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by c ię ża r spoczyw ał na taśm ach, które podtrzymują 
je d n o cze śn ie  zw isa ją ce  części tkaniny.
Z a le tą  stosow ania omówionej w tym opracow aniu me
tody jest to, że ingerencja  w su bstancję  zabytkową 
kobierca dzięki zastosow aniu odpow iedniego m ateria
łu d u b lu ją ce g o  jest niew ielka. Ponadto w ten sposób 
b ardzie j w zm acn ia  się cały  kobierzec niż przy stosow a
niu metody m iejscowych rekonstrukcji. Jedno cześn ie  na

odwrociu są  dobrze w idoczne m iejsca rekonstruow ane, 
co  jest bardzo w ażne d la  badań  historyków sztuki. M e
toda ta jest łatwo odw racalna, dzięki w yraźnie wy
odrębnionym  miejscom rekonstruowanym.
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Zamku Królewskiego w W arszawie

THE CONSERVATION OF CARPETS IN THE ATELIER OF TEXTILE CONSERVATION IN THE ROYAL CASTLE IN WARSAW

According to the author, a technique of faithful reconstruc
tion of warp, wefts and knots, widely employed in the con
servation of carpets, is not devoid of flaws such as disten
ding and dam aging of wefts and knots caused by a deep 
piercing of a needle, not always recommended use of cloth 
for doubling et.c.
The Atelier of Textile Conservation in the Royal Castle has 
worked out a method of protective conservation with partial 
reconstruction with the use of chiffon, natural silk or bol
ting cloth as a doubling fabric.

After preliminary routine treatment, carpets are protected 
with a shallowly introduced warp and a technique of the 
laid thread instead of wefts; knots are reconstructed by 
tieing them through a doubling fabric.
This technique interferes with the historic substance to a 
small degree only; it reinforces the object and thanks to 
the doubling fabric, reconstructed places are more clearly 
marked on the reverse, which protects them against mista
kes in case of studies of the object made by art histo
rians.
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KONSERWACJA TKANIN W CENTRALNYM MUZEUM WŁÓKIENNICTWA W ŁODZI

O b iektam i p rac konserwatorskich prow adzonych w C e n 
tralnym M uzeum  W łókiennictw a w Łodzi były różne 
tkaniny zn a jd u ją c e  się w zbiorach tego muzeum, takie 
ja k  tap iserie  flam andzk ie  z XV II w., kilimy, dywany, 
jed w abne tkan iny haftow ane, pasy kontuszowe, je d w a b 
ne tkaniny obiciow e, sztandary, ubiory, w achlarze  oraz 
artystyczne tkaniny w spółczesne.
Prow adzenie p rac zgo dnie  z prawidłowym przebiegiem  
postępow ania konserw atorskiego w ym aga przeprow a
d za n ia  bad ań  chem icznych, prób na trw ałość barw, d o 
boru o d p o w iedn iego  tworzywa konserw atorskiego oraz 
stosow ania za b ieg ó w  konserwatorskich i rekonstrukcji 
metodami n a jb ard zie j zbliżonym i do techniki w ykona
nia oryginałów . W  konserw acji przew ażającej w iększo
ści w ym ienionych tkanin stosow ano pranie na mokro 
używ ając do tego  za b iegu  korzenia mydlnicy lekarskiej 
i sa p o gen u .

Konserw acja ubiorów i dodatków  do ubiorów w ykona
nych z różnorodnych m ateriałów w ym aga stosow ania 
różnych zab iegów  konserwatorskich. Szczegó ln e  trudno
ści w ystępują przy konserw acji tkanin w spółczesnych, 
w ykonanych bardzo często technikam i m ieszanym i, z 
w łókien o różnej kurczliw ości, a użyte do ich barw ienia 
środki chem iczne są bardzo nietrwałe. Zm usza to kon
serwatora do stosow ania różnych zab iegów  konserw a
torskich w jednym  obiekcie. Kłopoty spraw ia też z n a 
lezienie odpow iednich preparatów  konserw ujących i 
im pregnujących kruche w łókno i nietrw ałe barw niki 
użyte w tkan inach  w spółczesnych.
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THE CONSERVATION OF FABRICS IN THE CENTRAL TEXTILE

The atelier of the Central Textile Museum in Łódź carries 
out — on a regular basis — the preservation of objects that 
are the property of the Museum. They include tapestries, 
gobelins, carpets, embroided silk fabrics, kontush sashes, 
flags, robes, fans and today’s artistic fabrics.

MUSEUM IN ŁÓDŹ

In each individual case the most suitable technique is appl
ied. Because of a big variety of items it is difficult to find 
a proper way of procedure. The biggest difficulties are en
countered in case of modern fabrics made with different 
techniques and usually from materials of poor quality.
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