
Ilia Iliew, Lucjana Młyńska

Problemy konserwatorskie przy
renowacji wystroju dawnego pałacu
biskupów krakowskich w Kielcach
Ochrona Zabytków 39/4 (155), 272-282

1986



IL IA  IU  EW  
LU C JA N A  M Ł Y Ń S K A

PROBLEMY KONSERWATORSKIE PRZY RENOWACJI WYSTROJU DAWNEGO PAŁACU 
BISKUPÓW KRAKOWSKICH W KIELCACH

Pałac Biskupów Krakowskich w Kielcach (obecnie sie
dziba Muzeum Narodow ego w Kielcach) powstał w 
latach 1644-1645 z fundacji biskupa Jakuba Zadzika. 
Uważany jest za jeden z nielicznych zachowanych 
przykładów architektury okresu wazowskiego. Zarówno 
jego projektant, jak i wykonawca, sq anonimowi, choć 
istnieje na ten temat wiele hipotez.
Architektura Pałacu nosi cechy typowe dla stylu ma- 
nierystycznego. Korpus główny oparty jest na rzucie 
prostokąta flankowego, w którego narożnikach znajdują 
się sześcioboczne baszty — zachodnie przylegają bez
pośrednio do bryły Pałacu, a wschodnie są połączone 
z korpusem ścianami kurtynowymi. Na  wystrój Pałacu 
składają się bogate dekoracje wykonane z różnych 
materiałów i w różnych technikach.

Bryła Pałacu dotrwała do naszych czasów bez za
sadniczych przeróbek i zmian. Natom iast wystrój de
koracyjny uległ daleko idącym zniekształceniom i prze
obrażeniom, co wprowadziło dużą dysharm onię w wy
glądzie całego obiektu i stworzyło fałszywy obraz za
mierzeń autorskich.
Aby przywrócić pierwotny wygląd Pałacu, należało do 
konać wielu skomplikowanych zabiegów.
W  roku 1978 PP Pracownie Konserwacji Zabytków O d 
dział w Kielcach — Pracownie Konserwacji Dzieł Sztu
ki otrzymały zlecenie na przeprowadzenie komplekso
wych prac konserwatorskich i renowacyjnych wystroju 
dekoracyjnego Pałacu Biskupów Krakowskich.
W  przeprowadzeniu badań, opracowaniu program u po
stępowania konserwatorskiego oraz w pracach konser-

1. Marmurowy kartusz herbowy 
z fasady głównej: A — stan 
przed konserwacją, В -  stan 
po konserwacji i rekonstrukcji 
polichromii
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watorskich uczestniczył cały zespół specjalistów z Pra
cowni Konserwacji Dzieł Sztuki, a głównie: mgr M a łg o 
rzata Zyzik, mgr A lina  Celichowska, mgr Adam  M łyń
ski, mgr O lg ierd  Chojnacki oraz autorzy artykułu -  
mgr Ilia lliew, mgr Lucjana Młyńska.
O pracow an ie  to, ze względu na określony przez re
dakcję limit objętościowy, ma charakter skrótowy i wie
le szczegółowych zagadnień i problemów zostało w 
nim świadomie pominiętych 1. N ie uwzględniono w nim 
również opisu rutynowych, czasochłonnych czynności 
konserwatorskich, które wymagały dużego zaangażo
wania wykonawców.

Przystępując do prac konserwatorskich w Pałacu Bisku

pów Krakowskich — Pracownia Konserwacji Dzieł Sztuki 

kieleckiego O ddzia łu  PP Pracownie Konserwacji Zabyt

ków stanęła przed bardzo trudnym i skomplikowanym 

zadaniem. N a  złożoność zagadnienia wpłynęła:

1. Skala przewidzianych do konserwacji elementów wy
stroju, a w tym: ponad 300 m2 polichromii na dre
wnie, ponad 400 mb sgraffito, 300 m2 malarstwa 
ściennego, 600 mb gzymsów kamiennych, 600 m2 
obramień okiennych i portali, 300 m2 sztukaterii;

2. Różnorodność użytych materiałów i technik;
3. Skomplikowany charakter zmian w wystroju obiektu, 

spowodowanych zarówno destrukcyjnym działaniem 
czasu i zewnętrznych czynników, jak i wielokrotnymi 
remontami, przeróbkami i renowacjami.

W  związku z tym przed rozpoczęciem prac konserwa
torskich niezbędne było wykonanie bardzo dokładnych 
badań obiektu ze szczególnym uwzględnieniem wszyst
kich elementów przewidzianych do konserwacji. Wyko-

1 Dokum entacja wykonanych prac znajduje się w Muzeum
Narodowym  w Kielcach i u wykonawcy — PP PKZ—PKDS.

1. A  marble heraldic cartouche  
from the main façade: A  —
condition before conservation, 
В — condition after conserva
tion a n d  reconstruction of poly- 
chromy
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nano odkrywki pasowe na całej powierzchni elewacji 
korpusu głów nego i baszt oraz odkrywki na wytypowa
nych fragmentach polichromii, sztukaterii i kamieniarki. 
Przeprowadzono wszelkie niezbędne badania labora
toryjne i jednocześnie przestudiowano dostępne archi
walia oraz przeanalizowano zebrany materiał ikono
graficzny.
Ustalono, iż polichromia na ścianach i stropach Pałacu 
została poddana dwukrotnie gruntownym renowacjom: 
pierwszej, w latach 1861—1863, wykonanej przez A lek
sandra Rycerskiego oraz drugiej w okresie między
wojennym (1930-1935), przeprowadzonej przez Henryka 
Czarneckiego. Polichromia na deskach i belkach stro
powych tylko w niewielkim stopniu została poddana 
zabiegom renowacyjnym ograniczającym się przede 
wszystkim do lokalnych uzupełnień, natomiast polichro
mia na ścianach została całkowicie przemalowana. 
W  latach sześćdziesiątych pewne partie polichromii 
poddane były konserwacji.
Badania elewacji pozwoliły na stwierdzenie, że w ich 
obrębie wprowadzono wiele istotnych zmian, które znie

2. Marm urowy kartusz herbowy 
z fasady głównej: A  — stan 
przed konserwacją, В  — stan 
po konserwacji i rekonstrukcji 
polichromii

kształciły wystrój. Tynk był kilkakrotnie wymieniany i d la 
tego nie udało się ustalić pierwotnej kolorystyki ścian 
Pałacu. Natrafiono jednak na ślady, które pozwalają 
domniemywać, że pierwotnym kolorem elewacji był bar
dzo jasnougrowy — tzn. zbliżony do obecnie odtworzo
nego.
Badania wykonane na boniach flankujących narożniki 
baszt wykazały, iż najwcześniejsza zachowana warstwa 
tynku była pom alowana na szaro, a następna w kolej
ności miała kolor różowobrunatny. N a  kolor szary na
trafiono jednakże tylko na boniach od strony fronto
wej, natomiast wieże od strony ogrodowej posiadają 
bonie, na których jako pierwszy chronologicznie wystę
puje kolor różowobrunatny.
Najważniejszego odkrycia dokonano w trakcie badań 
górnych fragmentów ścian Pałacu w przestrzeni za
mkniętej między gzymsem koronującym, a położonym 
o około 50 cm niżej „gzymsem ząbkowym”. W  tych par
tiach na trzech elewacjach korpusu głów nego (połud
niowej, zachodniej i północnej) oraz na basztach na
trafiono na dekorację sgraffitową, o różnym stopniu
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2. A  marble heraldic cartouche  
from the main façade: A  —
condition before conservation, 
В  — condition after conserva
tion and  reconstruction of po- 
lychromy

zachowania. Natom iast na elewacji frontowej korpusu 
głów nego stwierdzono występowanie jedynie śladów ta
kiego sam ego fryzu sgraffitowego. Fakt ten tłumaczy 
się tym, że na tej elewacji tynki były wielokrotnie wy
mieniane w różnych okresach (znacznie częściej niż na 
pozostałych elewacjach i basztach).
Badania przeprowadzone przy kamiennych gzymsach 
i obram ieniach okiennych wykazały, że poszczególne 
ciosy, po zniszczeniu powierzchni kamienia i zatarciu 
się obróbki rzeźbiarskiej, były wymieniane i zastępo
wane nowymi, wykonanymi z innego rodzaju kamienia, 
często w innym kolorze. Pierwotnie użyty kamień to pia
skowiec o zabarwieniu różowym, natomiast uszkodzone 
ciosy zastąpiono wykonanymi z białego wapienia. 
W  wielu partiach — na basztach i korpusie głównym, 
na gzymsach: koronującym i kordonowym, w miejscu 
brakujących fragmentów kamienia — dokonano uzupeł
nień w cegle i zaprawie. S ą  to najprawdopodobniej

przeróbki jeszcze późniejsze w czasie niż te, w trakcie 
których różowy piaskowiec zastępowano białym wapie
niem.
Przebadanie trzech kartuszy herbowych, umiejscowio
nych nad logg ią  frontową pozwoliło stwierdzić, iż 
istnieją na nich resztki polichromii i złoceń, a dalsze 
poszukiwania doprowadziły do ustalenia ich kolorów. 
Na  tynku wokół kartuszy i na powierzchni ścian między 
oknam i w centralnej partii elewacji głównej Pałacu 
odsłonięto fragmenty dekoracji malarskiej składającej 
się z motywów roślinnych oraz innych, bliżej nieokre
ślonych, których ze względu na bardzo zły stan zacho
wania nie dało się rozszyfrować. Są  to najprawdopo
dobniej pozostałości po wspomnianych w archiwalnych 
inwentarzach: malowanym zegarze słonecznym oraz la
brach otaczających kartusze herbowe.
Również badania przeprowadzone na sztukaterii w log- 
gi frontowej i kaplicy wykazały, że znacznie uszkodzo-
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ne jej fragmenty zostały wykonane wtórnie. Ponadto 
sztukateria była wielokrotnie przemalowywana, a ko
lorystyka sklepień jest całkowicie różna od oryginal
nej. Przebadanie dekoracji narzutowej alkierza usytu
ow anego  w baszcie południowo-zachodniej, ujawniło 
obecność nie znanych dotychczas polichromii i złoceń 
na całej powierzchni reliefu. Jest to o tyle interesujące, 
iż nie podejrzewano w ogóle ich istnienia. N ie w spo
m inają o nich źródła ikonograficzne, ani też nie na 
trafiono na nie podczas badań przeprowadzonych w 
latach sześćdziesiątych.

N a  podstawie wyników kompleksowych badań całego 
obiektu opracow ano ogólny i szczegółowy plan postę
powania konserwatorskiego. Plan ten uwzględniał 
wszelkie obowiązujące w praktyce konserwatorskiej za
sady. Przyjęto w nim generalne założenie, iż przepro
wadzone prace powinny przywrócić, w stopniu maksy
malnie możliwym, wygląd i charakter Pałacu z połowy 
XV II w. (zgodnie z autorskimi zamierzeniami artystycz
nymi) i doprowadzić do uzyskania w łaściwego współ

3. D ekoracja  narzutowa logg i 
wschodniej: A  — stan przed  
konserwacją, В  — stan p o  re
konstrukcji i konserwacji

brzmienia zakonserwowanych lub zrekonstruowanych 
elementów dekoracji z architekturą całości P a ła cu 2. 
W  opracowaniu programów konserwatorskich poszcze
gólnych elementów wystroju, nie odstępując od gene 
ralnego założenia, starano się uwzględnić wszystkie 
specyficzne uwarunkowania wynikające z usytuowania 
oraz stanu ich zachowania.
Prace przy konserwacji p o l i c h r o m i i  na stropach 
przebiegały w dwóch etapach. W  pierwszym etapie 
przeprowadzono konserwację techniczną związaną z za
bezpieczeniem, oczyszczeniem i utrwaleniem drewna 
i polichromii: wzmocniono podłoże drewniane przez 
impregnację, uzupełniono występujące w nim ubytki, 
ponownie przyklejono i uzupełniono płótno znajdujące 
się w miejscach styku poszczególnych desek i połączeń 
desek z belkami oraz przywrócono przyczepność poii-

2 Dokum entacja wykonanych prac zawiera pogram  postępo
wania konserwatorskiego odpow iadający konserwowanym de 
talom lub obiektom.
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3. Coating decoration of the 
east lo gg ia : A  — condition be 
fore conservation, В — cond i
tion after reconstruction and  
conservation

chromii do p o d ło ża3. W  drugim  etapie uzupełniono 
ubytki gruntu oraz wypunktowano i zrekonstruowano 
polichromię. Ponieważ przemalowania były niewielkie, 
a ich charakter był zbliżony do oryginału (w wielu wy
padkach, głównie na belkach stropowych, przemalowa
nie polegało  na powtórzeniu zatartego konturu, przy 
czym linie prowadzono dokładnie po liniach pierwot
nego rysunku), postanowiono ich nie usuwać, a doko
nać jedynie rekonstrukcji polichromii tam, gdzie stan 
zachowania stwarzał takq konieczność. Uzupełnienia 
i rekonstrukcję polichromii wykonano w tonacji jaśniej
szej, co pozwala przy oglqdaniu  z niewielkiej od legło
ści na natychmiastowe odróżnienie ich od oryginału, 
a nie narusza przy tym jednolitości całej kompozycji.

Znacznie bardziej skomplikowane problemy wystqpiły 
przy konserwacji polichromii na ścianach, a szczególnie

3 Szczegóły technologiczne — stosowane materiały i recep
tura — znajdują się w dokumentacjach konserwatorskich.

w Sali Portretowej, gdzie wystqpiły odspojenia warstwy 
tynku od ściany, które zajmowały ponad 3 0 %  powierz
chni malowidła. O dspojenia oraz wykruszenia tynku 
wraz z warstwq malarskq powstały zwłaszcza w górnych 
partiach malowidła, na styku jego brzegów z belkami 
stropowymi. Uszkodzenia te spowodowane były nacis
kiem drewna przylegajqcego bezpośrednio do tynku, 
a „nacisk” ten oraz praca drewna spowodowały wy
kruszenia podłoża wraz z warstwq malarskq. W  tych 
miejscach również wqtek muru uległ uszkodzeniu, zaś 
poszczególne kamienie obluzowały się i przestały być 
punktem podparcia dla leżqcych na nich belek stro
powych. Aby oddzielić tynk od drewna i uniknqc od 
działywania pracy drewna, wycięto dwucentymetrowy 
pasek tynku wzdłuż całego górnego brzegu dekoracji. 
W yprowadzono w kicie piaskowo-wapiennym krawę
dzie, wzmocniono i podmurowano „gn iazda” belek 
stropowych.
Ponieważ pomieszczenie jest bardzo wysokie (ok. 10 m), 
wycięcie takie jest prawie niezauważalne dla zwiedza- 
jqcego, a zlikwidowało ono możliwość powstawania
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uszkodzeń na linii styku polichromii ściennej ze stro
pem.
Po wykonaniu powyższych prac oraz po przywróceniu 
przyczepności tynku do murów przystąpiono do uzupeł
niania ubytków podłoża i polichromii na całej powie
rzchni malowidła. Polichromia w Sali Portretowej w po
równaniu z pozostałymi pomieszczeniami Pałacu zacho
wała się najgorzej. Poza ogólnym zarysem kompozycji 
i słabym zaznaczeniem kolorystyki nie pozostało wiele 
z pierwotnego malowidła. Najgorzej zachowały się 
obramienia architektoniczne i dekoracja ornamentalna 
z motywami roślinnymi — girlandy owocowo-kwietne wo
kół portretów wykonanych w XVII wieku. Stan zacho
wania samych portretów jest znacznie lepszy, a por
trety w dolnym rzędzie, wykonane w wieku XIX, nie 
uległy w ogóle większym uszkodzeniom. Dokonana w 
końcu lat sześćdziesiątych konserwacja malowidła w

niczym sytuacji nie poprawiła, a nawet — naszym zda
niem — niektóre rozwiązania stosowane przy odtwarza
niu zniszczonych fragmentów dekoracji architektonicz
nych i obramień z motywami roślinnymi okazały się 
błędne. Zrezygnowano jednak z prób zrekonstruowania 
pierwotnego wyglądu polichromii wychodząc z założe
nia, że wobec braku dokładnych danych ikonograficz
nych rekonstrukcja oparta tylko na analizie zachowa
nych pozostałości malowidła byłaby hipotetyczna i sta
nowiłaby zbyt daleko idącą, a niewystarczająco uza
sadn ioną ingerencję w substancję zabytkową obiektu. 
W  związku z tym wykonano uzupełnienia scalające, po
zostawiając otwarty problem znalezienia innych roz
wiązań konserwatorskich. Istnieje np. fotografia Sali 
Portretowej przedstawiająca jej dekorację jeszcze w 
bardzo dobrym stanie, w tym doskonale zachowaną 
polichromię. Prezentuje ona jednak najprawdopodob-

4. Kam ieniarka okienna na  
wieży północno-w schodniej : A  -  
stan przed konserwacją, В  — 
stan po konserwacji
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niej malowidło w postaci nadanej mu przez prace re
nowacyjne wykonane w II połowie X IX  wieku.
W ydaje się, że niezbędne jest w przyszłości zastanowie
nie się nad znalezieniem takiego rozwiązania, które je
żeli nie doprowadziłoby do zrekonstruowania polichro
mii, to przynajmniej pozwoliłoby na usunięcie pewnych 
niewłaściwych efektów konserwacji z początku lat sześć
dziesiątych naszego stulecia.
Przed przystąpieniem do prac konserwatorskich przy 
polichromiach ściennych znajdujących się w innych po
mieszczeniach Pałacu, tzn. w I i II Pokoju Zimowym 
oraz I i II Pokoju Prałatów, również konieczne było 
ustosunkowanie się do różnych zmian ich dekoracji. 
W e wszystkich tych bowiem pomieszczeniach w okre
sie międzywojennym całkowicie przemalowano fryzy 
opasujące górne partie ścian. Ponieważ jednak ory

ginalna polichromia znajdująca się pod przemalowa- 
niami była w bardzo złym stanie, a praktycznie rzecz 
biorąc zachowała się tylko szczątkowo, to — uwzględ
niając fakt, że przemalowania te powtarzają w sposób 
dość dokładny układ kompozycyjny i kolorystyczny — 
zdecydowano się na ich pozostawienie. Zrealizowano 
więc program konserwacji technicznej oraz dokonano 
uzupełnień scalających polichromii.
Podobnie jak w Sali Portretowej, oddzielono brzegi 
tynku wraz z warstwą malarską od stropu likwidując 
ich bezpośredni styk. Przywrócono także przyczepność4 
tynku do podłoża oraz warstwy malarskiej do tynku,

4 Jak wyżej.

4. A  słone shutter in the north
-east tower: A  — condition be 
fore conservation, В  -  condition 
after conservation

279



uzupełniając ubytki tynku i gruntu, oczyszczono powie
rzchnię malowidła i wypunktowano polichromię. 
Trudnym problemem konserwatorskim okazał się malo
wany fryz na ścianach I Pokoju Prałatów. N a  skutek 
wielokrotnych przeróbek pomieszczenia polichromia za
chowała się w bardzo złym stanie. Po usunięciu wszyst
kich wtórnych nawarstwień odsłonięta kompozycja była 
zupełnie nieczytelna. Przeprowadzone badania i a n a 
lizy, w tym również analiza porównawcza i pomiarowa 
tej kompozycji i porównanie otrzymanych wyników z 
kompozycjami w innych pomieszczeniach pałacowych, 
dały możliwość częściowego odtworzenia dekoracji, a 
przynajmniej ogólnego jej schematu.
Zgodnie z decyzją zwołanej przez inwestora Komisji 
Konserwatorskiej, polichormię odrestaurowano tylko czę
ściowo. Podstawowe jej elementy nieznacznie jedynie 
uczytelniono. I w tym wypadku istnieje możliwość do
konania w przyszłości dalej idącej próby rekonstru
kcji. -

Przed bardzo interesującym problemem stanęli wyko
nawcy natrafiając na ukryte pod warstwami później

szych tynków fragmenty d e k o r a c j i  s g r a f f i t o -  
we j .  O pasyw ała  ona korpus główny w górnej jego 
partii, a także baszty w dwóch poziomach — bezpośre
dnio pod gzymsem koronującym i poniżej, na wyso
kości sgraffitowej dekoracji korpusu głównego. O  istnie
niu sgraffito nie wspom inały żadne źródła, nie natra
fiono nań również w czasie badań przeprowadzonych 
na początku lat sześćdziesiątych. O dsłon ięcie  zachowa
nych fragmentów sgraffito pozwoliło na odtworzenie 
jednego z najistotniejszych elementów zewnętrznej de
koracji Pałacu, pochodzącej z okresu jego powstania. 
Jest to obecnie rzadko spotykany, a charakterystyczny 
przykład, zastosowania sgraffito jako dekoracji zewnę
trznej obiektów o charakterze reprezentacyjnym z okre
su manieryzmu. N a  zachowane fragmenty sgraffito na
trafiono na wszystkich ścianach Pałacu, a najlepiej za
chowane odcinki, dające możliwość pełnego odtworze
nia jednego raportu, tzn. całej powtarzalnej długości 
kompozycji, odnaleziono na ścianie południowej korpu
su głównego oraz na kilku ścianach baszt. Ustalono, 
że kompozycja sgraffito ograniczała się do dwóch ra
portów dla dwóch różnych poziomów, na których deko
racja występowała. Raporty te składają się zasadniczo 
z rozbudowanej, mięsistej wici akantowej rozchodzącej 
się od centralnie umieszczonej głowy ludzkiej, a za
mknięte są „zawiasem” w postaci uproszczonej pal
mety. Różnią się między sobą jedynie rysunkiem głowy 
ludzkiej. W  raporcie dolnym jest to schematyczny wi
zerunek młodzieńca z zaczesanymi do góry lokami, a 
w górnym -  głowa dojrzałego mężczyzny w koronie, 
z długimi, opadającym i włosami. Poza tym w pierwszym 
wypadku poszczególne odcinki dekoracji oddzielają 
palmety, a w drugim  każdy raport zamknięty jest obra
mieniem.
Po zdjęciu obrysów z zachowanych elementów wyko
nano graficzną rekonstrukcję obu raportów. Następnie 
przeprowadzono konserwację zachowanych fragmentów 
i przystąpiono do zrekonstruowania sgraffito w miej
scach, gdzie uległo ono całkowitemu zniszczeniu.
Do  października 1986 r. odtworzono fryz sgraffitowy na 
elewacji frontowej oraz na basztach: północno-wschod
niej i południowo-wschodniej. Całkowita jego rekon
strukcja zostanie zakończona do końca 1988 r.

5. Fryz sgraffitowy z korpusu  
głów nego i wież: A  — stan 
przed konserwacją, В — stan po  
konserwacji

5. A  sgraffito frieze of the 
main body and  towers: A  —
condition before conservation, 
В — condition after conserva
tion
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6. Pokój II Prałatów -  fragment stropu. Stan po konser wacji
6. Room U of the Prelates — part of the ceiling. Condition after conservation

Przystępując d o  konserw acji i rekonstrukcji g z y m s ó w  
k a m i e n n y c h  oraz k a m i e n n y c h  o b r a m i e ń  
o k i e n n y c h ,  usun ię to  z nich wszystkie wtórne uzu
pe łn ien ia  w ykonane  z m ateriałów  innych niż kam ień 
(zap raw a  w ap ienna, cegła, cement). Ponadto  oczyszczo
no pow ierzchn ię  kam ien ia  z pow łok cem entowych oraz 
zan ieczyszczeń m ineralnych i organ icznych, które 
zn iekszta łcały  je go  ob róbkę  (profile) oraz zm ieniały ko
lorystykę w szystkich detali kam iennych. D op ie ro  po 
u sun ięc iu  tych naw arstw ień w idoczna  była p ierwotna 
koncepcja  kolorystyczna wystroju zew nętrznego Pa łacu  : 
na  tle ja snych  śc ian  różowe detale  kam ienne oraz c iem 
ne, sza robrązow e  m arm urow e balustrady, filary, gzym 
sy, porta le  lo gg ii oraz kartusze nad  wejściem  fron 
towym. W  trakcie prac konserw atorsk ich  nie usun ięto  
e lem entów  kam iennych w ykonanych  z b ia łe go  w ap ie 
nia, a pochodzących  z późniejszych okresów. Te póź
niejsze „w staw ki” miały ob róbkę  identyczną jak  ory
g in a ln y  kam ień, lecz różniły się  kolorem, a pon iew aż 
było ich dużo, dysharm onizow ały  z kolorystycznym wy
strojem kam ien iarsk im  Pałacu. W  zw iązku z tym posta 
now iono  je podbarw ić, zb liżając ją  do  orygina lnej ko
lorystyki. A b y  un ikn ąć  n ak ła d a n ia  kryjącej pow łoki farb, 
za sto sow an o  s łab y  roztwór żywicy akrylowej (Para lo id  
B-70) w  to luen ie  z dodatkiem  odpow iedn ich  p igm en 
tów — da jący  efekty laserunkow e.
W szystk ie  ubytki kam ien ia  u zupe łn iono  kitem, który sk ła 
d a ł się  z: w ap n a  do łow anego, b ia łe go  cem entu i m ie
lo n e go  kruszywa. W ła śc iw ośc i fizyczne i chem iczne tak 
w ykonanych  uzupełn ień  zostały zb a d a n e  w laboratorium  
Instytutu Konserw acji Kam ien ia  Uniwersytetu M iko ła ja  
Kope rn ika  w Toruniu. Ekspertyza potw ierdziła za sa d n o ść  
sto sow an ia  uzupełn ień  z kitów zaw ierających p od an e  
składnik i, ja k  również p raw id łow ość procentowych pro
porcji poszczegó lnych  kom ponentów .
W  zw iązku z odnalezien iem  m ikrośladów  polichrom ii 
i złoceń na  pow ierzchni m arm urow ych kartuszy zd ob ią 
cych w ejście  frontowe Pa łacu  pow stał dodatkow y pro
blem z zakre su  ingerencji konserw atorskiej w m ate
rię zabytku. N a  podstaw ie  b ad a ń  u sta lono  jedynie  te
chno log ię , a w ięc spo iw o i rodzaj m ateriałów  m alar

skich. A  tym samym stało się możliwe przeprow adzenie  
częściowej, hipotetycznej rekonstrukcji pierwotnej ko lo
rystyki kartuszy herbowych — w obręb ie  tarcz herbowych 
i klejnotów.
Przy jej odtw arzaniu  posłu żono  się również materiałem  
źródłowym  dotyczącym  barw  przedstaw ień heraldycz
nych na ka rtuszach 5.
Zan im  d o ko n a n o  rekonstrukcji polichrom ii i złoceń (na 
tarczach i klejnotach), p rzeprow adzono konserw ację 
kam ienia  i p rzepo lerow ano je go  pow ierzchnię w tych 
partiach, gdzie  nie było dostatecznych podstaw  do  re
konstrukcji warstwy m alarskiej (tj. na pozostałych e le 
m entach kartuszy).
Pon iew aż w tym w ypadku  m iano do  czyn ien ia  nie 
z p iaskowcem , a le  z m arm urem  — za sto sow ano  inną  
techno log ię  uzupe łn ian ia  ubytków. U zupe łn ien ia  te wy
konano  z kitu na bazie  żywicy epoksydowej. M a  on 
p odobne  w łaściw ości fizykochem iczne jak  kam ień (m ar
mur). Ponadto  m ożna g o  polerować, co jest n iezbędne  
przy końcowej ob róbce  kam ieni nieporowatych.
W  trakcie b ad ań  tynków na fasadz ie  w schodniej P a 
łacu  natrafiono  również na ślady  polichrom ii ściennej. 
Po całkow itym  od słon ięc iu  pow ierzchni zachow anych  
fragm entów  ustalono, że są  one  częścią  dekoracji obra- 
m iającej kam ienne  kartusze herbow e (p rzedstaw ia ją 
cej w ieńce laurowe) oraz kartuszy herbowych m alow a
nych i zegarów  słonecznych um ieszczonych powyżej tarcz 
kam iennych, między trzema dużymi oknam i fasady. 
Pon iew aż zachow ały się  tylko niew ielkie fragm enty d e 
koracji, nie było m ożliwości p e łnego  jej odtworzenia. 
D o k o n a n o  w ięc transferu m alow idła, u suw ając je ze 
śc iany i p rzenosząc na now e podłoże. Przy tym zab iegu  
konserw atorskim  za sto sow ano  punktow anie  sca la jące  
po to, aby  poszczegó lne  fragm enty m alow id ła  mogły 
być e ksponow ane  oddzie ln ie  jako  przykład istniejącej 
n ie gd y ś  dekoracji m alarskiej elewacji frontowej Pałacu. 
Prace konserw atorskie  przy sztukaterii zdob iącej sk le 
p ien ia  logii frontowej oraz kap licy pałacow ej p o le g a 
ły na u sun ięc iu  wszystkich późniejszych uzupełn ień  oraz

5 Zob. przypis. 3.
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warstw wielokrotnych przemaiowań i pobiał, które w 
znacznym stopniu zniekształcały czystość reliefu, jak 
również na rekonstrukcji kolorystyki wykonanej na pod
stawie odnalezionych śladów oryginału, tzn. ciem no
szare żebra i rozety na białym tle sklepień.
W  związku z odkryciem polichromii i złoceń na deko
racji wykonanej w narzucie piaskowo-wapiennym w 
alkierzu usytuowanym w baszcie południowo-zachodniej 
zaistniała konieczność rozszerzenia i wzbogacenia pro
gramu postępowania konserwatorskiego.
Polichromia i złocenia zachowały się w stopniu wystar
czającym do odtworzenia założeń oryginalnej kolory
styki. Postanowiono więc wykonać konserwację narzutu 
oraz całkowitą rekonstrukcję malatury. Stan zachowa
nia jednak całej dekoracji narzutowej był wyjątkowo 
zły, co w znacznym stopniu utrudniało realizację po
wyższych założeń. W skutek zawilgocenia, zagrzybienia 
i zasolenia narzut oraz tynki były bardzo osłabione me
chanicznie, kruszyły się, pudrowały i osypywały. Całość 
pokrywało dodatkowo kilkanaście warstw przemaiowań 
olejnych, silnie związanych z oryginalną powierzchnią. 
M ożna je było usunąć tylko przy zastosowaniu środków 
chemicznych. Zaistniała więc konieczność nie tylko 
wzmocnienia strukturalnego zachowanych powierzchni, 
lecz także wymiany części tynków, których uratować 
się nie dało. Tak więc wzmocniono wytrzymałość me
chaniczną narzutu, przywrócono przyczepność do pod
łoża, zlikw idowano odspojenia i rozwarstwienia, zre
konstruowano ubytki reliefu, a następnie przystąpiono 
do prac nad rekonstrukcją polichromii i złoceń.
Duże dyskusje i kontrowersje wzbudził problem odtwo
rzenia kolorystyki boni flankujących narożniki baszt. 
O dnalezione śladowe pozostałości pierwotnej kolory
styki nie dały jednoznacznego rozwiązania, ponieważ, 
jak już wspomniano, na boniach baszt frontowych i fa
sady jako pierwszy chronologicznie występował kolor 
szary, natomiast na boniach baszt ogrodowych kolor 
ugroworóżowy.

W  celu sprawdzenia w izualnego efektu zastosowania 
każdego z tych kolorów przeprowadzono kilka prób. 
W ykazały one, iż jedynie kolor różowobrunatny daje 
możliwy do akceptacji efekt kolorystyczny. Wzięto rów
nież pod uwagę fakt, że bonie w architekturze, nieza
leżnie od materiału, z jakiego są  wykonane, imitują 
zawsze ciosy kamienne. A  więc w tym wypadku logicz
ne byłoby nadanie im koloru zbliżonego do zabarw ienia 
detali kamiennych występującego na elewacjach Pa
łacu, tzn. różowobrunatnego.

W ydaje się, że wprawdzie prace konserwatorskie pro
wadzone przy renowacji elementów wystrój u Pałacu 
Biskupów w Kielcach dalekie są jeszcze od ostate
cznego ich zakończenia, to teraz już potwierdzają słu
szność przyjętych przed ich rozpoczęciem założeń. 
Zmienił się zasadniczo wygląd elewacji frontowej Pa
łacu. Przywrócono możliwie najwierniej właściwe w spół
brzmienie kompozycyjne i kolorystyczne poszczególnych 
elementów dekoracji i wystroju architektonicznego oraz 
odtworzono jedność stylową.
W  przyszłości przewidziane są prace konserwatorskie 
obejmujące: elewacje południową, zachodnią i północ
ną, zakończenie prac przy konserwacji marmurowego 
wystroju logii frontowej, a także konserwację plafonów 
Dollabelowskich w trzech salach Pałacu.
Zakończenie wszystkich prac konserwatorskich — praw
dopodobnie na początku lat dziewięćdziesiątych — po
zwoli z jednej strony na likwidację skutków destrukcyj
nego działania czasu, usunięcie wtórnych przeróbek 
i nawarstwień, zabezpieczy obiekt na dłuższy okres 
przed powstawaniem i rozwijaniem się procesów de
strukcyjnych, a z drugiej strony -  przywróci jego pier
wotny wygląd, jaki przypuszczalnie miał w połowie 
XV II wieku.

Ilia lliew, Lucjana Młyńska 
PP PKZ -  Oddział w Kielcach

CONSERVATION PROBLEMS ENCOUNTERED WHEN RENEWING 
OF CRACOW  BISHOPS AT KIELCE

In 1978 Kielce’s branch office of the Ateliers for the Con
servation of Cultural Property — Workshops of the Conser
vation of the Works of Art were instructed to carry out 
a comprehensive research study on the conservation and 
renovation of an intedor décor of the former Cracow Bis
hops' Palace in Kielce.

The team engaged with the studies and preparing a pro
gramme for conservation as well as executional work invol
ved specialists from the Workshop for the Conservation of 
Work of Art and included, first and foremost, such experts 
as Małgorzata Zyzik, Alina Celichowska, Adam Młyński, O l
gierd Chojnacki and the authors of the present article, i.e.
Ilia lliew and Lucjana Młyńska.

The Palace was built in 1641—1645. This is a rectangular 
structure with projections and corner towers. It was erec
ted in a manneristic style. The décor of the Palace compri
ses embellishments made in various materials and techni
ques, which posed a difficult and complicated task for the 
executors of the project. On the basis of the results of the 
studies decisions were taken and a programme for conser
vation work was drawn. The work completed by the end of 
1986 included:
-  reconstruction of sgraffito decorations,
-  reconstruction of stuccos and galleries and restoration 

of nearly original colouring,
-  making-up of stone cornices and framings as well as 

restoration of colouring,

THE DÉCOR OF THE FORMER PALACE

— at the moment conservation work is extended to portals 
and eastern loggias made in Chęciny marble and in 
galena,

— preservation of marble amorial cartoushes situated over 
a marble loggia on the eastern elevation of the Palace 
as well as partial restoration of colouring,

— uncovering of small details of painted decorations (such 
as coats of arms, sun-dial disks) ; they were all remo
ved from the wall and transferred to the investor after 
conservation.

— removal of repaintings from decorations in the eastern 
loggia, chapel and southern recess as well as restoring 
to them their almost original appearance,

— with regard to polychromy on walls and roofing inside 
the Palace (except for small emergency interventions) 
it may be said that only maintenance conservation was 
applied and the problem of aesthetic interpretation was 
left open.

It seems that conservation work on elements of the décor 
of Bishops’ Palace in Kielce, although far from being com
pleted, seems to meet the assumptions adopted at the be
ginning.

The appearance of the frontal elevation of the Palace has 
got changed radically. Its proper compositional and co
louring harmony of individual elements of decoration and 
architecture as well as a style uniformity have got resto
red.
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