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ZAGADNIENIA KONSERWACJI ZABYTKÓW SZTUKI 
PRZEMYSŁU ARTYSTYCZNEGO

KONSTANTY PIEŃKOWSKI

Dziedzina przem ysłu artystycznego jest tak  bogata i różnorodna, jak  
i m ateriał, w którym  się wyraża. Dlatego też praca nad zachowaniem  za
bytku lub doprowadzeniem  go do pierwotnego stanu  również musi być 
różnorodna; wym aga od konserw atora doskonałego opanowania nie ty l
ko danej dziedziny sztuki i jej historii, lecz także dokładnego znawstw a 
wszystkich technik i rzemiosł. Różnorodność tej pracy stw arza liczne za
gadnienia, k tóre niejednokrotnie sta ją  się problem am i trudnym i do roz
wiązania.

N ajbardziej kapitalnym  dla konserw atora problem em  jest zagadnienie, 
czy i kiedy powinno się stosować rekonstrukcję.

Do niedaw na jeszcze przeprow adzanie rekonstrukcji było niedopusz
czalne. Uważano, że zabytek przez to samo przestanie być zabytkiem . 
Konserwacja ograniczała się do pieczołowitego przechowyw ania prochów, 
w które stopniowo szacowny okaz się rozpadał.

Dziś dąży się w łaśnie do tego, aby nie dopuścić do rozpadu. Byw ają 
więc wypadki, kiedy zagadnienie rekonstrukcji nie istnieje już jako pro
blem, przeciwnie, sta je  się niew ątpliw ą koniecznością. Przykładem  takiej 
konieczności rekonstrukcji jest ochrona m etalow ych zabytków, tzw. użyt
kowych (sarkofagi cynowe, dzwony spękane a nadal używane, naczynia 
liturgiczne, świeczniki itd.). Pom ijając możliwość korozji, nieraz ciężar 
w łasny m etalu  w pływ a na tw orzenie się uszkodzeń, deform acji lub pęk
nięć. Proces taki, n ie pow strzym any w porę, prowadzi do zupełnego 
zniszczenia obiektu.

Podobnie przedstaw ia się spraw a, jeśli chodzi o zabytki wyłącznie 
ekspozycyjne. R ekonstrukcja jest potrzebna, naw et konieczna, o ile np. 
zasadnicze części w iązań (często fragm enty  dekoracyjne) uległy całkowi
tej korozji, co w następstw ie powoduje rozpad i grozi przerzutam i pro
cesów korozyjnych.

Przez w prowadzenie nowych wiązań elem enty rekonstruow ane stają  
się elem entam i konstrukcyjnym i, a przedm iot odzyskuje swój pierw otny 
kształt architektoniczny i zachowuje pełnię estetycznego wyrazu.

To są z punktu  w idzenia technicznego problem y — uważam  — bez
sporne. Rzecz natu ralna, że m ateria ł użyty do rekonstrukcji m usi być 
właściwy, czyli identyczny z m ateriałem  rekonstruow anym  — m usi mieć, 
według zasad elektrochemii, jednakow ą prężność roztwórczą, a więc i jed 
nakową zdolność do korodowania. O ile natom iast zachodzi konieczność 
zastosowania odmiennego m etalu, należy stosować m etal o prężności roz- 
twórczej tej samej lub wyższej, nigdy zaś niższej.
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Ryc. 19. Tarcza perska (kałkan) 
w  czasie konserw acji.

Fot. K olow ca

Ryc. 20. Tarcza perska (kałkan) 
w  czasie konserw acji.

Fot. Kolow ca

Zdarzają się jednakże szczególne przypadki, kiedy nie można się po
sługiwać u tartym i przepisam i i receptam i. K onserw ator powinien w tedy 
wykazać inwencję w zastosowaniu indyw idualnej m etody technicznej. 
Konieczność takich radykalnych pociągnięć zachodzi najczęściej przy re
m ontowaniu przedmiotów, złożonych z kom binacji różnych m ateriałów  
o nierów nym  stopniu zniszczenia.

Miałem na przykład rzadki i cenny zabytek polskich m ilitarii, karace- 
nę składającą się z dwóch m ateriałów  — m etalu i skóry. Skóra zupełnie 
zwiotczała, w stanie rozpadowym, nie nadaw ała się do regeneracji. Cię
żar przynitow anych łusek m etalowych był tak  znaczny, że podkład skó
rzany nie w ytrzym yw ał go i w ykruszał się całymi fragm entam i. W tym  
przypadku, po odpowiednim spreparow aniu starej skóry, zdublowałem  ją 
mocnym, dobrze wyprawionym  juchtem , zmocowanym na nitach m ie
dzianych. Dla pokazania m ateriału  i techniki konstrukcji jeden bok po
zostawiłem otwarty.

Jako przykład zestawień większej ilości różnorodnych m ateriałów , we
zmę zdobną tarczę perską (kałkan). Tarcza ta była w stanie praw ie zu
pełnego rozpadu. Spróchniały, powiązany zbutw iałym  sznurkiem  szkielet 
trzcinowy zaledwie podtrzym yw ał strzępy złotogłowiu. Rytowane płytki 
srebrne były podziurawione i pogięte, kam ienie częściowo powypadały, 
(ryc. 19, 20).

Zdecydowałem się na rozebranie szkieletu i zastąpienie części zbutw ia
łych nowymi, złotogłów waplikowałem  w podbarw ione płótno lniane, 
a napraw ione p łytki m etalowe uzupełniłem  kamieniam i. W ten sposób 
zabytek ocalał od grożącej zagłady.
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Nie m niej ważnym  jest zagadnienie rekonstrukcji ceramiki. Ścierają 
się tu  dwa poglądy. W edług jednego należy umieszczać nieuzupełnione 
fragm enty  ceramiczne na płytce gipsowej — w edług drugiego, w ystarczy 

•sklejać, również bez uzupełnień. Co do pierwszego kierunku m am  pewne 
zastrzeżenia. Umieszczanie luźnych odłamków ceramicznych na gładkich 
płytach gipsowych jest tylko prowizorycznym  zabezpieczeniem i nie ro
bi w rażenia czegoś skończonego, tak  pod względem estetycznym , jak 
i dydaktycznym . W mej praktyce stosuję metodę własną. Pokrótce posta
ram  się ją  wyjaśnić na przykładzie konkretnym .

Mamy kafel gotycki figuralny, barw ny, z brakam i do 40%. Aby dać 
pełny obraz formy, uzupełniałem  ornam enty i wszelkie braki w edług po
zostałych wzorów, stosując trw ały  m ateriał stiukowy o dużej twardości. 
Całość zrekonstruow aną pokryw ałem  kolorami o ton jaśniejszym i i kon
serwowałem  zimną emalią (ryc. 21, 22). Uwidaczniając w ten sposób frag
m enty dorobione osiągałem w rezultacie efekt, dający pojęcie o charak
terze zabytkow ym  całości. P rzy  klejeniu ceram iki stosuję uzupełnienia
0 charakterze czysto konstrukcyjnym  (wiążącym). W tych miejscach, gdzie 
b raku je  wzorów do odtworzenia, pozostawiam gładkie pola.

Obecnie przejdę do wątpliwości i problemów, jakie napotyka się w re 
nowacji zabytków sztuki przem ysłu artystycznego. Istn ieją  tu  też sprze
czne poglądy między muzeologami. Jedni uważają, że obiekty powinny 
być konserw owane z cechami swej starości, jak patyna, deform acja, itp. 
uszkodzenia, k tóre stanow ią dowody ich wartości zabytkowej — inni 
natom iast tw ierdzą, że należy je  oczyścić do połysku (powszechny zwy
czaj muzeów zagranicznych, zwłaszcza niemieckich i angielskich). Oba 
poglądy uwzględniają tylko stronę zabytkową, ignorując racjonalne me
tody konserw atorskie.

Zacznijm y od patyny, k tóra nieraz bywa bardzo piękna. Ma ona rację 
bytu, ale tylko wtedy, gdy jest w arstw ą tlenków, chroniących m etal od 
korozji. Tam  jednak, gdzie patyna ma niew ątpliw e cechy procesu koro
zyjnego (pod postacią nagrom adzonych soli krystalicznych), m usi być 
usunięta, a odkryte wżery wyługowane, spatynow ane na drodze chemicz
nej i zabezpieczone. Tak samo wszelkie deform acje i pęknięcia w inny być 
napraw ione i zabezpieczone, bo często naw et drobne uszkodzenia, jako 
ogniska procesów rozpadowych, przyczyniają się do zniszczenia całości.

W dotychczasowych mych procesach kierowałem  się myślą, że każdem u 
zabytkow em u obiektowi należy przywrócić jego stan  użytkowy. W yko
nując pracę dla Muzeum Przem ysłu Artystycznego m iałem  na względzie 
m isję dydaktyczną tej instytucji. Dlatego też doprowadzałem  eksponaty 
do stanu, w jakim  wyszły z pracow ni m istrza. Po napraw ieniu uszkodzeń
1 odczyszczeniu starałem  się odkryć wszystko, co składało się na skończo
ną całość. Chodziło mi o wydobycie i pokazanie pełnego piękna techniki 
rzemiosła artystycznego.
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Pow staje teraz kwestia, czy zabytki o charakterze czysto ekspozycyj
nym  powinny być poddawane podobnym  zabiegom konserw atorskim . 
Uważam, że do pewnego stopnia — tak. W czasie zabiegów zasadniczych 
doszukuję się wszelkich szczegółów, na których podstawie przeprowadzam  
renow ację, utrw alając tylko to, co się zachowało.

Przedm ioty o w yjątkow ym  bogactwie ornam entyki i precyzji w ykona
nia w ym agają szczególnych starań. Napotykam y często, zwłaszcza 
w zdobnictwie m ilitariów, na zabytki, gdzie na jednym  okazie są zastoso
wane różne techniki zdobienia, jak: nabijanie (inkrustacja) kolorowymi 
m etalam i, traw ienie, cyzelowanie i barw ienie ogniowe. W tedy kon trastu 
ję różnice poszczególnych technik przyw racając częściowo barw y, m aty 
i polerowania fragm entów  trawionych, cyzelowanych i nabijanych. Pod
kreślenie tych różnic musi być oczywiście dyskretne, wzorowane na po
zostałych śladach i oparte na znajomości rzemiosła danej epoki. Tak od
nowiony przedm iot nic nie traci na wartości muzealnej, lecz przeciwnie, 
pogłębia ją, dając prawdziwą, nie zdeformowaną wiekiem i wpływam i 
zew nętrznym i ilustrację zdobnictwa swych czasów.

Właściwe zakonserwowanie obiektu po dokonaniu renowacji jest dzia
łem pracy, gdzie konserw ator musi wykazać dokładną znajomość środ
ków używanych często bez uwzględnienia cech m ateriału, tak konserw o
wanego, jak i konserwującego, a tym  samym ich wzajemnego oddziały
w ania na siebie.

O ile chodzi o metal, to po oczyszczeniu ma on tendencję do samokon- 
serw acji, to znaczy, że zapolerowana powierzchnia pokryw a się — pod 
w pływem  działania tlenu obecnego w powietrzu — cienką, chroniącą od 
korozji w arstew ką tlenków, początkowo niewidoczną dla oka. Jest to na
tu ra lny  i powolny proces powstaw ania samorodnej patyny, k tóra w sprzy
jających okolicznościach u trw ala  zabytek i nadaje m u piękny wygląd.

W praktyce jednak jesteśm y zmuszeni często proces ten przyspieszyć 
ze względu na w arunki, w jakich zwykle przebyw ają okazy muzealne. 
Takimi niekorzystnym i w arunkam i są w ahania tem peratury, pewien sto
pień wilgotności w powietrzu na skutek oddychania zwiedzających, do
tykanie przez nich eksponatów itp. Poza tym  prom ienie słoneczne 
(zwłaszcza ultrafioletow e i świetlne), k tóre zdawałoby się powinny ochro
nić m etal przez osuszenie, sprzyjają powstawaniu korozji. Aby zapobiec 
tym  destrukcyjnym  wpływom, stosujem y zabiegi ogniowe lub chemicz
ne, tak zwaną metodę pasywacji metalu.

Inną grupą środków zabezpieczających, stosowanych mechanicznie, są 
w erniksy. Zastanówm y się nad tym i środkami. Z zasady muszą one być 
jak  najbardziej przeźroczyste, aby najm niej zmieniały kolor i fakturę 
m etalu, muszą być idealnie rozciągliwe, aby powłoka była cienka i nie 
tw orzyły się pory, przez k tóre ma dostęp powietrze; powinny być trw a
łe, odporne na wpływy zewnętrzne, nie m ętniejące i nie opalizujące.
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W erniksy należy stosować na 
powierzchniach gładkich, pozba
wionych wżerów. W szelkie chro
powatości w ym agają zbyt grubej 
w arstw y ochronnej, przez co 
przedm iot zatraca swoją fakturę, 
a środek konserw ujący swą trw a
łość.

W yłączam tu  powierzchnie 
gładkie (szlifowane) stali dam a
sceńskich, które, z uwagi na swą 
specjalną struk turę , w ym agają 
również specjalnych werniksów. 
Prawidłow e wyw ołanie indyw idu
alnych cech tych stali wskaże nam  
na odpowiedni werniks. Chodzi 
tu  o właściwe załam anie światła, 
by nie tw orzyły się złudzenia op
tyczne w kolorze i układzie wy
wołanych deseni.

Powracam  jednak do tem atu. 
Przedm iot pochodzenia, dajm y na 
to wykopaliskowego, pokry ty  wże
ram i na całej powierzchni, lub na 
jej części, będzie w ym agał innych 
zabiegów konserw atorskich.

Zazwyczaj okaz, spreparow any i wyługowany, u trw ala  się parafiną. 
U trw alenie takie ma wiele złych stron, chociażby dlatego, że parafina 
jes t tłuszczem.

W swych pracach zacząłem stosować specjalną kompozycję grafitow ą 
na szlachetnych żywicach. Środek ten  w przeciw ieństw ie do parafiny, 
jest absolutnie odporny na wilgoć i zm ianę tem peratury , idealnie dostaje 
się we w szystkie zagłębienia i m om entalnie wysycha. N adm iar pyłu, po
zostały po wyschnięciu, łatwo można usunąć szczotką, doprowadzając do 
połyskliwej barw y czystego m etalu.

Radykalnym  sposobem usuw ania rdzy jest w ytraw ianie jej na drodze 
elektrolitycznej. Rdza rozpuszcza się zupełnie, czego nie można osiągnąć 
przez najbardziej naw et staranne, m echaniczne czyszczenie drucianą 
szczotką. M etoda elektrolizy jest jednak nieco ryzykow na i w ym aga du
żej w praw y w śledzeniu procesu wykwaszania. Naw et przy właściwej 
koncentracji kwasu czy ługu można okaz zupełnie rozpuścić, jedynie 
przez b rak  ostrożności.

Zasada używania odpowiednich środków konserw ujących odnosi się

Ryc. 21. W aw el — K afel w  czasie 
konserw acji.
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nie tylko do metali. O ile więc wy
padnie nam  zakonserwować okaz, 
w którym  na całość składa się sze
reg m ateriałów , jak: m etal, kość. 
drzewo, skóra itp. — każdy z tych 
m ateriałów  musimy utrw alić w ła
ściwym mu środkiem. Późniejsze 
pokryw anie całości (w celach zwa
loryzowania) jednym  werniksem  
jest niew skazane — może stworzyć 
różne procesy między pozostałymi 
środkam i, a tym  samym unicest
wić konserwację. Dopuszczalne są 
pew ne w yjątki, np. w wypadku, 
gdy m usim y utrw alić polichromię 
lub inkrustację, pod którym i m e
tal silnie koroduje. Stosujem y 
w tedy jako środek ostateczny i już 
nieusuw alny specjalny w erniks 
przeźroczysty, o dużej sile wiążą
cej i o trw ałej, kam ienistej po
wierzchni.

Jeśli chodzi o zakonserwowa
nie obiektu z różnych m etali połą
czonych z m etalem  szlachetnym, 
można także stosować jeden w er
niks, właściwy m etalowi nieszlachetnem u, a to z tego względu, że m etale 
szlachetne zachowują się obojętnie na sąsiedztwo innych metali, jak  rów
nież i na werniks. Lepiej jest naw et konserwować tylko m etal nieszla
chetny.

Zaznaczam, że należy unikać w erniksów silnie błyszczących — półma- 
towe zawsze nadają korzystniejszy wygląd zabytkowi. W erniks ma tylko 
chronić od wpływów zewnętrznych, żadnych innych celów ubocznych, 
a zwłaszcza upiększających, mieć nie może.

Nasuwa mi się jeszcze jedno zagadnienie, ujm ow ane zazwyczaj zbyt 
,,po domowemu", mianowicie sposób trak tow ania ,,zabytków w dobrym  
stanie". To, że stoją całe w szafach lub gablotach, ładnie spatynowane, 
że nie widać na nich żadnych uszkodzeń, nie dowodzi wcale, czy gdzieś, 
w ukryciu, w środku lub szczelinach nie odbyw ają się jakieś procesy 
niszczące. Proponuję, by muzea co pewien czas zarządzały przegląd, 
przez konserw atora, wszystkich okazów ,,w dobrym  stanie". Rewizja ta 
ka wykaże na pewno swą celowość, a zabieg profilaktyczny nad począt
kowym  procesem jest łatwy.

Ryc. 22. W aw el —  K afel królew ski po 
konserwacji.

Fot. Kolowca
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Poruszam  tę spraw ę dlatego, że zwiedzając m uzea dostrzegałem  nieraz 
przez szybę gabloty objaw y procesów lub predyspozycje do nich w po
staci barw nych nalotów, wyw ołanych niewłaściwymi środkam i do czysz
czenia. Barw y takie początkowo dają złudzenie patyny  powstającej na 
wypolerow anym  zabytku — w rzeczywistości jednak jest to już pierwsza 
faza tw orzenia się korozji.

P rzy  sposobności chcę dorzucić jeszcze parę  słów o patynach. Czym 
jest patyna, już wspomniałem, chodzi mi w tej chwili o patynow anie m e
talu. K onserw ator stosując patynę staje  zawsze wobec jakiegoś proble
mu, k tó ry  wiąże się z zagadnieniem  technicznym  i estetycznym . Patyna 
m a być nie tylko m om entem  estetycznym  zabytku, ale i w arunkiem  
technicznym  — źle wywołana może zatracić wyraz artystyczny dzie
ła sztuki, źle zastosowana technicznie minie się z celem konserw atorskim .

P atyna  jest środkiem  konserw ującym  (jak zresztą na to w skazują pro
cesy na tu ra lne  jej powstawania), a wywołanie patyny  na różnych m eta
lach — sztuką, wym agającą nie tylko dobrych przepisów, lecz także do
kładnej znajomości ich stosowania.

W pew nym  wielkim  muzeum zauważyłem  szafy, napełnione wyrobam i 
srebrnym i, wyczyszczonymi dosłownie „na lustro“. Robi to przykre w ra
żenie. Nie wchodzę w przyczyny takiej pielęgnacji, zastanaw iam  się ty l
ko, dlaczego po prostu nie obmyto nalotów brudu pozostawiając patynę, 
k tó ra  niew ątpliw ie tam  była. Oczywiście można by te  przedm ioty zapa- 
tynować. Drogą ogniową lub chemiczną otrzym uje się na tu ra lne  patyny 
we w szystkich odcieniach barw , a naw et specjalne cechy patyn poszcze
gólnych warsztatów .

Problem ów, na jakie napotyka konserw ator w swej pracy, jest jeszcze 
bardzo wiele.

W eźmy na przykład ciągle aktualny jako zagadnienie dla konserw ato
rów, a dotychczas nie wynaleziony, skuteczny sposób u trw alania  kam ie
ni. Używane najczęściej związki krzem owe i w apienne są raczej półśrod
kami, k tóre nie osiągają całkowicie swego celu. Przede wszystkim  są nie
trw ałe, wrażliwe na w pływ y atm osferyczne — zm ieniają kolor i fak turę  
kam ienia.

M ając często okazję do klejenia lub uzupełniania zabytków kutych 
w kam ieniu, zastanaw iałem  się nad sposobem pow strzym ania korozji 
przez jakiś zabieg utrw alający. Ostatnio przeprow adziłem  w swym  labo
rato rium  szereg doświadczeń na drodze elektrolitycznej (elektroosmoza) 
stosując związki soli m etali szlachetnych i półszlachetnych (srebro i glin). 
Próba na m ałych kaw ałkach w ypadła pomyślnie. Pow ierzchnia korodu
jąca kam ienia została silnie związana, fak tu ra  i barw a nie uległy zmianie 
po odparow aniu wody.

Ponadto przeprowadzam  próby stosowania im pregnacji i natrysku  pod 
w ysokim  ciśnieniem. Dalsze eksperym enty i studia ugrun tu ją  istotne w ar

30



tości tych doświadczeń. Pozytywne ich w yniki mogą mieć doniosłe zna
czenie przy konserwacji zabytków architektury .

Przez wiele lat prace konserw atorskie w dziedzinie przem ysłu a r ty 
stycznego ograniczały się w najlepszym  razie do „czyszczenia i sm arow a
nia“ . Ten rodzaj konserwacji raczej pogarszał stan zachowania zabytków . 
Rom antyczny kult dla utrzym ania sym ptom atów starości pielęgnował 
wszelkie procesy rozpadowe. Pogląd ten dzisiaj nie może być tem atem  
do dyskusji.

Przede wszystkim chodzi o sam zabytek — o jak najdłuższe zachowa
nie go — później dopiero o jego nalotowe cechy antyku. W pierwszym  
więc rzędzie należy regenerować m ateriał. O ile to już nie jest możliwe — 
rekonstruow ać dla podtrzym ania dobrze zakonserwowanych elem entów, 
wreszcie, jako ostateczność, kiedy ani regeneracja, ani rekonstrukcja nie 
mogą tu  nic dokonać — utrw alać na stałe. Dopóki m ateriał, jako taki, 
ma zdolność do walki z chorobami, należy z nim  współdziałać przez sto
sowanie zabiegów i środków — trupa zaś balsamować.

Podstawowym  zagadnieniem prac konserw atorskich jest walka z ko
rozją, oparta na zdobyczach współczesnej technologii. Dziś zagadnienie to 
stało się poważną, o znaczeniu światowym  gałęzią nauki — wiedzy tech
nicznej, związanej ściśle z chemią fizyczną i metaloznawstwem.

Korozje m etali lub innych surowców byw ają niezwykle złożo
ne w swych procesach, toteż należy z dużą uwagą badać te procesy, 
aby trafn ie  je  opanować.

Pracow nię konserw atorską śmiało można porównać z kliniką lekarską, 
gdzie chorymi są obiekty zabytkowe, zniszczone latam i, dążące do tego, 
by drogą procesów chemicznych lub elektrochem icznych wrócić do swej 
pierw otnej, trw ałej, występującej w przyrodzie postaci.

Jak  lekarz stara  się życie ludzkie przedłużyć różnym i środkam i i za
biegami, tak też i konserw ator w kłada cały zasób wiedzy i umiejętności 
w przedłużenie życia swoich pacjentów.
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