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PROBLEMS OF THE CONSERVATION OF BRICK -BASED  WALL PAINTING S IN S T  JOHN’S CHURCH  
AT GNIEZNO

Basing on th e  results of laboratory studies and works 
carried ouit on  the building, the present condition of 
paintings and bricks in  S t John’s Church art Gniezno  
has been described. A ttention  has been  paid to the  
extent of th e  sa lin ity  of th e  (Structure, sealing of the 
paintings, p ossib ility  of w a x  extraction , c lean ing and 
fix in g  o f polychrom y. The ab ility  o f flu ids to m igrate

into the -pores of the paintings and bricks has also been  
exam ined.
As a resu lt of the works done a program m e of con
servation  procedure has been prepared, including a 
perform ance technique and th e  best agents to  be used. 
Com prehensive studies have show n th at Sandsteinver- 
festiger H, a silicone product m ade by W acker, is m ost 
su itab le for the preservation of the building.

WOJCIECH MATŁAWSKI

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA ŚWIĄTYNI SYBILLI W PUŁAWACH

Wybór pierw owzoru św iątyni Sybilli w Puław ach 
przypisuje się Izabeli Czartoryskiej. Miała to być 
kopia św iątyni Sybilli w Tivoli, z tym  że w prze
ciwieństwie do oryginału nie miała stanowić ru 
iny.1 P race projektow e powierzono Ch. P. Aigne- 
rowi. Św iątynia, zwrócona frontem  do pałacu i 
sprzężona z nim  osią widokową, usytuowana zo
stała na sk ra ju  górnego ta rasu  parku  i wtopiona 
od północnego zachodu w skarpę opadającą w k ie 
runku łachy wiślanej, co pozwoliło na zmonumen- 
talizow anie i wyeksponowanie obiektu.
Położenie kam ienia węgielnego w 1798 r. przyjm u
je się za rok rozpoczęcia budowy świątyni. Budowa
no ją do roku 1801, ale prace wykończeniowe trw a
ły do 1807 r.
Obiekt jest dwukondygnacyjny, k ry ty  spłaszczoną 
kopułą. Kondygnacja dolna, wykonana w całości w 
cegle, pierw otnie otynkowana była cienką w ypra
wą, z nam alowanym  na niej w ątkiem  ceglanym; 
ślady tego w ątku zachowały się jeszcze od strony 
zachodniej w niszy m uru oporowego. Od strony pół
nocno-zachodniej budowla wtopiona jest w skarpę, 
wejście główne znajduje się od południowego 
wschodu, a boczne — od zachodu. Od strony za
chodniej związana jest z m urem  oporowym, wspie
rającym  plateau przed frontem  świątyni.
W nętrze kondygnacji dolnej, założone na planie ko
ła, nak ry te  jest spłaszczoną kopułą, w spartą na 
dziewięciu arkadach, k tóre otacza wąskie obejście 
sklepione kolebką. Posadzkę wykonano z płyt pias
kowca, ułożonych na okręgiaeh koła. Pośrodku w nę
trza, w m iejscu gdzie początkowo stał brązowy 
trójnóg, obecnie znajduje się m arm urow y obelisk, 
poświęcony pamięci księcia Józefa Poniatowskiego.2 
K ondygnacja górna, zbudow ana w postaci mono- 
pterosu, dostępna jest od północnego zachodu z 
górnego poziomu parku. W ejście odgrodzono k ra tą  
zamocowaną na dwóch cokołach, na których leżą 
w ykute w granicie dwa lwy. K ondygnacja ta  w spar
ta jest na cokole wyłożonym płytam i z pias

kowca, zwieńczonymi gzymsem pełniącym  funkcję 
obrzeża posadzki obejścia, do którego prowadzą 
trzynastostopniow e schody stanow iące zm niejszają
ce się ku górze odcinki koła.
Obejście otoczono 18 korynckim i kolum nam i w spie
rającym i belkowanie, którego fryz zdobią girlandy 
owoców zwieńczonych na rogach bukranionów . Na 
girlandzie umieszczone są rozetki. S trop obejścia 
ozdobiono kasetonam i, wypełnionym i na przemian 
dwoma rodzajam i rozet. Posadzka obejścia między 
kolum nam i wyłożona jest płytam i z piaskowca, w 
części pozostałej — płytam i z m arm uru. Między 
kolum nam i zabezpiecza obejście balustrada z p ro
stych m etalow ych rurek.
Do w nętrza górnej kondygnacji prowadzą drzwi dę
bowe, umieszczone na osi budowli, ujęte w profilo
wane obram ienie kam ienne z napisem  w  nadprożu: 
„Przeszłość-Przyszłości”. W nętrze, założone na p la
nie koła, pokryto kopułą przeszkloną jednolitym  
szkłem o niewielkiej wypukłości. Ściany są bez po
działów, na osi otworu drzwiowego znajduje się 
zam knięta półkoliście wnęka. Kopułę, zdobioną k a
setonam i o pustych polach w pięciu zwężających 
się kręgach, podtrzym uje pełne belkow anie z fry 
zem zdobionym gryfam i wspartym i łapą o wazon, 
przedzielonymi kandelabram i, m otywem zaczerpnię
tym  przez Aignera z fryzu rzymskiej św iątyni An
toniusza i Faustyny. Posadzkę wnętrza wykonano z 
płyt z białego m arm uru, ułożonych w rozszerzają
cych się kręgach. W jej środku znajduje się okrą

1 Część historyczną oparto na opracowaniu naukowo-hi- 
storycznym wykonanym w PP PKZ — Oddział w Lu
blinie przez mgr Krystynę Gerłowską w 1978 r.
2 Wyposażenie wnętrza omawia: Z. Z y g u l s k i ,  D zieje  
zb io rów  pu ław skich . Ś w ią tyn ia  S yb illi i  D om  G otycki, 
Rozpr. Spraw. Muzeum Naród., Kraków 1962, s. 5—265 
(zbiory Czartoryskich).
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gły otwór, służący do nagrzew ania pomieszczenia 
ciepłym powietrzem. Świątynia Sybilli była p ie r
wszym muzeum historycznym  i pierwszym muzeum 
narodowym w Polsce. Zgromadzone w niej ekspo
naty  nie zawsze odznaczały się dużą w artością a r ty 
styczną, wszystkie jednak m iały duże znaczenie 
emocjonalne, a ich koncepcję ideową określał n a 
pis umieszczony nad wejściem świątyni: „Przesz- 
łość-Przyszłości”. Mimo tylko częściowego zrealizo
wania pierw otnego zamierzenia udostępnienia zbio
rów szerokiemu ogółowi, św iątynia Sybilli odegrała 
znaczną rolę w życiu ówczesnego społeczeństwa. W

m iarę rozw ijających się w ydarzeń politycznych 
wzrastało jej znaczenie jako symbolu polskości i 
ostoi patriotyzm u.
Już w drugiej połowie XIX w. zaczęło się postę
pujące niszczenie św iątyni Sybilli. W 1869 r. na 
wniosek kurato ra W itta, kom isja rządowa poleciła 
zetrzeć napis „Przeszłość-Przyszłości”. W 1887 r. z 
m onografii Puław  Ludw ika Dębickiego można do- 
wiedżieć się o dalszym system atycznym  pogarsza
niu się stanu budowli. W 1914 r. „Tygodnik Ilu 
strow any” inform uje o opłakanym  stanie świątyni. 
Budynek znacznie się pochylił na skutek osuwania
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D

1. P u ław y, św ią tyn ia  S yb il l i :  A  •— uszkodzenia muru  
oporowego; В — fra gm en ty  ty n k ó w  z  m a low an ym  w ą t 
k iem  ceglanym; С  — zniszczenie  kamiennego fryzu; 
D — kapite l  p r zygo to w an y  do impregnacji

1. Pu ław y, S ib y l’s tem ple: A  — damaged reve tm en t;  
В — details  of p lasters w i th  a painted brick w ef t;  С — 
dam aged  stone framing; D — a capital prepared for  
im pregnation

się gruntu , co zagroziło jego konstrukcji. Zagroże
nia tego nie usunięto do 1920 r., gdyż w tym czasie 
odlana z jednolitego szkła, przykryw ająca świetlik 
kopuły tafla, uległa zniszczeniu.
Również w okresie m iędzywojennym  św iątynia nie 
m iała określonego użytkownika. Dewastację obiek
tu, w ynikającą z braku zabezpieczenia przed ujem 
nymi wpływami czynników atmosferycznych, po
głębiał wandalizm  zwiedzających. W okresie d ru 
giej w ojny światowej św iątynia Sybilli używana 
była przez okupanta jako obserwatorium . Po woj
nie niezbędne prace konserw atorskie wykonano do

piero w latach 1950—1951, mimo interw encji władz 
konserw atorskich już w 1946 r. Zabezpieczono wów
czas obiekt przed zaciekami (remont świetlika), 
oczyszczono dekorację stiukową gzymsu i fryzu, wy
mieniono zniszczone części sztablatury kasetonów 
kopuły i odmalowano wnętrze. W 1956 r. w ykona
no rem ont drzwi, odlano zdobiące drzwi rozety i 
okucia, przywrócono napis „Przeszłość-Przyszłości” 
oraz wyrem ontow ano k ra tę  przed wejściem. W tym  
to roku powróciły z Lublina dwa kam ienne lwy, 
wywiezione w 1832 r. Następny remont, z 1958 r., 
obejmował przede wszystkim kondygnację dolną.
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2. Pu ław y, św ią tyn ia  S yb il l i  w  
trakcie  prac budow lano-konser
w atorsk ich

2. P u ław y, S iby l’s tem ple  
during building and co n serva
tion w o rk s

Wymieniono posadzkę ułożoną na wzór poprzed
niej, a wykonaną z szydłowieckiego piaskowca. Zbi
to stare gipsowo-wapienne tynki, dokonano rep e ra 
cji m urów  i w m iejscu zbitych tynków  wykonano 
sztablaturę z tynków szlachetnych. W kondygna
cji górnej zamontowano nowy świetlik.
W 1960 r. stwierdzono w budowli odpadanie zaw il
goconych tynków. W 1962 r. nadm ierne opady spo
wodowały podmycie i obsunięcie się ściany oporo
wej św iątyni oraz pęknięcie m uru. Mimo eksper
tyzy z 1963 r. i opracowania dokum entacji na za
bezpieczenie m uru, prac zabezpieczających nie w y
konano. W 1965 r. pojawiły się dalsze pęknięcia 
m uru.
Dopiero w 1968 r. przystąpiono do prac zabezpie
czających. Lubelski Oddział PKZ rozpoczął prace 
remontowe schodów i sklepienia, na którym  scho
dy te się w spierają. W 1970 r. ukończono inw en
taryzację konserw atorską obiektu i opracowano 
projekt rekonstrukcji m uru oporowego. W rok póź
niej dodano projekt adaptacji i zabezpieczenia 
świątyni.
Zakres prac konserw atorskich przewidywał:
— opracowanie dokum entacji naukowo-historycz- 
nej;
— całkowite zabezpieczenie obiektu przed zaw ilgo
ceniem (założenie izolacji pionowej, osuszenie i 
wentylacja korytarzy dawnego system u ogrzewcze
go, zabezpieczenie przed opadami atm osferycznym i

m. in. przez założenie św ietlika, wymianę konstruk
cji dachowej i jej pokrycie blachą miedzianą);
— konserw ację m urów zewnętrznych (oczyszczenie, 
uzupełnienie);
— konserw ację tynków  i w ystroju wnętrza;
— konserwację kamiennego w ystroju rzeźbiarskie
go;
— konserw ację i częściową wym ianę posadzek w 
dolnej i górnej kondygnacji oraz w obejściu;
— uporządkowanie terenu  wokół świątyni.
W zakresie konserw acji kasetonowej kopuły i fry 
zu wew nątrz św iątyni i rzeźbiarskiego wystroju 
kamiennego na zewnątrz zdecydowano się na kon
serw ację zachowawczą.
W kolorze sztablatur kopuły w wyniku n a tu ra l
nych działań korozyjnych zaszły nieodwracalne 
zmiany. W związku z tym  obecną, plam iastougrową 
tonację uznano za powierzchnię zabytkową. W yko
nano rekonstrukcję brakującej formy, bez tenden
cji renowacyjnych w odniesieniu do substancji za
bytkowej. Rekonstrukcję i k ity  podporządkowano 
kolorystycznie i fak turaln ie  ogólnej tonacji zacho
wanych kasetonów. Rażące w ykw ity na oryginal
nych sztablaturach scalono kolorystycznie przez 
punktow anie plamą.
Prace konserw atorskie przy konserw acji w ystroju 
w nętrza drugiej kondygnacji trw ały  (z przerwam i) 
dwa lata. Na wstępie zdjęto przem alowanie w a
pienne, usunięto sypkie części zaprawy, cegły i
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A

В

3. P u ław y, św ią tyn ia  Sybilli ,  ko 
puła: A  — w  trakcie  prac kon 
serwatorsk ich; В — po konser
w ac ji

3. P u ław y, S ib y l’s tem ple , a 
copula: A  — during conserva
tion w orks;  В  — after  conserva
tion

trzciny przy użyciu odkurzacza przemysłowego. Po 
usunięciu wysoleń i naw arstw ień powierzchnio
wych oraz zabezpieczeniu wypraw  przed działa
niem  mikroorganizmów , przystąpiono do przy
tw ierdzenia gipsatur do ceglanego sklepienia. W

partiach  zagrożonych pękaniem  i odpadaniem  za
stosowano kotwy metalowe z ru r o przekroju 12 
mm rozciętych i rozgiętych na końcach, osadzanych 
na kit epoksydowo-piaskowy; ogółem zastosowano 
700 kotew. Rekonstrukcję form y brakujących ka-
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4. Puław y, św ią tyn ia  Sybilli:  A  — napisy na kan elow a-  
niu kolum n; В — odsłon ię ty  w  p ie rw sze j  kon dygn acji  
szkic kartusza
4. P u ław y ,  S ib y l ’s tem ple: A  — inscriptions on the  
fluting of the columns; В — draw in g  of a cartouch un
covered in the first tier.

setonów wykonano z tkanej siatki drucianej, izo
lowanej szelakiem i biteksem . Na tak  przygotow a
ne ubytki nałożono zapraw ę piaskowo-gipsową.
W trakcie wykonywania narzutów  w wolne prze
strzenie między ceglaną konstrukcją kopuły a jej 
kasetonowym wystrojem , w m iejsca po usuniętych 
warkoczach trzcinow ych wprowadzono spieniony 
poliuretan składający się z żywicy IZOCYN-TS i 
poroforu IZOPIANOL PW 30 produkow any przez 
Zakłady Chemiczne Zachem w Bydgoszczy. Uzys
kano lekkie, dobrze w ypełniające wolne przestrze
nie, o bardzo dobrych własnościach sklejających, 
odporne na czynniki destrukcyjne, wypełnienie pę
cherzy w kopule. Analogiczne zabiegi wykonano 
przy obiegającym kopułę fryzie.
Na zrekonstruow ane i uzupełniane w ten sposób 
kasetony założono wypraw ę gipsowo-klejową (o 
grubości 3—5 mim), podbarw ioną pigm entam i ziem 
nymi.
Ubytki form y rzeźbiarskiej fryzu uzupełniono przez 
rzeźbienie w narzucie.
Równocześnie z prowadzeniem  prac w ew nątrz św ią
tyni wykonywano zabiegi konserw atorskie przy jej 
rzeźbiarskim  w ystroju kam iennym . Działanie zm ien
nych czynników atmosferycznych, zanieczyszczeń 
gazowych powietrza i uszkodzenia mechaniczne 
przyczyniły się do znacznego niszczenia kam ienia. 
Po wstępnym  zabezpieczeniu usunięto naw arstw ie
nie powierzchniowe, zmywając kam ień roztw orem  
płynu FF, a następnie słabym i roztw oram i kwasu 
fluorowodorowego. W m iejscach występowania 
tw ardych zeskorupień usuwano je m echanicznie k a
m ieniam i korundowym i.
Tam bur świetlika, fryz z gzymsem i belką arohi- 
traw u oraz kapitele odsolono w ielokrotnym i okła
dami ligniny. Z uwagi na wielkość obiektu uzys
kane w yniki nie mogą być porównyw ane z analo
gicznymi, otrzym anym i w w arunkach labora to ry j
nych.
Elem enty w ystroju o zdezintegrowanej strukturze 
poddano im pregnacji żywicą epoksydową w to lue
nie i m etanolu. Uzyskano zadowalające wyniki te 
go zabiegu, mimo ogromnej powierzchni, na jakiej 
prace te prowadzono.
Wszystkie szczeliny, w które mogłaby dostawać się 
woda wypełniono zaprawą. Pozostałe partie kam ie
nia nie poddane zabiegom im pregnacyjnym  
profilaktycznie zahydrofobizowano roztworem  Sila- 
ku M -ll w benzynie lakowej.
W trakcie prac badawczych w dolnej kondygnacji 
św iątyni odkryto na w ewnętrznej stronie filarów  
dziewięć projektów  kartuszy, naszkicowanych wę
glem na niezbyt rów nej zaprawie w apienno-pias
kowej. Poddano je zachowawczej konserwacji, ogra
niczając się wyłącznie do ich odsłonięcia, im pre
gnacji, oczyszczenia powierzchni i wykitowamia na
cieków.

mgr Wojciech M atławski 
PP PKZ  — Oddział w  Lublinie
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PROBLEMS OF THE CONSERVATION OF SIB Y L ’S TEM PLE AT PUŁAW Y

It is generally  thought that the archetype of S ibyl’s 
tem ple at P u ław y (a copy of S ibylline’s tem ple at 
T ivoli) w as chosen  by Princess Izabella Czartoryska, 
w ho com m issioned Oh. P. A igner to do design works. 
W hen designing th e  tem pie, A igner put its  front oppo
site the palace. In  order to give it  the look of m onu- 
m entalism  and to put it into a fine perspective, the 
tem ple w as situated  on the edge of the upper terrace 
of the park.

B uild ing w orks w ere com m enced in  17-98 and com ple
ted in 1801. The building is a tw o-storey  structure, 
covered w ith  a flattened  copula. The low er floor is 
built in  brick, orig inally  plastered outside, w ith  a brick  
w eft painted on  th e  plaster. In th e  m iddle of this tier  
there stands a m arble obelisk  to honour Prince J. P o
niatow ski. On the p illars and in  the recesses o f the 
courtyard there could be seen  sym bolic trophy shields. 
D esigns of the sh ields (9 altogether), draw n on the p il
lars, w ere uncovered during conservation  w orks. The 
upper tier surrounded by 19 colum ns rests on the b ea
m ing w ith  the fram ing decorated w ith  bucranium  and  
garlands o f flow ers. The b y -w a y  is decorated w ith  
caissons filled  w ith  tw o kinds of rosettes. The interior  
of the upper tier executed on the plane of the circle, 
covered w ith  a copula decorated w ith  caissons w ith  
em pty spaces and resting on the fram ing or
nam ented w ith gryphons and candelabra, w as cove
red in  th e  sk y ligh t even ly  w ith  slig h tly  convex glass.

The conceptual idea of the first Polish historical and 
national m useum  is contained in  the inscription  put 
over the door: ’’The Past — for the Future”.
A progressive destruction of S ibyl’s tem ple began  
already in  the second half of the 19th century. In 1869 
the inscription ’’The P ast — for the Future” was rem oved  
upon the order of the invader. In 1887 a further dete
rioration in the condition of the structure w as noted  
and in 1914, according to ’’Ilustrow any Tygodnik” (Illu
strated W eekly) the building w as in  a lam entable condi
tion. In 1920 a glass panel covering the skylight fe ll 
down, w hich brought about damping of the building, 
w orsened by an irregular w ater system  adjacent to the 
tem ple’s site.
The first repair works on the tem ple w ere done in 
1950— 1951 and then in 1958. In 1968 a Lublin’s branch  
office of the Enterprise for the C onservation of Art 
com m enced repair and conservation works. The works, 
w hich lasted nearly 12 years, covered:
— the preparation of scientific and historical docum en

tation
— the preparation of an inventory list for conservation  

purposes
— the fu ll protection of the building against damping
— the conservation of the outside w alls
— the conservation  of plasters and the interiors
— the repair of the floors

— the arrangem ent of the area surrounding the tem 
ple.

ZYGMUNT WYSOCKI

ŚWIĄTYNIA KRÓLOWEJ HATSZEPSUT 
— BADANIA I PRACE EKIPY PRACOWNI KONSERWACJI ZABYTKÓW

Dotychczas wydane publikacje podają, że św iątynia 
królow ej Hatszepsut, władczyni XVIII dynastii fa 
raonów, została wzniesiona w D eir-el-B ahari w 
XV w. p.n.e. Jest to zabytek znakomicie zharm oni
zow any z otoczeniem. Jego arch itek tura o zdecydo
w anie osiowym założeniu, zaakcentow ana w fasadzie 
koronką kolejnych portyków, pnie się tarasam i ku 
otaczającem u dolinę am fiteatrow i poszarpanego m a
sywu skalnego, tworząc wspaniałą panoram ę, za
skakującą swym widokiem każdego.
To dzieło arch itek tu ry  i sztuki starożytnych przypi
sywane jest Senmutowi, w ielkiem u wezyrowi K ró
lowej, k tóry  międizy w ielu innymi, nosił ty tu ł „N ad
zorcy wszystkich prac króla w św iątyni Amona”, 
co prawdopodobnie skłoniło W inlock’a do uznania 
go za głównego arch itek ta jego generacji 
Jednak  ta oryginalna i trafiona pod względem wi
dokowym lokalizacja stała się główną przyczyną 
zniszczenia obiektu — już w starożytności, po ko
lejnych trzęsieniach ziemi law iny rozbijały górne 
p artie  świątyni. Ręka ludzka dopełniła reszty, a 
osypujący się przez tysiąclecia piarg przykrył ru i
ny, chroniąc je do naszych czasów. Podobny los 
spotkał zresztą dwa sąsiednie obiekty leżące tuż

przy św iątyni Hatszepsut — świątynie Mentuho- 
tepa (faraona XI dynastii z XXI w. p.n.e.) i Tot- 
mesa III, następcy k ró lo w e j2.
Św iątynię Hatszepsut pierwszy odsłonił E. Naville, 
k tóry  w 1892 r., rozpoczął wykopaliska, a rezu lta
ty swych prac opublikował w 6 tomach, bogato 
ilustrow anych planszami, ukazującym i piękno re lie
fowych przedstaw ień dekorujących architektoniczne 
elem enty o b iek tu 3. On też rozpoczął praoe kon
serw atorskie, rekonstruując południowe skrzy-

1 H. E. W i n i  о с k, The E gyptian  E xpedition  1924—1925, 
’’B ulletin  of the M etropolitan M useum  of Art”, cz. II 
N ew  York Marzec 1926, s. 50. L ikew ise  he was O ver
seer of th e  W orks of A m on and, in  tim e, O verseer of 
all the W orks of th e K ing in  the T em ple of A m on  as 
w ell, w h ich  am ounted to being the ch ief arch itect of 
his generation.
2 H. E. W i n 1 о с к, E xcavations a t the tem p le  of Deir 
el Bahari 1921—1931, ’’Proceedings A m erican P hilosop
hical S ociety”, vol. No. 6, 1932, s. 341: Sen -M u t, the  
arch itec t had signed his w ork , and here his signature  
had escaped destruction .
3 E. N a v i l l e ,  The T em ple of D eir el Bahari, Tom I - -  
VI, London, 1905— 1908.
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