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Wewnątrz fortu znajduje się okrężna droga, z któ
rej wyprowadzone są wejścia do poszczególnych po
mieszczeń. Droga ta prowadzi również do zabezpieczo
nego głównego korpusu, gdzie znajdują się pomiesz
czenia ogólne.
U zbrojenie artyleryjskie składało się z 14-18 dział i 4 
moździerzy, umieszczonych na podstawach fortecznych, 
um ożliw iających prowadzenie ognia  w sektorach 172°. 
Zapas am unicji zapewnił 500—600 strzałów na działo. 
W  zasięgu ognia znajdow ał się cały teren przedpola 
fortu.
Budowle fortu Antenne wskazują na daleko posunięte 
u jedno licen ie  i modularyzację elementów. Zasadniczy 
m ateria ł stanowią cegła i tuf, podkreślone w kilku wy
padkach użyciem gran itu . Podziały architektoniczne 
wprowadzone są poprzez gzymsy i bon iow anie powierz
chni murów.
W  forcie występują elementy metalowe, żeliwne i z ku
tego żelaza. Ich stan zachowania jest bardzo dobry 
(np. most zwodzony). Fort M onte Antenne jest obec
nie opuszczony. M ieszkają tam osoby bezdomne, upra 
w ia jące  niew ie lkie ogródki na w ałach. Dostęp do o
biektu jest utrudniony.

Problemy konserwatorskie

Dziewiętnastowieczny obóz warowny Rzymu, przypomi
na swym położeniem umocnienia rosyjskiej twierdzy 
„Warszawa”, powstałej w tym samym okresie, a na

stępnie przekształcanej aż do czasów I wojny św iato
wej. W  obydwu wypadkach większość dawnych fortów  
jest n iedostępna — bardzo często służą one nadal do 
celów wojskowych. W ie le  elementów tw ierdz jest nisz
czonych przy okazji nowych inwestycji. Jak dotąd, nie 
została sporządzona inwentaryzacja architektoniczno- 
-konserwatorska zachowanych elementów umocnień. 
N ie ma też opracow ań analizujących problem atykę te 
chniczną, urbanistyczną i społeczną związaną z prze
kształceniem m iast w twierdze. Forty tw ierdzy „W a r
szawa”  są już w znacznym stopniu zniszczone. Forty 
obozu warownego Rzymu, które nigdy nie zostały uży
te w dz ia łan iach bojowych, zachowały w w ielu w ypad
kach swój o ryg ina lny układ i liczne elementy ziem
ne, murowane, kam ienne i metalowe. Dotyczy to zw ła
szcza fortu M onte Antenne, którego stan zachowania 
jest bardzo dobry. Fakt, że fo rt jest zajęty przez osoby 
bezdomne, pow oduje, że obiekt jest trudno dostępny. 
Należy podkreślić znaczenie fortu M onte Antenne jako 
świadectwa technik i wojskowej i budow lanej swojego 
czasu. Z tego powodu wskazane jest ob jęcie  obiektu 
opieką konserwatorską i jego adap tac ja  do nowej 
funkcji.
Usytuowanie fo rtu  na szczycie wzgórza w rozległym 
parku V illa  Ada wydaje się u ła tw iać adaptację  ob iek
tu na cele rekreacyjne i sportowe.

arch. Antoni Kozielski 
Warszawa

THE FORT OF MONTE ANTIENNE IN ROME -  AN ELEMENT OF THE 19TH CENTURY RETRENCHED CAMP

The article describes a development of the fortification art 
in the 19th century which led to the formation of the so- 
called retrenched camp around a defenced post. The sub
ject of the discussion is a retrenched camp in Rome (1877— 
—1894). Against this background the fort of Monte Antenne 
has been presented in broader terms. It represents a well- 
preserved example of the 19th-century far-flung defensive 
object.

The author presents the location and construction of the 
fort, its armament and outfit. The Rome entranched camp 
is compared to a Russian stronghold known as "Warsaw” 
built at the same time. The final part of the article offers 
proposals for new functions which can be located in a histo
ric fort.

PIOTR STĘPIEŃ

KONSERWACJA KAMIENNEGO DETALU ARCHITEKTONICZNEGO ZAMKU NA WAWELU. 
PRACE W LATACH 1984-1986

Konserwacja kamiennego deta lu architektonicznego 
jest jednym z istotniejszych problemów konserwatorskich 
Zamku na W awelu. Kamień jest bowiem podstawowym 
materia łem  dekoracji arch itekton icznej Zamku i innych 
budowli zabytkowych Wzgórza W awelskiego. Jedno
cześnie w siln ie zanieczyszczonym środowisku Krakowa 
na m ateria ł ten oddzia łu je  w ie le czynników niszczą
cych, co grozi utratą autentycznych elem entów deko
racji a rchitektonicznej.
A rtykuł ten przedstawia prace konserwatorskie w za
kresie kam iennego deta lu architektonicznego przepro
wadzone w latach 1984—1986 w ramach Kierownictwa 
O dnow ien ia  Zamku Królewskiego na W awelu (od 1 X 
1986 r. w łączonego do PP Pracownie Konserwacji Za

bytków) 1. O b jaw y postępujące j destrukcji, zauważalne 
na w ielu elem entach kam iennej dekoracji Zamku w  
okresie ostatn ich kilkunastu lat, skłaniały do pod jęc ia  
szerszych działań konserwatorskich w zakresie konser
w acji kam ieniarki.

1 Do podstawowych opracowań wcześniejszych prac konser
watorskich należą: F r. F u c h s ,  Z histori i odnowienia  W a 
welskiego Zamku 1905—1939. Kraków 1962; A. M a j e w s k i ,  
Prace restauratorskie na W awelu  w la tach 1939—1952. Stu
d ia  do dziejów Wawelu .  Kraków 1955; Architektoniczna o d 
nowa Zamku Królewskiego na Wawelu  1905-1985. Materiały 
posesyjne. Kraków 1985; P. S t ę p i e ń ,  Konserwacja zabyt
kowej kamienia rki na W awelu , tamże.

304



W łaściwe prace konserwatorskie poprzedzono ogólnym 
rozpoznaniem kam ieniarki pod względem m a te ria łu 2, 
chronolog ii i stanu zachowania. Prace inwentaryzacyj
ne (wykonane przez autora w ramach K ierownictwa O d 
nowienia Zamku Królewskiego) uzupełniły badan ia  la 
boratoryjne próbek kam ienia wykonane przez Ośrodek 
Badań H istorii Techniki Akadem ii G órn iczo-H utnicze j 
w K rakow ie3. Badania te obejm owały opis megasko- 
powy, analizę mikroskopową c ienkie j płytki, analizę 
derywatograficznq, rentgenowską, analizę fazową (me
todą proszkową DSH za pomocą dyfraktometru TUR 
M-62) oraz analizę soli rozpuszczalnych (identyfikacja 
anionów).
Badania potw ierdziły, że podstawową przyczyną znisz
czeń są gazowe i pyłowe zanieczyszczenia atmosfery 
w połączeniu z wodą atmosferyczną. W  większości pró
bek stw ierdzono występowanie gipsu pochodzącego z 
przekształcenia w ęglanu w apn ia  pod dzia łaniem  związ
ków siarki. Pod wpływem wody nasyconej związkami 
siarki przeobrażeniom ulegać mogą także niektóre krze
miany i g linokrzem iany w obecności węglanu w apnia . 
Gips krystalizując się powiększa swoją objętość, na to
miast pod dzia łaniem  wody rozpuszcza się i ulega wy
mywaniu. Stwierdzono również przem ianę w ęglanu w a
pnia w azotany i kwaśny w ęglan. Jednocześnie nastę
puje osadzanie na pow ierzchni kam ienia zanieczysz
czeń pyłowych, tworzących wraz z produktam i korozji 
zwartą, nieprzepuszczalną powłokę, b loku jącą pory 
kam ienia. Konsekwencje tak iego zablokowania są po
wszechnie znane w praktyce konserw atorsk ie j4. W 
obiektach narażonych na dzia łan ie  jedyn ie  wody atm o
sferycznej zawartość soli rozpuszczalnych nie przekra
cza na ogół 1% ; są to przeważnie siarczany i rza
dziej -  chlorki, natom iast azotany występują ślado- 
wo. W kam ieniarce Zamku, dzięki poprzednim pracom 
konserwatorskim, podciągan ie  wody gruntow ej na ogół 
nie występuje.
Powyższe procesy niszczące są szczególnie groźne w 
piaskowcach glaukonitycznych o spoiwie węglanowym. 
Do rozkładu tego spoiwa (stanow iącego n iew ielki p ro
cent masy kam ienia) wystarcza również niew ielka ilość 
związków siarki, co szybko zwiększa porowatość, a w 
dalszej kolejności prowadzi do utraty spoistości i roz
padu kam ienia. Piaskowce tego typu, ze złóż karpac
kich 5, były w okresie od XVI do XVIII w. podstawowym 
m ateriałem  dla dekoracji architektonicznej, stąd w ięk
szość autentycznej kam ieniarki Zamku jest bardzo za
grożona. Spośród dwu używanych odm ian tego piasko
wca najmniejszą odporność wykazuje ta o barw ie sza
rozielonkawej, co jest związane praw dopodobnie  ze 
strukturą porów (większy udzia ł m ikroporów) oraz 
uwarstw ieniem. Destrukcja przybiera w te j odm ianie 
obok proszkowania formę złuszczania i rozwarstw iania. 
N ieco odpornie jsza jest odm iana barwy szarożółtej, w 
której występuje niemal wyłącznie proszkowanie. 
W apien ie  typu pińczowskiego 6 ze względu na bardzo 
dużą porowatość przy nadmiernym zaw ilgoceniu u le 
ga ją  łatwo zniszczeniu. O słon ię te  od deszczu mają 
wyższą od piaskowców glaukonitycznych odporność na 
korozję chemiczną. O koło  99% masy kam ienia stano
wi węglan w apnia , stąd jego rozkład przebiega w o ln ie j 
(w ie lokrotn ie  w ięcej związków siarki potrzebne jest do 
rozkładu). Jednocześnie jednak g łęb ie j w n ika ją  w nie 
zanieczyszczenia pyłowe, co u ła tw ia  proces tworzenia 
nieprzepuszczalnej powłoki i związaną z tym destruk
cję. Kam ieniarka z tych w apien i jest równie zagrożo
na, ja k  poprzednia.

Znacznie lepszą odpornością cechują się użyte w p ra 
cach konserwatorskich po 1905 r. piaskowce o spo
iwach krzemionkowych i żelazistych (kamień „szydło- 
w ieck i”  i „ ta rn o p o lsk i” ). Stąd pomimo różnic w bar
w ie i z iarnistości w stosunku do elementów autentycz
nych uznać trzeba za słuszne ich użycie do wymiany 
i rekonstrukcji. Do najodporniejszych należą (nie licząc 
użytego sporadycznie po 1905 r. g ran itu ) w apien ie  ska
liste (ju ra jskie). Bardzo mała porowatość, a duża wy
trzymałość mechaniczna ham ują procesy niszczące. W 
okresie od XVI do XVIII w. kam ienia tego nie używa
no jednak  do elementów dekoracyjnych, a jedyn ie  do 
części oblicow ań 1.
W  trakcie  prac inwentaryzacyjnych jednoznacznie 
stw ierdzono, że pob ia ła  na elementach kamiennych

2 Podstawowymi rodzajami kamienia użytymi w budowlach 
wawelskich sq: piaskowce karpackie, tzw. fliszowe, skalisty 
wapień jurajski (występuje już w budowlach przedromań- 
skich); wapienie lekkie typu „pińczowskiego” (wprowadzone 
w gotyku). Ponadto w renesansie użyto sporadycznie piasko
wca o spoiwie krzemionkowym, pochodzącego prawdopodob
nie ze Śląska (wykusz Franciszka Florentczyka). Przebudowy 
barokowe zamku wprowadziły do jego wnętrz barwne mar
mury, pochodzące głównie ze złóż podkrakowskich (Bolecho- 
wice, Zalas, Dębnik) i chęcińskich.
Cennym źródłem dla ustalenia pochodzenia kamienia użyte
go w trakcie renesansowej przebudowy Zamku są zachowa
ne rachunki dworu królewskiego, opublikowane przez A. 
Chmielą. Zob.: A d a m  C h m i e l ,  Wawel.  Tom II. Materiały 
archiwalne do budowy Zamku. Teka Grona Konserwatorów 
Galicji Zachodniej. T. V. Kraków 1913.
3 Badan ia  próbek mater ia łu  kamiennego z terenu Wzgórza  
Wawelskiego.  Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, 
Ośrodek Badań Historii Techniki. Kraków 1985. Maszynopis 
w PP PKZ — Kierownictwo Odnowienia Zamku Królewskiego 
na Wawelu. Badania przeprowadził zespół w składzie: prof, 
dr hab. A. Manecki, prof, dr hab. W. Parachoniak, doc. dr 
hab. M. Wirska-Parachoniak, mgr J. Tarkowski. Ośrodek Ba
dań Historii Techniki specjalizuje się w badaniach zabytko
wych materiałów budowlanych, wykonując je m.in. dla po
trzeb prac rewaloryzacyjnych w Krakowie.
4 Por. też A. M a n e c k i ,  M. C h o d k i e w i c z ,  S. K o n o 
p a c k i ,  W ynik i mineralogicznych badań zakresu i  przyczyn 
niszczenia kamiennych e lementów zabytkowych budynków  
Krakowa. Sozologia i sozotechnika. Zeszyty Naukowe AGH 
nr 17. Kraków 1982.
5 Kamień z kamieniołomów „myślenickich" (de monte Mysli- 
micensi względnie de montes myszlimicenses) prawdopodob
nie nie pochodził z jednej miejscowości, lecz z wielu ka
mieniołomów w dolinie Raby, zwłaszcza że rachunki wymie
niają dwa jego rodzaje: „ lap ides  f lavei alias szivi" oraz 
,,lapides grisei". Odpowiadają one występującym w zacho
wanej kamieniarce XVI—XVI11 w.: piaskowcowi barwy szaro
zielonkawej (do szaroniebieskiej) i piaskowcowi barwy żółta
wej.
Pod względem geologicznym są to tzw. fliszowe, karpackie 
piaskowce godulskie, zbudowane z różnej wielkości (0,1—
2,5 mm) ziaren kwarcu złączonych spoiwem węglanowym: 
charakterystyczną cechą jest występowanie glaukonitu (pias
kowce glaukonityczne), przy czym różnica barwy związana 
jest ze stopniem odbarwienia tego minerału (od zielonka
wego do żółtawego lub rdzawego).
6 Kamień z Woli Knyszyńskiej k. Sancygniowa, pow. piń- 
czowski będący odmianą „wapienia pińczowskiego” — orga- 
nogenicznej, lekko zapiaszczonej skały wapiennej — użyty 
był w gotycko-renesansowych portalach i obramieniach okien
nych, arkadach Sieni Wjazdowej Zamku, kamieniarce elewa
cji zachodniej skrzydła bramnego, a zatem w obiektach zwią
zanych z działalnością zarówno Franciszka Florentczyka, Be
nedykta i Bartłomieja Berecciego.
7 Kamień „kazimierski”  (Lapides Cazimirienses), tj. wapień 
skalisty z podkrakowskich kamieniołomów (prawdopodobnie 
na terenie obecnego Podgórza) nazwany tak ze względu na 
dostawców z krakowskiego Kazimierza. Pod względem geolo
gicznym jest to wapień jurajski, mezozoiczny.
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przyczyniła się do zmniejszania destrukcji. W  miejscach, 
gdzie kamień jes t nadal pokryty pob ia łq  w ap ienną, 
m ateria ł zachowuje form ę i spoistość, w przeciw ień
stwie do powierzchni odsłoniętych. Pobiały te sq częś
ciowo re liktam i daw nej po lich rom ii de ta lu  a rch itek to 
nicznego Zamku 8.

Dodatkowe zagrożenie stwarza intensywny (rzędu 1 min 
rocznie) ruch turystyczny: przyspieszone zużycie e le 
mentów stopni, w ęgarów  itp., zwiększone zabrudzenie 
i uszkodzenia mechaniczne, zarówno przypadkowe, jak  
i — niestety -  spowodowane w andalizm em . Te osta t
nie, zwłaszcza w ydrapywane „p a m ią tko w e ”  napisy, 
skoncentrowane sq na parterze Dziedzińca A rkadow e
go, dostępnego bez ograniczeń i kontro li d la  ogółu 
zwiedzających. Sporym problem em  jest również zabru
dzenie odchodam i go łębim i, niszcząco oddzia łu jącym i 
na kamień. O m ówione wyżej rozpoznanie wykazało, że 
pracam i konserwatorskim i należy ob jąć  całość kamie- 
niarki Zamku. Tak w ie lk i zakres prac (pow ierzchnia e le 
mentów kamiennych w samym tylko Dziedzińcu A rka 
dowym wynosi około 3500 m2) wymaga rozłożenia na 
w ie le  lat. Kolejność prac wyznacza stopień zagrożenia 
i wartość zabytkowa obiektów  i elementów.
Założeniem prac jest zachow anie w ja k  największym 
stopniu autentycznej substancji zabytkowej, z o g ra n i
czeniem uzupełnień i rekonstrukcji do niezbędnego m i
nimum.
Podstawowymi dz ia łan iam i są zatem : usunięcie pow 
sta łe j na kam ieniu „sko rupy” , naw arstw ień, konso li
dacja  osłab ionego m ateria łu  i zabezpieczenie przed 
czynnikami niszczącymi. Ponieważ te osta tn ie  po lega 
ją  g łównie na „a ta k u ”  zanieczyszczeń w połączeniu z 
w ilgocią  atmosferyczną, zabezpieczyć przed nim i może 
hydrofobizacja.
Ze względu na wybitną wartość zabytkową de ta lu  a r
chitektonicznego W awelu, rodzaj i stopień os łab ien ia  
m ateria łu kam iennego — a także re likty w arstw  barw 
nych — oczyszczanie kam ien iarki musi być wykonane 
metodami delikatnym i, z wykluczeniem np. s iln ie  d z ia 
ła jących środków chemicznych. W ybór w łaściw ej tech 
no logii konsolidacji i hydrofob izacji kam ienia był 
przedmiotem w nik liw e j analizy z udziałem  konsu ltan
tów i rzeczoznawców 9.
Ze względu na stopień destrukcji, wysoką agresywność 
środowiska i pożądaną trwałość — zdecydowano się 
zastosować preparaty krzem oorganiczne. Spośród p ro 
dukowanych obecnie w ybrano do konserwacji na jcen
niejszych obiektów preparaty oparte na estrach kwasu 
krzemowego i ich pochodnych produkcji firm y „W ac- 
ker-Chemie”  z RFN.
Dla wykorzystania ich w sposób optym alny firm a Bay- 
p lan -  Bayerische Bauten Schutz — Fachplanung z 
M onachium  przeprowadziła badan ia  labo ra to ry jne  p ró 
bek kam ienia z W awelu poddanych nasączaniu róż
nymi rodzajam i preparatów  produkcji „W acker-C he- 
m ie” , co pozwoliło na w łaściwy ich wybór d la poszcze
gólnych obiektów  10.
P,owadzona jest również w spółpraca z Instytutem Che- 
mi Przemysłowej w W arszaw ie — Pracownią S iliko 
nów opracow ującą kra jowe preparaty krzem oorganicz
ne 11. W spółpraca ta um ożliw iła zastosowanie rów
nież polskich preparatów  krzem oorganicznych.
Dla rea lizacji w ie lo le tn iego  program u prac utworzono 
w Kierownictw ie O dnow ien ia  Zamku Królewskiego na 
W awelu odrębny zespół konserwatorski, kierowany od

września 1984 r. przez autora artykułu. Zespół ten 
działa obecnie w ramach Pracowni Konserwacji Ka
m ienia PKZ — KOZK.

K o n s e r w a c j a  k a m i e n i a r k i  S c h o d ó w  S e 
n a t o r s k i c h .  Schody Senatorskie powstały w trakcie 
przebudowy skrzydła pó łnocnego Zamku przez Jana 
Trevano (1599—1602) 12. Kompozycja architektoniczna, 
utrzymana w stylu wczesnego baroku, op ie ra  się na 
podziale ścian toskańskim i p ilastram i, których kapite le 
w łączone są w pasy gzymsowe; sklepienia dzielą gu r
ty i archiwolty. W  nowy układ schodów w łączono dwa 
renesansowe porta le prowadzące na krużganki II i I 
p ię tra ; ten ostatni przekom ponowano. Pozostałe przej
ścia otrzymały portale wczesnobarokowe, z których za
chowało się do dziś pięć. Wszystkie w ym ienione e le 
menty wykonano z piaskowca g laukonitycznego („m y
ś len ick iego” ) obu odm ian: szarożółtej i szarozielonej. 
W ciągu XVII i XVIII w. następowały drobne naprawy 
i wymiany kam ieniarki, jednak z użyciem tego same
go m ate ria łu ; n iektóre elementy praw dopodobn ie  mon
towano ponownie (przekładano). N atom iast do prac w 
latach 1950-1952 użyto piaskowca „s traceka ” , również

8 Renesansowy detal architektoniczny Zamku z piaskowców 
i wapieni, pokryty był w znacznej części barwną polichro
mią. Ta pierwotna polichromia zachowała się jedynie śla- 
dowo, stąd do dziś brak jest wyczerpującego je j opraco
wania naukowego. Z zachowanych śladów i analogii wyni
ka, że w polichromii tej występowały błękit, brąz, cynober 
i zieleń. Kolejne odnowy zmieniały i upraszczały renesanso
wą kompozycję kolorystyczną. Ze śladów ujawnionych w trak
cie prac konserwatorskich wnioskować można, że w XVII 
i XVIII w. warstwy barwne nakładano na kamieniarkę du
żymi płaszczyznami, a nawet część obiektów malowano jed
nym kolorem. Siady o barwie brązowo-beżowej, występujące 
na kamieniarce Schodów Senatorskich i prowadzącym na 
nie portalu, odnieść można do XVII w., być może barwa 
ta imitować miała marmur. Natomiast z XVIII w. związane 
są warstwy o barwach: żółtougrowej, różowych (od jasnej 
do różowobrązowej), zielonych. Prawdopodobnie do tego 
właśnie okresu odnieść można także ślady czerwonobrunat- 
nej warstwy barwnej (czerwień żelazowa) na kolumnach Dzie
dzińca Arkadowego i oknach zachodniej elewacji skrzydła 
bramnego. W okresie zaborów kamieniarkę wielokrotnie ma
lowano używając zarówno pobiał, jak i farb klejowych. Przy 
każdym niemal malowaniu zmieniano kolor, stąd na prze
mian występują warstwy ugrowe, szare i szaroniebieskie, a 
także jaskrawa ultramaryna i czarna. Resztki polichromii re
nesansowej na portalach wzmiankuje w opisie prac z począt
ku XX w. H. J a s i e ń s k i  (O restaurowanych wnętrzach  
wschodniego skrzydła Zamku na Wawelu ,  „Architekt” XXIII, 
z. 5—6, Kraków, 1930). Por. też M. G r o d z i c k a ,  Kilka  
uwag o po l ich rom i i  wawelskich po r ta l i  z epoki Zygmuntow-  
skiej. Studia do dziejów Wawelu. Kraków 1960.

9 Prace konsultowali: dr Ireneusz Płuska z Wydziału Kon
serwacji Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz mgr Mar
ta Sigmund-Kozak, rzeczoznawca, prowadząca również prace 
konserwatorskie w Katedrze Wawelskiej.
10 Bauphysikalische und Bauchemische Untersuchungen, Aus
arbe itung von Konservierung -  und  Restaurierungs Vorsch
lägen -  ö b ie k t  Konigsschoss auf dem Wawel. München 1985. 
Maszynopis w PP PKZ — KOZK na Wawelu.
11 Zespół doc. Pawła Rościszewskiego, z udziałem m.in. mgr 
Szawłowskiej, wdrożył do produkcji preparat Ahydrosil Z; 
inne preparaty krzemoorganiczne dla celów konserwator
skich są w opracowaniu. Zob. m. in. materiały konferencji 
chemików-konserwatorów PP PKZ w Jachrance, paździer
nik 1986.
12 Kata log zabytków sztuki w Polsce. T. IV cz. I -  Wawel.  
Red. J. S z a b ł o w s k i ,  Warszawa 1965.
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1. Schody Senatorskie Zamku na W a 
welu — stan po konserwacji  (fot. K. 
Jakubek)

1. Senatoria l Stairs in the W aw e l C a 
stle condit ion after conservation

glaukonitycznego, ale o szarej barw ie 13. W ym ieniono 
wówczas część zniszczonych elementów, a drobniejsze 
ubytki uzupełniono flekam i. Po ponad 30 la tach silne 
zabrudzenie całości kam ieniarki oraz postępujące osła
bien ie  części autentycznego m ateria łu kam iennego 
skłoniły do podjęcia  nowych prac konserwatorskich, 
które przeprowadzono w ciągu dwu kolejnych sezo
nów zimowych: 1984/5 i 1985/6. Kam ieniarka podziału 
architektonicznego ścian i sklepienia po myciu wodą 
z niewielkim dodatkiem  detergentu, doczyszczaniu 
szczotkami i usunięciu cementowych spoin i k itów  (z 
poprzednich zapraw) w zm acniana była w m iejscach 
osłabionych żywicami w inylowymi (po lioctan w inylu) i 
akrylowymi (osolan) 14. Celowo zastosowano żywice roz
puszczalne, możliwe do usunięcia .Ubytki uzupełniono 
tradycyjnymi kitam i wapienno-piaskowym i oraz (na e le 
mentach wzmacnianych żywicą akrylową) kitem z mącz
ki kamiennej na bazie tak ie j samej żywicy.
Znacznie trudnie jszy problem konserwatorski przedsta
w ia ły  portale. Stan w ie lu elem entów  był bardzo zły 
(proszkującego się kam ienia nie można było nawet 
oczyszczać szczotkami), a jednocześnie porta le  te ma
ją  wyższą od pozostałej kam ieniarki wartość zabytko
wą. D latego też do ich konserwacji zastosowano tech
no logię  opartą  na preparatach krzemoorganicznych.
Po bardzo delikatnym , wstępnym oczyszczeniu (w częś

ci ob iektów  ograniczonym  do odkurzenia i przemycia 
a lkoholem ) kamień w stępnie wzmocniono przy użyciu 
preparatu  W acker S te in festiger O H 15. Preparat 
w prowadzano do kam ienia metodą w ie lokrotnego na
trysku. Po zakończeniu reakcji (ok. 3 tygodnie) możli
we było dopiero usunięcie cementowych zatarć i kitów 
bez uszkodzenia kam ienia, a także jego profilaktyczne 
odsolenie. Po powtórnym wzm ocnieniu tym samym pre
paratem  (przy średnim ich zużyciu około 2—2,5 l/m 2) 
os iągn ię to  pełną konsolidację  m ateria łu. O graniczone 
do m inim um uzupe łn ien ia  (m ające raczej charakter re
tuszu niż rekonstrukcji p ro fili) wykonano z kitu w a

13 A. M a j e w s k i ,  Prace restauratorskie..., op. cit.
14 Do prac użyto Osolan KL prod. aZkładów Chemicznych 
w Oświęcimiu, będący kopolimerem metakrylanu butylu z 
kwasem metakrylowym, rozpuszczonym w octanie etylu 
(zawartość suchej substancji ok. 50%). Do wzmacniania 
stosowano 2—4% roztwór preparatu. Zob. J. С i a b a с h, 
W łaściwości i zastosowanie żywic otrzymywanych z metaksy-  
lanu butylu. „Ochrona Zabytków”  1984 nr 3.
15 Preparat Steinfestiger OH prod. Wacker-Chemie z RFN 
jest 75% roztworem estru etylowego kwasu krzemowego w 
ketonach. W wyniku reakcji estru z wodą zawartą w kon
serwowanym materiale powstaje krzemionka (konsolidują
ca jego strukturę) i produkt uboczny — alkohol etylowy. 
Jest to preparat wyłącznie wzmacniający.
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pienno-piaskowego z dodatkiem  mączki kam iennej -  
sca la jąc te uzupełn ienia kolorystycznie. W porta lu  II 
p ię tra  (wejście na strych) rażący ubytek w narożniku 
tym panonu uzupełniono w ykonując odlew z drug iego 
narożnika, z mączki kam iennej, spojonej tym samym 
preparatem , który użyto do wzmocnienia. W  porta lu 
na parterze drobne pęknięcia skle jono żywicą akrylo
wą.
Ze względu na to, że po wzmocnieniu preparatem  
Steinfestiger O H zwiększa się przyczepność, ułatw iają
ca założenie kitów, ale jednocześnie przywieranie bru
du — na zakończenie użyto niewielką ilość wzmacnia- 
jąco-hydrofobizującego preparatu Wacker -  Steinfe
stiger H 1ö, który tę przyczepność wyrównał.
W trakcie  prac stw ierdzono ślady dawnych pob ia ł ba r
wnych XVII—XVIII-wiecznych. Na równi z nimi pozosta
w iono ślady XIX-wiecznych przemalowań, usuniętych po 
1905 r., jako  zapis historii obiektu.

K o n s e r w a c j a  p o r t a l i  z z i e l o n e g o  p i a s 
k o w c a .  W  sezonie letnim  1986 r. przeprowadzono 
konserwację trzech porta li z piaskowca „m yślen ick ie 
go ” , barwy szarozielonkawej. Należą do n ich : portal 
wejściowy z krużganków parteru na Schody Senator
skie (wczesnobarokowy, z przeróbkam i 1787), portal 
renesansowy prowadzący na te same schodv z kruż
ganków II piętra, wraz z wczesnobarokowym oknem 
stanowiącym naśw ietln ię tego porta lu  oraz renesan
sowy porta l w skrzydle zachodnim  krużganków II p ię 
tra.
M a te ria ł wszystkich wymienionych obiektów  zna jdow ał 
się w stanie daleko posuniętej destrukcji, choć je j 
stopień był różny. Portal parteru na skutek złuszcze- 
nia u trac ił m iejscami warstwę kilku mm do jednego 
cm, zachowując przy tym jednak układ kompozycyjny 
i c iągłość pro fili, których „św iadkam i”  pozostały stare 
cementowe kity. W  drugim  portalu fryz i gzyms uległy 
tak da lek ie j destrukcji, że profile  zatarły się zupełnie. 
W stępne badan ia  tego obiektu pozwoliły stwierdzić, że 
porta l był już znacznie uszkodzony po XVIII w. (po
żar 1702 ?), po czym pro file  uzupełniono stiukiem, któ
ry odpad ł (w XIX w. ?) ods łan ia jąc  przepalony kamień 
u legający coraz głębszej destrukcji. Dolna część por
ta li zachowała na sporej powierzchni p ierwotne lico, 
choć m ateria ł też był osłabiony pod tą zewnętrzną 
warstwą. N aśw ietln ia 17 i trzeci portal przedstawiały je 
szcze inny obraz zniszczenia: na sporej powierzchni za
chowane barwne pobiały (praw dopodobnie  XVIII w., 
w gzymsie porta lu występujące na starych uzupełn ie
niach ze stiuku), lecz w miejscach ich braku g łębo
kie rozwarstw ienia, którymi proces destrukcji postępo
w ał w g łąb  kam ienia. Na brzegach tych rozwarstwień 
zewnętrzna warstwa kamienia uległa odkształceniu 
tworząc „zadz io ry" na powierzchni.
Oczyszczenie tak zniszczonej kam ieniarki musiało być 
wykonane bardzo ostrożnie, z użyciem pędzelków i gum 
chlebowych. Zachowane warstwy licowe przemyto a lko 
holem. Duże trudności spraw iło mechaniczne usunię
cie z dwóch pierwszych porta li czarnej austriack ie j 
farby, m iejscami pokrywającej kamień. Do wstępnego 
wzm ocnienia użyto preparatu W acker Steifestiger OH. 
Pomimo znacznych ilości preparatu użytych do zabie
gu, kamień był nadal kruchy na skutek licznych rozwar
stwień, odsolenie można było zatem wykonać tylko na 
części elementów. Większe rozwarstwienia w ypełn iano 
na tym e tap ie  kitem z mączki kam iennej i piasku na 
bazie w apna dołowanego. O dpada jącą  warstwę lico 

wą zabezpieczono, w ykonując opaski ochronne z kitu 
w apienno-piaskowego.
Dla uzyskania pełnego wzmocnienia do powtórnego 
zabiegu użyto preparatu S teinfestiger O H  z doda t
kiem żywicy akrylowej (O solan) w ilości 2 -3 % . Ce
lowość użycia tak ie j mieszanki potw ierdził konsultant 
producenta. Żywica akrylowa „s k le iła ”  rozwarstwie
nia wraz z krzemionką powstającą w wyniku reakcji 
preparatu.
Na tym e tap ie  uzupełniono kity, stosując je  jednak 
bardzo oszczędnie, bez wyprowadzania p ro fili; uzupeł
n ien ia  scalano kolorystycznie. O statn im  zabiegiem  by
ła hydrofobizacja obiektów  przez im pregnację  p repa
ratem W acker S te infestiger O H  (w zm acniająco-hydro- 
fobizującym ), ponownie z dodatkiem  żywicy akrylowej, 
lecz w mniejszej ilości.

I n n e  p r a c e  n a  D z i e d z i ń c u  A r k a d o w y m .  
W sezonach letn ich 1984 i 1985 r. poddano konserwa
cji większość porta li i obram ień okiennych w kruż
gankach parteru Dziedzińca Arkadowego. G otycko-re- 
nesansowe porta le i obram ien ia  okienne te j kondyg
nacji Zamku wykonane są z porowatego w ap ien ia  typu 
„p ińczow skiego”  ze złóż w W oli Knyszyńskiej. N a to 
m iast elem enty i obiekty rekonstruowane po 1905 r. 
wykonano przeważnie z tego samego rodzaju w ap ie 
nia ze złóż pińczowskich oraz podobnego w ap ien ia  
z Demni i z Polany koło M iko ła jow a. S ilnie zabrudzo
ny (do ciemnoszarej barwy) m ateria ł oczyszczano, 
poprzez mycie wodą z dodatkiem  detergentu, doczysz
czanie m iękkim i szczotkami oraz miejscowe oczyszcze
nie chemiczne przy użyciu okładów z roztworu kwaśne
go w ęglanu amonu lub past z odczynem zasadowym. 
Te stosunkowo „ ła g o d n e ”  metody oczyszczania oka
zały się w pełni skuteczne, a zwiększoną p racoch łon
ność uzasadnia ograniczenie ryzyka dla obiektu. W  za
kresie wzmocnienia osłab ionego m ateria łu elem entów 
autentycznych podjęto próbę użycia wody w apiennej, 
w nadprożu jednego z porta li w skrzydle zachodnim . 
Po w ielokrotnym  nasączeniu wodą w apienną uzyska
no zadow ala jący stopień wzmocnienia, jednak praco
chłonność te j metody, niewspółm ierna do przewidywa
nej trwałości wzmocnienia, skłoniła do zastosowania 
w innych elem entach techno log ii estrów kwasu krze
mowego (S teinfestiger O H ). Uzupełn ienie ubytków wy
konano w kicie wapienno-piaskowym , modyfikowanym 
dyspersją po lioctanu w inylu. Do hydrofobizacji użyto 
preparatów  krzemoorganicznych, najlepsze rezultaty 
uzyskując z preparatem  W acker 090 L 18.

16 Preparat Steinfestiger H jest preparatem wzmacniajqco- 
-hydrofobizujqcym, zawierajqcym obok estru kwasu krzemo
wego silikony. Zob. m.in. H. W e b e r  Steinkonservierung.  
Grafenau 1983; R. W i h r, Restaurierung von Ste indenkma
lern. München 1980; Vth In te rna t iona l Congress on D ete
rio rat ion and  Conservation on Stone, Lausanne 1985; Za
stosowanie silikonów w konserwacji kamienia. Studia i Ma
teriały PKZ, 1980.
17 Naswietlniq nazywam obramienie otworu oświetleniowe
go nad portalem, w odróżnieniu od naświetla jako części 
stolarki.

18 Preparat Wacker 090L, prod. Wacker-Chemie z RFN, za
wiera ok. 80% oligomerycznego siioksanu. Jako środek hy- 
drofobizujqcy charakteryzuje się w porównaniu z żywicami 
silikonowymi lepszq penetracjq i odpornościq na alkalia. 
Preparat rozcieńczano w stosunku 1:11 benzynq lakowq.
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2. Portal I piętra Schodów Senator
skich: A -  stan przed konserwację; 
В — stan po konserwacji (fot. K. Ja
kubek)

2. Portal of the 1st floor of the Sena
torial Stairs: A — condition before 
conservation; В — condition after con
servation

O kienka piwniczne, zrekonstruowane w twardym w a 
pieniu jura jskim , również oczyszczono. W brew dotych
czasowej praktyce stosowania hydrofob izacji tylko do 
kamieni porowatych — poddano je  takiem u zabiegow i 
z użyciem polskiego preparatu SILAK M11 19. 
W prawdzie mała porowatość m ateria łu nie pozwala 
na w ch łan ian ie  wody, to w w arunkach krakowskich 
zabieg ten zmniejsza powierzchniową korozję chem i
czną m ateria łu oraz osadzanie zanieczyszczeń pyło
wych, co potw ierdziła  obserwacja obiektów  w okresie 
po konserwacji.

K o n s e r w a c j a  z a c h o d n i e j  e l e w a c j i  
s k r z y d ł a  b r a m n e g o .  Elewacja ta, pomiędzy 
Katedrą W awelską i budynkiem nr 5, powstała w 
XVI w., lecz została przekom ponowana w wieku XVII 
i XVIII, zwłaszcza w części zwieńczenia. Po zniszcze
niach w XIX w., została odnowiona w 1911 r. w trak-

19 Silak M-11, prod. Zakład Doświadczalny Silikonów Insty
tutu Chemii Przemysłowej w Nowej Sarzynie; jest to roztwór 
niskocząsteczkowej żywicy metylosilikonowej w ksylenie, pre
parat handlowy o stężeniu 25% użyto w stężeniu ok. 5%.
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3. Fragment porta lu II p ię tra  Schodów  
Senatorskich: A -  stan przed konser
wac ję ;  В -  stan po konserwacji  -  
metoda odlewu umożliwia  „m iękk ie "  
uzupełnianie  narożnika (fot. K. Jaku
bek)

3. Part of the porta l  of the 2nd f loor  
of the Senatoria l Stairs: A  -  cond i
tion before conservation, В — cond i
tion after conservation — a casting  
technique makes possible „ s o f t "  sup
plement of the quoin

cie prac prowadzonych przez Zygmunta H endla. Zre
konstruowano wówczas brakujące elementy gzymsów 
i obram ień okiennych.
Detal arch itekton iczny e lew acji, w form ie, jaką  uzyska
ła  po odnow ie w 1911 r., stanowi niemal w całości 
kam ieniarka. D om inantą e lewacji jest w ielki renesan
sowy porta l prowadzący do sieni bram nej, dzieło Bar
tłom ie ja  Berecciego. Po jego  bokach zna jdu ją  się dwa 
mniejsze porta le  barokowe -  lewy przed 1665 r., p ra
wy z 1733 r. O bram ien ia  okien I i II p iętra wraz z 
gzymsami mają formę renesansową, przy czym część 
e lem entów  jest rekonstrukcją z 1911 r., podobnie  jak

gzymsy wieńczące elewację. Nad środkowym oknem 
II p iętra zna jdu je  się tarcza kamienna z O rłem  Pia
stowskim i datą 1370, pochodząca z zamku w Łobzo
wie, wm urowana tu ta j w 1937 r. w  naw iązaniu do nie 
zachowanego kartusza herbowego 20.
Bardzo zły stan części porta lu Berecciego i bramek 
bocznych przesądził o podjęciu prac, którymi zdecydo
wano się ob jąć całość e lew acji. Prace przy wym ienia-

20 A. F i s c h i n g e r, Fasada budynku bramnego zamku 
królewskiego na Wawelu. Maszynopis w PZS na Wawelu 
i PP PKZ — KOZK na Wawelu, 1985.
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4. Portal gotycko-renesansowy w kruż
gankach parteru skrzydła zachodniego  
Dziedzińca Arkadowego w trakcie  
konserwacji — przed scaleniem ko lo
rystycznym kitów (fot. B. M rówka)

4. Gothic-Renaissance po rta l  in ground-  
f loor ’s porches in the west w ing of 
the Arcade Courtyard during conser
vation -  before co lourist ic pa in t ing  of 
putt ies

nych trzech obiektach pod ją ł na zlecenie KOZK zespół 
pod kierunkiem mgr. M ieczysława M ajewskiego z ASP 
w Krakowie, a ich zakończenie p lanuje  się w paździer
niku 1987 r. O bram ien ia  okienne i gzymsy I i II p ię 
tra wykonane są z w ap ien ia  typu ,,p ińczowskiego", w 
elementach autentycznych pochodzącego praw dopodob
nie z W oli Knyszyńskiej. Pobiały barwne zachowały się 
tylko śladowo, m.in. czerwono-brunatna warstwa, którą 
łączyć można z odnow ieniem  fasady w XVIII w. 
Podobnie jak w kam ieniarce z w apien ia  ,,p ińczowskie
go " na Dziedzińcu Arkadowym -  warstwa zanieczysz
czeń nadała ciemnoszarą barwę temu deta low i fa 
sady. Ze względu na większą ekspozycję na czynniki 
atmosferyczne, stopień destrukcji m ateria łu  był w ięk
szy niż na Dziedzińcu Arkadowym : osłabiony kamień w 
wielu miejscach u lega ł rozwarstw ieniu, przez co proces 
korozji mógł rozw ijać się g łęboko w m ateria le. Rozwar
stw ienie występowało nie tylko w e lem entach a u te n 
tycznych, ale również w gzymsach nadokiennych zre- 
kostruowanych w 1911 r. Przyczyną tego był brak ob 
róbki b lacharskie j, um ożliw ia jący na górne j pow ierz
chni gzymsów nasiąkanie  porowatego kam ienia w o 
dą, przy jednoczesnym u trudn ien iu  wysychania przez 
powierzchnię czołową, p raw dopodobnie spatynowaną 
przez kamieniarzy mleczkiem cementowym.
Oczyszczenie kam ienia wykonano m etodam i opisany
mi poprzednio; przy czym g łębokie  rozwarstw ienia zo
stały zabezpieczone prowizorycznym wypełn ieniem  ki
tem (zaprawą) w apienną. W zm ocnienie wraz z hydro- 
fobizacją wykonano przy użyciu preparatu  krzemoor- 
ganicznego ..Ahydrosil Z”  przygotowanego przez In
stytut Chemii Przemysłowej w W arszawie. Ten sam pre
parat posłużył do wykonania kitów z mączki kam ien
nej (z tego samego rodzaju kam ienia). Część siln ie 
zniszczonego gzymsu II p iętra, uzupełn iono w stawka
mi z w ap ien ia  pińczowskiego osadzając je  na bolcach 
mosiężnych zalanych żywicą epoksydową. Ta metoda 
uzupełn ienia pozwoliła na pozostaw ienie zachowanych 
fragm entów  kam ieniarki renesansowej. Gzymsy nad- 
okienne z 1911 r. zakonserwowano tak samo jak  ka- 
m ieniarkę renesansową, m ając na uwadze, że ponow
na ich wym iana groziłaby uszkodzeniami elementów

autentycznych, a przy tym nowe elementy zbyt ko n tra 
stowałyby z pozostałymi. W ykonano na nich obróbkę 
blacharską z blachy m iedzianej.
O dm ienne problemy wystąpiły przy konserwacji tarczy 
z orłem z XVI w. Podstawowym problemem było takie  
usunięcie zanieczyszczeń, tworzących miejscam i czar
ną, zwartą warstwę, aby nie uszkodzić resztek p o li
chromii (pob ia ły  barwne), pochodzących w prawdzie z 
późniejszego okresu, lecz stanowiących część h istorii 
obiektu. Po wstępnym oczyszczeniu, m.in. gum am i 
chlebowymi, pob ia ły nie zakryte naw arstw ieniam i u 
trwalono przy użyciu preparatu W acker S te infestiger 
O H . Umożliw iło to mycie pozostałej pow ierzchni. G ru 
be nawarstw ienia zmiękczano okładam i z roztworu 
kwaśnego w ęglanu amonu, a następnie usuwano me
chanicznie skalpelem, ods łan ia jąc  dalsze fragm enty 
pobiał. Ze względu na pozostaw ienie obiektu w eks
pozycji zewnętrznej, górne pow ierzchnie re lie fu, na ra 
żone na jbardzie j na w nikan ie  wody, a przy tym sko
rodowane, wyrównano zaprawą w ap ienną na mączce 
marmurowej, stanow iącą warstwę ochronną. D la za
bezpieczenia cały obiekt poddano im pregnac ji, p re
paratem W acker S te infestiger O H  (trzykrotny natrysk) 
o dz ia łaniu w zm acnia jąco-hydrofobizującym .
Om ówione powyżej prace wykonał zespół pod k ie run
kiem autora artykułu, z udzia łem : M ario li D udzickie j, 
Barbary Kryszałowicz, Lucyny Nowakowskiej, Barbary 
Żmudy oraz (udzia ł w części prac) Beaty Iw ińskiej, Ka
tarzyny Jasińskiej, Agnieszki Pająk-Lim anówka, Renaty 
Sykały, Elżbiety Tokarzewskiej, Bogusławy Trojanowskiej, 
Marka Biesagi, M arka Knorra, Andrzeja O strog i i Pio
tra Połomskiego. Nadzór konserwatorski nad pracam i 
z ram ienia Państwowych Zbiorów  Sztuki na W awelu 
sprawował mgr Jan Błyskosz. W latach 1984—1985 kon
sultantem prac była mgr M arta Sigmund-Kozak. 
Szczegółowa dokum entacja prac zna jdu je  się w Pań
stwowych Zbiorach Sztuki na W awelu i w PP PKZ — 
Kierownictwo O dnow ien ia  Zamku Królewskiego na W a 
welu.

mgr inż. arch. Piotr Stępień  
PP PKZ — Kierownictwo O dnow ien ia  Zamku  

Królewskiego na W awelu
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THE CONSERVATION OF A STONE ARCHITECTONIC DETAILS IN THE CASTLE AT THE WAWEL HILL -  THE WORK 
DONE IN 1984-1986

The article presents conservation work done on a stone 
architectonic detail in the Castle at the Wawel Hill carried 
out in 1984-1986 by the team headed by the author and 
operating within the Management for the Renewal of the 
Royal Castle at the Wawel Hill (at present a branch office 
of the PP PKZ). The work was preceded with a detail exa
mination of the laboratory studies made by the Centre for 
the Studies on the History of Engineering at the Higher M i
ning School (A.G.H.) in Cracow.
The destruction of a stone architectonic detail of the Castle, 
made from poorly weather-proof sandstone and limestone, 
is caused mainly by chemical corrosion (sulphur compounds 
and other gas pollution of the atmosphere) combined with 
atmospheric humidity. At the same time a high dust fall 
brings about strong soiling and results in blocking stone po
res. The basic conservation treatment includes: removal of 
the "she ir of layers, consolidation of impaired material and 
protection against hydrophobization.

The work done in the Wawel Castle in the discussed period 
compromised the preservation of stone elements in the Se
natorial Stairs, part of the portals and window framings in 
the Arcade Courtyard as well as the west elevation of a 
gate wing. Organic silicone preparations both imported 
(Steinfestiger OH and Steinfestiger H made by Wacker- 
-Chemie) and Polish ones (Ahydrosil Z elaborated by the 
Institute of Industrial Chemistry in Warsaw) were used for 
the consolidation and hydrophobization. A very poor condi
tion of the preserved parts called for a special treatment 
consisting, i.a., in preparatory stregthening of the stone 
prior to cleansing, injections, protection of stratifications with 
strips of putty, addition of acrylic resin to consolidating pre
parations (because of stratifications and crackings). Solu
tions of ammonium, carbonate and alcalic pastes that act 
mildly but effectively were amongst the products used for 
cleansing. The missing parts were mostly made up with lime 
stone putty and only in some exceptional cases with putty 
made from stone dust based on acrylic resin.

EWA WISŁA
TERESA ŻURKOWSKA-MASTALERZ

FIOLET „ŚLĄSKI". IDENTYFIKACJA NIE ZNANEGO PIGMENTU W GOTYCKIM MALARSTWIE 
ŚCIENNYM NA PODSTAWIE MATERIAŁU UZYSKANEGO  
W CZASIE PRAC KONSERWATORSKICH W LATACH 1978-1985

Wprowadzenie

O dkrycie pigm entu fio letow ego, nazwanego przez a u 
torki fio letem  ,,ślqskim” , jest w znacznym stopniu re
zultatem zbiegu okoliczności, który pozwolił odsłonić 
nie znane dotychczas historykom -  zarówno polskim, 
jak  i niem ieckim — gotyckie m alow id ła ścienne, a ta k 
że wynikiem przypadku, który spraw ił, że kolor ten p o ja 
w ił się w trzech kolejno konserwowanych obiektach. 
Pierwszym obiektem, w którym stwierdzono występowa
nie koloru fio letow ego, było prezbiterium  kościoła w 
Grzybianach 1, skqd nie pobrano próbek. W  opisie in 
wentaryzacyjnym po konserwacji określono czapkę św. 
Krzysztofa jako fio letow q 2. Stwierdzenie to spotkało się 
z krytykq podczas sympozjum poświęconego m alow i
dłom ściennym województw je len iogórsk iego i le g n ic 
kiego 3. Tak więc pierwszy sygnał is tn ien ia  tego koloru 
został zlekceważony, g łów nie w wyniku respektowania 
ustalonych i ogó ln ie  uznanych stwierdzeń — brak p ig 
mentu fio le tow ego w okresie średniowiecza w techn i
kach wapiennych.
W roku 1981 w kaplicy Św. Krzyża w Lwówku Ś lqsk im 4 
podczas odsłan ian ia  dekoracji m alarskiej na sk le p ie 
niu gotyckim (fot. nr 1 i 2) datowanym na zworniku 
rokiem 1498 nie było już wqtpliwości, że jednym z g łó 
wnych kolorów kompozycji roślinnej jest fio let, choć 
kolorystyka tego sklepienia zachowała się w pełn i. 
Narysowane zdecydowanie czarnq lin iq  ostrokrzewowe 
liście, fantazyjne czy proste polne kwiaty, w yrastajqce 
z każdego skrzyżowania żeber, p ierwotnie zestawione 
były w ko lorach: ch łodna zieleń — czerwone odw ro
cie i fio le t -  ciepła żółć. Kwiaty niebieskie, b iałe, żó ł
te, fio letowe. O  ile czerwień zachowała się śladowo 
(we w głębieniach zaprawy), zieleń u legła miejscami 
sczernieniu lub u trac iła  swq intensywność, b łękity ściem 
n ia ły lub zszarzały, o tyle fio le t tam, gdzie nie u leg ł

mechanicznym zniszczeniom, w pełni zachował swq ja 
kość. Jest gatunkow o najlepszym z użytych pigmentów, 
jednakowy we wszystkich miejscach, zarówno tych za
w ilgoconych, jak  i tych nagrzewanych słońcem, bez 
plam, zaciemnień, całkow icie jednorodny. Zachował 
więc świeżość, której brak było innym barwom. 
Kolejnym konserwowanym obiektem  była gotycka ka
plica przy kościele parafia lnym  w Lipie (koło Jawo- 
r a )5, roboczo określona jako  kaplica grobowa rodziny 
Cetliczów — von Zedlitz (ок. 1500 r.?). Kaplica przy
lega od po łudn ia  do korpusu wieży i od zachodu do 
nawy g łów nej kościoła. O b iek t ten nie występuje w 
żadnym spisie zabytków a rch ite k tu ry6, a także — po
mimo czytelności jeszcze przed konserwację malarstwa 
na całym sk le p ie n iu 7 (fot. nr 3 i 4) -  nie figu ru je

1 Grzybiany, woj. legnickie, kościół filialny pod wezwaniem 
Św. Zofii.

2 Dokumentacja konserwatorska. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków, Legnica: Dysputy Konserwatorskie 1. Problemy kon
serwacji malowideł ściennych w woj. jeleniogórskim i leg
nickim. Kraków 1976.

3 23 IX 1979 -  Cieplice.
4 Dokumentacja konserwatorska. Wojewódzki Konserwator 
Zabytków. Jelenia Góra.
5 Lipa Jaworska, woj. jeleniogórskie, kościół parafialny pod 
wezwaniem Św. Św. Piotra i Pawła. .
6 J. P i l c h ,  Zabytki architektury Dolnego Śląska. Ossoli
neum 1978.
7 Sklepienie w Lipie tylko raz zostało przemalowane słabq, 
różowq farba klejową (zapewne w XX w.), która rozłożyła 
się i sama odpadła, pozostając jedynie w miejscach silnie 
zawilgoconych jako stwardniała przesycona solami warstwa. 
Natomiast sklepienie w Lwówku było zakryte szczelnie cien
kim narzutem oraz wieloma warstwami pobiał.
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