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PAINTS AND PAINTERS’ BINDING AGENTS USED IN STIPPLING AND RECONSTRUCTION 
OF EASEL PAINTING

PART I

In 1975 there appeared ”A List of the Documentation 
and Mobile Monuments in Poland”, the first publica
tion of this kind in Poland after the war. It came out 
as an edition of series В in ’’Library of Museology and 
Monuments Protection”.
Apart from very important bibliographical data on 
structures themselves the publication, so valuable for 
conservators and restorers of paintings and polychromed 
sculptures, contains also much information on conser

vation, restoration of forks of art and mainly on 
materials used to this purpose. Therefore, in the course 
of time we shall be able to check their suitablity for 
conservation and restoration procedure. Thus, the ma
terials are subject to verifications and improvements in 
conservation and restoration technique. The article pre
sents an analysis of binding agents and paints used in 
the restoration of paintings and polychromed sculptures 
(up to 1975) for stippling and reconstructional purposes.

JADWIGA FAUST

FARBIARSTWO ROŚLINNE —  ZAGADNIENIA OGÓLNE ORAZ ZASTOSOWANIE 
W KONSERWACJI ZABYTKOWYCH TKANIN

W konserw acji tkanin , oprócz opanow ania rysunku 
i koloru, znajomości h istorii tkan in  oraz technik 
tkackich i hafciarskich, nieodzowne jesit posiada
nie wiadomości teoretycznych i praktycznych o 
farb iarstw ie ogólnym syntetycznym , a szczególnie
0 fa rb iarstw ie natu ra lnym  roślinnym .

Wiadomości o farbiarstw ie roślinnym  nabyłam  u 
prof. W andy Szczepanowskiej na ASP w W arsza
wie. W 1951 r. podjęłam  pracę w Państw ow ych 
Zbiorach Sztuki na W awelu w  Pracow ni K onser
wacji Tkanin Zabytkowych. W 1953 r. ukończyłam 
kurs fa rb iarstw a roślinnego na ASP w W arszawie
1 rozpoczęłam system atyczne stosowanie barw ników  
roślinnych na wełnie, przygotowując m ateria ły  kon
serw atorskie do konserw acji gobelinów z XVI— 
XVII w., a potem  arrasów  z kolekcji Zygm unta 
Augusta oraz kobierców wschodnich, które prze
chodziły zabiegi konserw atorskie w Pracow ni K on
serw acji T kanin PZS na W awelu. P raktykow ałam  
farbiarstw o roślinne przez około 20 lat, do czasu 
przeniesienia się do Pracow ni K onserw acji Tkanin 
Muzeum Narodowego w K rakow ie, gdzie są obec
nie w toku prace przygotowawcze do konserw acji 
gobelinów i m ateriałów  konserw atorskich w posta
ci w ełny farbow anej barw nikam i roślinnym i. Obie 
pracow nie m uzealne m ają niew ielki zapas b arw 
ników  roślinnych zakupionych swego czasu w an
gielskiej firm ie Skillbeck Brothers, London. Firm a 
ta jeszcze w  okresie powojennym  zajm owała się 
hodowlą roślin farb iarsk ich  na plantacjach, a n a 
stępnie ich przystosowaniem  do użytku farbiarzy. 
W Polsce hodowlą roślin przydatnych również do 
farbow ania zajm uje się In sty tu t Hodowli i A klim a
tyzacji Roślin w Puław ach. Pracow nie zaopatryw a
ły się w obu tych ośrodkach w rośliny potrzebne 
do barw ienia. Dokonywano również zakupów roślin 
w sklepach zielarskich lub w niew ielkich ilościach 
zbierano rośliny rosnące dziko. Aby uzyskać od
powiednie i trw ałe w ybarw ienie, należy gotować

wełnę w  zapraw ie. Taką ważną i nieodzowną za
praw ą w farb iarstw ie  roślinnym  są n iek tó re che
m ikalia, dziś używ ane jako gotowe odczynniki che
miczne.
Od czasu, kiedy zaczęło rozw ijać się tkactw o, głów
nie na Bliskim  Wschodzie — tkano tak  kobierce 
w ełniane — barw nik i roślinne rozpowszechniły się 
jako produkt trw ały , o bogatej gam ie kolorystycz
nej, jedyny w tedy osiągalny środek uzyskiw ania 
różnorodności b arw  i odcieni. P rodukcja barw ników  
roślinnych w okresie k ilku stuleci i hodowla ro 
ślin fa rb iarsk ich  do XIX w., k iedy  zaczęto stoso
wać w tkactw ie barw nik i syntetyczne, osiągnęła 
swój rozwój i pozycję w św iatow ym  przem yśle 
tkackim  oraz w handlu  m iędzynarodowym . B arw 
niki roślinne stosowano z b rak u  innych, a poniew aż 
znane były od stuleci, w ypracow ano bardzo dobre 
sposoby uzyskiw ania trw ałych  i ciekaw ych kolo
rów.
N aturalne b arw n ik i roślinne ch arak teryzu ją  się 
przepiękną gam ą kolorystyczną, doskonale zharm o
nizowaną, naw et w najśm ielszych i czystych kolo
rach i zestaw ieniach. W ełnę farbow ano przez za
stosowanie przygotow anych uprzednio roślin  oraz 
zapraw ianie ich i u trw alan ie  chem ikaliam i pobie
ranym i bezpośrednio z przyrody. W pojedynczych 
w ybarw ieniach posługiwano się szczegółowo op ra
cow anym i receptam i. Recepty te  i sposoby prze
kazywano sobie ustnie, zaś um iejętności w ypraco
wywano. Poszczególni tkacze i farb iarze  m'ieli w y
praktykow ane odrębne m etody uzyskiw ania p ięk
nych i trw ałych  kolorów, jednak strzegli tajem nic 
zawodowych i przekazyw ali je tylko nielicznym  
uczniom, stąd b rak  było jakichkolw iek opracow ań 
dotyczących fa rb iars tw a roślinnego.
Jedną z nielicznych osób, k tóre zajęły się op ra
cowaniem  recept fa rb iarstw a roślinnego, była prof. 
W anda Szczepanowska. Ona to przekazała m i ogól
ne wiadomości i zasady fa rb iarstw a roślinnego na 
wełnie, na k tórych  oparłam  późniejsze sw oje dzia-
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łania, w yprow adzając z ogólnych recept k ilkadzie
siąt now ych opracow ań przydatnych szczególnie w 
konserw acji gobelinów i kobierców.
W swojej pracy oprócz samodzielnych opracowań i 
doświadczeń zapoznałam  się z lite ra tu rą  na ten te 
m a t1. W spółpracowałam  rów nież przez kró tk i okres 
z dr H aliną W erner z K ated ry  Zoologii SGGW w 
W arszawie, aby zapoznać się z czerwcem polskim 
(Porphyrophora polonica), jednym  ze znaczniejszych 
dawców barw nika czerwonego w XVI w., licznie 
w ystępującym  na ziem iach polskich (Mazowsze) i 
będącym  wówczas źródłem  znacznego dochodu n a 
rodowego dzięki im portow aniu  go do wielu k ra 
jów 2.

Przedstaw iam  w zarysie k ilka recept, k tóre o trzy
m ałam  z opracow ań prof. W. Szczepanowskiej. S ta 
now iły one punkt wyjścia dla w ybarw ień i w przy
gotow yw aniu kolorów przydatnych w konserw acji 
gobelinów.
K o l o r y  c z e r w o n e  — na ogół otrzymywane z ko- 
szenili3 (Coccus cacti) lub krapu, czyli marzanny (Ru- 
Ыа tinctorium) z dodatkiem chlorku cyny (Sn CI4), kre- 
motartaru (kwaśny winian potasu KHC4H4O4), tonowa
ne w zależności od odcienia ałunem potasowym 
K2Al2(S04)424 H20, korą dębową (Qvercus robur), indy- 
giem (indigojera tinctoria), zaprawą cynową4, esencją 
octową (CH3COOH), siarczanem żelaza (FeS0,7H20), 
solą szczawikową (COOH—COOH—2H20).

K o l o r y  ż ó ł t e  — preparowano z liści brzozy (Be
tula alba), janowca (Genista tinctoria) lub rezedy (Re
seda luteolla), a także żółtego drzewa (Chlorophora trinc) 
z dodatkiem chlorku cyny, siarczanu miedzi (CuS045H20), 
kremotartaru, ałunu, kwasu mrówkowego (HCOOH), dwu
chromianu potasu (K2Cr20 7), tonowane w indygo lub ja
ko podkład pod indygo w celu otrzymania kolorów zie
lonych.

K o l o r y  b r ą z o w e  — otrzymywano głównie z ko
ry dębowej z dodatkiem liści brzozy, ałunu, siarczanu 
miedzi, kremotartaru lub w niektórych wypadkach z 
samej kory dębowej, bez zaprawy chemicznej, bowiem 
kora zawiera składniki, które same utrwalają kolor na 
wełnie.

K o l o r y  n i e b i e s k i e  — otrzymywano z indygo, 
czyste na białej wełnie lub na podkładzie z innego ko
loru: fiolet na czerwonym, granat na beżowym, zieleń 
na żółtym.
Na specjalną uwagę zasługuje farbowanie indygiem na 
kolor niebieski, ponieważ barwnik łączy się z włóknem 
nie dzięki zaprawom czy utrwalaczom, lecz na skutek 
działania tlenu zawartego w  powietrzu. Po specjalnym 
spreparowaniu rośliny i uzyskaniu formy sproszkowanej 
przygotowuje się kadź farbiarską z dodatkiem hydro- 
sulfitu (Na2S2Os 2H20), ługu sodowego (NaOH) i wody, 
ściśle zachowując podane w recepcie proporcje. Następ
nie, utrzymując wymaganą temperaturę, zanurza się na 
krótką chwilę pasmo wełny, które po wyciągnięciu na 
powietrze samo utlenia się nabierając błękitnego koloru. 
Wielokrotne zanurzanie i utlenianie daje coraz ciem
niejsze odcienie — aż do granatu. Jest to jedyny barw
nik, który jest nietrwały na ścieranie, natomiast jego 
trwałość na światło jest bezsprzecznie najlepsza wśród 
wszystkich barwników roślinnych. Potwierdza się to 
choćby na przykładzie XVII—XVTII-wiecznych gobeli
nów, tzw. werdiur, przedstawiających najczęściej krajo
braz i bogatą roślinność. W ogólnej tonacji są one nie

1 J. S. T u r s k i ,  B. W i ę c ł a w e k ,  Barwniki roślinne 
i zwierzęce, 1952; E. S p r ä n g e r, Farbbuch, 1969; R. I. 
A d r o s k o ,  Natural Dyes in Unitet States, 1968; Broo
klyn Botanic Garden Dye Plants and Dyeing; E. К o-
w e c k a ,  Farbiarstwo tekstylne na ziemiach polskich.

zielone, ale niebieskie. Przyczyną tego jest proces far
bowania wełny, z której je wykonano. Najpierw bar
wiono ją na kolor żółty, a potem w indygo na niebiesko, 
co w efekcie dawało różne odcienie zieleni. Żółty barw
nik, jako mniej trwały, z biegiem lat zanikał w więk
szym lub mniejszym stopniu, pozostało na wełnie tylko 
indygo, dając całej tkaninie ogólny ton niebieski.

Opierając się na podanych wyżej receptach, w y
pracow ałam  kilkadziesiąt nowych, które dały mi 
gamę kolorystyczną bardzo zbliżoną do kolory tu  
starych gobelinów i kobierców. Te nowe opraco
wania sprawdziły się nie tylko pod względem do
boru barw , ale również trw ałości na światło.
Każde w ybarw ienie ma podobny przebieg: w yw a
żenie bardzo dokładne barw nika i chemikaliów p ro 
porcjonalnie do ilości wełny. W w ypadku fa rb o 
wania m ateriałów  konserw atorskich są to m ałe ilo 
ści, m ierzone w gram ach i m iligram ach. Stosow a
nie się ściśle do opracowanego i sprawdzonego 
działania środka chemicznego i tem peratu ry  oraz 
czasu barw ienia daje gw arancję uzyskania trw a łe 
go koloru, choć czasem niezupełnie identycznego z 
posiadaną próbką z poprzedniego w ybarw ienia. To 
ostatnie jest wynikiem  zróżnicowanego środowiska 
wzrostu danej rośliny, jej w ieku, okresu zbioru, 
długości czasu przechow yw ania w stanie suchym, 
a także rodzaju i gatunku wełny.
Następnym  etapem  po uzyskaniu odpowiedniego ko
loru jest zbadanie jego trw ałości na działanie św ia
tła. Po trzym iesięcznej próbie św iatła dziennego i 
słonecznego, jeżeli nie zaszły zmiany, kolor można 
uważać za trw ały, a receptę stosować w następnych 
wybarwieniach.
W spółpracując z prof. W. Szczepanowską stosowa
łam równocześnie próby na trw ałość przy użyciu 
lam py kwarcow ej, a to w celu skrócenia okresu 
3 miesięcy do minimum. N iestety nie dało to w y
ników przewidywanych, a b rak  czasu nie pozwolił 
m i na prowadzenie dalszych badań nad tym  pro
blemem. Stosowałam więc nadal św iatło natu ra lne  
w próbach trwałości. P rzy okazji zwracam uwagę 
na fakt, że niektóre barw nik i syntetyczne ulegają 
szybkiemu odbarw ieniu pod wpływem  św iatła ja 
rzeniowego, co dało się zauważyć podczas ekspozy
cji tkanin  w m uzealnych gablotach.
Zastosowałam też inny  sposób dla spraw dzenia 
trw ałości barw ników  roślinnych na tkaninach za
bytkowych, porów nując z tym  trw ałość moich wy- 
farbow ań na tych sam ych kolorach. Otóż m alutkie 
fragm enty  gobelinów XVI w. (pozostałe po niew ła
ściwej konserw acji w  XIX w.) poddałam  działa
niu św iatła słonecznego i dziennego na okres 3 m ie
sięcy, równocześnie z w ełną farbow aną przeze mnie 
na podobne kolory. B arw niki na au ten tyku  w 
mniejszym  lub większym stopniu uległy zmianie. 
B arw niki stosowane przeze m nie nie uległy w tym  
czasie zmianom lub ulegały im w m inimalnym stop
niu. W obydwu wypadkach te zm iany poszły w tym 
samym kierunku, co daje pewność, że po konser

2 Z. K a w e c k i ,  Jan Filip Breyn (1680—1764).
3 Koszerni a — jedyny barwnik zwierzęcy (chrząszcz) 
używany obecnie w farbiarstwie naturalnym.
4 Kompozycja kwasu azotowego, cyny granulowanej i 
salmiaku.
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w acji zabytkow ej tkan iny  uzupełnienia nowym m a
teriałem, nie staną się po jakimś czasie obcymi, zmie
nionym i plam am i, jak  to ma miejsce często w go
belinach czy kobiercach niewłaściwie napraw ianych 
w XIX w., k iedy używano barw ników  syntetycz
nych do farbow ania m ateriałów  konserw atorskich.

Niżej przedstaw iam  przykłady recept w ypracow a
nych przeze m nie na podstawie recept prof. Szcze- 
panowskiej; obliczone są na 1000 g wełny i wody 
destylowanej.

K o l o r y  c z e r w o n e
— krąp 100 g, kosizenila 40 g, chlorek cyny 50 g, kre- 
motartar 150 g, gotować 30 min., tonować ałunem i dwu
chromianem potasu; tonować indygo;
— kosizenila 10 g, chlorek cyny 10 g, kremotartar 70 g, 
kora dębowa 200 g, gotować 1 godz. 30 min., tonować 
krapem lub ałunem, dwuchromianem potasu i esencją 
octową, w nowej kąpieli tonować korą dębową, można 
też tonować w indygo;
— krap 50 g, koszenila 20 g, chlorek cyny 50 g, kre
motartar 150 g, gotować 30 min., tonować ałunem i 
dwuchromianem potasu, w nowej kąpieli tonować korą 
dębową, tonować w indygo;
— kora dębowa 500 g, gotować 1 godz. 30 min., siar
czan żelaza 20 g, sól szczawikowa 20 g, gotować 15 min., 
w nowej kąpieli — krap 400 g, chlorek cyny 20 g, sól 
szczawikowa 40 g, kremotartar 50 g — 50° przez 30 
min., 70° przez 30 min., gotować 30 min., tonować in
dygo;
— ałun 250 g, kremotartar 70 g, chlorek cyny 30 g, 
koszenila 5 g, gotować 1 godz., tonować krapem i siar
czanem miedzi, tonować w indygo, można też tonować 
korą dębową, siarczanem żelaza i solą szczawikową.
K o l o r y  ż ó ł t e
— kora dębowa 500 g, liście brzozy 800 g, chlorek cyny 
40 g, kremotartar 120 g, kwas mrówkowy 25 cm3, go
tować 2 godz., dodać 15 g dwuchromianu potasu; goto
wać 15 min., tonować w korze dębowej i w indygo;
— ałun 100 g, dwuchromian potasu 10 g, gotować 30 
min., żółte drzewo 100—150 g, gotować 1 godz., tonować 
dwuchromianem potasu i korą dębową lub w indygo 
i w korze dębowej;
— ałun 250 g, gotować 30 min., w nowej kąpieli — żół
te drzewo 160—200 g, siarczan miedzi 20 g, gotować 30 
min., tonować w indygo i korze dębowej;
— żółte drzewo 150 g, chlorek cyny 20 g, ałun 120 g, 
kremotartar 120 g, gotować 15 min. bez wełny, dodać 
10 g siarczanu miedzi, 10 g dwuchromianu potasu, go
tować 30 min., z wełną, tonować w indygo;
— ałun 200 g, siarczan miedzi 20 g, dwuchromian pota
su 20 g, gotować 30 min., żółte drzewo 200 g, gotować 
1 godz., tonować w indygo i w korze dębowej;
— kora dębowa 400 g, liście brzozy 800 g, chlorek cy
ny 35 g, kremotartar 120 g, kwas mrówkowy 20 cm3, 
gotować 1 godz. 30 min., tonować w indygo i w korze 
dębowej ;
— żółte drzewo 100 g, dwuchromian potasu 20 g, chlo
rek cyny 20 g, sól szczawikowa 40 g, gotować 1 godz., 
tonować siarczanem miedzi;
— ałun 100 g, żółte drzewo 300 g, gotować 1 godz., to
nować siarczanem miedzi i dwuchromianem potasu;
— ałun 100 g, siarczan miedzi 5—15 g, gotować 20—30 
min., żółte drzewo 100—300 g, gotować 1 godz., tonować 
w indygo i w korze dębowej.

K o l o r y  b e ż o w e
— ałun 160 g, kremotartar 80—160 g, gotować 1 godz., 
w nowej kąpieli kora dębowa 2000 g, kremotartar 30— 
70 g, gotować 1 godz., w nowej kąpieli siarczan miedzi 
10—30 g, gotować 6—8 min., tonować w indygo;
— kora dębowa 300—1000 g, gotować 1—2 godz., tono
wać w indygo lub siarczanem żelaza;
— ałun 350 g, liście brzozy 100 g, zaprawa cynowa 60 
om3, gotować 1 godz., tonować siarczanem miedzi, indy
go i korą dębową;
— kora dębowa 300 g, gotować 1 godz., tonować siar
czanem żelaza;
— kora dębowa 300 g, ałun 100 g, siarczan miedzi 20 g,

gotować 1 godz., tonować siarczanem miedzi i indygo;
— ałun 120—140 g, kremotartar 120—140 g, siarczan 
miedzi 20 g, temperatura 40° przez 30 min., dodać 30— 
400 g liści brzozy, temperatura 70° przez 30 min., go
tować 30 rniin., tonować w indygo i korze dębowej;
— krap 10 g, koszenila 4 g, chlorek cyny 5 g, kremo
tartar 15 g, gotować 30 min., tonować ałunem i dwu
chromianem potasu;
— siarczan żelaza 60—80 g, kremotartar 80 g, gotować 
30 min., dodać 1000—1500 g kory dębowej, 500—750 g 
liści brzozy, 150 g ałunu, 150 g kremotartaru, gotować 
30 min. tonować siarczanem miedzi, dwuchromianem po
tasu i w indygo;
— dwuchromian potasu 20 g, chlorek cyny 20 g, sól 
szczawikowa 40 g, kora dębowa 100—1200 g, gotować 
1 godz., tonować w indygo i siarczanem miedzi;
— kora dębowa 100 g, siarczan miedzi 20 g, gotować 
1 godz., tonować korą dębową, dwuchromianem potasu 
i esencją octową.

K o l o r y  b r ą z o w e
— siarczan żelaza 20 g, gotować 30 min., dodać 300—500 
g kory dębowej, gotować 1 godz., w nowej kąpieli krap 
400 g, chlorek cyny 20 g, sól szczawikowa 40 g, kremo

tartar 59 g, temperatura 50° przez 30 min. i 70° przez 
30 min., gotować 30 min., tonować w indygo;
— żółte drzewo 150—600 g, gotować 1 godz., tonować 
siarczanem żelaza 10—30 g lub z dodatkiem soli szcza- 
wikowej, można też tonować korą dębową;
— siarczan żelaza 30 g, gotować 30 min., dodać żółte 
drzewo 400 g, gotować 1 godz.;
— kora dębowa 1000 g, gotować 2 godz., dodać 30 g 
dwuchromianu potasu, 30 g siarczanu żelaza, esencji 
octowej 23 cm3 lub bez esencji gotować 30 min., można 
tonować w  indygo;
— siarczan żelaza 60 g, kremotartar 80 g, gotować 30 
min., dodać kory dębowej 2000 g, liści brzozy 1000 g, 
ałunu 150 g, kremotartaru 150 g, gotować 1 godz. 30 
min., w nowej kąpieli siarczan miedzi 20 g, dwuchro
mian potasu 10 g, gotować 30 min., tonować w indygo 
i w korze dębowej;
— kora dębowa 1000 g, gotować 2 godz., dodać 30 g 
dwuchromianu potasu, 30 g siarczan miedzi, esencja 
octowa 15 cm3, gotować 1 godz., tonować w indygo i ko
rze dębowej ;
— żółte drzewo 300 g, gotować 1 godz., dodać siarczanu 
żelaza 10—20 g, sold szczawikowej 10—20 g, gotować 
30 min., tonować korą dębową;
— kora dębowa 2000 g, liście brzozy 1000 g, ałun 150 g, 
kremotartar 150 g, gotować 30 min., w nowej kąpieli 
siarczan miedzi 100 g, dwuchromian potasu 100 g, go
tować 30 min., tonować w indygo i w korze dębowej;
— ałun 400 g, kremotartar 100 g, chlorek cyny 3 g, 
gotować 30 min., dodać 20 g janowca, gotować 45 min., 
siarczan miedzi 30 g, gotować 30 min., tonować w korze 
dębowej i indygo, można tonować korą dębową, siar
czanem miedzi i dwuchromianem potasu;
— ałun 140 g, gotować 1 godz. 30 min., dodać liści brzo
zy 80 g, kory dębowej 100 g, zaprawy cynowej 20 cm3, 
kremotartaru 20 g, gotować 1 godz., dodać ałunu 500 g, 
kremotartaru 100 g, gotować 30 min., w nowej kąpieli — 
kora dębowa 2000 g, gotować 3 godz.;
— żółte drzewo 300 g, gotować 1 godz., dodać siarczanu 
żelaza 20 g, gotować 30 min., dodać kory dębowej 1000 g, 
gotować 1 godz.;
— siarczan żelaza 20 g, gotować 30 min., dodać kory 
dębowej 300—500 g, gotować 2 godz., w nowej kąpieli 
krap 400 g, chlorek cyny 20 g, sól szczawikowa 40 g, 
kremotartar 50 g, temperatura 50° przez 30 min., 70° 
przez 30 min., gotować 30 min., tonować w indygo.

K o l o r y  n i e b i e s k i e
— ałun 400 g, kremotartar 200 g, chlorek cyny 10 g, 
janowiec 150 g, gotować 2 godz., tonować w indygo, 
można też tonować w ałunie i kremotartarze;
— kora dębowa 2000 g, gotować 2 godz., dodać 30 g 
dwuchromianu potasu, 30 g siarczanu żelaza, 15 cm3 
esencji octowej, gotować 30 min., indygo;
— ałun 400—550 g, kremotartar 100—150 g, chlorek cy
ny 3—15 g, gotować 30 min., dodać janowca 30 g, go
tować 45—50 min., w nowej kąpieli siarczan miedzi 10— 
30 g, gotować 10—30 min., indygo, można tonować w 
korze dębowej i siarczanie żelaza.
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K o l o r y  g r a n a t o w e
— ałun 350 g, kora dębowa 200 g, liście brzozy 100 g, 
zaprawa cynowa 60 cm3, gotować 1 godz., tonować siar
czanem miedzi, indygo;
— kora dębowa 500 g, gotować 1—2 godz., dodać siar
czanu żelaza 8—20 g, można też z solą szczawikową 20 g, 
gotować 10—30 min., indygo;
— koazemla 5 g, krap 25 g, chlorek cyny 5 g, kremo- 
tartar 50 g, kora dębowa 150 g, gotować 1 godz., w no
wej kąpieli dwuchromian potasu 15 g, gotować 15 min., 
tonować korą dębową, indygo;
— kora dębowa 300 g, gotować 1 godz. 30 min., dodać 
2 g siarczanu żelaza, gotować 10 min., indygo;
— ałun 200 g, kremotartar 150 g, chlorek cyny 20 g, 
siarczan żelaza 20 g, temperatura 40° przez 30 min., 
dodać 100 g rezedy, temperatura 70° przez 30 min., go
tować 30 min., indygo;
— kora dębowa 200 g, gotować 1 godz., siarczan mie
dzi 3 g, dwuchromian potasu 3 g, gotować 30 min., in
dygo.

K o l o r y  z i e l o n e
— kora dębowa 500 g, gotować 1 godz. 30 min., dodać 
20 g siarczanu żelaza, 20 g soli szczawikowej, gotować 
14 min., w nowej kąpieli kora dębowa 2000 g, gotować 
30 min., w następnej kąpieli — ałun 400 g, kremotartar 
100 g, chlorek cyny 35 g, janowiec 300 g, gotować i 
godz., tonować siarczanem miedzi, indygo;
— żółte drzewo 50 g, gotować 1 godz. 30 min., dwu
chromian potasu 30 g, gotować 30 min., indygo, tonować 
korą dębową;
— ałun 100—200 g, siarczan miedzi 10 g, siarczan żela
za 10 g, gotować 30 min., dodać 100—200 g żółtego drze
wa, gotować 1 godz., indygo, tonować korą dębową;
— ałun 250 g, gotować 1 godz. 30 min., w  nowej ką
pieli żółte drzewo 100 g, gotować 1 godz., dodać 20 g 
siarczanu miedzi, gotować 30 min, indygo, tonować ko
rą dębową;
— kora dębowa 2000 g, gotować 1 godz., dodać — ałun

400 g, kremotartar 100 g, chlorek cyny 35 g, janowiec 
300 g, gotować 1 godz., dodać siarczanu miedzi 20 g, 
gotować 15 min., indygo;
— kora dębowa 500 g, liście brzozy 800 g, chlorek cy
ny 40 g, kremotartar 120 g, kwas mrówkowy 25 cm3, 
gotować 2 godz. 10 min., indygo;
— żółte drzewo 300 g, gotować 1 godz., dodać 80 g soli 
szczawikowej, 30 g siarczanu żelaza, 40 g dwuchromia
nu potasu, gotować 30 min., indygo;
— dwuchromian potasu 40 g, siarczan żelaza 30 g, go
tować 30 min., dodać kory dębowej 600 g, gotować 
1 godz., indygo, w nowej kąpieli ałun 140 g, gotować 
1 godz. 30 min., w następnej kąpieli liście brzozy 80 g, 
kora dębowa 70 g, zaprawa cynowa 20 cm3, kremotar
tar 20 g, gotować 1 godz., dodać ałunu 500 g, kremotar- 
taru 100 g, gotować 15 min., dodać liści brzozy 100 g, 
gotować 15 min;
— ałun 300 g, gotować 30 min., w nowej kąpieli żółte 
drzewo 400 g, chlorek cyny 30 g, sól szczawdkowa 80 g,
gotować 8 min. bez wełny, następnie gotować z wełną 
1 godz., indygo.

Opisane powyżej doświadczenia w zakresie fa r- 
bdarstwa roślinnego powinny choćby w m ałym  
stopniu przyczynić się do wzbogacenia już opraco
wanych inform acji z tego zakresu. Mam też n a 
dzieję, że praca całego życia prof. W. Szczepanow
skiej w  tej dziedzinie, jej badania, doświadczenia i 
osiągnięte wyniki, którym i tak  chętnie dzieliła się 
ze mną, zostaną opublikow ane przez jej uczniów 
i współpracowników.

mgr Jadwiga Faust 
Pracownia K onserwacji Tkanin  

M uzeum Narodowe w  K rakow ie

PLANT DYEING, GENERAL PROBLEMS AND ITS APPLICATION 
IN THE CONSERVATION OF HISTORIC TEXTILES

Apart from mastering the drawing and colour, know
ledge of the history of textiles, weaving and embroidery 
techniques, conservation of textiles requires a 
theoretical and practical comprehension of general syn
thetic dyeing and of natural plant dyeing in particular.

The author of the report studied plant dyeing with Pro
fessor Wanda Szczepankowska at the Academy of Fine 
Arts in Warsaw, after completing studies at the Aca
demy of Fine Arts in Cracow. Since 1951 she has been 
working in Textile Conservation Department, first in 
Textile Conservation Section in the Wawel State Arts 
Collection and then in a similar section of the National 
Museum in Cracow. For 20 years the author has been 
involved in plant dyeing for the conservation of textiles, 
preparing materials for the conservation of tapestries, 
arrases from the collection of Sigismund Augustus and 
16th-17th-century-old carpets.
The rightness of using plant dyes in the conservation 
of textiles has been confirmed by a many-years expe
rience showing their durability and a perfect harmony 
with colours of genuine items. Conservation workshops 
mentioned above receive dyeing plants from an English 
company known as Skillbeck Brothers, London and 
a Polish unit, namely the Institute of Plant Growing 
and Acclimatization at Puławy. They also replenish

their stock with wild-growing plants available in herbs 
selling shops. Apart from the plants necessary to obtain 
required colours a number of chemicals is also applied 
as an important and indispensable mordant.
Out of the plants used more frequently in dyeing wool 
as a conservation material we should mention here 
oak bark, birch leaves, greenweed, reseda, yellow tree, 
madder, indigo and the only natural dye of animal ori
gin — cochineal dye.

Having got a practical knowledge of formulations work
ed out by Professor Szczepankowska which give clear 
and basic colours, for a number of years the author of 
the report has been preparing formulations for colours 
necessary in the conservation of historic textiles. She 
has worked out several dozens of new formulations 
obtaining the dyeing resistant to light. In cooperation 
with Profesor Szczepankowska she has made numerous 
studies on the resistance of colours to light, wear and 
washing.

In effect, the use of conservation materials dyed in ac
cordance with the formulations of plant dyeing brought 
very good results in the conservation of tapestries and 
carpets, just as the wool dyed with plant dyes was 
used originally to make new textiles.
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