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NORBERT SZ U N K E

KONSERWACJA ŚREDNIOWIECZNEJ RZEŹBY 
Z WIŚLICY

Prawdopodobnie najwcześniejszą wzmiankę pisaną o kam iennej rzeźbie 
Madonny z Dzieciątkiem z kolegiaty wiślickiej znajdujem y u Długosza \  który 
był kanonikiem  tejże kolegiaty w latach 1446—1467. W swej Liber beneficio- 
rurn — Długosz pisze:

Władysław Łokietek w  ucieczce przed Wacławem, królem Polski i Czech, ukry
wał się w jego krypcie [kościoła wiślickiego — przyp. aut.] i w swoich utrapieniach 
miewał — jeśli jest jakaś prawda w  starym podaniu — przynoszące mu pociechę 
rozmowy z pewną figurą Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem na ręce, wyrzeź
bioną [...] w  kamieniu.

Dalej w tym  samym dziele Długosza czytamy, że Kazimierz Wielki zburzył 
stary „i wzniósł na poprzednim miejscu nowy kościół, jednak większych roz
miarów, również z kamieni czworobocznych, i na pam iątkę umieścił figurę 
przy drugim  filarze”. A więc, według Długosza, rzeźba Madonny w czasach 
Łokietka znajdow ała się w krypcie kościoła romańskiego i umieszczona została 
później na drugim  filarze kościoła wzniesionego przez Kazimierza Wielkiego.

Wiadomości te  znajdujemy też i u późniejszych badaczy2, którzy zresztą 
powtarzają je za Długoszem. Ks. W iśniew ski3 podaje, że w 1744 r., za zezwo
leniem kardynała Lipskiego, rzeźba Madonny przeniesiona została do ołtarza, 
ufundowanego przez prepozyta Laskowskiego, a znajdującego się po prawej 
stronie ołtarza głównego, w nawie.

1 Jan Długosz Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis, Cracoviae 1863, t. I, 
s. 404.

2 F. M. Sobieszczański Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w  dawnej  
Polsce, t. I, Warszawa 1847, s. 305—306. J. N. Chądzyński Historyczno-statys-  
tyczne opisy miast starożytnych w  ziemi sandomierskiej leżących, ti III, 
Warszawa 1855, s. 20. J. Baliński i T. Lipiński Starożytna Polska, t. II, z. e, 
Warszawa 1885. J. Wiśniewski Historyczny opis kościołów, miast, zabytków  
i pamiątek, Mariówka 1927.

3 J. Wiśniewski, op. cit.
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Ryc. 1. Lico rzeźby przed konserwacją. 
Widoczne ujęcie całości w obramienie 
z kątownika i zalanie zaprawą cemen
tową, szczególnie w dolnych partiach

Ryc. 2. Odwrocie rzeźby przed konser
wacją. Cały spód rzeźby pokryty płasz
czem zaprawy cementowej, w górnej 
części spod odbitego betonu widoczna 

powierzchnia kamienia
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Ryc. 3. Fragment lica rzeźby przed konserwacją. Między ramą kątownika 
a głową Madonny warstwa zaprawy cementowej, częściowo usunięta w  prawym 
narożniku. W dole linia źle spojonego pęknięcia. Na powierzchni wielowarst

wowa polichromia odpada i łuszczy się
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21 — R ocznik  M uzeum Św iętokrzyskiego
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W tymże XVIII w. przykryto postacie Madonny i Dzieciątka sukienkam i 
ze srebra, miejscami pozłacanym i4.

Zarówno Szydłowski jak i Ż arneck i5 podają, że w 1915 r., podczas ostrze
liw ania kolegiaty, rzeźba była zabezpieczona i ocalała. Po ustaniu działań 
wojennych rzeźba umieszczona została w prowizorycznej kaplicy na cm entarzu 
kościelnym, by po konsekracji kolegiaty znaleźć się w jej głównym ołtarzu. 
Po ostatniej wojnie usunięto srebrną sukienkę. Obecnie eksponowano rzeźbę 
w prowizorycznym ołtarzu głównym.

Długosz w przytoczonym wyżej tekśc ie6 używa następujących wyrażeń 
na określenie rzeźby M adonny: statua, imago, imaginis lub effigies, co nie 
może dać pojęcia, z jakim  rodzajem rzeźby mamy do czyn ien ia7. Również 
późniejsze ź ró d ła8 używają różnych terminów: wyobrażenie, posąg, figurka, 
statua itp. i sugerują niejako, że chodzi o rzeźbę pełną. Jeszcze dalej w swych 
sugestiach poszedł L. K alinow ski9 uznając Madonnę wiślicką za rzeźbę „peł- 
noplastyczną”. Również Katalog zaby tków  sztuki w  Polsce 10 zamieszcza ilu 
strację rzeźby jako pełnej, bez płyty.

Podczas prac konserwatorskich usunięto z rzeźby skorupę zapraw y ce
mentowej i obramowanie z żelaznego kątownika, co pozwoliło na stw ierdze
nie, że Madonna n i e  j e s t  a b s o l u t n i e  r z e ź b ą  p e ł n o p l a s t y c z n a ,  
a raczej należy zaliczyć ją do pewnego rodzaju płaskorzeźby o bardzo sil
nym  reliefie. Zwłaszcza, że prawdopodobnie płyta była pierw otnie większych 
rozmiarów. Dokumentacja fotograficzna wykazuje, że postacie M adonny i Dzie
ciątka stanowią monolit z płytą. Oczywiście, że prawie całkowite przysłonięcie 
rzeźby srebrną sukienką, aż do ostatniej wojny, oraz uznanie jej za cudowną — 
utrudniało  rozpoznanie i klasyfikację rodzaju rzeźbyu.

Niektóre prace 12 określają wysokość rzeźby „około łokcia”. Pom iary do
konane po zakończeniu prac konserwatorskich ustalają następujące param etry: 
długość 143,5 cm, szerokość górnej krawędzi 39 cm, szerokość dolnej kraw ę
dzi 38,5 cm, największa szerokość na wysokości głowy Dzieciątka — 40,5 cm, 
grubość płyty (samej) od 2 cm pośrodku do 8,5 cm przy górnej krawędzi 
i 9,5 cm w  podstawie.

Rzeźba Madonny, tzw. Łokietkowej, składa się z płyty i rzeźby właści
wej. P łyta stanowi tło rzeźby i posiada wykute wokół głowy Madonny za-

4 M. Baliński i T. Lipiński, op. cit.
5 T. Szydłowski Ruiny Polski, Kraków 1919, s. 34. J. Żarnecki Zabytki Wiślicy, 

Kraków 1939, s. 14.
6 J. Długosz, op. cit.
7 K. Kumaniecki Słownik łacińsko-polski, Warszawa 1957; imago imaginis: 

obraz, wizerunek, wyobrażenie; effigies — obraz, wizerunek, postać, statua — 
statua, posąg.

8 F. M. Sobieszczański, op. cit., T. Szydłowski, op. cit., J. Wiśniewski, op. cit., 
J. Żarnecki, op. cit.

8 L. Kalinowski Romańska posadzka z rytami figuralnymi w  krypcie kolegiaty 
wiślickiej,  [w:] Odkrycia w  Wiślicy t. I, Warszawa 1963 s. 118—119.

10 Katalog zabytków sztuki w  Polsce, t. III, Woj. kieleckie, z. 9, Pow. piń- 
czowski, Warszawa 1961, fig. 167.

11 „Sprawozdania Komisji Historii Sztuki”, tom VII, szp. LXXXIX—XC.
12 Ks. N. Kościół pokolegiacki w  Wiślicy, „Kłosy” 1881, nr 817, s. 122. J. Wiś

niewski, op. cit.; F. M. Sobieszczański, op. cit.
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Ryc. 8. Lico rzeźby w czasie 
konserwacji. Miejsce z prawej 
strony Madonny — widoczne 
klamry łączące dwa fragmen
ty: boczna i od strony lica 

płyty

głębienie w kształcie konchy. Zagłębienie to wznosi się lekko do w yrytej 
w kam ieniu linii, opisującej z obu stron łuk — prawdopodobnie pierw otnie 
ostry, obecnie ścięty górną krawędzią płyty. Można również przypuszczać, że 
powstałe w górnych narożnikach płyty płaskie pola o zbliżonej do trójkątów  
formie wyrównane zostały po I wojnie światowej dla wpasowania płyty 
w  ram y z żelaznego kątownika. U dołu płyta była znacznie grubsza, tworząc 
podstawę dla stóp Madonny i układających się na nich fałd. Obecnie podstawa 
posiada duże ubytki i stanowi tylko mały fragm ent pierwotnej.

Z tak  ukształtowanej płyty w yrasta właściwa rzeźba: Madonna w pozycji 
stojącej, z lekko pochyloną w dół i na praw ą stronę głową oraz ugiętą w ko
lanie praw ą nogą, trzym a na lewym ręku Dzieciątko. Płaszcz narzucony na 
głowę Madonny odsłania włosy, obram iające czoło po obu stronach trzem a 
płaskimi puklam i i spływające falisto na ramiona, z praw ej strony aż do 
głowy Dzieciątka. Pod wysokim, wypukłym  czołem oczy zarysowane lekko 
skośnie. Nos krótki z dobrze zarysowanymi skrzydełkam i i otworami. Usta
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lekko rozchylone w uśmiechu, który przypomina w yraz twarzy najstarszych 
rzeźb architektury gotyckiej. Broda nieco podana do przodu, o łagodnym 
owalu. Głowa osadzona na mocnej szyi, która przechodzi w dole w tró jkątny  
dekolt wycięty w sukni.

Płaszcz spływa po praw ym  barku, poniżej łokcia odwinięty, przebiega 
ostrym  grzbietem, zataczając łuk pod lewą ręką, która przytrzym uje go razem 
z lewą nogą Dzieciątka. W dolnej części rzeźby opięty na praw ej nodze płaszcz 
M arii tworzy z frontu cztery zaokrąglone fałdy: dwie praw ie poziomo i dwie 
biegnące po przekątni. Płaszcz kończy półokrągła fałda ułożona na praw ej 
stopie, a brzeg jego przebiega skośnie do góry, do lewej dłoni Matki Boskiej. 
Z lewej strony płaszcz układa się na ramieniu, za głową, plecami i lewym 
kolanem Dzieciątka, przysłaniając lewą dłoń M adonny podtrzym ującej Je-

Ryc. 9. Fragment boku lewego po Ryc. 10. Fragment boku lewego po 
zdjęciu żelaznego obramienia zdjęciu żelaznego obramienia
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Ryc. 11. Fragment z głową Madonny po odłączeniu od całości rzeźby. Zatarcie detali 
rzeźbiarskich przez kilkuwarstwową polichromię. Otwory i wgłębienia po klam

rach po obu stronach głowy

zusa. Od tej dłoni zwieszają się luźno uskokami fałdy. Suknia Marii marsz
czona jest w pasie bardzo płytkim i rowkami powyżej i poniżej bardzo deli
katnie zarysowanego paska. Rękaw od sukni kończy się przy przegubie dłoni. 
Również w dolnych partiach rzeźby widoczna suknia (odsłonięta spod płasz
cza), ułożona jest w nieco skośne fałdy, tworzące ostro łam ane krawędzie na 
podstawie. Spod fałd sukni wysuwają się stopy. Dzieciątko posiada zaryso
waną grzywkę włosów nad wysokim czołem. Gałki oczne ledwo zaznaczone. 
Nos krótki, prosty, na końcu pogrubiony, usta rozchylone w uśmiechu. Wi
doczne oba nie przysłonięte uszy.

Praw a ręka potraktow ana bardzo płasko, przyciśnięta do prawego boku 
i sukni Matki, palce złożone w geście błogosławiącym. Ręka ta  jest zbyt 
szczupła w stosunku do całości postaci. Ręka lewa natom iast ugięta w łok
ciu — cofniętym do tyłu, aż pod płaszcz Madonny — ciasno przywiera do ciała 
i posiada mocno deform ujące pogrubienie. Dłoń zgięta w przegubie trzym a 
„jabłko”, oznakę władzy panującego. Dzieciątko, siedząc na lewej ręce Marii, 
ma ugięte nogi w kolanach i skrzyżowane stopy. Lewa noga ułożona skośnie 
od kolana — spod dłoni trzym ającej „jabłko” do stopy spoczywającej na 
palcach praw ej ręki Madonny. Dzieciątko ubrane jest w sukienkę o zatartym , 
ledwo widocznym rysunku trójkątnego dekoltu. Widoczne linearne, płaskie 
marszczenie sukienki przy pachach, w pasie i między kolanami.
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Ryc. 12. Fragment z Dzieciątkiem po odłączeniu od całości rzeźby. Z lewej strony 
odkrywka warstw malarskich, z prawej krzyżyk na „jabłku” trzymanym przez Dzie

ciątko zrekonstruowany gipsem

Jedna z miejscowych legend, którą przytacza Ż arn eck i13, mówi, że k a 
m ienna rzeźba Madonny została przywieziona z W ęgier przez błogosławionego 
Andrzeja Żurawka, pochodzącego z pobliskiego Opatowca. Nie znajduje jed
nak potwierdzenia w badaniach naukowych. Ekspertyza geologiczna wyko
nana dla potrzeb dokum entacji konserwatorskiej jak i samej konserwacji 
określa kam ień rzeźby jako wapień litotamniowy detrytyczny, wieku mioceń
skiego, i wskazuje na pochodzenie z kopalni w Wełczu koło Buska 14, a tym 
sam ym  wyklucza im port rzeźby, nie wyklucza natom iast im portu artysty, 
który ją wykonał.

Jeśli przyjąć za prawdziwą wiadomość, którą podał Długosz 15, że Łokietek 
modlił się w krypcie kościoła romańskiego do rzeźby Madonny w czasie uk ry 
wania się przed W acławem Czeskim, to należałoby przyjąć, że rzeźba ta mu-

13 J. Zarnecki, op. cit.
14 J. Fijałkowski Ekspertyza geologiczna rzeźby Matki Boskiej w  Wiślicy,  ma

szynopis jako załącznik dokumentacji konserwatorskiej u Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w  Kielcach.

15 J. Długosz, op. cit.
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Ryc. 13. Fragment z dłonią po oddzieleniu od całości rzeźby. Z lewej strony mały
fragment po usunięciu zaprawy cementowej i gipsu

siała znajdować się tam już w końcu XIII w. L itera tura przedmiotu określa 
czas powstania na: II połowę XIII w .16, koniec XIII w.17, około 1300 r.18 lub 
początek XIV w.19 Zarówno zasłonięcie rzeźby srebrną sukienką, jeszcze 
w XVIII w., jak też rozwinięcie się ku ltu  cudownej Madonny w znacznym 
stopniu u trudniało  przez długi okres czasu jej zbadanie, a zatem i ścisłe wy- 
datowanie.

Mimo że już Długosz 20 pisał o tej rzeźbie „wyrzeźbiona bez artyzm u z ka
m ienia”, a później autorzy pow tarzają ten sąd za nim, aż do Kopery, to nie

16 A. Misiąg-Bocheńska Ze studiów nad gotycką rzeźbą architektoniczną w Pol
sce, „Biuletyn Historii Sztuki i Kultury”, R. III 1934/35; „Sprawozdania Ko
misji Historii Sztuki”, t. VII, op. cit.

17 T. Szydłowski, op. cit.; L. Kalinowski, op. cit.
18 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. III.
18 F. Kopera Rzeźba epoki gotyckiej, [w:] Polska, jej dzieje i kultura, t. I,

rozdz. VIII.
29 J. Długosz, op. cit.
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Ryc. 14. Dwa małe fragmenty po oddzieleniu ich od całości rzeźby. Ubytki poli
chromii i kamienia, skorodowany gwóźdź łączący oba fragmenty

wydaje się słuszne, żeby stronę artystyczną tej rzeźby można określić jednym  
krótkim  zdaniem: „jest ona roboty dość prostej” 21.

Zwłaszcza teraz, po usunięciu kilku późniejszych w arstw  polichromii, któ
re zniekształcały i zacierały detale rzeźbiarskie, ukazała się cała delikatność 
opracowań głów i jednocześnie schematyczność płytkich fałd, tak charaktery
styczne dla rzeźby romańskiej. W ydaje się, że analiza opracowań rzeźbiar
skich w kamieniu, bez zniekształcających w arstw  przemalowań, pozwoli na 
uściślenie daty powstania rzeźby i prawdopodobnie przesunięcie jej na I po
łowę XIII w., może naw et wcześniej. Należy żałować, że tak interesująca 
rzeźba z tego okresu średniowiecza, z którego bardzo mało zabytków rzeźby 
dochowało się do naszych czasów, nie ma dotychczas żadnej publikacji mo
nograficznej.

Rzeźba Madonny z Dzieciątkiem po wyjęciu z prowizorycznego ołtarza 
głównego wyglądała następująco: obie postacie „w yrastały” z płyty betono
wej, sugerując rzeźbę pełnoplastyczną, zatopioną do pewnej grubości, dla 
wzmocnienia pęknięć, w betonie, tworzącym płytę. Od strony lica widoczne 
było wtopione w płycie obramowanie żelazne, mocno skorodowane, ujm ujące 
figurę z trzech stron od góry i po bokach, sięgając w dół poniżej kolan Ma
donny. Odwrocie stanowiła gładka powierzchnia zaprawy cementowej, z od
pryskam i w górnej części. Od strony lica rzeźba pokryta była na całej po
wierzchni szarą w arstw ą farby olejnej i mocno ściemniałego werniksu. Po
wierzchnia tej w arstw y wykazała w wielu miejscach tendencję do łuszczenia

11 F. Kopera, op. cit.



Konserwacja średniowiecznej rzeźby z Wiślicy 329

się i odpadania. Również w wielu miejscach widoczne były ubytki powierz
chniowej warstw y farby, ukazując niżej leżące w arstw y polichromii i złoceń. 
W miejscach takich, jak praw a ręka i tors Madonny, i w wielu innych, farba 
odpadła całkowicie, ukazując zanieczyszczoną powierzchnię kamienia. Po 
szczegółowych oględzinach i dokonanych odkrywkach w arstw  malarskich 
rzeźby stwierdzono:

a. Pod szarą farbą pokrywającą powierzchnię lica znajduje się jeszcze
kilka w arstw  m alarskich zachowanych tylko fragmentarycznie.

b. Mniej więcej w połowie wysokości rzeźby widoczna jest linia pęknięcia
kamienia, biegnąca przez fałdę pod praw ą ręką Madonny, przez rękę powyżej 
dłoni, przez marszczenia sukni poniżej pasa i sukienkę Dzieciątka. Pęknięcia 
zostały zalane zaprawą cementową, jedynie w miejscu złączenia ręki widoczna 
biała zaprawa gipsowa.

c. Taką samą zaprawą gipsową zrekonstruowany był krzyżyk na „jabłku”
trzym anym  przez Dzieciątko oraz wklejony mały fragmencik rzeźby powyżej 
prawego kolana Madonny i dłoń z kciukiem.

d. Cała dolna partia rzeźby, posiadająca liczne i duże ubytki kamienia,
została zalana zaprawą cementową i pokryta nią powierzchniowo bez uwzględ
nienia form detali rzeźbiarskich.

Ryc. 15. Fragment podstawy po oddzieleniu od całości rzeźby. Widoczne ubytki: 
z lewej strony narożnik, prawa stopa częściowo, lewa całkowicie, duży fragment 

podstawy, na którym wspierały się stopy i fałdy
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Ryc. 16. Fragment z głową Madonny — widok od strony górnego boku płyty. Wi
doczne odpryski kamienia, w  partii głowy otworki po gwoździach

Ryc. 17. Fragment z dłonią — prawy bok przed oczyszczeniem z przemalowań. Nad 
płytą podcięcia rzeźby dla założenia ramy z kątownika, w kwadratowym otworze

ślady polichromii
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Ryc. 18. Dłoń Madonny i mały fragment nad jej kolanem — odwrocie. Biała po
wierzchnia to gips, którym oba fragmenty przyklejone były do rzeźby. W widoczne 
otworki wstawione były kołeczki łączące z rzeźbą. Na dłoni spoina łącząca odła

many kciuk

e. Na powierzchni rzeźby w ystępują liczne otwory po gwoździach lub
z tkwiącym i kaw ałkam i ułam anych i skorodowanych gwoździ. Szczególnie 
licznie w ystępują w partiach głów i dekoltów. Po obu stronach szyi Madonny 
i Dzieciątka nawiercone otwory zabite były wystającym i z nich kołkami, słu
żącymi prawdopodobnie do zawieszania sukienek srebrnych.

f. Z praw ej i lewej strony głowy Madonny istnieją ubytki kamienia
w partii płaszcza i chusty.

g. Odpryski betonu na odwrociu płyty uwidoczniły pod spodem lico płyty
kamiennej.

Badania technologiczne w arstw  malarskich potwierdziły przypuszczenia, 
że są to farby  olejne, a więc z okresu o wiele późniejszego niż prawdopodobna 
data powstania rzeźby i tym  samym należy je uważać za nieoryginalne. Poza 
tym  stwierdzono, że wszystkie w arstw y m alarskie pokryw ają ubytki lica ka
mienia oraz celowe (do montażu w  ołtarzu) wykucie otworów, czy nawet 
spoiny łączące poszczególne fragm enty rzeźby.

W świetle powyżej opisanych stw ierdzeń i wyników badań postanowiono 
/ przyjąć następujący tryb postępowania konserwatorskiego:

1. usunięcie skorupy z zaprawy cementowej, pokrywającej całą płytę
rzeźby i częściowo postać M adonny, zwłaszcza w partii nóg podstawy;
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Ryc. 19. Głowa Madonny po zdjęciu warstw malarskich. Mocne ściemnienie 
kamienia na twarzy, porowata struktura zniszczonego kamienia
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Ryc. 20. Głowa Dzieciątka po zdjęciu warstw malarskich. Ściemnienie kamie
nia na twarzy, porowata powierzchnia. Widoczne w otworach podkłady z ki

tów epoksydowych do rekonstrukcji



Ryc. 21. Wycinek fragmentu z dłonią po zdjęciu warstw malarskich. Dłoń. przyło
żona na swoje miejsce. Widoczne ubytki kamienia oraz sczernienie dłoni i stóp

Dzieciątka

2. usunięcie ram  z kątownika żelaznego;
3. wykucie spoin cementowych łączących poszczególne spojone z sobą

fragm enty oraz oczyszczenie przełomów z resztek zaprawy;
4. usunięcie wszystkich w arstw  m alarskich do powierzchni kamienia;
5. utw ardzenie tych powierzchni fragm entów , które narażone są przede

wszystkim na uszkodzenia mechaniczne, bądź w czasie konserwacji (powierz
chnie przełomów), bądź w czasie użytkowania, a więc: podstawę, boki i k ra 
wędzie oraz odwrocie;

6. usunięcie wszystkich dawnych rekonstrukcji i elementów związanych
z zabezpieczeniem rzeźby;

7. sklejenie wszystkich części w całość;
8. rekonstrukcje detali rzeźbiarskich przeprowadzić tylko w tych m iej

scach, co do których nie ma wątpliwości, jak wyglądały pierw otnie;
9. kity rekonstrukcyjne podbarwić, dostosowując tylko częściowo do oto

czenia.
Przyjęcie takiej m etody konserwacji podyktowane było w pierwszym 

rzędzie koniecznością scalenia i uczytelnienia kompozycji naruszonej w ciągu 
wieków niefortunnym i reperacjam i i odnowieniami oraz zabezpieczeniem jej 
przed zmianami tem peratury  i wilgotności względnej w nie ogrzewanym ko
ściele i uszkodzeniami mechanicznymi w czasie transportu  i eksponowania 
w ołtarzu.

Z drugiej strony należało doprowadzić rekonstrukcję ubytków do takiego 
stanu, by zniszczenia rzeźby nie były przeszkodą w jej kulcie.

334 Norbert Szunke
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Eye. 24. Lico całości rzeźby po kon
serwacji. Podstawa, zwisające fałdy 
strony prawej, krzyżyk na „jabłku” 
Dzieciątka i chusta z prawej strony 
głowy Madonny — nie zostały zre

konstruowane

Ryc. 25. Odwrocie całości rzeźby po 
konserwacji. Wyrównane kitem spo
iny i rekonstrukcje dużych ubytków  

kamienia
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Ryc. 26. Widok z boku całości rzeźby po konserwacji. Widoczny profil łuku odwrocia

Usunięcie skorupy cementowej było o tyle utrudnione, że ze względu 
na spoiwo wapienne kam ienia z Wełcza nie można było działać na zaprawę 
cementową kwasami w celu choćby częściowego jej rozpuszczenia czy roz
luźnienia. Również mechaniczne usuwanie zaprawy było niebezpieczne, gdyż 
skorupa cementowa była o wiele tw ardsza i odporniejsza na uderzenia dłuta 
niż kam ień rzeźby, k tóry na przełomach osypywał się przy potarciu palcami. 
Mimo to przyjęto metodę mechanicznego, a nie chemicznego usuwania za
prawy, jako mniej niebezpieczną.

Pracę rozpoczęto od górnej krawędzi odwrocia, gdzie istniejące odpryski 
zaprawy pozwalały na wsunięcie dłuta między skorupę a kamień. W ten spo
sób usunięto w arstw ę zaprawy z odwrocia i boków aż do kątownika obra
mienia. Następnie m ałymi dłutam i bardzo ostrożnie odkuto zaprawę z k ru 
szywem ceglanym, oblepiającą całą podstawę rzeźby. Oczyszczone, nagw into
wane końcówki kątownika obramiającego przecięto i zdjęto całe obramienie 
z płyty rzeźby. Następnie usunięto dwie klam ry założone od odwrocia, dwie 
z boków i trzy od strony lica płyty, po czym przystąpiono do najtrudniejszej 
części pracy konserwatorskiej — w ykuw ania spoin cementowych sklejających 
sześć fragm entów połamanej rzeźby. W tym  miejscu należy dodać, że klam ry 
zamocowane w licu płyty pokryte były trzem a w arstw am i malarskimi, tym i 
samymi, które pokrywały sąsiednie partie postaci Madonny. W ykuwanie spoin 
cementowych przeprowadzono specjalnymi dłutam i o ostrzach diamentowych, 
dostosowanych kształtam i do tego rodzaju prac, jak też cienkimi skalpelami. 
Mimo to duża twardość zaprawy i obawa przed uszkodzeniem profili przeło
mów poważnie przedłużała pracę. Zniszczenie profili przełomów mogło spo
wodować znaczne trudności przy późniejszym sklejaniu fragm entów w całość. 
Dlatego też po oczyszczeniu przełomów z resztek zaprawy przystępowano na
tychm iast do ich utw ardzania, które polegało na kilkakrotnym  nanoszeniu 
pędzlem na powierzchnię przełomów rzeźby żywicy sztucznej Epidian 5 z do
datkiem  20°/o utwardzacza Z - l 22, rozcieńczonej toluenem w stosunku 1 : 5. Po
szczególne fragm enty po nasyceniu przykryw ano folią polietylenową na kilka 
dni, by w atmosferze rozpuszczalnika zapoczątkować utw ardzanie żywicy w e
w nątrz kamienia i zapobiec m igracji rozpuszczalnych frakcji na powierzchnię 
kamienia. Jednocześnie utwardzano tym  samym sposobem odwrocia fragm en
tów rzeźby.

22 Produkcji Zakładów „Sarzyna” w Sarzynie/

22 — Rocznik Muzeum Ś w iętokrzysk iego
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Usuwanie w arstw  m alarskich po dokonaniu odkrywek i zbadaniu pobra
nych próbek przeprowadzono środkiem  chemicznym A n tifa rb in ą23 o konsy
stencji pasty. Pastę tę nanoszono na powierzchnię pędzlem w w arstw ie około 
5 mm. Po odczekaniu 20—30 m inut zbierano tamponami z waty pastę łącznie 
ze spęczniałą w arstw ą m alarską.

Spod zdjętych w arstw  polichromii ukazała się dobrze zachowana po
wierzchnia kamienia, z drobnymi, pierw otnym i ubytkam i, w których leżały 
wszystkie w arstw y m alarskie. Jest to jeszcze jednym  dowodem na późniejsze, 
nieoryginalne ich pochodzenie. W partiach twarzy, dłoni i stóp i jeszcze w k il
ku innych m iejscach kamień okazał się mocno porowaty i jednocześnie w d u 
żym stopniu sczerniały. Do tej pory nie wyjaśniono całkowicie przyczyn tego 
zjawiska, wiadomo tylko, że miejsca te zostały pokryte jakąś ciemną substan
cją, która wniknęła daleko w głąb porowatego kamienia. Stosowanie rozpusz
czalników organicznych i A ntifarbiny nie dało pożądanych rezultatów. Do
piero zastosowanie w ielokrotnych zmian kompresów z ligniny nasyconej 5% 
NaOH na przem ian z wodą destylowaną pozwoliło na rozjaśnienie czarnej po
wierzchni kam ienia do barw y jasnobrązowej. Następnie poddano fragm enty  
rzeźby, każdy osobno, wielogodzinnemu płukaniu pod bieżącą wodą i suszeniu 
prom iennikam i podczerwonymi.

Rekonstrukcje rzeźbiarskie w poszczególnych fragm entach przeprowadzo
no za pomocą k itu  składającego się: z żywicy Epidian 5, 20°/o utw ardzacza Z -l 
w stosunku do wagi żywicy i mączki kam ienia pińczowskiego zarobionych do 
konsystencji bardzo gęstej pasty. Tak przygotowany kit nakładano w m iej
scach ubytków  i odpowiednio go formowano.

Sklejenie poszczególnych fragm entów  w całość rozpoczęto od dołu, n a 
kładając na podstawie dwa mniejsze fragm enty, po utw ardzeniu kleju doda
wano następny fragm ent itd. Klej sporządzony był również z żywicy Epi
dian 5 z utw ardzaczem  Z -l i małej ilości mączki kamiennej, o dość rzadkiej 
konsystencji, co pozwalało na dobre rozprowadzenie po powierzchni przeło
mów i jednoczesne wniknięcie we wszystkie nierówności. W celu lepszego 
związania poszczególnych fragm entów  na czas utw ardzania kleju dociskano 
je w kleszczach stolarskich. Ubytki kamienia w spoinach rekonstruowano po
danym wyżej sposobem. Ze strony odwrocia duże ubytki płyty również zre
konstruowano. W celu wzmocnienia zbyt słabej porowatej powierzchni k a 
mienia w tw arzy Madonny i Dzieciątka nasączono je jednorazowo rozcień
czonym roztw orem  kleju z Epidianu 5 w toluenie.

Prace konserw atorskie zakończono punktow aniem  założonych kitów jako 
rekonstrukcji, różnicując widocznie barwę.

23 Nie znany dokładnie skład chemiczny; prawdopodobnie mieszanina parafiny 
z chlorkiem etylenu i innymi rozpuszczalnikami; produkuje Technochemicz- 
na Spółdzielnia Pracy „Wspólny Trud” w  Warszawie.
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РЕСТАВРАЦИЯ СРЕДНЕВЕКОВОЙ СКУЛЬПТУРЫ ИЗ ВИСЛИЦЫ

Каменная фигура Мадонны с младенцем согласно Длугошу уж е во времена 
Владислава Локотка находилась в Вислицком костёле. Отсутствие в литературе 
решительного определения вида скульптуры, а позднее после I-ой мировой войны 
заполнение её цементным раствором создало мнение, что мы имеем дело 
с целыю-пластической скульптурой. Реставрация этой скульптуры позволила 
устанивить, что это барельеф с сильным рельефом. Материал скульптуры — 
литотамниевый детритичный кальцит, добытый в карьерах Велча около Буска 
в Келецком воеводстве.

Автор даёт иконографическое описание памятника и его сохранности, 
а также описание реставрационных работ. При этом обращается внимание на 
трудности, связанные с выкалыванием цементных заполненний, соединявших 
шесть фрагментов сломанной скульптуры. Когда было установлено, что все 
живописные слои — позднего происхождения и фрагментарно сохранились, они 
были удалены. Поверхность крошащегося камня была укреплена искусственной 
смолой Зпидиан 5 (с катализатором) разбавленной толуэном и многократно на
несённой кистью. Склейку фрагментов произвели с помощью клея, полученного 
из смолы Эпидиан 5 (с катализатором) а также небольшого количества муки из 
пинчевского кальцита, служившей наполнителем. Реконструкция утерянных 
частей производилась замазкой того ж е состава, только с большим количест
вом наполнителя (затворённой до консистенции густей пасты). Реконструктион- 
ные замазки тонировались соответственно окружающим поверхностям.

MAINTENANCE OF A MEDIEVAL SCULPTURE OF WIŚLICA

According to the Polish historian of the 15th century, Długosz, Madonna with 
the Infant Jesus, carved in stone, was in the Collegiate Church of Wiślica as early 
as during the reign of king Ladislaus Łokietek (the Short).

Any strict definition of the kind of this sculpture is not to be found in literature.
Later on, after World War I, the sculpture was poured over with cement mortar 
which seemed to point to its full plasticity. The sculpture has been maintained 
considerably well which enabled the following statement to be made: the sculpture 
is a salient relief. The material in which it has been carved has been defined as 
detrital limestone of the Wolcz quarry, near Busko, in the Kielce district.

The author of the paper gives an iconographical description of the said mo
nument. Moreover, he discusses its state of preservation and the process of the main
tenance works. He also pays attention to difficulties involved in the hammering out 
of cement joints which link up six fragments of the broken sculpture. After all 
painting layers had been stated to be of later origin and preserved but in fragments, 
they have been removed. The pulverising surfaces of the stone have been hardened 
by using the artificial resin “Epidian 5” (with the addition of a catalyst diluted
with toluene and laid on the object several times with a brush). Afterwards the
stone was heated by the appliance of infra-red heaters, and the broken fragments 
have been fastened together by means of a glue made of the resin ’’Epidian 5” 
(with the addition of a catalyst) and of a small quantity of powdered limestone of
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Pińczów, added in order to fill up. The reconstruction of the decrements was made 
by the using of a mastic of the same composition as the above said one but with 
the addition of a greater quantity of the filling matter kneaded dry. The reconstruc
tion mastics were coloured to be easily distinguished from the ambient 
surfaces.


