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Zabytkowe, bogate lub też ubogie formą książki są owocem 
wspólnego wysiłku ludzi różnych zawodów – drukarzy, rytowników 
i oczywiście introligatorów. Twórcy ci nadawali swym dziełom ory-
ginalny charakter zależny oczywiście od swego poziomu fachowego 
wykształcenia, wrażliwości artystycznej i dokładności wykonania. 
Dziś, po wielu latach od momentu wytworzenia zabytkowych ksiąg 
nie zawsze możemy docenić ich wszystkie walory często bowiem ich 
historia była burzliwa i przyczyniła się do dalekiej zmiany formy 
wskutek uszkodzeń, a także ingerencji związanych z ich naprawami. 
Często też uszkodzenia wynikały z wadliwej konstrukcji ksiąg już w 
momencie powstania. Z tego też względu w praktyce konserwator-
skiej jeszcze niedawno nadrzędnym celem było zachowanie przede 
wszystkim wartości niesionych przez warstwę druku. Mniej uwagi 
i troski poświęcano samej konstrukcji ksiąg i dbałości o pozostawie-
nie w stanie oryginalnym takich elementów jak szycie bloku, zwięzy 
i ich sposób montażu w okładzinach, zachowanie formy kapitałek 
i umiejscowienia wyklejek. Obecnie uznaje się iż wymienione ele-
menty książki są równoprawną z drukiem i kartami papierowymi 
                                                           
1 Zakład Konserwacji Papieru i Skóry, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. 
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substancją zabytkową współdecydującą o wartości książki i niosącą 
bezcenne informacje o rozwoju rzemiosła2. Zdecydowanie najbar-
dziej zachowującą substancję zabytkową jest konserwacja i restaura-
cja książek bez demontażu samego bloku jak również bez oddziela-
nia elementów oprawy3. Zawsze należy ją gruntownie rozważyć 
podczas projektowania prac szczegółowo analizując stan zachowania 
kodeksu.  

Oczywiście każdy konserwator książki w swej praktyce spotkał 
się z przypadkami, w których demontaż jest konieczny. Naszym 
obowiązkiem jest wtedy dokładne udokumentowanie techniki wyko-
nania, a w projekcie konserwatorskim założenie rekonstrukcji bez-
powrotnie zniszczonych lub utraconych elementów zarówno w war-
stwie materiałowej jak i konstrukcyjnej. Czasem decyzja musi 
uwzględniać pewne zmiany w konstrukcji i użytych materiałach, 
jeśli powtórzenie oryginalnych rozwiązań byłoby związane z naraże-
niem zabytku na ponowne lub dalsze niszczenie, zawsze jednak do 
takich decyzji powinniśmy podchodzić z dużą ostrożnością. 

Zabytkowe zbiory Biblioteki Wyższego Seminarium Duchowne-
go Hosianum w Olsztynie tak jak większość księgozbiorów bibliotek 
polskich miały burzliwe dzieje stąd stan zachowania poszczególnych 
ksiąg jest bardzo zróżnicowany4. Przedmiotem moich realizacji kon-
serwatorskich związanych ze zbiorami Biblioteki były księgi, w któ-
rych ingerencja konserwatorska była konieczna, zakres jej był jednak 
znacznie zróżnicowany. Poniżej przedstawiam cztery wybrane przy-

                                                           
2 Pronobis-Gajdzis, Małgorzata. Konstrukcja zabytkowych kodeksów w świetle 
zagadnień konserwatorskich. Notes Konserwatorski 12 (artykuł przyjęty do druku 
w 2010 r). 
3 Pronobis-Bobowska, Małgorzata (2002). Konserwacja książek bez demontażu 
bloku – krótkie omówienie na przykładzie trzech realizacji. Biuletyn Informacyjny 
Konserwatorów Dzieł  Sztuk vol. 13, nr 1-2 (48-49), s. 40-45; Chrościcki, Wojciech; 
Ciechański, Marzenna [Dok. elektr.] (2010). Konserwacja zachowawcza jako forma 
świadomego działania konserwatora-restauratora starych druków i rękopisów, 
materiały z konferencji „Między teorią a praktyką. Ochrona zbiorów w małych 
bibliotekach i archiwach“, Cieszyn 3-5.03.2010 r. 
http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadata?id=18453&from=&dirids=id=51&lp=1&
QI=!69482E36AC45BB6B5EF646C32262D4DC-19 [odczyt: 19.07.2010]. 
4 Rosa, Halina; Damulewicz, Izabela (2004). Konserwacja zapobiegawcza zbioru 
inkunabułów i starych druków Biblioteki Wyższego seminarium Duchownego „Ho-
sianum” w Olsztynie. SOS dla zbiorów. Notes Konserwatorski 8, s. 93-104. 
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kłady realizacji o bardzo zróżnicowanym stopniu ingerencji w struk-
turę obiektów.  

 
Inkunabuł Summa Theologica Antoniusa Florentinusa, tom.4, 

wydawnictwo Antona Kobergera w Norymberdze (1477-1479), 
sygn Inc.2335. Księga o znacznych wymiarach: 49,5 x 32,5 x 8cm. 
Druk na papierze czerpanym, uzupełniony ręcznie dopisanymi ru-
brykami w kolorze czerwonym i niebieskim, oprawiony w oprawę 
organiczną z drewnianymi okładzinami i obleczeniem z białej gar-
bowanej glinowo skóry bydlęcej, ślepo tłoczonej, ozdobiony mo-
siężnymi okuciami o rozbudowanej formie, z ujętymi w obramienia 
z floralnych ornamentów przedstawieniami symboli 4-rech ewange-
listów.  
 

 

 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
5 Szczegółowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
torskich, znajdującej się u właściciela obiektu i autorki artykułu. Prace konserwator-
skie wykonano w 2001 r. 

Fot.1 Inkunabuł SUMMA THEOLOGI-
CA Antoniusa Florentinusa, tom.4, 
wydawnictwo Antona Kobergera w 
Norymberdze (1477-1479), sygn 
Inc.233  przed i po zabiegach konserwa-
torskich. 
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Blok księgi uległ znacznym zniszczeniom głównie na skutek utra-
ty chroniącej go oprawy, brak jej przyczynił się do silnego zanie-
czyszczenia zewnętrznych składek i powstania licznych zniszczeń 
mechanicznych – duża liczba kart miała pozaginane zewnętrzne na-
rożniki i marginesy oraz obecne były w nich liczne ubytki i przedar-
cia. Ostatnie karty księgi nosiły ślady działalności owadów. W całym 
bloku księgi brak kilku kart. Wydarte zostały karty początkowe – 
obecne są jedynie ich małe fragmenty przy samym grzbiecie księgi. 
Również w Capitulum Secundum wyrwano dwie karty. Kolejnym 
zniszczeniem mechanicznym było powtarzające się prawie przez 
cały blok księgi nacięcie w centrum zwierciadła kart. Około 30 kart 
w obrębie dolnego marginesu posiadało zaciek o żółtej granicy. 
Niewielkie zacieki znajdowały się także na kilku kartach w pobliżu 
górnej krawędzi. Druk jak również ręcznie dopisane rubryki, zacho-
wały się w dobrym stanie. Szycie bloku księgi pozostało spójne, 
zwiezy i nici szycia zachowały swą pierwotną wytrzymałość. Z kapi-
tałek zachowały się jedynie rdzenie z widocznym odciśniętym śla-
dem oplotu. Elementy oprawy uległy bardzo rozległym uszkodze-
niom. Z drewnianych okładzin nie zachowało się praktycznie 2/3 ich 
powierzchni. Skóra oprawy zachowała się w stanie szczątkowym, 
z bardzo silnie przetartym licem. Po zdjęciu okuć mosiężnych odsło-
niły się pod nimi bardzo dobrze zachowane fragmenty obleczenia 
dzięki czemu możliwe było ustalenie koloru skóry i rodzaju tłoków. 
Z 8-miu okuć ozdabiających narożniki oprawy zachowały się jedynie 
4, umocowane bliżej grzbietu księgi. Prawdopodobnie inkunabuł 
zaopatrzony był również w mosiężne zapinki, które utracił wraz 
z częścią drewnianych okładzin. 

Prace konserwatorskie przeprowadzono bez rozszywania bloku 
jak również bez odłączania desek okładzin. Dzięki temu zachowano 
zarówno oryginalne szycie księgi jak i oryginalne mocowanie sznur-
kowych zwięzów w deskach okładzin. Nie odłączano również desek 
okładzin oraz nie zdejmowano z nich zachowanych fragmentów 
obleczenia. Rozmiary księgi i jej pierwotne, a znacznie zmienione na 
skutek zniszczeń wysokie walory estetyczne, zdecydowały o wyko-
naniu rekonstrukcji brakujących fragmentów oprawy (wraz z rekon-
strukcją tłoczeń obleczenia) i ozdobnych okuć.  
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Wszystkie karty oczyszczono mechanicznie gumkami o różnej 
twardości. Wymontowano z bloku pierwszą i ostatnią składkę. Za-
bieg ten był konieczny ze względu na największy procent zniszczeń. 
Ponieważ odręcznie wpisane rubryki wykazały dość dobrą odpor-
ność na działanie wody karty umyto w letniej wodzie z dodatkiem 
środka powierzchniowo-czynnego – Lanapexu. Ubytki uzupełniono 
masą celulozową, a brakujące karty pierwszej i ostatniej składki do-
łożono z przygotowanego i podbarwionego papieru czerpanego. Dwa 
arkusze tego samego papieru czerpanego wstawiono również w miej-
scu wydartych kart w bloku. Obecne na części kart zacieki usuwano 
miejscowo poprzez wymuszenie ich migracji po nawilżeniu frag-
mentu karty roztworem 4% wody utlenionej wprowadzanej w 1% 
roztworze MC nanoszonym półsuchym pędzlem. Kartę pozostawia-
no do swobodnego wyschnięcia na zmienianym podkładzie z ligniny, 
a następnie ponownie delikatnie nawilżano i prasowano pod obcią-
żeniem z wymienianymi przekładkami z bibuł filtracyjnych. Znajdu-
jące się w większości kart bloku nacięcia podklejono bibułkami ja-
pońskimi. Grzbiet księgi po zdjęciu skórzanej okleiny oczyszczono 
z nadmiaru kleju glutynowego za pomocą żelu z 3% MC. Wszyto 
ponownie odłączone wcześniej składki. Uformowano grzbiet i utrwa-
lono go przeklejając klejem króliczym. Przestrzenie pomiędzy zwię-
zami wzmocniono paskami cienkiego płótna bawełnianego. Wyszyto 
kapitałki na zachowanych rdzeniach. Do grzbietu dołączono wore-
czek konserwatorski, chroniący grzbiet skórzanej okleiny przed 
ewentualnymi spękaniami co było modyfikacją pierwotnej techniki 
uwarunkowaną troska o stan zachowania reliktów obleczenia na 
grzbiecie. 

Konserwację oprawy rozpoczęto od odłączenia zachowanych mo-
siężnych okuć. Następnie z fragmentu okładziny przedniej zdjęto 
zachowane fragmenty wyklejki; nie zdecydowano się natomiast na 
zdjęcie fragmentów skórzanego obleczenia. Zachowane elementy 
oprawy oczyszczono mechanicznie z powierzchniowych zabrudzeń. 
Fragmenty wyklejki umyto w wodzie z dodatkiem Lanapexu, uzu-
pełniono masą celulozową i wzmocniono 1% MC. Brakujące frag-
menty drewnianych okładzin uzupełniono przygotowanymi deskami. 
Deski oryginalne i ich uzupełnienia połączono za pomocą trzech 
kołków drewnianych. Ponadto na całej długości spoiny wprowadzo-
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no klej Movilith. W zrekonstruowanych fragmentach wykonano 
nacięcia do umieszczenia elementów zapinek. Wewnętrzną stronę 
zachowanych fragmentów okładzin drewnianych oczyszczono 
z kleju po czym wyrównano nierówności i drobne ubytki kitem akry-
lowym do drewna Ticcurilla. Ze względu na duże uszkodzenia war-
stwy licowej proces ten prowadzony był z wyjątkową ostrożnością. 
Z kolei wprowadzono w strukturę skóry emulsję silikonową. Zabieg 
ten znacznie poprawił „chwyt” zniszczonej skóry i ograniczył jej 
higroskopijność. Aby ograniczyć zjawisko pylenia się lica skóry 
wprowadzono również w jej strukturę polimer syntetyczny 
PLEXTOL B-500, w emulsji, w rozcieńczeniu 1:20 z wodą dejoni-
zowaną. Następnie uzupełniono ubytki w skórze oryginalnej białą 
skórą cielęcą o zbliżonym kolorze. Podważano delikatnie skórę ory-
ginalną, fazowano delikatnie jej krawędzie i wsuwano pod nie frag-
menty nowej skóry, również o sfazowanych krawędziach. Na zre-
konstruowany grzbiet wklejono niewielki zachowany fragment ory-
ginalnego grzbietu. Ponieważ po zdjęciu okuć mosiężnych odsłoniły 
się w narożnikach bardzo dobrze zachowane fragmenty tłoczeń 
oprawy podjęto decyzję o próbie ich rekonstrukcji. Dokładna analiza 
zachowanego rysunku tłoczeń pozwoliła ustalić kolejność powtarza-
nych elementów tłoków. Z zachowanych fragmentów wykonano 
odlewy kauczukowe, z których wykonano początkowo kolejny od-
lew kauczukowy negatywowy, po czym już pozytywowy odlew 
epoksydowy, który to posłużył już jako tłok. W ostatnim etapie skórę 
okładzin w całości nawoskowano preparatem Lederbalsam i wypole-
rowano. Na wewnętrzną stronę okładzin wklejono przygotowane, 
uzupełnione wyklejki.  

Zachowane mosiężne okucia oczyszczono preparatem Duraglit. 
Zdecydowano się wykonać rekonstrukcje brakujących elementów 
mosiężnych. Po oczyszczeniu wykonano odlewy negatywowe dwóch 
elementów w masie PROGEL i dalej odlewy pozytywowe w wosku 
odlewniczym. Następnie po dopracowaniu i wykonaniu drobnych 
korekt odlano 4 brakujące elementy metodą „na wosk tracony”. Po-
nieważ z występujących pierwotnie w okuciach symboli czterech 
ewangelistów zachowały się jedynie trzy, w dwóch rekonstruowa-
nych okuciach pozostawiono w miejscu włączenia symbolu puste 
miejsca. W przypadku dotarcia w przyszłości do analogicznej opra-
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wy możliwe będzie wykonanie rekonstrukcji samej plakietki ze-
wnętrznej i dołączenie jej do okuć. Zrekonstruowane okucia a także 
zapięcia mosiężne dołączono do oprawy. Aby upodobnić je do za-
pięć oryginalnych powierzchnię ich spatynowano po czym zabezpie-
czono warstwą Paraloidu B-72 (10% roztwór acetonowy) i Cosmolo-
idu (10% roztwór w benzynie lakowej).  

 
Inkunabuł Vita Christi Lodolphusa z Saxonii wydany 14 VIII 

1495r w Norymberdze przez Antoniusa Kobergera, sygn. Inc. 
1356. Druk na papierze czerpanym uzupełniony ręcznie dopisanymi 
rubrykami w kolorze czerwonym, oprawiony w oprawę organiczną 
z drewnianymi okładzinami i obleczeniem z brązowej, garbowanej 
roślinnie skóry bydlęcej, ślepo tłoczonej i miejscami złoconej. Wy-
miary kodeksu: 33cm x 22cm x 8,5cm. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Szczegółowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
torskich, znajdującej się u właściciela obiektu i autorki artykułu. Prace konserwator-
skie wykonano w 2000 r. 

Fot. 2 Inkunabuł 
Vita Christi Lodol-
phusa z Saxonii , 
1495r,  Norymberga, 
sygn. Inc. 135 przed 
i po zabiegach kon-
serwatorskich 
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Blok księgi uległ zniszczeniom o różnym charakterze. Karty były 
zabrudzone w różnym stopniu, szczególnie w narożnikach. Pierwsze 
pięć kart oraz trzy ostatnie nosiły ślady działalności owadów. 
Wszystkie karty inkunabułu uległy zalaniu – powstał zaciek o inten-
sywnej żółtej krawędzi w dolnej części marginesu. W obszarze za-
cieku na niektórych kartach widoczny był wzrost drobnoustrojów. 
W wyniku zawilgocenia naruszona została warstwa malarska niektó-
rych rubryk przez co nastąpiło ich odbicie na sąsiednich stronach. 
Szycie bloku księgi w przeważającej części jest spójne. Obluzowaniu 
uległy tylko fragmenty sąsiadujące z górnym zwięzem pękniętym 
przy przegubie. Zachowała się jedna – dolna – kapitałka.  

Oprawa księgi uległa większym uszkodzeniom niż sam blok. 
Drewniane okładziny zachowały się w całości. Skóra obleczenia 
w dużym stopniu uległa zniszczeniom fizykochemicznym związa-
nym z obniżeniem pH. W obecnych licznych przetarciach i ubytkach 
wyraźnie widoczne były zniszczenia strukturalne warstwy termosta-
tycznej. Włókna kolagenowe są skrócone, luźne, kruche i łamliwe, 
nie posiadają właściwej dla siebie zwięzłości i elastyczności. Zjawi-
sko to jest typowym objawem kwasowej destrukcji skór roślinnie 
garbowanych. W części grzbietowej oprawy obecny był ubytek się-
gający ok.1/2 powierzchni grzbietu. Na frontowej części skórzanego 
obleczenia widoczne były sinawe przebarwienia – wzrost drobno-
ustrojów. Wyklejki należące do oprawy również uległy zniszczeniu. 
W części frontowej wyklejka posiadała ubytki spowodowane przez 
owady, żerujące szczególnie w miejscach nagromadzenia grubej 
warstwy kleju skrobiowego. Karta ta była ponadto silnie pofalowana, 
miejscami odspojona od deski, co jest świadectwem czasowego za-
wilgocenia starodruku. Z mosiężnych zapinek zachowały się zaczepy 
przymocowane do okładziny frontowej oraz jedna z klamer. 

Prace konserwatorskie przeprowadzono na bloku, z którego wy-
montowano jedynie po jednej składce zewnętrznej i dwie składki ze 
środkowej części bloku ze względu na konieczność napraw kart przy 
grzbiecie. W trakcie prac konieczna okazała się wymiana jednego ze 
zwięzów. Drewnianych okładzin nie odłączano od bloku dzięki cze-
mu zachował się oryginalny sposób ich przywieszenia do bloku. 
Z okładzin nie zdejmowano również zachowanych fragmentów skó-
rzanego obleczenia. 



54 FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2/2009  

Wszystkie karty księgi oczyszczono mechanicznie. Ponieważ 
spoiwo czerwonych rubryk ulegało łatwo spęcznieniu, zabezpieczo-
no je przed rozmywaniem Paraloidem B-72 w acetonie w stężeniu 
2% (3 warstwy). Zacieki w kartach usuwano drogą wymuszonej 
migracji przez nawilżenie karty w bloku ok. 4% roztworem wody 
utlenionej rozpylonym przy użyciu aerografu, a następnie doprowa-
dzenie do wyschnięcia karty pod lekkim obciążeniem z wymienia-
nymi przekładkami z bibuły filtracyjnej. Następnie wykonano zabieg 
wzmacniania strukturalnego kart 1% roztworem MC podklejając 
jednocześnie drobne przedarcia bibułką japońską i uzupełniając 
ubytki odpowiednio dobraną i podbarwioną masą papierową. Grzbiet 
księgi oczyszczono z resztek kleju glutynowego. W trakcie prac 
stwierdzono, że górny zwięz jest bardzo osłabiony i konieczna jest 
jego wymiana. Przygotowano zatem dwa odcinki sznura konopnego 
podobnej grubości co sznury użyte do pozostałych zwięzów. Osła-
biony sznur oryginalny usunięto, a w zasadzie wykruszono, a na-
stępnie wszywano nowy zwięz starając się zachować jak najdłuższe 
fragmenty oryginalnych nici. Wymieniono jedynie odcinki nici po-
między zwięzem nowym i następującym po nim oryginalnym. Koń-
cówki rekonstruowanego zwięza wpuszczono w otwory w oprawie 
i zakołkowano tak jak inne zwiezy oryginalne. Grzbiet księgi utrwa-
lono przeklejając 10% klejem króliczym. Przestrzenie pomiędzy 
zwięzami wzmocniono paskami płótna bawełnianego. Brakującą 
kapitałkę zrekonstruowano. Do grzbietu dołączono ponadto wore-
czek konserwatorski, chroniący skórzany grzbiet przed dalszymi 
spękaniami. 

Wyklejki odklejono od drewnianych okładzin, oczyszczono z kle-
ju i wymyto, po czym uzupełniono ubytki masą celulozową 
i wzmocniono strukturalne za pomocą 1% roztworu MC.  

Pergaminowe scyzury również odłączono od oprawy i oczysz-
czono mechanicznie. W miejscu złożenia scyzury posiadały rozległe 
ubytki. Ponieważ te elementy oprawy pełnią rolę konstrukcyjną zde-
cydowano się zastosować do oprawy nowe scyzury wykonane z per-
gaminu. 
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Lico skóry oprawy oczyszczono mechanicznie, a następnie che-

micznie emulsją do skór Renoskór Profesional. Ponieważ lico skóry 
wykazywało dość dobrą chłonność nanoszonych preparatów zdecy-
dowano się wprowadzić środek buforujący (7,5% mleczan potasu) 
również od strony licowej. Można było dzięki temu uniknąć demon-
tażu skóry z dobrze zachowanych i nie wymagających napraw drew-
nianych okładzin. Ubytki w skórze uzupełniono odpowiednio dobra-
ną skórą bydlęcą. Skórę oryginalnej oprawy wzdłuż krawędzi przy-
grzbietowej delikatnie podważono. Następnie przygotowany grzbie-
cik skórzany naklejono na grzbiet bloku wsuwając jego krawędzie 
pod skórę oryginalną. W przegubach oprawy zdecydowano się jesz-
cze dodać łatki ze skóry licowej naklejone na krawędzie skóry orygi-
nalnej, aby w przyszłości uniknąć ewentualnego odspajania się gra-
nic ubytków. Scalenie kolorystyczne uzupełnień ze skórą oryginalną 
wykonano z pomocą farb akwarelowych i barwników do skóry. War-
stwę złoceń uzupełniono złotem mineralnym. Kolejnymi czynno-
ściami było stopniowo wklejenie krawędzi pergaminowych scyzur, 
a następnie papierowych wyklejek. Ostatnią czynnością było nawo-
skowanie preparatem Lederbalsam i wypolerowanie skóry oprawy. 

Fot. 3 Inkunabuł Vita Christi Lodolphusa z Saxonii , 1495r, 
Norymberga, sygn. Inc. 135 przed i po zabiegach konserwatorskich 
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Mosiężne zaczepy zapinek oczyszczono preparatem Duraglit 
i zabezpieczono 10% roztworem Paraloidu B-72 i 10% roztworem 
Cosmoloidu. Do okładzin dołączono zrekonstruowane fragmenty 
mosiężnych zapinek. Aby upodobnić ich wygląd do oryginałów, na 
powierzchnię blach nałożono patynę przez zanurzenie ich w roztwo-
rze wielosiarczku potasu, a następnie w 3% roztworze HNO3. Zre-
konstruowane fragmenty zapinek mosiężnych zawieszono na pa-
skach skóry bydlęcej garbowanej roślinnie o szerokości odpowiada-
jącej zachowanemu fragmentowi.  

 
Atlas THEATRUM ORBIS TERRARUM Abrahama Orteliusa 

wydany w 1592 roku w Antwerpii (zgromadzone w nim mapy wy-
dawane były od 1561 do 1592r, wymiary atlasu : 45,5 x 30 x 7cm)7. 
Jest to najbardziej cenione, wydanie Theatrum zwane Additamentum 
IV, zawierające obecnie 105 map z odwzorowaniem regionów świata 
oraz 26 map historycznych czyli tzw. Parergon. Każdą część otwiera 
miedziorytniczy frontispis. Na odwrociu map umieszczony został 
tekst z opisem regionu rozpoczęty ręcznie kolorowanym inicjałem. 

Wszystkie mapy wykonane zostały bardzo precyzyjnie w technice 
miedziorytu, a następnie starannie ręcznie pokolorowane. Opisywany 
atlas jest szczególnie cenny ze względu na obecność oryginalnej 
warstwy barwnej, gdyż nie wszystkie egzemplarze tego wydania ją 
otrzymały8. Z oprawy zachowały się jedynie relikty skórzanego 
grzbietu przyklejone fragmentarycznie do grzbietu bloku.  

Udziałem atlasu z całą pewnością były burzliwe dzieje. Okresowo 
przechowywany był w nieustabilizowanych warunkach wilgotno-
ściowo-temperaturowych, narażony na wysokie zawilgocenie i atak 
mikrobiologiczny. Utrata, w nieznanych okolicznościach, oprawy 
przyczyniła się znacznie do zintensyfikowania zniszczeń w począt-
kowej i końcowej części bloku i ogromnego zanieczyszczenia. Szy-
                                                           
7 Szczegółowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
torskich, znajdującej się u właściciela obiektu i autorki artykułu. Prace konserwator-
skie wykonano w 2003 r. 
8 Egzemplarze opisane w katalogach I.C Koemann, Atlantes Neerlandici, tom III, 
Amsterdam, 1969, s. 53-55 oraz A.M. Mickowitz, L. Mikkavaara, T. Rantanen, The 
Nordenskiold Collection in the Helsinki University Library, vol. 2, Stokholm, 1981, 
s. 120-123 nie są kolorowane. 
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cie atlasu było rozluźnione, co spowodowało wysuwanie się z bloku 
krawędzi map i powstanie licznych przedarć i ubytków. W jednej 
z map ubytki sięgały niemal całych marginesów. Papier uległ także 
zniszczeniom fizykochemicznym, które przejawiały się w zażółceniu 
marginesów i w nierównomiernych przebarwieniach obecnych na 
odwrociach map. Część map uległa zalaniu, a w polu powstałych 
zacieków obecne były ślady działalności mikroorganizmów.  

W mapach obecne było również zjawisko degradacji papieru 
spowodowanej obecnością grynszpanu – pigmentu miedziowego 
używanego często do kolorowania odwzorowań kartograficznych 
a powodującego katalityczną autooksydacje papierowego podłoża. 
Ortelius szczególnie dbał o poziom wykonania swych wydawnictw, 
a mapy z jego oficyny zawsze posiadały warstwę izolującą z gumy 
arabskiej, położoną przed pokolorowaniem grynszpanem. Dlatego 
w większości map widoczne były stosunkowo niewielkie zmiany 
kolorystyczne pigmentu od strony verso, a na sąsiednich stronach 
pojawiły się słabe odbicia kontaktowe. Jednak w przypadku 8 map 
stwierdzono silne zmiany kolorystyczne od strony lica i odwrocia, 
intensywne odbicia kontaktowe na sąsiednich stronach oraz pęknię-
cia papieru na granicy obszarów pokrytych grynszpanem i wolnych 
od pigmentu. W przypadku map o daleko posuniętej degradacji spo-
wodowanej przez grynszpan zaobserwowano również rozległy atak 
mikrobiologiczny – wzrost promieniowców – przejawiający się 
w licznych drobnych białych plamkach rozsianych na powierzchni 
papieru jak również na powierzchni pigmentów. Rozwój mikroorga-
nizmów spowodował rozkład warstw izolacyjnych pomiędzy papie-
rowym podłożem, a agresywnym pigmentem, a w konsekwencji jego 
degradację. 

Innym powtarzającym się zniszczeniem, występującym w kilku 
mapach było uszkodzenie warstwy kolorystycznej. Została ona na-
niesiona na mocno przeklejony papier w bardzo wysokiej koncentra-
cji spoiwa. Zawilgocone fragmenty uległy sklejeniu w złożonych 
w połowie arkuszach, a przy próbach ich ponownego otwierania 
papier uległ rozwarstwieniu – warstwa malarska wraz z cienką war-
stwą papieru pozostała na przeciwnej stronie.  

 
 



58 FIDES – Biuletyn Bibliotek Kościelnych 1-2/2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opisane zniszczenia, ich charakter i intensywność, wpłynęły na 
decyzję o przeprowadzeniu prac konserwatorskich z uwzględnieniem 
demontażu atlasu na pojedyncze mapy, a poprzerywane i osłabione 
szycie atlasu znacznie go ułatwiło. Oczywiście konieczna była re-
konstrukcja utraconej oprawy atlasu.  

Fot. 4 Atlas 
Abrahama Orte-
liusa  THE-
ATRUM ORBIS 
TERRARUM ,  
Antwerpia, 1592 
r.  przed  
i po zabiegach 
konserwatorskich 
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Wszystkie mapy i karty oczyszczono mechanicznie. Ponieważ 
przewidywane prace konserwatorskie przewidywały stosowanie 
roztworów wodnych sprawdzono wrażliwość na działanie wody 
wszystkich pigmentów. Na silnie pęczniejące czerwienie i błękity 
założono izolację z jednej warstwy dyspersji polimeru akrylowego 
PLEXTOL B-500 przygotowanej w stosunku 1:20 z acetonem. Po-
zostałe pigmenty wykazywały zadowalającą odporność przy założe-
niu, że postępowanie w kolejnych zabiegach będzie bardzo ostrożne. 
Mapy poddano zabiegowi mycia w kąpieli statycznej w letniej wo-
dzie. Każdą mapę umieszczano na nylonie, na tafli wody, licem do 
góry, a pod powierzchnię wody zanurzano jedynie marginesy. Stale 
kontrolowano zachowanie map w kąpieli i przesuwano stopniowo 
granicę zanurzenia, aby nie powstał zaciek. W ostatnim etapie kąpie-
li powoli wypuszczano wodę z kuwety, delikatnie odsączano wodę 
z marginesów i pozostawiano mapy do swobodnego wyschnięcia na 
filcu. Kąpiel spowodowała rozjaśnienie papieru i usunięcie większo-
ści zacieków. Nie zlikwidowała jednak zażółcenia marginesów map 
i nierównomiernych przebarwień na odwrociach i odbić fragmentów 
pokrytych grynszpanem z sąsiedniej karty. Odwrocie i marginesy 
rozjaśniano zatem za pomocą 3% KMnO4, neutralizowanego 1,5% 
Na2S2O3. Preparat wybielający nanoszono pędzlem na marginesy 
map i na ich odwrocia i utrzymywano przez czas ok. 1min. Dłuższy 
czas działania przewidywano jedynie na fragmenty z przebarwie-
niami spowodowanymi odbiciami kontaktowymi z pigmentem mie-
dziowym. Na2S2O3 redukujący powstały w czasie bielenia MnO2, 
nanoszono w okładach, aby ograniczyć migrację środka na barwne 
fragmenty lica map. Następnie mapy płukano w wodzie bieżącej 
przez 1h, starając się utrzymywać je stale na powierzchni tafli wod-
nej, z zanurzonymi jedynie marginesami. Po zakończonym zabiegu 
mapy pozostawiano do swobodnego wyschnięcia na warstwie filcu. 
Kolejnym zabiegiem było wzmacnianie fragmentów pokrytych 
grynszpanem 1% MC zawierającą jony Mg. Zabieg połączono 
z uzupełnianiem ubytków podbarwioną masą celulozową i podkleje-
niem przedarć. Po wyschnięciu map fragmenty pokolorowane 
grynszpanem zabezpieczano dodatkowo 3% roztworem Paraloidu B-
72 w acetonie. Roztwór nanoszono przy użyciu aerografu. Po tym 
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zabiegu mapy ponownie nawilżano i prasowano w prasie introliga-
torskiej pomiędzy tekturami higroskopijnymi.  

Stan zachowania 8 map wymagał podjęcia decyzji o usunięciu 
zdegradowanej warstwy grynszpanu. Zabieg przeprowadzono z za-
stosowaniem cytrynianu trójamonowego w stężeniu 2%, w żelu 
z 1,5-2% CMC. Wykonano próby kompleksowania jonów Cu 
w różnych czasach, w celu ustalenia optymalnej efektywności proce-
su. Poziom zawartości jonów Cu sprawdzano przed i po zabiegu 
metodą spektralnej analizy emisyjnej. Efektywność przeprowadzo-
nego procesu wynosiła ponad 90%. Jednocześnie stwierdzono, że 
poziom zawartości jonów Cu w próbce poddanej zabiegowi kom-
pleksowania był niższy niż w próbce papieru pobranej z obszarów 
wolnych od pigmentów. Po zabiegu mapy płukano w zanurzeniu 
przez czas około 1h, po czym pozostawiono do swobodnego wy-
schnięcia na warstwie filcu. Następnie poddano je analogicznym 
zabiegom co pozostałe mapy. Fragmenty, z których usunięto grynsz-
pan wzmocniono dodatkowo 5% Paraloidem B-72 w acetonie, po 
czym mapy ponownie delikatnie nawilżano i prasowano w prasie 
introligatorskiej. Aby zachować walory estetyczne map zdecydowa-
no się na wykonanie rekonstrukcji zieleni jednak już nie z zastoso-
waniem grynszpanu lecz współczesnych, trwałych pigmentów synte-
tycznych.  

Mapy zawieszono ponownie na paskach montażowych i połączo-
no w składki zgodnie z pierwotnym układem. Do bloku dołączono 
również wyklejki z papieru czerpanego, po czym zszyto według 
pierwotnego schematu.  

Wykonano rekonstrukcję oprawy z okładzinami tekturowymi sto-
sowanymi w tego typu wydawnictwach i z obleczeniem z brązowej 
skóry garbowanej roślinnie. Relikty obleczenia oryginalnego zacho-
wane na grzbiecie wkomponowano w nowy grzbiet atlasu.  

 
Stary druk DISPUTATIONES Marii Alterii (TOMUS PRIMUS 

i TOMUS SECUNDUS), wydany w Rzymie w 1616r, sygn. Sd. 
901 I i Sd. 901 II9. Druk na papierze ręcznie czerpanym. Każdy 

                                                           
9 Szczegółowa dokumentacja formy, techniki wykonania i przebiegu prac konserwa-
torskich starodruku opisana jest w Dokumentacji prac konserwatorskich i restaura-
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z współoprawnych tomów otwierają miedziorytnicze frontispisy. 
Oprawa składa się z drewnianych okładzin obleczonych białą, gar-
bowaną glinowo skórą bydlęcą z tłoczeniami fragmentarycznie zło-
conymi w polu zwierciadeł. Krawędzie księgi barwione na czerwo-
no. Księgę zamykały mosiężne zapinki. Wymiary: 37,4 x 26,5 x 10,5 
cm. Liczba kart: 720.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Starodruk uległ ogromnym zniszczeniom i bezwzględnie wyma-

gał natychmiastowej i bardzo rozległej interwencji konserwatorskiej. 
Wskutek zalania i rozwoju mikroorganizmów klej utrwalający 
                                                                                                                           
torskich, znajdującej się u właściciela obiektu i autorki artykułu. Prace wykonano 
w latach 2008-2009 r. 

Fot. 5 Stary druk DIS-
PUTATIONES  Marii 
Alterii ,  Rzym,  1616r,  
sygn.   Sd. 901 I i Sd. 901 
II.  przed i po zabiegach 
konserwatorskich 
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kształt grzbietu bloku stał się kruchy, składki przesuwały się wzglę-
dem siebie. Pergaminowe paski wzmacniające w międzywęźlach 
odkleiły się i pękły w przegubach. Odkleiła się również jedyna za-
chowana kapitałka, a płótno, na którym ją wyszyto, było osłabione 
i posiadało ubytki obejmujące około 1/5 powierzchni i uszkodzenia 
spowodowane działalnością owadów. Nici użyte do jej wyszycia 
w znacznym stopniu wyblakły. Nici szycia bloku praktycznie nie 
wykazywały żadnej wytrzymałości. Kruche i osłabione były również 
sznury konopnych zwięzów. 

Karty starodruku w ogromnym stopniu uległy zniszczeniom. 
Księga w przeszłości wielokrotnie uległa zalaniu, a jego obszar wy-
znaczony zaciekami o żółtym i jasnobrązowym kolorze był ogromny 
i obejmował nawet 90% powierzchni kart. Silnie zawilgocone obsza-
ry papieru zostały zaatakowane przez mikroorganizmy. Szczególnie 
intensywne zniszczenia występowały w polu dolnych marginesów 
kart. Włókna celulozowe w tych obszarach są skrócone na skutek 
oddziaływania enzymów celuloitycznych, kruche i w wielu miej-
scach uszkodzone. Na powierzchni papieru obecne były charaktery-
styczne naloty w rdzawym i czarnym kolorze oraz różnobarwne za-
plamienia powstałe na skutek wydzielania egzopigmentów. Osłabio-
ny papier uległ licznym zniszczeniom mechanicznym – powstały 
ubytki i przedarcia. W wielu miejscach rozkład papieru był tak dale-
ce zaawansowany, że nastąpiła konsolidacja fragmentów kilku sąsia-
dujących w bloku kart; obecne są tzw. sklerocia.  

W równie ogromnym stopniu zniszczeniom uległa oprawa starego 
druku. Drewniane okładziny uległy silnej deformacji. Na powierzch-
ni drewna widoczne były ślady ataku mikrobiologicznego – różnoko-
lorowe plamy i puszysty nalot, na krawędziach liczne uszkodzenia. 
Wyklejki były odspojone, z licznymi uszkodzeniami mechanicznymi 
i zaplamieniami. Skóra obleczenia była silnie zdegradowana – 
sztywna i pozbawiona pierwotnej elastyczności. Na skutek zawilgo-
cenia niemal w całości odkleiła się od powierzchni okładzin, przy-
trzymywały ją jedynie pozostałości zapinek. Na silnie zabrudzonym 
występowały zaplamienia pochodzenia mikrobiologicznego. Obecne 
były rozległe ubytki. Rysunek tłoczeń stał się słabo widoczny - relief 
uległ spłaszczeniu. Fragmenty złocone i tłoczone pokryte są warstwą 
czarnych produktów korozji. Księgę zamykały pierwotnie mosiężne 
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zapinki, z których zachował się uszkodzony zaczep zapinki górnej 
i połowa zaczepu zapinki dolnej.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opisane bardzo rozległe zniszczenia obecne we wszystkich ele-

mentach składowych księgi warunkowały przeprowadzenie prac 
konserwatorskich po całkowitym demontażu bloku i oprawy. Zakła-
dano, że zgodnie z etyką konserwatorską i troską o maksymalne 
zachowanie substancji zabytkowej do obiektu ponownie wrócą 
wszystkie ocalałe elementy. Jednak dokładna analiza stanu zachowa-
nia desek okładzin wykazała tak daleką ich degradację, że konieczna 

Fot. 6 Stary druk DISPUTATIONES  Marii Alterii ,  Rzym,  1616r,  
sygn. Sd. 901 I i Sd. 901 II.  przed i po zabiegach konserwatorskich 
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była ich wymiana na nowe, wykonane wg formy oryginalnych. Do 
obiektu włączone natomiast zostały ocalałe fragmenty obleczenia. 
Szycie i sposób przywieszenia okładzin do bloku zrekonstruowano. 

Ze względu na obecność rozległych zniszczeń mikrobiologicz-
nych wykonano testy na zawartość ATP systemem HY-LITE 
(Merck Sp.z o.o.) oraz fotografie mikroskopowe włókien celulozo-
wych. Wyniki ATP wykazały konieczność dezynfekcji, którą wyko-
nano w komorze niskociśnieniowej tlenkiem etylenu. 

Zdemontowano z bloku elementy oprawy i rozdzielono blok na 
składki. Rozdzielenie wielu kart wymagało szczególnej uwagi ze 
względu na fragmentaryczne skonsolidowanie ich. Karty oczyszcza-
no mechanicznie za pomocą pędzli, miękkich gumek i gąbek Wall-
master i Akapad. Tuszowe pieczątki zabezpieczono przed rozmywa-
niem 1% MC, 5% Paraloidem B-72 w Dowanolu oraz grafitem. 
Oczyszczanie chemiczne kart wykonano drogą kąpieli statycznej 
w letniej wodzie. Po 4 godz kąpieli granice rozległych zacieków 
uległy niemal całkowicie wypłukaniu, natomiast w niewielkim stop-
niu rozjaśniły się różnokolorowe przebarwienia w obszarach o wy-
sokim stopniu zakażenia mikroorganizmami. Ponieważ stan włókien 
celulozowych w tych obszarach był katastrofalny zdecydowano się 
zrezygnować z prób ich rozjaśniania drogą bielenia.  

Ubytki w kartach uzupełniono masą celulozową bawełnianą, 
podbarwioną do ogólnego tonu papieru. Osłabione obszary wzmac-
niano dodatkowo bibułką japońską, obustronnie. Papier wzmocniono 
strukturalnie całościowo poprzez nasycenie 1% MC. Uzupełnione 
karty lekko nawilżano i prasowano pod obciążeniem starając się 
zachować żeberkową fakturę papieru.  

Karty po konserwacji połączono w składki, dołączono zachowane 
wyklejki i zrekonstruowane z papieru czerpanego karty ochronne 
i zszyto w blok z zachowaniem oryginalnego sposobu szycia na no-
wych sznurkowych zwięzach wykonanych na podstawie zniszczo-
nych zwięzów oryginalnych. Grzbiet utrwalono przeklejając go 10% 
klejem króliczym. Do grzbietu dołączono ponadto woreczek konser-
watorski, chroniący grzbiet osłabionego skórzanego obleczenia przed 
naprężeniami powstającymi przy otwieraniu oraz kapitałki – orygi-
nalną (wcześniej oczyszczoną roztworem mydełka Vulpex i wzmoc-
nioną 1%MC) oraz zrekonstruowaną.  
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Podczas konserwacji oprawy rozdzielono jej elementy. Z drew-
nianych okładzin zdjęto skórę obleczenia i wyklejki. W dużej mierze 
elementy te były już oddzielone na skutek silnego zawilgocenia 
w przeszłości. Drewniane okładziny, choć zachowały się w całości, 
były bardzo silnie zdeformowane i zdegradowane działaniem mikro-
organizmów. Drewno było tak osłabione, że zdecydowano się wyko-
nać nowe okładziny z drewna bukowego ściśle wg wzoru z okładzin 
oryginalnych. Wykonano konserwację papierowych wyklejek analo-
gicznie do konserwacji kart bloku. Lico zachowanego obleczenia 
z białej skóry oczyszczono mechanicznie oraz chemicznie pianą 
z mydełka marsylskiego i pianką Foam Cleaner. Lekko nawilżoną 
skórę naprężono. Uzupełnienia rozległych ubytków wykonano 
z białej, garbowanej glinowo skóry bydlęcej. Nowe deski okładzin 
przywieszono do bloku rekonstruując pierwotny sposób montażu. 
Obleczenie naciągnięto na okładziny i wklejono przygotowane wy-
klejki. Wykonano retusze scalające kolorystycznie skórę uzupełnień 
z obleczeniem oryginalnym. W ostatnim etapie skórę pokryto prepa-
ratem ochronnym Leather Protection Cream.  

Zrekonstruowano brakujące elementy zapinek mosiężnych. Za-
chowany zaczep oryginalny oczyszczono preparatem Duraglit. Po-
wierzchnię mosiądzu spatynowano wielosiarczkiem potasu i 3% 
HNO3, nałożono inhibitor korozji – benzotriazol – i zabezpieczono 
warstwą Paraloidu B44 i Cosmoloidu. 

  
Przedstawione przykłady realizacji pomimo różnej ingerencji 

uwzględniały podstawowy cel konserwacji jakim jest przedłużenie 
trwania zabytku przy pełnym poszanowaniu zawartych w nim treści 
i formy nadanej przez twórców. Mam nadzieję, że podmioty tych 
działań – zabytkowe księgi o wyjątkowych walorach artystycznych 
i kulturowych, otoczone troskliwą opieką długo będą ozdobą księgo-
zbioru Biblioteki Hosianum. 

 


