ani pozostałego na średniowiecznej 
w arstw ie werniksu. Działanie odczynnika ne
utralizowano 1%  roztworem  octu winnego i 
olejkiem  terpentynow ym .

N astępnym i zabiegami konserw atorskim i były: 
dezynfekcja drew na deski w ykonana 1%  roz
tw orem  sublim atu w acetonie oraz scalenie 
kolorytu płótna podobrazia ujaw niającego się 
w m iejscach ubytków  zapraw y i malowidła. 
Płótno po usunięciu z niego zabrudzeń miało 
kolor biały. Biel ta przeszkadzała w  w izual
nym  odbiorze obrazu, a n ieregularne jej p la 
my rozbijały  ogólną kolorystykę obrazu. Za
barwiono więc płótno neutralnym , szarougro- 
wym  kolorem, farbą akwarelową, uzyskując 
jednolitą tonację barw ną. Na tych  czynnoś
ciach ukończono etap badań i prac konserw a
torskich przy obrazie z Cięciny, wchodzący w 
zakres pracy dyplomowej.

Należy zaznaczyć, że obiekt decyzją K onserw a
tora W ojewódzkiego pozostanie jako eksponat 
m uzealny stanow iąc obraz — preparat, gdzie 
na jednym  podobraziu w ystępują trzy  odręb
ne kom pozycyjnie i pochodzące z różnych epok 
m alowidła (il. 5).

mgr M agdalena K alicińska
Związek Polskich A rtystów  P lastyków
Kraków

THE ST. CATHERINE PICTURE FROM C1ĘCINA — AN ICONOGRAPHIC AND TECHNOLOGICAL STUDY OF ITS 
STRATIFICATION

The article presents the results achieved by the author 
w ithin  her diplom a work prepared at the S tudy of 
C onservation of W orks of Art at the Academ y of F ine  
A rts, Cracow.

The conservation problem s that arouse during the 
author’s work on the St. Catherine picture from  Cię- 
cina proved to be particularly interesting as on the 
sam e w ooden support the three separate and strati
fied paintings have been found, dating from  three 
different periods (the 17th, 16th and 15th century). 
Thus, the scope of works conducted had to com prise 
the determ ination of the strata, iconographie deci
pherm ent of the separate paintings, determ ining the 
approxim ate date of their creation, and lastly  tech 
nological exam ination  of the w hole picture. This latter

consisted of studies on the wood and canvas form ing 
the support, chem ical analyses of the pain ter’s putties, 
as w ell as of dyes present in the separate painted  
layers.

A number of conservation operations has also been  
carried out in v iew  of the painting’s very poor state 
of preservation during w hich  w ere unveiled  details 
of the paintings dating back to the 16th and to the  
turn of the 15th century present in the picture.
A s a particular achievem ent of the work under d is
cussion m ay be reported the decipherm ent of contours 
of paintings on the picture, the preparing on tracing 
paper of their reconstruction based on the X -graphs, 
and finally, the decipherm ent of scenes show n in  the  
paintings.
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