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KONSERWACJA KAMIENNEJ RZEŹBY PIELGRZYMA
ZE SŁUPI NOWEJ

Po lew ej ^stronie tzw. „drogi królew skiej” \ wiodącej ze Słupi N owej do
klasztoru na Św . Krzyżu, praw ie pod lasem porastającym z tej strony zbocze
Łysej Góry znajduje się rzeźba kam ienna wyobrażająca postać klęczącą tzw.
Pielgrzyma.
Z figurą tą zw iązane jest m nóstw o legend i podań starających się w y 
jaśnić jej pochodzenie i czas pow stania. Najczęściej legendy utożsamiają
rzeźbę z postacią św. Em eryka, który przyczynił się podobno do założenia
klasztoru Św iętokrzyskiego w 1006 r. Inne podania m ówią, że jest to w y 
obrażenie L itw ina lub Tatara, który skradł relikw ie św. Krzyża, a potem się
naw rócił, jeszcze inne, że to zbój św iętokrzyski, który stał się pustelnikiem ,
albo pokutnik pielgrzym ujący na klęczkach, który za swą pychę został prze
m ieniony w kam ienną figurę. Gdy dojdzie na Św. Krzyż nastąpi koniec
św iata. Istnieją także opow ieści, które podają, że rzeźba przedstaw ia ciężko
chorego szlachcica spod Radomia, to znów króla Jagiełłę czy naw et B o lesła 
wa Chrobrego.
Źródeł pisanych w spółczesnych rzeźbie lub choćby sprzed X IX w ieku
brak. Słusznie napisał ks. J. Gacki
...ani benedyktyni, ani inni pisarze dawniejsi o tej figurze najmniejszej nie po
dali wiadomości, przeto dzisiejsi zbierają o niej lub sami tworzą rozliczne legendy.

Na przykład J. U. N iem cew icz 3 w sw ych Podróżach historycznych po zi e
miach polskich od 1811 do 1828 r. — stw ierdza, że:
...u spodu jej [Łysej Góry — przyp. autorów] widać posąg św. Benedykta, srodze
niezgrabnie uciosany z kamienia, w klęczącej postawie, jeżeli nie M ieczysława, musi
on przynajmniej Chrobrego pamiętać.
1 „Droga królewska”. Katalog za b y tk ó w sztuki w Polsce, Warszawa 1957,
t. III, z. 4, s. 49.
2 Ks. J. Gacki B enedyktyński klasztor św. K rzyża na Ł ysej Górze, War
szawa 1873, s. 49.
8 J. U. Niem cewicz Podróże historyczne po ziemiach polskich w dawnej
Polsce, Petersburg 1859, s. 10.
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R ów nież F. M. S ob ieszczań sk i4 uważa rzeźbę P i e l g r z y m a za „najdaw niej
szy tego rodzaju [rzeźby św ieckiej — przyp. autorów] zabytek”, a dalej pisze
jeszcze: „W pom niku tym rzeźba jest bardzo ordynaryjna i niezm iernej daw ności”, ale jednocześnie stw ierdza, że „twarz ma już nadpsutą” a także:
„n ierów nie w iększa zachodzi trudność w oznaczeniu jego dawności, tak
z pow odu zbyt prostej sztuki w jej w ykonaniu, jako i zatarcia śladu cech,
po których można by ją z pew nością do jakiejś odnieść epoki”.
K ilka lat w cześniej, bo w 1842 r., P. B. P od czaszyń sk i5 w notatce z 2
sierpnia z Słupi Nowej — zapisuje: „U sam ych stóp góry jest posąg p ie l
grzym a na klęczkach (v i d e s u p r a ) 6 z piaskowca niezbyt zgrabnie udziałany
i bardzo, w tw arzy zw łaszcza, uszkodzony”. Dalej stwierdza: „Posąg ten
daw nej bardzo roboty...”
Mimo przypuszczeń różnych autorów o bardzo dawnym pochodzeniu
rzeźby, na dowód czego ks. J. G a c k i7 pisze naw et, że „musiano w ięc pom nik
ten w znieść przed rzezią tatarską [w 1260 r. — przyp. autorów], w której w y 
g in ęli w szyscy m ieszkańcy tutejsi i okoliczni, a w takim razie i znacze
nie jego śród napływ u innostrannej ludności zaginęło”. K a t a lo g z a b y t k ó w
s z tu k i w P olsce datuje rzeźbę tzw. P ą tn ik a na w . XVII (? )8.
Jedno w ydaje się nie ulegać w ątpliw ości — że figura nie może przed
staw iać postaci k o b ie c e j9. Dowodzą tego zarówno stare zdjęcia (ryc. 2, 3),
jak i rysunek Podczaszyńskiego (ryc. 1). Na tych przedstaw ieniach w yraźnie
w idoczne są w ąsy i broda, a także, co słusznie zauw ażył P od czaszyń sk ił0,
prawe ramię w ygląda jakby ubrane w rękaw „drucianej koszuli”, prawdo
podobnie kolczugi. A w ięc należałoby przypuszczać, że jest to w yobrażenie
w ojow nika. Kolczatą plecionkę jako w yposażenie stroju bojow ego noszono
od czasów średniow iecza aż po w iek XVII. Natom iast w XVIII w. jest raczej
nie spotykana i taki przekaz ikonograficzny należałby do rzadkości, oczy
w iście jeśli przyjm iem y, że rzeźbiarskie opracow anie prawego ram ienia P i e l 
g r z y m a w postaci nacięć i chropow atości ma rzeczyw iście przedstawiać kol
czugę. Dziś, mimo daleko posuniętego zniszczenia pow ierzchni rzeźby i n ie 
czytelności tw arzy, ram ię to posiada jeszcze opracow anie m ogące oznaczać
rękaw kolczugi (ryc. 4).
Sama kompozycja figu ry jest zbliżona do znanych z XVII w. przedstaw ień
epitafijn ych postaci klęczących.
4 F. M. Sobieszczański Wiadomości historyczne o sztukach pięknych w d a w 
nej Polsce, Warszawa 1847, t. I, s. 224.
5 M. Radwan Świadectw o Pawła B. Podczaszyńskiego o stanie hutnictwa
i górnictwa żelaznego w zagłębiu staropolskim z r. 1842, „Studia z Dzie
jów Górnictwa i H utnictwa”, Wrocław 1957, t. I, s. 400.
' 6 Ibid., s. 391. Zamieszczony rysunek „Pielgrzyma” w ykonany przez P. B.
Podczaszyńskiego.
7 Ks. J. Gacki, loc. cit.
8 Katalog za by tków sztuki w Polsce..., s. 50.
9 Ks. J. Gacki, loc. cit.
F. M. Sobieszczański, op. cit., zamieszcza rysunek figury jakoby Pielgrzy
ma, ale przedstawiający postać kobiety, która nie może mieć nic w spól
nego z obiektem zainteresowania tego artykułu. '
10 M. Radwan, loc. cit.
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Ryc. 1. Rysunek P. B. Podczaszyńskiego
z 1842 r.

Ryc. 2. Fotografia Pielgrzyma sprzed
pierwszej w ojny światowej

Być m oże jest w ytw orem jakiegoś prow incjonalnego w arsztatu i stąd n a
rzekania niektórych autorów, że posąg jest „niezgrabnie uciosany” n .
Rzeźba jest w ykonana z tzw. piaskowca kunow skiego o lepiszczu krze
m ionkow ym , w ystępującego na południow ym zboczu doliny rzeki K am iennej,
na odcinku m iędzy Brodami Iłżeckim i a Ć m ielo w em 12. W obecnie zacho
w anych łom ach podobne partie skalne nie w ystępują, gdyż zostały w znacz
nym stopniu w yeksploatow ane w strefach naturalnych w ychodni. Z tego
w zględ u nie m ożna ściśle sprecyzow ać punktu, z którego pochodził m onolit
sk aln y służący do w ykonania om aw ianej figury. O w ielkości bloku skalnego,
z którego w ykonana została rzeźba Pi elgrzyma, świadczą jej w ym iary: w y so 
kość łącznie z podstawą (o kształcie odw róconego ściętego stożka) zazwyczaj
wkopaną w ziem ię w ynosi około 2 m, pow ierzchnia zew nętrzna ca 386 dcm 2,
a objętość ca 350 dcm3.
11
12

J. U. Niem cewicz, loc. cit.
Ekspertyza geologiczna J. Fijałkowskiego, załączona do dokumentacji kon
serwatorskiej u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.
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Ryc. 3. Rzeźba Pielgrzyma, fotografia sprzed pierwszej wojny światowej. Widoczne
dłonie złożone w modlitewnym geście i zarost
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Jak już pow iedziano w yżej, rzeźba przedstaw ia postać klęczącą, w długiej
sukni i narzuconym na nią płaszczu (opończy). Duża, m asyw na głow a, o n ie
czytelnym opracow aniu tw arzy (duże zniszczenia), osadzona jest na m ocno
zarysow anej szyi, na której linia idąca łukow ato w dół od praw ego ucha —
wykreśla nieznacznie dekolt. Na głow ę narzucony płaszcz okryw a całe plecy,
spływ a spod ręki lew ej w dół, zasłaniając cały bok i lew ą stopę. Płaszcz
posiada z tyłu, od barków do stopy, trzy fałdy uskokow e w prawą stronę.
Ręce ugięte w łokciach praw ie pod kątem prostym , złożone z przodu, praw 
dopodobnie w geście m od litew nym (obecnie brak obu dłoni). Lew e ramię
jest jakby zaw ieszone na czymś, co tłum aczone jest jako tem blak rannego.
Spod złożonych dłoni, pośrodku postaci, biegnie w dół trójdzielna fałda
sukni o lekko w ygiętej esow ato linii. Lew a noga skryta pod suknią, prawa
natom iast widoczna jako ugięta w kolanie, a spod sukni w ysu n ięta bosa stopa
z płasko zaznaczonym i palcami.
Dzisiejszy stan zachow ania Pi e lg rz y ma można określić ogólnie jako znisz
czenie, a w łaściw ie ubytek poważnej części opracowań rzeźbiarskich, rozbi
cie gładzizny pow ierzchniow ej i osłabienie struktury kam ienia przez dezinlegracyjne działanie różnych czynników .
Stw ierdzono ubytki substancji kam ienia w następujących partiach:
1 — nosa, ust i oczu, w których m iejscu znajduje się nieregularne w g łę
bienie (ryc. 7);

Ryc. 4. Przed konserwacją — górna
partia rzeźby od strony tylnej i praw e
go boku
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Ryc. 5. Przed konserwacją — strona
przednia bez partii dolnych

Ryc. 6. Przed konserwacją — od stro
ny przedniej i lewego boku. Widoczna
część odkopanej podstawy

Ryc. 7. Przed konserwacją — zniszcze
nia głowy
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2 — obu dłoni, praw dopodobnie pierw otnie złożonych w geście m odlitew nym
(ryc. 1);
3— duże, okrągłe w głęb ien ie o średnicy 10 cm, od strony licow ej, po lew ej
stronie trójdzielnej fałd y (ryc. 5);
4 — duże pęknięcie, z ubytkiem kam ienia, w dolnej części płaszcza od stro
ny odwrocia.
Bezpośrednią i głów ną przyczyną pow stania ubytków są czynniki m echa
niczne. Można to stw ierdzić na podstaw ie oględzin pow ierzchni rzeźby. Ostra,
kanciasta pow ierzchnia w m iejscach ubytków (ryc. 8) św iadczy o zniszcze
niu w skutek uderzenia ciężkim narzędziem; gładkie drobne w głęb ien ia po
w stały praw dopodobnie pod w p ływ em kul broni palnej (ryc. 9), in n e nato
m iast, o brzegach nierów nych, m ogły pow stać w skutek urazów kam ieniam i
lub inn ym i tw ardym i m ateriałam i. N ależy tutaj szczególnie m ocno podkreślić,
że w iększość uszkodzeń m echanicznych została zadana z św iadom ym zam ia
rem ich spow odow ania.
Do innych czynników , pow odujących zarówno pow staw anie ubytków , jak
też osłab ienie w łasności m echanicznych kam ienia, należy zaliczyć działanie
rozpuszczalnych w w odzie soli, zm ian tem peratury oraz roślinności.
P oniew aż rzeźba swoją podstawą wkopana jest w ziem ię, przenikanie soli
do kam ienia odbyw a się sw obodnie. Dzięki drobnoporowatej testurze kam ie
nia roztw ory soli mogą ulegać kapilarnem u przem ieszczaniu, w ypełniając
całą objętość rzeźby. W atm osferze suchej woda odparow uje, w ynosząc zaw ar
te w niej sole na pow ierzchnię rzeźby. Część soli krystalizujących na kam ie
niu zostaje rozpuszczona i ponow nie przeniesiona do gleby, natom iast pewna
ich ilość pozostaje na jego pow ierzchni, tworząc wraz z zanieczyszczeniam i

Ryc. 8. Przed konserwacją — m akrofotografia mechanicznych uszkodzeń po
wierzchni kamienia
40 — R o c z n i k M u z e u m Ś w i ę t o k r z y s k i e g o

Ryc. 9. Przed konserwacją — makrofotografia m echanicznych uszkodzeń po
w ierzchni kam ienia
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Ryc. 10. Przed konserwacją — fragment
środkowy rzeźby. Widoczna w arstew ka
)li i zanieczyszczeń z powietrza

osadzającym i się z pow ietrza — n aw arstw ienia (ryc. 10). N aw arstw ienia
te, aczkolw iek w ystępujące na pow ierzchni rzeźby w postaci cienkiej „sko
rupki”, są przyczyną stałego niszczenia pow ierzchni kam ienia. Pow odem tego
jest to, że uszczelniają one jego pow ierzchnię, stanow iąc skorupę o odm ien
nych w łasnościach niż głębsze w arstw y kam ienia. Pod om aw ianą skorupą
procesy zniszczenia przebiegają w szczególnie in ten syw n ym stopniu. Pod nią
następuje akum ulacja rozpuszczalnych w w odzie soli, które nie mogą sw o
bodnie krystalizow ać na pow ierzchni kam ienia z u w agi na jej uszczelnienie.
Sole, krystalizując w porach kam ienia, w yw ierają ciśn ien ie na otaczające je
ścianki, co prowadzi przy następujących zm ianach rozpuszczania i krystali
zacji do jego dezintegracji granularnej lub jeżeli krystalizacja zachodzi
w szczelinach — do rozw arstw ienia się i pękania (ryc. 11).
Sole nie pozostają w bezruchu, lecz przy w zroście w ilgotn ości są rozpusz
czane i przenoszone do głębszych partii rzeźby, a podczas jej w ysychania kry
stalizują ponow nie w porach podpow ierzchniow ych. K rystalizacja odbyw a
się zaw sze w ściśle określonych partiach rzeźby, a m ian ow icie w tych, z któ
rych następuje n ajin ten syw n iejsze odparow yw anie w ody. N ależy do nich
przede w szystkim głow a rzeźby i ona w łaśn ie w ykazuje najw iększy stopień
zniszczenia. W pierw szym stadium procesów niszczących następuje rozluźnie
nie spoistości kam ienia, następnie obserw ujem y w spom nianą już dezintegra
cję, a w końcu złuszczanie i odpadanie od rozłożonych w arstw kam ienia
„skorupek” pow ierzchniow ych. Tego rodzaju proces rozkładow y obserw ujem y
na całej pow ierzchni rzeźby pod postacią m niejszych lub w iększych dziur
i odprysków odcinających się jasnym i plam am i od ciem nej nie naruszonej
pow ierzchni skorupy kam ienia (ryc. 12). Proces ten postępuje ustaw icznie.
Po odpadnięciu w arstw y pow ierzchniow ej ulegają osypaniu lub w ym yciu
rozłożone partie kam ienia i proces tw orzenia się n aw arstw ień, a w następ
stw ie dezintegracja rozpoczyna się ponow nie.
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W w ypadku om aw ianej rzeźby niszczenie w skutek działania rozpuszczal
nych w w odzie soli w ydaje się znaczne. Do najgroźniejszych należą siar
czany, a spośród nich siarczan sodow y i m agnezow y, a w ięc zw iązki krysta
lizujące ze zm ienną ilością w ody krystalizacyjnej. Np. siarczan sodow y w za
leżności od tem peratury roztworu krystalizuje w postaci bezw odnej, siedm iolub dziesięciow odnej, przy czym przejściu soli z nie zawierającej w ody
w m aksym alnie u w odnioną tow arzyszy w zrost objętości o około 400%. Zmiana
objętości jest oczyw iście rów noznaczna z w yw ieraniem bardzo dużego ciśn ie
nia na kamień. D ziałanie innych soli nie jest tak w ielkie, jak w y m ien io 
nych, niem niej należy się liczyć z dużą ich ilością, a zatem i silnym działa
niem . Obecność n aw arstw ień na pow ierzchni rzeźby jest nie tylko przyczyną
u intensyw n ien ia zniszczeń pow odow anych przez sole. W skutek ich obecności
w iększe także zniszczenia powstają w w yniku zam arzania w ody w porach
kam ienia.
Podobnie jak w poprzednim wypadku i tu procesy destrukcyjne przebie
gają głów nie w w arstw ach podpow ierzchniow ych, gdyż one w łaśn ie są
w w iększym stopniu nasycane wodą. D zieje się tak dlatego, że przenikanie
w ody do kam ienia jest dzięki jego w łasnościom kapilarnym znacznie ła tw ie j
sze niż odparow yw anie, a poza tym odparow yw anie jest utrudnione obecną
na kam ieniu uszczelniającą w arstew ką pow ierzchniow ą, stanow iącą sw ego
rodzaju barierę. Woda, zamarzając w w ypełnionych nią kapilarach, zw iększa
swą objętość o około 9% i w yw iera ciśnienie na ścianki otaczające ją, które

Ryc. 11. Przed konserwacją — makrofotografia pękania i rozwarstwiania się
kamienia

Ryc. 12. Przed konserwacją — makrofotografia powierzchni kamienia: ciem 
ne plamy — roślinne, szare — sko
rupa powierzchniowa, jasne — złuszczenia i odpryski
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dochodzi do 140 kg/cm 2. C iśnienie to wzrasta wraz z obniżaniem się tem 
peratury do — 22°C, a tym samym rośnie działanie destrukcyjne lodu. Lód
w yw iera działanie podobne jak krystalizujące sole, stąd objaw y zniszczeń są
zbliżone. Partie podpow ierzchniow e ulegają dezintegracji, spękaniu, a osta
tecznym efektem jest złuszczanie się naw arstw ień i osypyw anie się produk
tów dezintegracji oraz rozw arstw ianie się spękanych partii kam ienia.
Pow yższe zniszczenia zachodzą także w skutek bezpośredniego działania na
rzeźbę zm ian tem peratury. Przyczyną tego jest głów n ie różna rozszerzalność
cieplna kam ienia oraz zw artej i twardej jego w arstew ki pow ierzchniow ej,
jak też m ałe przew odnictw o cieplne kam ienia, w skutek czego partie
pow ierzchniow e rzeźby nagrzew ają się w w iększym stopniu od w ew n ętrz
nych. Proces przebiega w ten sposób, że słońce, ogrzewając kam ień, w y w o 
łuje zw iększenie objętości jego w arstew ki pow ierzchniow ej, co z kolei pro
w adzi do pow staw ania naprężeń ścinających pom iędzy w arstw am i o różnej
tem peraturze. W ystępujące napięcia są tym w iększe, im w iększa jest różnica
tem peratur pom iędzy nagrzanym i i chłodnym i w arstw am i kam ienia oraz
im w iększe są różnice ich w spółczynników rozszerzalności cieplnej. Najbar
dziej szkodliw e są w ięc bardzo nagłe zm iany tem peratury w ystępujące na
przykład w przypadku przymrozków, słonecznej pogody po chłodnej nocy
bądź nagłego deszczu obm yw ającego rozgrzaną rzeźbę. W rezultacie działa
nia zm ian tem peratury następuje pękanie i złuszczanie się naw arstw ień
oraz rozw arstw ianie się kam ienia zgodnie z jego naturalnym uw arstw ieniem .
Także w tym przypadku na najw iększe zniszczenia narażona jest głow a rzeź
by, gdyż ona w łaśn ie podlega najw iększym zm ianom tem peratury, stąd obser
w ujem y na niej znaczne rozw arstw ianie się kam ienia.
Dużą rolę w procesie niszczenia rzeźby odgryw ają także organizm y roślin 
ne. Rosnące szczególnie w dużej ilości w dolnych partiach figury (ryc. 12,

Ryc. 13. Przed konserwacją — makrofotografia powierzchni kamienia, roślinność
porastająca dolne partie
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13), powodują sw ym i korzonkam i rozsadzanie kam ienia oraz osłabianie jego
spoistości. Stw ierdzono, że pow ierzchnia kam ienia, na której w ystępują
m chy, zachow ała dużą twardość i spoistość, niem niej pod nim i kamień osy
pyw ał się na znacznej głębokości.
Biorąc pod uw agę czynniki pow odujące zniszczenie rzeźby oraz przezna
czenie obiektu do dalszej ekspozycji zew nętrznej, ustalono program prac
konserw atorskich, m ający na w zględzie w yelim inow anie tych czynników .
O bejm ował on:
a — usunięcie naw arstw ień z pow ierzchni rzeźby;
b — ekstrakcję rozpuszczalnych w w odzie soli z pow ierzchniow ych partii
rzeźby;
c — im pregnację strukturalną
rzeźby substancjam i utwardzającym i
(wzm acniającym i).
O czyw iście w obecnym stanie zachow ania rzeźby nie m ogło być mowy
0 rekonstrukcji ubytków detali rzeźbiarskich.
U sunięcie naw arstw ień m iało na celu przyw rócenie pow ierzchni kam ienia
jej pierw otnej porowatości oraz innych cech fizycznych i m echanicznych.
P odstaw ow ym w arunkiem popraw nego w ykonania pow yższego zabiegu jest
usunięcie naw arstw ień bez naruszenia w łaściw ej pow ierzchni kam ienia.
U sunięcie z kam ienia rozpuszczalnych w w odzie soli ma bardzo duże zna
czenie dla trw ałości rzeźby. N iestety dotychczas znane m etody nie pozwalają
na zrealizow anie tego postulatu. Można jedynie, stosując m etodę dyfuzyjną,
w yekstrahow ać sole z pow ierzchniow ych w arstw kam ienia. U czyniono to,
mając na uw adze fakt, że najw iększe stężenie soli w ystępuje zw ykle w par
tiach podpow ierzchniow ych. W ten sposób sole choć częściowo zostały usu
nięte.
W ykonano strukturalną (dogłębną) im pregnację Pielgrzyma, wychodząc
z założenia, że im pregnacja pow ierzchniow a nie tylko że nie jest skuteczna,
lecz w w arunkach, w jakich się znajduje rzeźba, m ogłaby doprowadzić do
nieodw racalnego jej zniszczenia. Zaim pregnow aną, twardą i zwartą, szczelną
1 o w ysokiej odporności m echanicznej w arstew kę pow ierzchniow ą można
traktować bow iem jak opisane już naw arstw ienia w ystępujące w rzeźbie.
I w tym przypadku pod w arstw ą o w łasnościach różnych od w ew nętrznych
partii kam ienia zachodziłyby procesy korozyjne, prowadzące do dezintegracji
kam ienia, jego pękania i złuszczania. Impregnacja strukturalna rzeźby ma
na celu jej w zm ocnienie, zw iększenie jej odporności na działanie m echanicz
nych czynników destrukcyjnych przy jednoczesnym zaham ow aniu w pływ u
szkodliw ego działania rozpuszczalnych w w odzie soli, zm ian tem peratury
(zam arzanie i odm arzanie wody) oraz rozwoju organizm ów roślinnych.
Sposób w ykonania zabiegów:
ad a. N aw arstw ienia usunięto na drodze chem icznej, stosując 6% roztwór
kwasu fluorow odorow ego 13. R oztwór ten nanoszono na pow ierzchnię kam ie
nia, którą po około 20 m inutach zm yw ano wodą, pocierając szczotkam i ry
żow ym i. Przy pom ocy kwasu usunięto naw arstw ienia m ineralne, odsłaniając
nienaruszoną pow ierzchnię kam ienia. W czasie w ykonyw ania pow yższego
zabiegu usunięto także częściow o organizm y roślinne. Pozostałe oraz resztki
gipsu w ystępujące w zagłębieniach rzeźby (ślady po w ykonyw aniu kopii gip13 W. Domasłowski Zagadnienie usunięcia nawarstwień z powierzchni ka
miennego portala z Ołbina, „Ochrona Zabytków”, t. XVIII, 1965, nr 3,
s. 31.
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Ryc. 14. Ekstrakcja soli rozpuszczalnych
w wodzie. Rzeźba obłożona nasyconym
wodą papierem

sowej) usunięto na drodze m echanicznej. W w yniku przeprowadzonego za
biegu przywrócono normalną porowatość pow ierzchni kam ienia, spełniając
postaw iony sobie postulat, oraz stworzono odpow iednie w arunki dla im pre
gnacji strukturalnej kam ienia.
Stosow anie rozcieńczonych roztw orów kw asu fluorow odorow ego nie jest
szkodliw e, lecz przeciw nie, przy zachowaniu odpow iednich w arunków n astę
puje zw iększenie w ytrzym ałości m echanicznej nasyconych kw asem w arstew ek
kam ienia. W przypadku piaskowca o lepiszczu krzem ionkowym przy sto
sow aniu 6% roztworu w spom nianego kwasu następuje w zrost w ytrzym a
łości m echanicznej o około 60%. W zrost odporności nie zachodzi w tym
przypadku kosztem zm niejszenia porowatości kam ienia, lecz w skutek roz
puszczania krzem ionki a następnie jej w ytrącania się w postaci żelu na ziarn
kach piasku. W ytrącając się, żel spaja je z większą siłą. W w yniku przepro
w adzonego zabiegu nastąpiło rozjaśnienie ciem nej pow ierzchni figury. Jedy
nie te partie, w których czarne zanieczyszczenia w ystępują głęboko w porach
kam ienia, nie zostały dostatecznie oczyszczone.
ad b. Ekstrakcję rozpuszczalnych w w odzie soli w ykonano m etodą d yfu 
zyjną. W tym celu nasycono pow ierzchnię rzeźby wodą, a następnie nakła
dano na nią nasycony wodą papier (ryc. 14). Po w yschnięciu papier usuw ano
w raz z w ykrystalizow anym i w nim solam i. Jak w spom niano ■
— m etodą tą
m ożna w yekstrahow ać jedynie sole z pow ierzchniow ych w arstw kam ienia,
a m ianow icie z takiej głębokości, na jaką przenika woda do kam ienia w w y 
niku jego nasycania i okładania kompresam i. W om aw ianym przypadku
kam ień rzeźby nie odznacza się teksturą gruboziarnistą, a w zw iązku z tym
jest ona drobnoporowata, ciecze przenikają pow oli, a w ięc w warunkach
w ykonyw anego zabiegu na głębokość niew ielką.
ad c. Do im pregnacji strukturalnej rzeźby zastosow ano żyw icę epoksydową
produkcji polskiej epidian 5. Celem jej utw ardzenia użyto 12% dodatek trój-
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etylenoczteroam iny. Żyw icę wprow adzono w postaci 10% roztworu w m iesza
ninie toluenu i m etanolu o stosunku 1 : 4. Żywotność tego roztworu wraz
z utwardzaczem w yn osi w norm alnej tem peraturze około 8 godzin, tzn. po
tym okresie czasu następuje zm ętnienie roztworu w skutek w ytrącania się
ż y w ic y 14. P oniew aż w ytrącająca się żyw ica ogranicza zdolność kapilarnego
przem ieszczania się roztw orów w kam ieniu, proces im pregnacji w ykonano
w podanym okresie czasu. Zgodnie z obliczeniam i, jakie przeprowadzono pod
dając badaniom kam ień o zbliżonych w łasnościach fizycznych do w ystępują
cego w rzeźbie (piaskowiec „Żerkow ice”)15 w okresie 8 godzin roztwór może
kapilarnie przem ieścić się na głębokość około 50 cm. Biorąc pod uw agę fakt,
że średnica rzeźby nie przekracza jednego m etra, uznano, że w okresie ośmiu
godzin pow inno nastąpić całkow ite (strukturalne) nasycenie rzeźby. Nie
zwiększono żyw otności roztw oru na drodze daw kow ania w iększych ilości
toluenu, aby ograniczyć do m inim um zawartość rozpuszczalnych frakcji
żyw icy pozostających po jej utw ardzeniu.
Zastosow anie 10% roztw oru żyw icy epoksydowej pozwala na zw iększenie
0 około 100% odporności kam ieni o niskich wskaźnikach m echanicznych, przy
czym zachowują one odporność na działanie w ody oraz zamrażanie. N asiąkliwość wodą kam ieni im pregnow anych roztworem o podanym stężeniu zostaje
obniżona o około 80— 90%, a porowatość otw arta około 20%16. Jak w ynika
z podanych liczb, stosow anie 10% roztworu żyw icy epoksydowej pozwala na
bardzo w ydatne polepszenie w łaściw ości kam ieni. Jest rzeczą oczyw istą, że
wraz ze zw iększeniem stężenia roztworu następuje dalsza ich poprawa, n ie
m niej tow arzyszy mu dalszy spadek porowatości otwartej kam ienia i przy
określonym stężeniu m oże nastąpić całkow ite uszczelnienie jego porów.
Postanow iono uniknąć tego zjaw iska z ostrożności konserw atorskiej, a m ia
now icie z uw agi na niedoskonałą znajom ość w łasności żyw icy, a w szczegól
ności jej odporności na starzenie. Stosując roztwór 10% pozostawia się m oż
liw ość pow tórnej im pregnacji w przypadku, jeśli zajdzie tego potrzeba.
Z przeprow adzonych badań w ynika, że im pregnacja roztworam i o podanym
stężeniu jest m ożliw a pięciokrotnie. N ależy jednak podkreślić, że żyw ica
epoksydow a jest jednym z najbardziej w artościow ych tw orzyw sztucznych
1 w ydaje się, że pow strzym a na długi okres czasu proces niszczenia rzeźby.
Poza tym trzeba stw ierdzić, że stosow anie rozcieńczonych roztworów żyw icy
jest także korzystne z tych w zględów , że jedynie w m inim alnym stopniu
następuje ściem nienie pow ierzchni kam ienia.
Roztwór żyw icy w prow adzono do rzeźby tzw. m etodą kieszeniow ą. W tym
celu na jej pow ierzchni form ow ano kieszenie z zapraw y gipsow ej, bądź w y 
konyw ano je z celofanu, przyklejanego zaprawą (ryc. 15, 16). O statnie nakle
jano w yłącznie na płaskich elem entach rzeźby. Celem w ykonania kieszeni
gipsow ych — na pow ierzchnię kam ienia nakładano czterokrotnie złożony
papier nasycony wodą, o w ielkości odpowiadającej żądanej kieszeni, a następ
nie narzucano na niego w arstw ę zaprawy gipsow ej w taki sposób, aby tw o
rzyła ona na kam ieniu ramkę szerokości 1—2 cm od brzegów papieru.
W górnej kraw ędzi papieru n ie tworzono ramki, lecz aby um ożliw ić w lew an ie
14 W. Domasłowski Badania nad strukturalnym wzmacnianiem kamieni roz
tworami żywic epoksydowych, „Biblioteka M uzealnictwa i Ochrony Zabyt
ków ”, t. XV, 1966, s. 126.
15 Ibid., s. 151—158.
16 Ibid., s. 196— 198, 208—215.
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Ryc.

15.

Impregnacja

strukturalna

—

-^okryta zaprawą gipsową i kiesze

niami z celofanu

Ryc. 16. Impregnacja strukturalna —
widoczne uformowane wlewy z zapra
wy gipsowej
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Ryc. 17. Impregnacja strukturalna - rzeźba ow inięta szczelnie kilkoma warstwam i celofanu. Partie górne

roztworu w yk onyw an o z gipsu odpow iedni w lew (ryc. 16). Także kieszenie
celofan ow e przyklejano w ten sposób, że górny ich brzeg pozostaw ał otw arty
dla um ożliw ienia w lew an ia roztw orów. Po pokryciu całej rzeźby kieszeniam i
i w yschn ięciu zapraw y sprawdzono szczelność kieszeni przy pomocy toluenu.
N ieszczelności k ieszeni gipsow ych likw idow ano zaprawą, natom iast celofa
now ych n ie napraw iano po stw ierdzeniu, że nieszczelności te nie powodują
przeciekania roztw orów żyw icy na zew nątrz, lecz następuje jego przem iesz
czanie się z jednej k ieszeni do drugiej. N ależy podkreślić, że cała pow ierzch
nia rzeźby została pokryta kieszeniam i, dzięki czem u roztwór m iał m ożność
d yfundow ania przez w szystkie pory pow ierzchniow e, a tym sam ym zostały
stw orzone odpow iednie w arunki dla im pregnacji. Zastosow any do spraw 
dzenia szczelności kieszeni toluen sp ełn ił poza tym jeszcze jedną w ażną rolę,
a m ianow icie u łatw ił m igrację roztworu, który dzięki jego obecności w porach
kam ienia m ógł przem ieszczać się szybko na drodze d y fu z ji17.
Roztwór im pregnacyjny w prow adzano do kieszeni, starając się, aby b yły
o n e nim w yp ełnion e. Każdorazowo m ieszano z utwardzaczem porcje roztw o
ru o objętości 2 litrów , dzięki czem u w prow adzano do kam ienia roztwór
o m ożliw ie najniższej lepkości (lepkość roztw orów wzrasta wraz z czasem),
co także ma w p ły w na szybkość jego przem ieszczania się. Rzeźbę im pregno
w ano bez przerw y, aż do chw ili, gdy roztwór w ypełniający kieszenie prze-

17

Ibid., s. 180.
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Ryc. 18. Całość rzeźby po konserwacji

Konserwacja kamiennej rzeźby pielgrzyma ze Słupi N owej

635

stał przenikać do kam ienia. Nastąpiło to po około 7 godzinach. Po im preg
nacji zlikw idow ano kieszenie, a pozostające na pow ierzchni resztki zapraw y
gipsow ej usunięto przy pom ocy w ody i szczotki. Po tej czynności ow inięto
szczelnie rzeźbę arkuszam i celofanu (ryc. 17) sklejonym i w odnym roztw o
rem m etylocelulozy. Zabieg pow yższy m iał na celu pow strzym anie ulatn ia
nia się rozpuszczalników , a tym sam ym stw orzenie takich w arunków , w któ
rych nastąpi w ytrącen ie się m aksym alnej ilości żyw icy, przy jednoczesnym
niedopuszczeniu do jej m igracji (tzn. przed utw ardzeniem się). Celofan został
zdjęty po 20 dobach.
W w yniku im pregnacji w prow adzono do rzeźby 58 litrów — 10% roztworu
żyw icy epoksydow ej, tzn. 5,8 kg „czystej” żyw icy. Poniew aż w edług prow i
zorycznych obliczeń objętość rzeźby w ynosi około 350 dcm3, ciężar objętościo
w y kam ienia 2 066 kg/m 3 i jego nasiąkliw ość 8,75%, można obliczyć, że ciężar
rzeźby w ynosi około 700 kg, a ilość roztworu, jaką m aksym alnie m oże w ch ło 
nąć kam ień — około 63 litrów . Zgodnie z pow yższym obliczeniem w prow a
dzono w ięc do rzeźby P ie lg rz yma 93% obliczonej teoretycznie ilości roztworu.
Ilość 100% żyw icy w prow adzonej do rzeźby stanow i 0,8% jej ciężaru. Po
u lotn ien iu się rozpuszczalników stw ierdzono stw ardnienie osypujących się
pierw otn ie partii kam ienia.
N ależy podkreślić, że dzięki w prow adzeniu m ałych ilości żyw icy poro
watość otw arta kam ienia uległa m ałym zm ianom , co, jak w spom niano,
um ożliw ia ponow ną konserw ację rzeźby. N iew ielka ilość żyw icy osadzonej
w porach kam ienia praktycznie uniem ożliw ia jednak infiltrację roztw orów
w odnych z gleby, a także zasysanie w ody opadowej, co z kolei ogranicza
szkodliw e działanie znajdujących się w kam ieniu rozpuszczalnych soli.
W ydaje się, że figura Pi el gr zy ma uzyskała znaczną odporność m echa
niczną. Poza tym można przypuszczać, że obecność żyw icy w kam ieniu
ograniczy zdolność rozwoju organizm ów roślinnych.
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РЕСТАВРАЦИЯ СКУЛЬПТУРЫ СТРАННИКА ИЗ СЛУПИ-НОВОЙ
Статья посвящена проблеме реставрации каменной скульптуры т. наз. „Стран
ника” из Слупи-Новой, деревни, расположенной у подножия Лысой Горы
в Свентокшиских горах.
Скульптура, стоящая на открытом воздухе, подверглась повреждениям ме
ханического, физико-химического и биологического типа. Механические по
вреждения вызваны ударами тупых предметов и пуль огнестрельного оружия.
Физико-химические повреждения являются результатами воздействия раство
римых в воде солей и изменений температуры. Биологические повреждения выз
ваны, в первую очередь, растительностью, появившейся главным образом в н и ж 
ней части фигуры.
Была принята следующая программа реставрационных работ:
а) удаление наслоений с поверхности скульптуры,
б) экстракция растворимых в воде солей.
в) структурное импрегнирование упрочивающими веществами.
Наслоения были удалены с помощью 6% раствора флористоводородной ки
слоты, наносимого на поверхность камня и смываемого водой при отдновременном протирании рисовой щеткой. Экстракц.чя солей производилась ди ф ф узион 
ным методом. Поверхность скульптуры насыщалась водой и обкладывалась про
питанной водой бумагой. Высохшая бумага удалялась вместе с выкристаллизо
вавшимися солями. Структурное импрегнирование производилось с помощью
смолы опокси 12fl/o с примесью триэтилотетраамина. Смола вводилась в виде
10"/о раствора смеси толуола и метанола в соотношении 1 :4. Импрегнирование
производилось т. наз. карманным методом; на поверхность скульптуры накла
дывались „карманы” из целлофана или гипсового раствора, служивш ие литни
ками для импрегнируюіцего вещества.
Пропитанная импрегнирующим веществом скульптура была плотно обернута
целлофаном, для того чтобы осаждение смолы проходило в атмосфере раство
рителей, это предотвращает миграцию молекул смолы на поверхность камня.

THE CONSERVATION OF A STONE STATUE OF A PILGRIM
FROM SŁUPIA NOWA
The present publication deals w ith the problems connected w ith the conserva
tion of a stone statue called A Pilgrim, standing at Słupia Nowa at the foot of
Łysa Góra, in the range of the Holy Cross Mountains.
The statue, which is standing in the open air, has been damaged m echanically,
physically and chem ically, and biologically. The mechanical damage has been
caused by gun bullets and blows w ith blunt instruments. The physico-chem ical
damage has been the result of the action of salts soluble in w ater and temperature
changes. The biological damage appears in the form of vegetation, concentrating
m ainly in the lower parts of the statue.
The follow ing program of the conservation works has been adopted:
1) the removing of foreign m aterial from the surface of the statue,
2 ) extraction of the salts soluble in water,
3) structural impregnation w ith hardening substances.
The rem oving of foreign m aterial was done with a 6% solution of hydrofluoric
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acid, which was spread on the surface of the stone and washed w ith water, the
surface of the statue being sim ultaneously rubbed w ith hard brushes.
Extraction of the salts was performed w ith the application of diffusion tech
nique. The surface of the statue was being impregnated w ith w ater, and paper —
also impregnated w ith w ater — w as put on top. The paper was removed w hen dry
together w ith crystallized salts.
Structural im pregnation w as carried out w ith epoxy resins w ith a 12% addition
of triethylenetetram ine. The resin w as introduced as a 10% solution in the m ix
ture of toluene and m ethanol, in the ratio 1 : 4. The im pregnation was done by
means of the so-called pocket technique, i. e., cellophane pockets or pockets
formed of plaster of Paris w ere stuck on the surface of the statue. They served
as fillers for the im pregnating substance. After the impregnation the statue was
tightly wrapped in cellophane in order that the precipitation of the resin might
take place in the medium of solvents, which procedure prevented the migration
of resin m olecules to the surface of the stone.

