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Głosy fle tow e otwarte w liczbie 2: Flotrowe 4 ' i Blok- 
fle t 2 ' za jm ują 10%. Głosy kryte w liczbie 6 stanow ią 
30%. Należą do nich Subbass 16', Bourdon 16', G e
dockt 8 ' (M an. I), G edackt 8 ' (Ped.), Flet m ajor 8 ' 
i Rurflet 4'.
Z dużej liczby głosów smyczkowych w poprzedniej dys
pozycji pozostały: V iolon 16' i Gam ba 8'. Za jm ują 
one 15%.
Pokaźna liczba głosów pryncypałowych, charakterysty
czna tylko d la organów  piszczałkowych, i duża liczba 
głosów krytych fletowych świadczy o odwrocie dyspo
zycji o rganów  od dyspozycji typu romantycznego do 
dyspozycji osiemnastow iecznej. Talki proces jest dopu 
szczalny, jeżeli nie nis~czymy zabytku, a dodajem y mu 
wartości, w  tym przypadku, muzycznej.

Ocena możliwości brzmieniowych organów

M anua ł I jest głównym zespołem brzmieniowym. Ma 
on największą liczbę głosów — 9. W ystępują w nim 
głosy pryncypałowe, fletowe, kryte i smyczkowe. Bra
kuje głosów językowych. Pleno obejm uje skalę od С 
do c6. D aje się słyszeć zróżnicowane brzm ienie nawet 
w obręb ie  tych samych rodzin głosowych. Chociaż nie 
ma w  I m anuale żadnego głosu specyficznie so lo
wego, to w praktyce okazuje się, że każdy z głosów 
podstawowych nada je  się do prowadzenia sola.
W  m anuale II przeważają liczebnie głosy pryncypało
we. Pleno te j sekcji ma skalę od С do c6. Wszystkie 
głosy są zróżnicowane brzm ieniowo.
Skala głosów pedałowych w p leno: od С do d 2. O bec
ność dwóch głosów: O ktawbasu i C horałbasu zapew
nia możliwość prowadzenia m elodii, kiedy w na jn iż 
szym głosie  utworu występuje contus firmus.

Swoista barwa głosów i brzm ienie poszczególnych sek
cji stwarzają dogodne w arunki do podkreślenia lin ii 
melodycznych w wykonywanych utworach. Pewną n ie 
dogodność stanowi brak urządzeń Echo i Crescendo.

THE ORGAN AT DOMINICANS’ CHURCH IN LUBLIN

In the 19th cent, and at the turn of 19th and 20th cen
turies there could be observed changes in the construc
tion and toning of organs in Poland. They usually concer
ned the mechanisms controlling the emission of sounds and 
the use of new sounding solutions. This was accompanied 
by the reconstruction of the existing organ prospects.
One of the many examples of this kind of transformations 
is the organ in the church of Dominicans in Lublin. The 
oldest parts of the preserved instrument date back to 
1800. Of importance are changes that took place after 1800

Biorąc pod uwagę w całości stronę brzm ieniową o rga
nów, jedyne zastrzeżenia można kierować pod adre
sem głosów pedałowych. Ich brzmienie jest mało sa
modzielne i n ieproporc jona lne  do brzm ienia m anua
łów. Odnosi się wrażenie, że głosy pedałowe nie sta
nowią podparcia  d la masy brzm ienia pozostałych g ło 
sów. D aje się słyszeć jakby przerost brzm ienia re
jestru górnego nad rejestrem dolnym.

Próby odtworzenia przemian konstrukcyjno-brzm ienio- 
wych, jak ie  m iały miejsce w organach z kościoła do
m inikanów w Lublin ie po roku 1800 i analiza stanu 
faktycznego da ją  chyba wystarczający obraz tego, co 
działo się w polskim budownictw ie organowym w 
XIX w. i na przełomie XIX i XX w. Przedstawiony in
strument jest jednym z bardzo wielu przykładów. 
O rgany z kościoła dom inikanów  w Lublin ie uległy prze
m ianom : od strony szafy prospektowej, od strony ze
stawu głosów 1 od strony mechaniki steru jącej wy
dobywaniem dźwięków. Te procesy były typowe w po l
skim budownictw ie organowym z tego okresu. N ie oz
nacza to jednak, że w Polsce nie budowało się całko
w icie nowych organów.
O becn ie  organy w ym agają zabiegów konserwatorskich 
przede wszystkim pod kątem ratowania elementów 
drewnianych niszczonych przez drewnojady. Z te j to 
również racji w iele niedogodności d la użytkownika in 
strumentu stwarzają zniszczone piszczałki drewniane. 
W ydaje się bardziej sensowne zrekonstruowanie tych 
piszczałek niż ich im pregnacja, ponieważ im pregnowa
ne drewno nie da je  w łaściwego rezonansu. Należy 
także zaprojektować wzmocnienie wewnętrznych kon
strukcji drewnianych, aby nie dopuścić do opadn ię 
cia w ia trow nic z piszczałkami.
Doprowadzenie zabytku do właściwego stanu nie mo
że ograniczyć się tylko do prac z reguły wykonywa
nych przez zakłady organmistrzowskie.

o. Waldemar Kapeć 
Lublin

but before 1973. The 20-voice part organ was rebuilt in 
1885, 1893, 1904 and 1973. The changes were introduced 
by means of technical improvements in organ’s mechanisms 
and disposition. In 1893, because of an increase in the 
number of voice parts, the organ’s prospects got enlarged. 
This extension brought about a still bigger stylistic diffe
rentiation.
The preserved organ needs repair and conservation treat
ment.

JANUSZ KRAUSE

PROBLEMATYKA TECHNOLOGICZNA, WARSZTATOWA I KONSERWATORSKA 
CYNOWYCH SARKOFAGÓW KSIĄŻĄT DE CROY

W  roku 1977 dokonano komisyjnego otw arcia sarko
fagów  cynowych zaw ierających szczątki książąt Pomo
rza Zachodn iego: Katarzyny Urszuli, Anny Croy (z ro
du G ryfitów ) i Ernesta Bogusława Croy. O biekty zna j

dowały się w krypcie grobowej kościoła zamkowego 
Św. Jacka w Słupsku.
Sarkofagi prezentują wysoki kunszt dzieła konwisar- 
skiego i złotniczego. Zaliczyć je  należy do obiektów
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cenniejszych w bogatym, liczącym ponad czterdzieści 
obiektów  zbiorze cynowych sarkofagów na terenie 
Polski.
Odkryte w trakcie przeprowadzania prac konserwator
skich punce wskazują, iż sarkofagi słupskie wykona
ne zostały w warsztatach gdańskich, a dwa z nich -  
Anny i Ernesta de Croy — przez konwisarza g d a ń 
skiego Salomona G ieselera; konwisarze gdańscy by
li również wykonawcami cynowych sarkofagów królew
skich znajdujących się na W awelu w Krakowie.
Do najstarszych należy sarkofag Katarzyny Urszuli -  
pochodzi z 1634 r., sarkofag Anny (ostatnie j przedsta
w icielki rodu Gryfitów) pochodzi z 1663 r., a syn je j 
Ernest Croy pochowany został w 1684 r. Sarkofagi 
Anny i Ernesta Croy nie były nigdy otw ierane, a ich 
zniszczenia są następstwem czasu i złych warunków 
przechowywania. Sarkofag Katarzyny Urszuli był w 
przeszłości p lądrowany, stąd duże zniszczenia m echa
niczne.
Prace konserwatorskie przy sarkofagach słupskich wy
konane zostały w latach 1979-1983 przez PP Pracow
nie Konserwacji Zabytków -  O ddz ia ł w Warszawie.

Opis ikonograficzny sarkofagów

Sarkofag księżnej Katarzyny Urszuli ma kształt czwo
robocznej skrzyni zwężającej się w dolnym obwodzie. 
Wzdłuż krawędzi w ieka i boków biegnie  fryz z o rn a 
mentu o motywie wici roślinnej. Ozdobny odlewany 
fryz opracowamy jest monochromatycznie kolorem zie
lonym. Rytowana dekoracja sarkofagu pokrywa w ieko 
skrzyni. Na' wieku u wezgłow ia zna jduje  się g raw ero
wany w izerunek Chrystusa Ukrzyżowanego. Po bokach 
krzyża umieszczone są kartusze herbowe, z lewej stro
ny — czteropolowy herb Franciszka (ojca zmarłej), z 
prawej — herb dziew ięciopolowy podtrzymywany przez 
„dz ik ich  mężów'’ — M ałgorzaty (matki zmarłej). Pod 
herbam i rozmieszczone są napisy w języku niemieckim. 
W dolnej części wieka umieszczony jest herb cztero
polowy. Na całe j powierzchni wieka zna jdują  się na
pisy (w języku niem ieckim) dotyczące zmarłej oraz wer
sety z E w ange lii.
Sarkofag księżnej Anny ma kształt trumny, o przekro
ju  poprzecznym w form ie wydłużonego sześcioboku. 
Skrzynia sarkofagu w połowie długości podzielona 
jest g ładkim i półkolum nam i, oplecionym i w inną la to 
roślą. W  identyczny sposób opracowane są kolumny

b

1. Sarkofag Katarzyny Urszuli, stan przed konserwacją: a — 
bok sarkofagu; b -  fragment wieka

1. Sarcophagus of Catherine Ursula; condition prior to con
servation: a — side of the sarcophagus, b — part of the lid

narożne skrzyni. Półkolumny osadzone są na leżących, 
pełnoplastycznych rzeźbach gryfów, które w tylnej czę
ści zachodzą pod dno sarkofagu. Na kapite lach pół- 
kolumn zamocowane są pełnoplastyczne główki an io ł
ków. Krawędzie skrzyni i w ieka pokryte są listwą o rna 
mentową. Dno otacza półwałek z listków laurowych, 
po jego bokach na ca łe j d ługości b iegnie ornam ent 
palmetowy. Ana log iczn ie  rozwiązane są listwy przy
krywające krawędzie w ieka. Na powierzchni wieka 
zna jdu je  się krucyfiks bez pasyjki z napisem INRI w 
form ie kartusza. Dłuższe boki w ieka ozdobione są na
kładaną dekoracją  kw iatową. Tulipany, irysy, róże, 
goździki rozmieszczone są na przemian łodygam i w 
dół i do góry. W  krótszym boku w ieka — u wezgło
wia zna jdu je  się napis dotyczący osoby zmarłej. Na 
boku od strony stóp w idn ie je  dekoracja kw iatowa. W
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2. Sarkofag Katarzyny Urszuli, stan 
po konserwacji : a — wygląd ogólny; 
b -  wieko; с — fragment wieka

2. Sarcophagus of Catherine Ursu
la ; condition after conservation: 
a — a general view, b — lid, с — 
part of the lid

boku skrzyni, u wezgłowia zna jdu je  się dziew ięciopo- 
lowy kartusz podtrzymywany przez „dz ik ich  mężów” . 
Pola kartusza w ype łn ia ją  herby terytoriów  wchodzą
cych w skład ówczesnego Księstwa Pomorskiego. Na 
płaszczyźnie boku od strony stóp umieszczono tab licę  
z inskrypcją. Pod nią w idn ie je  trup ia  czaszka z pisz
czelami, ułożona na graw erow anej motywem roślinnym 
poduszce. Dłuższe boki skrzyni sarkofagu ozdobione 
są dekoracją  heraldyczną. W  polach powstałych z 
podziału półkolum nam i umieszczone są herby w w ień
cach z liści palmowych. W ieńce podtrzymywane są 
przez parę gryfów z jedne j strony, z d rug ie j na to 

m iast przez parę lwów. Wszystkie elementy dekoracyj
ne nakładane na płaszczyzny sarkofagu były bogato 
złocone.
Sarkofag księcia Ernesta prezentuje zbliżony kształt 
i podziały architektoniczne. W  narożach skrzyni oraz 
pośrodku dłuższych boków umieszczone są spiralne 
półkolum ny o korynckich kapite lach z trup ią  czaszką, 
osadzone na pełnoplastycznych Iwach lub gryfach. 
W  narożach skrzyni umieszczone są gryfy — zachodzą 
pod je j dno, pośrodku zna jdu ją  się Iwy. Cztery pola 
dłuższych boków skrzyni, powstałe z podziału półko
lumnami, w ypełnione są kartuszami herbowymi. Tar
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cze herbowe opatrzone sq dodatkowo identyfiku jący
mi je  wstęgami z napisem. Bok krótszy skrzyni (od stóp) 
wypełnia kartusz z napisem łacińskim , pod nim zna j
du je  się płaska poduszka pokryta motywami kw iato
wymi oraz czaszką i skrzyżowanymi piszczelami. Na 
boku krótszym u wezgłowia umieszczony jest kartusz 
herbowy w wieńcach laurowych. Tarczę herbową w ień
czy korona książęca, podtrzymywana przez dwóch 
„dzik ich mężów” . Kartusz herbowy nie zachował się. 
W ieko sarkofagu na bokach dłuższych dekorowane 
jest na przemian kw iatam i. Bok prawy zdob ią : róża, 
brak kwiatu, cesarska korona, tu lipan , brak kwiatu,

pełnik, lilia , irys, goździk, sasanka, tu lipan, z ło tog łów , 
bok lewy: żonkil, szachownica kostkowa, pełnik, lilia , 
cesarska korona, słonecznik, goździk, złotogłów, róża, 
tu lipan, irys, lilia , złotogłów. Boki krótsze w ieka od 
strony stóp ozdobione są kw iatam i (róża, pełn ik), u 
wezgłowia umieszczony jes t ozdobny in ic ja ł księcia: 
E В H Z CROY. Na wieku położony jest krzyż (bez pa 
syjki) z napisem INRI w form ie kartusza. Krawędzie 
w ieka skrzyni oraz połączenie w ieka ze skrzynią o b ło 
żone są ozdobnymi listwam i o motywach roślinnych. 
Na listwach występują ornam enty: laurowy, aikantowy, 
astragalu i palmowy. Wszystkie nakładane dekoracje 
były bogato złocone 1.

Charakterystyka technologiczna

Sarkofag Katarzyny Urszuli wykonany jest z blachy cy
nowej i ma następujące wym iary: długość — 169 cm, 
szerokość wezgłow ia — 65 cm, od strony stóp — 55 
cm, wysokość odpow iedn io  — 72 i 48 cm ; form a sar
ko fagu: czworoboczna skrzynia w przekroju poprze
cznym zwężająca się ku dołow i. G rubość ścian bocz
nych sarkofagu wykonanych w technice odlewniczej 
wynosi od 3 do 4 mm. Blacha została wylana na p ła 
skich matrycach i w stanie płynnym uform owana do 
odpow iedn ie j grubości. Strona zewnętrzna blach na 
skutek w ypolerow ania uzyskała powierzchnię lustrza
ną, strona wewnętrzna, nie polerowana, charaktery
zuje się regularnym i nacięciam i rombowymi, zw iąza
nymi z obróbką pow ierzchniową. Ściany boczne skrzy
ni i dna łączone są lutem cynowo-ołowianym. W ieko 
sarkofagu, wykonane z blachy o grubości 4—5 mm, 
wzmocniono żelaznymi p łaskownikam i w spierającym i 
się na bokach sarkofagu w trzech miejscach. Kon
strukcja ta poprzez wewnętrzne opasanie boków d łuż
szych stanowi dodatkow e wzmocnienie sarkofagu. 
Dekorację plastyczną sarkofagu (listwy o motywach 
roślinnych) wykonano w technice odlewniczej. Przykry
wa ona m iejsca łączenia ścian sarkofagu oraz stano
wi obram owanie d la  płyty wieka.
D ekoracja połączona jest z płycinam i punktowo lutem 
cynowo-ołowianym . Po je j nałożeniu pokryta została 
monochrom atycznie kolorem zielonym. W ieko sarkofa
gu opracow ano techniką rytowania. Ryt scen fig u ra l
nych wykonano bez stosowania szablonu.
Na sarkofagu nie znaleziono żadnych punc warszta
towych czy też gmerków rytownika.
Sarkofagi księżnej Anny i księcia Ernesta wykazują 
zbliżone cechy warsztatowe. W ykonane są z blachy 
cynowej o grubości od 3 do 5 mm, po lerowanej od 
zewnątrz. Po demontażu elem entów nakładanych w id 
n ie ją  na płaszczyznach wykonane ostrym rylcem obry
sy form dla de ta li. Polerowanie powierzchni wykonano 
wzdłuż płaszczyzn. Strona wewnętrzna blach nie była 
opracow ana m echanicznie.
Sarkofag Anny wzmocniony jest konstrukcją z kutego 
płaskownika żelaznego ukrytego w elementach ozdob
nych: wałkach, kolum nach i listwach. Powierzchnia że
laza nie była zabezpieczana. Węzły nośne d la wytwo
rzonej konstrukcji um iejscow ione są w kapite lach ko
lumn i gryfach. Żelazny płaskownik o wymiarach 3 5 Х  
X 8  mm opasuje  skrzynie w krawędziach u wezgłowia

1 St. S z p i I e w s к i, Sarkofagi cynowe księżnej Anny Croy
i je j syna Ernesta Bogusława, „Koszalińskie Zeszyty Mu
zealne” , t. III, 1973.
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I przy stopach. Dno sarkofagu w zm acnia ją płaskow
niki kotwione w gryfach. Płaskowniki łączone są z b la 
chami cynowymi nitam i rozklepanym i i wypolerow any
mi od strony licowej.

Wszystkie boki skrzyni i w ieka sarkofagów księżnej 
Anny i księcia Ernesta połączone są lutem ciągłym 
cynowo-ołowianym, z wyjątkiem boków krótszych u 
wezgłowia. Boki te można unosić na zasadzie zasu
wy, poprzez nie do wnętrza sarkofagów  wprowadzone 
zostały drewniane trumny. W ieka ze skrzyniami po łą 
czone zostały lutem ciągłym. Elementy dekoracyjne: 
listwy, kartusze, kwiaty, wstęgi i tab lice  z napisam i, 
wykonano w technice od lew n icze j; do ścian mocowa
no je punktowo lutam i cynowo-ołow ianym i. Krucyfik
sy na wiekach wykonane zostały z drewna dębowego 
i obłożone blachą cynową o grubości 1 — 1,5 mm. Na 
wiekach umieszczone są znaki konwisarskie. Zna jdu ją  
się one u wezgłowi nad krucyfiksam i, tuż za tab liczka 
mi z napisem INRI. W ym iar punc na sarkofagu Anny 
(w tró jkącie) wynosi 13,5 mm. Punca składa się z 
trzech tarcz, na których w ybito : orła , herb G dańska, 
gmerk konwisarza. Znaiki te  są ca łkow ic ie  czytelne. 
Punce na sarkofagu Ernesta są mniej czytelne, skła
da ją  się również z trzech tarcz, są g łęb ie j bite, ale 
wymiary mają podobne, a elem enty dekoracji, po za
mocowaniu na sarkofagu, zostały pokryte złotem.

W ymiary obydwu sarkofagów są następu jące: sarko
fagu Anny — długość 205 cm. szerokość u wezgłowia 
91 cm, od strony stóp 70 cm, wysokość odpow iednio  
91 i 80 cm; sarkofagu Ernesta — d ługość 215 cm, sze
rokość u wezgłowia 105 cm, od strony stóp 75 cm, 
wysokość 105 i 95 cm.

Stan zachowania

N ajbardzie j zniszczony był sarkofag Katarzyny Urszuli, 
w którym obok zniszczeń spowodowanych korozją wy
stąpiły również uszkodzenia mechaniczne. W ieko sar
kofagu zostało rozcięte wzdłuż i poszarpane ostrym 
narzędziem. W bokach dłuższych, wskutek u tlen ien ia , 
a następnie wykruszenia m etalu powstały dziury. Dno 
zachowane było fragm entarycznie. Płaszczyzny skrzyni 
w dużym stopniu były odkształcone, w ieko pokryte 
grubą warstwą tlenkową, która spowodowała ca łko
w ite zatarcie graw erunków  i napisów. Dekoracyjne 
listwy miały ubytki, z ie lona warstwa m alarska pudro 
wała się i osypywała, żelazne elem enty konstrukcyjne 
sarkofagu były całkow icie skorodowane.
W  sarkofagach Anny i Ernesta największe zniszczenia 
wystąpiły na wiekach, które zatraciły ca łkow icie  p ie r
wotny poler, a ich pow ierzchnia pokryta była grubym i 
warstwami kruszącego się tlenku cynowego. W  wielu 
miejscach widoczne były dość g łębokie  wżery w me
ta lu . U tlenienie m etalu w b lachach okala jących drew 
niane krzyże spowodowało, iż elementy te były kruche 
i łam liwe. Dużemu zniszczeniu u leg ło  drew niane wy
pełn ienie krzyży. Bardzo zniszczone były kw iaty po ło 
żone na ściankach wiek, złocenia na nich zachowały 
się fragmentarycznie. W  kw iatach występowały wżery 
oraz ubytki w m etalu. O zdobna listwa, przysłania jąca 
połączenia wieka i skrzyni, stała się krucha i ła m li
wa, wystąpiły na niej ubytki. Dna sarkofagów  były po
falowane, z dużymi dziuram i powstałymi wskutek wy
kruszenia się u tlen ione j cyny. G ryfy i Iwy u legły znisz
czeniu w partiach dolnych (łapy, pazury); nastąp iło

tu ta j rozwarstwienie się utlen ionego metalu. Przy gry
fach wyłamane zostały skrzydła. W  stosunkowo n a j
lepszym stanie były ściany boczne skrzyń sarkofagów. 
Zachowały one po ler; czarne i szare naw arstw ienia, 
powstałe wskutek u tlen ien ia  metalu, wystąpiły tylko 
miejscowo. Również miejscowo wystąpiły czarne punkty 
(od tlenku cynowego) w  dekoracyjnych elementach 
rzeźbiarskich. Postępujące procesy korozyjne pow odo
wały osypywanie się i pudrow anie złoceń oraz gruntów  
na listwach, kartuszach i innych elementach dekora
cyjnych.
Przedstawione zniszczenia sarkofagów spowodowane 
były oddziaływaniem niekorzystnych czynników, do któ
rych należy zaliczyć:
— warunki klimatyczne panujące w krypcie,
— rodzaj i charakter tworzących się na m etalu naw ar
stwień korozyjnych,
— rozkład substancji organicznych w sarkofagach. 
Największe zniszczenia korozyjne wywołane zostały wy
jątkow o niekorzystnymi warunkam i środowiska krypty. 
W ilgotność w pomieszczeniu okresowo przekraczała 
100%, stan ten sprzyjał podtrzymywaniu i rozw ijaniu 
się procesów utleniających stop. Krusząca i osypująca 
się zaprawa ścian i sklepienia opadała  na powierzch
nie sarkofagów. Te n ieorganiczne cząsteczki adsorbo- 
wały w ilgoć, rozpuszczały się w wodzie, tworząc elek
tro lit, który powodował ciąg łą , e lektrochemiczną korozję 
metalu.
Tak więc wszystkie poziome płaszczyzny w sarkofagach 
uległy u tlen ieniu na dość znaczną głębokość. Tworzący 
się tlenek cyny rozwarstw iał się i odspa ja ł od podłoża 
metalowego. Rozwarstwianiu i wykruszaniu się tlenku 
sprzyjały ponadto zmiany temperatury. Stwierdzić na
leży, że właściwości fizyczne tlenku cynowego są inne 
aniżeli cyny lub stopu cyny. Charakteryzuje się on in 
nymi współczynnikami rozszerzalności lin iow ej oraz ob ję 
tościowej. Różnice te w pływają na pro filow anie płasz
czyzn metalu w trakcie  „n a ra s ta n ia " warstw tlenko
wych. D latego wystąpiły odkształcenia w ścianach skrzyń 
i w wiekach sarkofagów. Ponadto warstwy tlenkowe, 
szczególnie te  o znacznej grubości nie stanow ią zabez
pieczenia d la  m etalu. Poprzez spękania i pory prze
dosta ją  się agresywne czynniki korozyjne, grom adzi się 
w nich w ilgoć i zanieczyszczenia. Powoduje to tw o
rzenie się dziur i ubytków w metalu. Powstawaniu 
ubytków sprzyjają również tworzące się siły ścinające 
przy „n a ra s ta n iu ”  warstw  tlenkowych.
Zniszczenia metalu spowodowane zostały ponadto przez 
rozkład substancji organicznych znajdujących się w sar
kofagach (zwłoki, drewno trum ien). B iologiczny rozkład 
cia ła ludzkiego wiąże się z wydzielaniem takich sub
stancji, ja k : siarkowodór, kwasy nieorganiczne, kwa
sy organiczne, sole — są to wszystko związki, które 
stymulują korozję cyny. Drewno z kolei akum uluje 
w ilgoć, a jego rozkład to również uw aln ian ie  stymulu
jących korozję substancji chemicznych. D latego w 
d n a ch  sarkofagów nastąp iły tak duże zniszczenia i u
bytki.

Określenie warsztatu sarkofagów

O dkrycie punc na sarkofagach Anny i Ernesta po
w iązało te obiekty z konkretnym warsztatem konwisar- 
skim Salomona G ieselera w Gdańsku 2. W arsztat G ie- 
selerów dzięki przekazom źródłowym znany jest już od 
1532 r. W edług Erwina H intza pierwszy z rodziny -  
Donisus G ieseler uzyskał w tym roku upraw nienia, ze-
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3. Sarkofag Anny Croy, stan przed konserwacją

3. Sarcophagus of Anne Croy; condition prior to conservation

zwalające na samodzielne prowadzenie warsztatu kon- 
wisarskiego. W  1565 r. uprawnienia mistrzowskie uzy
skał D aniel G ieseler I i przekazał je  następnie D a
n ielow i G ieselerow i II, po uzyskaniu przez niego w 
1594 r. tytułu mistrza. W następnej kolejności w ar
sztat prowadzony był przez G ieselera III, który pap ie
ry mistrzowskie uzyskał w 1621 r. Ostatnim  z Giese- 
lerów prowadzącym warsztat był Salomon, mający u
praw nien ia  konwisarskie od 1655 r.
Mamy w ięc przykład warsztatu konwisarskiego o po
nad stu letn ie j tradycji rzemieślniczej. Sądzić więc na
leży, iż przez tak d ług i okres dzia łania warsztat po
siadł specyficzne ta jn ik i technologiczne związane z 
wykonywaniem zleceń konwi sa rskich. Był to w ięc za
pewne na owe czasy warsztat w ybija jący się i po
wszechnie znany. Za tym przemawia również i to, że 
wykonał on sarkofag króla Stefana Batorego. Warsz
tatow i G ieselerów  przypisywany jest również sarkofag 
króla Zygmunta Augusta. Potwierdzenia tego wyko
nawstwo' szukać należy w ewentualnym odkryciu no 
obiekcie puncy warsztatowej.

Badania składu stopowego

Analiza spektra lna próbek metalu pobranych z sarko
fagów  Katarzyny, Anny i Ernesta wykazała występo
w anie w nim następujących m e ta li3: cyny, ołowiu,
miedzi, cynku, bizmutu oraz śladowych ilości żelaza, 
srebra i magnezu.
Ilościowe zawartości metalu w stopie wyznaczano me
todą po larograficzną d la : cyny, ołow iu, miedzi i cyn
ku (jako składników  podstawowych). Do badań iloś
ciowych pobrano próbki m etalu z różnych miejsc sar
kofagów.

2 E. ś I u z e k, Słupskie sarkofagi cynowe i ich problematyka 
konserwatorska, praca magisterska, Instytut Zabytkoznawstwa 
i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, 1981.
3 S. S k i b i ń s k i ,  Badania analityczne dla sarkofagów słup
skich, mps, PKZ -  Oddriał w Warszawie.

Z sarkofagu Katarzyny Urszuli pobrano próbki z boków 
skrzyni, w ieka, listwy ornam entow ej oraz z ornam entu ro
ślinnego. Analiza nie wykazała istotnych różnic ilościo
wych w oznaczanych metalach d la poszczególnych 
próbek. Średnia zawartość składników  stopowych wy
nosiła : 8 0 -8 2 %  cyny, 15—16% ołow iu, 3—4%  miedzi. 
Z sarkofagu Anny pobrano próbki z boków skrzyni, 
wieka, listwy przysłan ia jące j połączenie w ieka ze skrzy
nią oraz Iwa. W  tym wypadku stw ierdzono różnice w 
składzie stopowym pomiędzy partiam i płaskim i (ścia
nami skrzyni, w ieka) a e lem entam i odlewanymi. Dla 
partii płaskich średnia zawartość składników stopu 
wynosiła: 9 0 -9 5 %  cyny, 0,5 -  1% ołowiu, 1 -1 ,5%  
m iedzi; d la elem entów  odlewanych: 8 9 -9 0 %  cyny,
5 -6 %  ołow iu, 1 ,5 -2 %  miedzi. Z sarkofagu Ernesta 
pobrano próbki z boków skrzyni, dna, wieka, półko- 
lumny, Iwa. Również i tu ta j wystąpiły różnice w skła
dzie stopowym d la  elem entów  płaskich i odlewanych. 
Średnia zawartość poszczególnych składników w płasz
czyznach w ynosiła : 8 9 -9 4 %  cyny, 1%  ołowiu, 1—1,5% 
miedzi, natom iast w elem entach odlewanych: 90%
cyny, 4—5%  ołow iu, 1 ,5 -2 ,5%  miedzi, 1 — 1,5% cynku. 
Tak więc do w ykonania sarkofagu Katarzyny Urszuli 
zastosowano zdecydowanie inny stop i inną technikę. 
Można przyjąć, iż samkofag ten nie został wykonany — 
ja к pozostałe dwa -  w warsztacie Gieselerów.
W  techno log ii w ykonania sarkofagów Anny i Ernesta 
nie można stw ierdzić istotnych różnic, zastosowany 
stop charakteryzuje się zbliżonym składem ilościowym. 
U widoczniło się natom iast rozmyślne dz ia łan ie  konwi- 
sarza w różnicowaniu składu ilościowego stopu. Do 
wykonywania elem entów  dekoracyjnych, odlewanych z 
formy, zastosował on stop z większą ilością ołowiu 
i miedzi. D odatek miedzi w stopie w płynął na polep
szenie jego w alorów  wytrzymałościowych, a wzrost 
ilościu ołow iu polepszał jego  lejność.
Oznaczenie ciężarów właściwych stopów dla poszcze
gólnych sarkofagów wykazało również zbliżony ciężar 
dla sarkofagów Anny i Ernesta: 7,1—7,25 g/cm 3, a dla 
sarkofagu Katarzyny zdecydowanie inny: 7,8-7,95 g/cm 3
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4. Sarkofag Ernesta Bogusława Croy, stan przed konserwacją (zdjęcia: A. Stasiak)

4. Sarcophagus of Ernest Boguslav Croy; condition prior to conservation

Badania opracowania dekoracyjnego

M onohrom atyczne opracow anie listwy dekoracyjnej 
sarkofagu Katarzyny wykonane zostało przy użyciu 
zieleni m alachitowej rozjaśnianej b ie lq  o łow ianą. Spo
iwem d la  tych pigm entów  była guma.
W  celu określenia budowy technolog icznej złoceń na 
sarkofagach Anny i Ernesta pobrano próbki z nastę
pujących m iejsc: z sarkofagu Anny — z kartusza her
bowego Sachsen (ze środkowej części grzywy Iwa, z 
lewego i prawego w ieńca oka la jącego  herb, z lewego 
górnego pola herbow ego); z sarkofagu Ernesta — z 
kartusza herbowego A nha lt (ze środkowej części koro
ny herbowej, z pola prawego herbu, z pola lewego 
herbu) oraz z kapite lu nad półkolum ną. D la  próbek 
wykonano następujące b adan ia : m ikroskopowe, mikro- 
krystaloskopowe, m ikrochemiczne, identyfiku jące p ig 
menty, spoiwa i złocenia.
W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, iż pod 
złocenia stosowane były grunty b ia łe, z użyciem bie li 
o łow iane j oraz grunty żółte z zastosowaniem żółcieni 
ołow iawo-cynowej. Jako spoiwo w gruntach zastoso
wano o le j lniany. Z łocenia na gruntach wykonane zo
stały w technice p ła tkow ej.4 Stwierdzono, że tła  w po
lach herbowych były srebrzone. Badania m ikroskopo
we przekrojów pobranych próbek wykazały, że bezpo
średnią przyczyną zniszczeń złoceń były tworzące się 
pod gruntam i warstwy produktów  korozji (tlenek cyno
wy), które w trakcie „n a ra s ta n ia " odsądzały grunty 
od podłoża oraz powodowały ich kruszenie i pudro
wanie.

4 H. H o r w a t t - B o ż y c z k o ,  Badania technologiczne I kon
serwacja złoceń na podłożu metalowym na przykładzie sarko
fagów Anny i  Ernesta Croy, praca magisterska, Instytut Za
bytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, 1981.
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Program prac konserwatorskich

Prace konserwatorskie przy sarkofagach poprzedzone 
zostały dodatkowym i badaniam i, które obejm owały: 
określenie rodzaju i charakteru zniszczeń korozyjnych 
oraz analizę jakościow ą i ilościową nawarstw ień ko
rozyjnych powstałych na obiektach.
Na podstaw ie badań renłgenograficznych próbek po
branych z m iejsc w okół dużych ubytków m etalu nie 
stw ierdzono występowania w  tych partiach kryształów 
szarej cyny „a łfa " . Zatem zniszczenia sarkofagów nie 
zostały spowodowane przem ianami al o t ropo wy mi cyny, 
nie występuje w obiektach zaraza cynowa. Przyjąć 
w ięc należy, że zniszczenie i destrukcja obiektów  na
stąp iły wskutek natura lnych procesów rozk ładu  m eta
lu o charakterze: chemicznym, elektrochemicznym i
biologicznym. N atom iast ubytki w metalu, powstałe 
w form ie większych lub mniejszych dziur, powstały w 
wyniku stopniowego wykruszania się i złuszczania je 
go postaci utlenionych.
Jakościową i ilościową analizę nawarstw ień korozyj
nych wykonano d la próbek pobranych z różnych miejsc 
obiektów. W  pierwszym etap ie  określono rodzaj i ilość 
nawarstw ień korozyjnych rozpuszczalnych w wodzie. 
Średnia zawartość tych połączeń w produktach korozji 
wynosiła 1—1,5%. Stwierdzono w nich występowanie 
siarczanów, chlorków, azotanów i octanów takich ka
tionów, ja k : cyna, cynk, ołów  i miedź. Następnie oz
naczano naw arstw ienia korozyjne rozpuszczalne w stę
żonym kwasie solnym. Średnia ich zwartość wynosiła 
35 -40% , są to g łów nie siarczany, w ęglany i siarczki 
m etali (cyny, o łow iu i miedzi). '
Podstawową masę nawarstw ień korozyjnych stanowi 
tlenek cyny, którego zawartość w produktach korozji 
wynosi średnio od 49 do 60%. Na podstawie badań 
zielonych nalotów  występujących na stronie licowej i 
odwraciu w iel u elem entów  sa rkofag ów stwierdzono, że



powstały one w wyniku korodow ania miedzi (sk ładn i
ka stopowego) i pod względem chemicznym sq to wę
glany zasadowe oraz ch lorki zasadowe miedzi. 
O pracowanie program u konserwatorskiego poprzedzo
ne zostało studiam i w zakresie pub likac ji om aw ia ją 
cych prace konserwatorskie przy innych sarkofagach 
cynowych. Zapoznano się z m ateria łam i dotyczącymi 
konserwacji: sarkofagów Piastów Śląskich w Brzegu 
i Legnicy, sarkofagów sieniawskich w Pieskowej Skale, 
sarkofagów G ryfitów  w Szczecinie, sarkofagów królew
skich w Krakowie, sarkofagu z klasztoru minorytów w 
Gratzu, cesarskich w W iedn iu  oraz sarkofagów Ru
dolfa i jego małżonki w Pradze. Przegląd poczynań 
konserwatorskich przy tych obiektach oraz analiza sto
sowanych środków konserwatorskich pozwoliły na pod
jęcie optym alnych rozwiązań technologiczno-konser- 
watorskich dla zabezpieczenia sarkofagów  słupskich.
Po przeprowadzeniu badań technologicznych oraz wy
konaniu dokum entacji fo togra ficzne j i opisowej sarko
fag i poddano zabiegom dezynfekującym. Do dezyn
fekcji zastosowano 5-procentowy alkoholow y roztwór 
Sterinolu, który de lika tn ie  nanoszono pędzlem na po
w ierzchnię sarkofagów. Pudrujące i osypujące się w ar
stwy opracowań dekoracyjnych wym agały wstępnego 
zabezpieczenia. Zastosowano 1 ,5-procentowy roztwór 
Paraloidu В 72, który p ipe tam i nanoszono na opraco
wania m alarskie i z łocenia. Po wzm ocnieniu elem en
tów dekoracyjnych sarkofag i poddano wstępnemu o 
czyszczeniu, usunięto zanieczyszczenia mechaniczne, a 
następnie pow ierzchnie przemyto w odą destylowaną.
W  dalszym postępowaniu przeprowadzono demontaż 
wszystkich elem entów nakładanych (dekoracyjnych) ze 
ścian sarkofagów.
W łaściwe zabiegi konserwatorskie obejm ow ały:
— usunięcie nawarstw ień korozyjnych z powierzchni 
metalu,
— doprowadzenie skrzyń sarkofagów do pierwotnego 
kształtu,
— rekonstrukcję ubytków w pow ierzchniach płaskich 
sarkofagów,
— wykonanie i w prowadzenie wzmocnień konstrukcyj
nych,
— oczyszczenie i zabezpieczenie elem entów dekora
cyjnych,
— rekonstrukcje form w  elem entach dekoracyjnych,
— montaż sarkofagów,
— zabezpieczenie obiektów  po konserwacji.
Do jednych z trudniejszych czynności w pracach kon
serwatorskich przy ob iektach cynowych zaliczyć na le
ży oczyszczanie powierzchni. Z reguły bowiem powierz
chnie tych obiektów  są znacznie utlen ione, a występo
wać na nich mogą opracow ania dekoracyjne w fo r
mie rytów, graw erunków  itp. G łębokość u tlen ien ia  me
ta lu  może być większa aniżeli głębokość wykonanych 
rytów i wówczas usunięcie warstw tlenkowych spo
wodowałoby zniszczenie formy obiektu. W  związku z 
tym decyzja dotycząca zakresu oczyszczania powierz
chni musi być zawsze poprzedzona je j dokładnym zba
daniem .
W  wypadku sarkofagu Katarzyny przeprowadzono do
kładną analizę stopnia u tlen ien ia  płyty i w ieka. O ka 
zało się, iż usunięcie warstw  tlenkowych nie zniszczy 
opracowań dekoracyjnych, bowiem warstwy te wystę
powały blisko powierzchni, nie naruszały rytów i op ra 
cowań grawerunkowych. Do usuwania warstw tlenko
wych zastosowano metodę redukcji e lektrochemicznej. 
Na oczyszczaną pow ierzchnię nakładano pasty złożo

ne z w odorotlenku sodowego (e lektro lit) i proszku cyn
kowego jako  reduktora, a spoiwem była m etylocelu
loza. Redukcyjne dzia łan ie  pasty powodowało rozluź
n ian ie  spoistości w arstw  tlenkowych w  takim  stopniu, 
że można je  było usuwać przy zastosowaniu prostych 
zaibiegów mechanicznych. Nai powierzchnie o grubych 
warstwach korozji pastę nakładano w ie lokrotn ie .
W  celu przywrócenia sarkofagom ich p ierwotnego 
kształtu, umieszczono skrzynie w konstrukcji stalowej 
(z kątowników), której wymiary zewnętrzne odpow iada 
ły ściśle wymiarom wewnętrznym sarkofagów. Poprzez 
dzia łan ia  mechaniczne prostowano i form owano boki 
skrzyń.
W  postępowaniu konserwatorskim przyjęto zasadę u
zupełnienia ubytków w cięściach płaskich (ściany, dno). 
Uzupełn ienia te wykonano przy użyciu rozwalcowanej 
blachy (o grubości 3—4 mm) ze stopu cynowego o 
składzie określonym d la danego sarkofagu. Przy re
konstrukcji sarkofagu Katarzyny użyto stopu: 82%  cy
ny, 15% ołow iu i 3%  miedzi. N atom iast d la dwu po
zostałych sarkofagów zastosowano stop o składzie: 89%  
cyny, 1% o łow iu i 1% miedzi. Z tak przygotowanej 
blachy wycinano odpow iedn ie  kształtki, które w lu to- 
wywano w miejsca ubytków. Uzupełn ienia od strony 
licowej polerow ano mechanicznie, u jedno lica jąc  je  z 
o ryg ina lną  częścią obiektu, natom iast od strony odwro- 
cia pozostaw iano wyraźnie w idoczne krawędzie doko
nanej „w staw k i” .
Sarkofagi były konstrukcyjnie wzmacniane żelaznymi 
płaskownikam i. Eelementy te wskutek korozji u legły zni
szczeniu. Za trac iły  one w łaściwości wytrzymałościowe 
i konstrukcyjne. Zastąpiono je  materiałem  nowym, wy
konanym ze stali n ierdzewnej, który dodatkow o za
bezpieczono warstwą m in ii i p igm entow anej do koloru 
cyny farby (sporządzonej na Paraloidzie В 72). W  sar
kofagach pewne w łaściwości konstrukcyjne m iały rów
nież drew niane skrzynie trum ien (dopasowane ściśle 
do ich wymiarów). U w zg lędn ia jąc możliwości „p ra cy ”  
drewna w trakcie  zmian w ilgotnościowych, a tym sa
mym oddziaływ ania tego zjawiska na ściany skrzyń, 
zrezygnowano z wprowadzenia trum ien do wnętrza 
sarkofagów. W zm ocnienie to zastąpiła szkieletowa 
konstrukcja wykonana z kątowników  ze stali nierdzew
nej. Konstrukcje zabezpieczono dodatkowo m in ią  i po
kryciem pigmentowym.

Oddzielnym problemem była sprawa konstrukcyjnego 
wzmocnienia w ieka przy sarkofagu Katarzyny Urszuli. 
O ryg ina lna  płyta wskutek korozji m iędzykrystalicznej 
stopu była bardzo osłab iona. W  związku z tym wzmoc
niono ją  dodatkow o poprzez zlam inow anie z nowym 
podłożem. Nowe podłoże wykonano ze stopu o skła
dzie: 95%  cyny, 1% ołow iu, 2%  miedzi i 1% anty
monu. D odatek antym onu w stopie w płynął na znacz
ne usztywnienie rozwalcowanej do grubości 3 mm b la 
chy. Podłoże do w ieka przyklejono poprzez tkan inę  
szklaną 70-procentowym Paraloidem В 72.
Przy oczyszczaniu elem entów  dekoracyjnych przyjęto 
zasadę nieużywania środków chemicznych do czyszcze
nia warstw m alarskich i warstw złoceń. W  elem entach 
tych usuwanie warstw tlenkowych dokonywano m echa
nicznie. Po oczyszczeniu elementy dekoracyjne zabez
pieczono 5-procentowym roztworem Paraloidu В 72. 
Rekonstrukcje form rzeźbiarskich sarkofagów sprow a
dzono do n iezbędnego minimum, wykonano uzupeł
n ienia pod kątem całościowego scalenia kompozycji 
sarkofagów. O bejm ow ały one uzupełn ienia w listwach
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ornamentowych, okala jących krawędzie skrzyń i wiek, 
oraz dokonano uzupełnień odłamanych skrzydełek gry
fów i aniołków. U zupełnienia te wykonano w sto
pie o składzie: 95%  cyny, 4%  ołowiu i 1% miedzi. 
Wszystkie miejsca rekonstrukcji rzeźbiarskich, oznako
wane zostały puncq „PKZ", a ponadto wprowadzono 
zróżnicowanie kolorystyczne (rekonstrukcji nie patyno
wano).
Montaż elementów nakładanych wykonano zgodnie z 
pierwotną techno log ią  warsztatową, to znaczy na za
sadzie punktowego ich dolutowyw ania do ścian skrzyń 
sarkofagów. Do lu tow aoia użyto stopu o łow iano-cyno
wego o składzie: 95%  cyny, 5%  ołowiu.
Przy sarkofagu Katarzyny Urszuli w ieko jest ruchome,

nałożono je  na konstrukcyjne kątow niki w ypełniające 
wnętrze. W  sarkofagach Anny i Ernesta zachowano ru
chome ściany boczne, dz ia ła jące  na zasadzie „zasu
wy” .
W końcowym zabiegu powierzchnie sarkofagów (dw u
stronnie) odtłuszczono w acetonie, a następnie za
bezpieczono 5-procentowym Paraloidem B-72. Po od 
parow aniu rozpuszczalnika na metal naniesiono do
datkowe zabezpieczenie z wosku m ikrokrystalicznego 
Cosmoloid 80 H.

dr Janusz Krause 
Instytut Zabytkoznawstwa 

i  Konserwatorstwa 
UMK w Toruniu

TECHNOLOGICAL, WORKING AND CONSERVATION PROBLEMS ASSOCIATED WITH TIN SARCOPHAGI OF DE CROY 
PRINCES

The article contains a detailed characteristic of tin sarco
phagi of Catherine Ursula from 1634, Anne Croy from 1663 
and Ernest Boguslav Croy from 1684 found in St Jack’s 
Church at Słupsk. Between 1978 and 1983 these objects 
were subjected to conservation in Monuments Conservation 
Workshops (PKZ) — Warsaw Section.
The author has discussed the condition of sarcophagi, their 
technological and working characteristics as well as studies 
on the formulation of tin alloy used to make them. During

conservation work on sarcophagi workshop punches have 
been uncovered that suggest Gdansk’s workshop of the Gie- 
selers as the place of the execution of sarcophagi.
A programme of conservation work realized in preserving 
sarcophagi has been discussed as well.
The article is part of a monographic work on „Conservation 
of Tin on the Example of Tin Sarcophagi” , carried out in the 
Institute of Monuments History and Conservation attached 
to N. Copernicus’ University at Toruń.

MAREK К. ŚLESIŃSKI

METODY IDENTYFIKACJI FAŁSZERSTW DZIEŁ

Artykuł stanowi om ów ienie i krytyczne ustosunkowanie 
się do metod stosowanych w identyfikacji fałszerstw 
obiektów wykonanych z metalu.

Badania wizualne

Badania wizualno-stylistyczne zajm ują się tylko po 
w ierzchnią danego przedmiotu, są najstarszą metodą 
mającą na celu określenie badanego przedmiotu. 
O p iera  się ono na znajomości stylów i upodobań w 
danej epoce, na dużym opatrzeniu, znajomości tech
nik wytwarzania, używania narzędzi w danym okre
sie historycznym.
Fałszerze często nie zadają sobie trudu dokładnego 
poznania starej technik i, d la tego uwaga badającego 
powinna być skoncentrowana na samym wyrobie, na 
jego stylu, jakości i na detalach lica rzeźby. Aczkol
wiek odlew jest dokładnym mechanicznym powtórze
niem oryginału, to nigdy nie osiągnie artystycznej ja 
kości swego pierwowzoru 1. Wówczas przez proste po

SZTUKI Z METALU *

równanie z oryginalnym  przedmiotem z te j samej epoki 
można rozpoznać fałszerstwo. Trudniejszy problem wy
stępuje wówczas, gdy brak odpow iednika. Bardzo w a
żna jest wtedy znajomość technik i techno log ii wy
twarzania zabytkowych przedmiotów. Każda operacja  
techniczna, jak ie j podlega dany przedmiot, ja k  np. 
rodzaj wytopu, od lewania, wykucia, hartow ania, łącze
nia, puncowania, graw erow ania, pozostawia po sobie 
specyficzne ślady. Również użycie określonego narzę
dzia, jego kształt, wykrój, tak samo jak  rodzaj pro
cesu technicznego użytego do wyrobu danego przed
m iotu jest charakterystyczny d la  każdej epoki. I tak 
można stwierdzić przykładowo, że przedm iot wykonany 
z w alcow anego m etalu i uważany za czternastow iecz
ny jest falsyfikatem , ponieważ maszyna w a lcu jąca me
ta l zna jduje  powszechne zastosowanie dopiero w 
XVI w .2 Podobnie ma się sprawa z ornam entam i. W  
1530 r. Hans Lobsinger z Norym bergi skonstruował 
maszynę do w ytłaczania ornam entów  taśmowych. W  
wyniku tego u różnych mistrzów po jaw ia ją  się iden
tyczne re lie fy 3. W cześniej re lie f był tłoczony tylko z

* Od redakcji: Informujemy, że wobec żądania autora nie- 
wprowadzania zmian w tekście zamieszczonego niżej artykułu, 
nie bierzemy odpowiedzialności za jego stronę językową. 
Artykuł jest kontynuacją pracy Metody fałszowania przed
miotów z metali opublikowanej w „Ochronie Zabytków” , nr 
3-4, 1982.

1 O. Kur z ,  Fakes, New York 1967, s. 176—182.
2 A. N e u b u r g e r ,  Echt oder fälschung, Leipzig 1924, s. 
133-134.
3 F. A r n a u, Sztuka fałszerzy — fałszerze sztuki, Wrocław 
1976, s. 122.
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