
Władysław Ślesiński

"Les polyethylene-glycols dans la
preparation des coupes
microscopiques de bois anciens",
Edward Frison, "Bulletin de l’Institut
royal du patrimoine artistique", III,
1960 : [recenzja]
Ochrona Zabytków 14/1-2 (52-53), 143-144

1961



Z PIŚMIENNICTWA TECHNOLOGICZNO-KONSERWATORSKIEGO ZA 1959 -1960 R.

PUBLIKACJE W JĘZYKU 
FRANCUSKIM

Ivan Elskens, L’INTRODUCTION 
DES LAMES MINCES DANS L’E
XAMEN DES PEINTURES ETUDE 
SPECTROPHOTOMETRIQUE, „Bul
letin de l'Institut royal du ptrimoi- 
ne artistique“ III, 1960, s. 20—33.

Już w  roku 1959 P. Coremans i 
J. Thissen w artykule pt. L’intro
duction des lames minces dans l’e
xamen des peintures, opublikowa
nym w  tomie II (1959, s. 41—46) 
wyżej wspomnianego biuletynu In
stytutu Królewskiego w  Brukseli 
zwrócili uwagę na doniosłe znacze
nie metody badań, będącej tematem  
obecnie omawianego artykułu Iva- 
na Elskensa dla poznania struktury 
wewnętrznej malowideł. Donio
słość metody spektrofotometrycznej 
polega między innymi na zupełnym  
wyeliminowaniu subiektywnego 
współczynnika, występującego za
w sze w  zwykłych badaniach wizu
alnych. Elskens, posługując się tym  
samym materiałem badawczym co 
i jego poprzednicy (Coremans i 
Thissen), mianowicie Jana van 
Eycka, L’Adoration de L’Agneau, 
postawił sobie za zadanie artykułu 
przedstawienie techniki ekspery
mentalnej, pozwalającej ustalić w  
spektrogramach strukturę malowid
ła. Zapowiedział równocześnie po
danie w  następnym artykule meto
dy przeprowadzania obliczeń. Na 
piątej fotografii omawianej pracy,

Elskens przedstawił schemat apa
ratury, którą się posługiwał w  ba
daniach.

Autor przewiduje, że dzięki za
stosowaniu metody spektrofotome
trycznej, w  niedalekiej przyszłości 
będzie możliwe sporządzenie nie 
tylko inwentarza porównawczego 
pigmentów, używanych przez jed
nego artystę lub jedną szkołę, ale 
świadczącego o ewolucji w  stosowa
niu ich na bardzo długim odcinku 
czasowym. Tą samą drogą będzie 
możliwe porównywanie naturalnych 
pigmentów, używanych w  dziełach 
historycznych z ich ekwiwalentem, 
użytym aktualnie podczas konser
wacji i usunięcia konserwacyjnych 
błędów.

Edward Frison, LES POLYET- 
HYLENE-GLYCOLS DANS LA 
PREPARATION DES COUPES MI
CROSCOPIQUES DE BOIS AN
CIENS, „Bulletin de l ’Institut royal 
du patrimoine artistique“ III, 1960, 
s. 90—97.

Przeczytanie artykułu E. Friso- 
na, wybitnego specjalisty mikrogra- 
fii i znawcy histologdi drewna, na
leży zalecić każdemu interesujące
mu się problemami analizy starego 
drewna.

Przedstawione w wyżej wspom
nianym artykule wyniki badań, zo
stały oparte na doświadczeniach na 
drewnie zarówno starym jak i no
wym. Autor podaje z wielką do

kładnością sposób sporządzania pró
bek drewna do badań mikroskopo
wych. Na przykład jak należy ciąć, 
w którym miejscu, czym i w  jakich 
warunkach, jak i czym utrwalać 
preparat, jak go barwić celem uzy
skania kontrastów przy fotografo
waniu itp.

Najważniejszym jednakże, a bę
dącym nowością naukową, zagad
nieniem jest podanie nowej masy, 
ułatwiającej preparowanie drewna 
do badań mikroskopowych. Prawie 
od 75 lat. znano i używano dwóch 
sposobów utrwalania: w  parafinie 
i w  celuloidzie. Proces parafinowy 
dawał często wątpliwe rezultaty z 
powodu wielkiej różnicy twardości 
między drewnem a utrwalaczem. Z 
kolei metoda celuloidowa była dro
ga i bardzo powolna, trwająca do 
trzech tygodni. Od co najmniej 
dziesięciu lat czynione były poszu
kiwania zarówno w  histologii ro
ślinnej jak i zwierzęcej znalezienia 
odpowiedniej masy, rozpuszczalnej 
w wodzie. W brukselskim „Institut 
royal du patrimoine artistique“ 
przeprowadzono między innymi 
próby nad karbękwasem 4000 i kar- 
bokwasem 1500 i z różnymi m ie
szaninami tych dwóch produktów 
(polietylen glikolowy).

Po wielokrotnych próbach otrzy
mano mieszaninę 70 do 75°/» wagi 
karbokwasu 4000 i 25 do 30°/q kar- 
bokwasu 1500 jako najodpowied
niejszą. Roztopiona i odpowiednio 
wymieszana daje płyn bezbarwny
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i doskonale przezroczysty. W tem
peraturze 20° С jest to masa biała, 
bardzo słabo higroskopijna, o kon
systencji łoju baraniego. Stosowanie 
tej masy pozwala wykonać w cią
gu 48 godzin przekroje mikrosko
powe, celem oznaczenia cech drew
na nawet zbyt wilgotnego i uszko
dzonego.

Christian Wolters i Johannes 
Tauber, LE TRAITEMENT DES 
PEINTURES: LES SUPPORTS EN 
TOILE (również w języku angiel
skim), „Museum“ (Revue trim e
strielle publiée par l’Unesco) XIII, 
1960, n r  3, s. 153—171.

Artykuł zwraca na siebie uwagę 
nie tyle nowością zawartych w nim 
wiadomości, ile systematycznością 
wykładu i uporządkowaniem za
gadnienia konserwowania malowideł 
na podobraziach płóciennych. Auto
rzy przedstawili przyczyny starsze- 
nia się podobrazia płóciennego, jak 
na przykład ujemny wpływ warun
ków atmosferycznych na zachowa
nie się celulozy itp., a  następnie 
środki i metody zapobiegania proce
sowi jego niszczenia przez zabezpie
czenie, wzmacnianie, dublowanie, 
przedublowywanie itp.

Do ciekawszych momentów wy
kładu należy przedsitawienie dziejów 
płótna jako podobrazia oraz kro
sien. Autorzy zwracają tu między 
innymi uwagę na fakt używania do 
XIX wieku najczęściej płótna lnia
nego, zaś bardzo rzadko jedwabiu. 
Tak na przykład szkołę wenecką 
XVI wieku specjalnie charaktery
zowało grube płótno, o występują
cej osnowie; jej gruba plastyczna 
struktura harmonizowała z zapra
wą.

Odnośnie dziejów krosien malar
skich, o których posiadamy w lite- 
i'aturze niewiele wiadomości, znaj
dujemy w wyżej wspomnianym 
artykule kilka ciekawych wzmia
nek, jak np., że pierwsze krosna na 
kołkach pojawiły się w drugiej po
łowie XVIII stulecia. Pern ety
wspomina o nich w 1754 roku, ja
ko o nowym wynalazku. Uzupełnie
nie wiadomości podanych w arty
kule znajdujemy w 59 fotografiach

tamże zamieszczanych oraz w bar
dzo starannie zebranej bibliografii 
przedmiotu (149 pozycji).

Albert i Paul Philippot, RE
FLEXIONS SUR QUELQUES PRO
BLEMES ESTHETIQUES ET TECH
NIQUES DE LA RETOUCHE, „Bul
letin de l’Institut royal du patri
moine artistique“ III, 1960, s. 163— 
172.

Autorzy dopatrują się w swych 
refleksjach nad zagadnieniem uzu
pełniania ubytków w zabytkach ma
larstwa dwóch zasadniczych pro
blemów: integracji estetycznej oraz 
trwałości materiałów technicznych. 
W swej praktycznej działalności — 
zdaniem autorów — konserwator 
powinien poszukiwać możliwie naj
lepszych rozwiązań tych proble
mów. Następnie autorzy omawiają 
kolejność postępowania przy uzu
pełnianiu braków, w szerokim tego 
słowa znaczeniu, a więc: zaprawy, 
warstwy izolującej, na którą spe
cjalnie zwracają uwagę, podmaló
wek, malowidła właściwego lase
runków i werniksów. Spośród za
wartych tu uwag, szczególnie cenne 
są te  które odnoszą się do postępo
wania przy malowidłach prymity
wów flamandzkich o których tech
nologii posiadamy na ogół niezbyt 
wiele wiadomości.

PUBLIKACJE W JĘZYKU 
NIEMIECKIM

Edgar Denninger, NATURWIS
SENSCHAFTLICHE UNTERSU
CHUNGEN AN EINER AETHIO- 
PISCHEN MALEREI, „Maltechnik“ 
65 Stuttgart, 1959, n r 1, s. 17—19.

W związku z konserwacją malo
wideł ściennych w Lalibel (Etiopia) 
w Instytucie Technologii Malowideł 
w Stuttgarcie przeprowadzono ba
dania przyrodnicze nad ich pigmen
tami i spoiwami, szczególnie żywe 
zainteresowanie budził jednak ro
dzaj lepiszcza jakim przytwierdzo
na była tkanina do ścian kościoła 
wykutego w skale. W wyniku ba
dań mikroskopowych i mdkroche- 
micznyoh stwierdzono, że w malo
widle użyte były pigmenty natural

ne: czerń z węgla drzewnego; ultra
maryna niebieska z lazulitu; auri- 
pigment, trójsiarczek arsenu, cyno
ber kopalny, siarczek rtęci; kreda, 
węglan wapniowy; malachit, zasa
dowy węglan miedziowy; ugier na
turalny, wodorotlenek żelaza i glino- 
krzemian oraz ugier palony, tlenek 
żelaza i glinokrzemian. Jako spoi
wa użyto do nich kazeiny — co 
ustalono dzięki analizie chromato
graficznej, to jest metodzie adsor
pcji selektywnej. Odnośnie środka 
sklejającego płótno ze ścianą ka
mienną przewidywano na pod
stawie doświadczenia, że w skład 
jego wchodzą albuminy (białka pro
ste) krwi oślej lub innego zwierzę
cia. W tym też kierunku poszły ba
dania chromatograficzne.

Wyniki badań dały wiele cen
nych informacji konserwującym a 
równocześnie pozwoliły na stw ier
dzenie, że malowidło jest stare. Na
trafiono natomiast na trudność przy 
ściślejszym datowaniu opartym na 
powyższych wynikach, gdyż wykry
te pigmenty były używane od cza
sów starożytnych aż do wieku XII.

Joachim Goege VEREINFACH
TE HERSTELLUNG MIKROSKO
PISCHER FARBSCHNITTE „Mal- 
teöhnik“ 65 Stuttgart, 1959, n r  4. 
s. 100—106.

Dla współczesnego konserwatora 
nie jest niczym wyjątkowym bada
nie budowy malowideł, przemalów- 
ki itp. pod mikroskopem. Ciągle 
jednak w stadium poszukiwań i 
udoskonalania jest sama metoda 
przygotowania preparatu.

J. Goegen, autor kilku artyku
łów dotyczących sporządzania mi
kroskopowych preparatów farb, w 
omawianej pracy informuje o spo
sobie skrócenia trw ania całego pro
cesu do 30 minut od chwili pobra
nia cząstki farby do momentu roz
poczęcia badania gotowego prepa
ratu. Równie szybkiego rezultatu 
nie można uzyskać z dodatnim wy
nikiem przy zastosowaniu innych 
metod. W skrócie podaje autor po
stępowanie: do utwardzenia prepa
ratu stosuje się „Palativ“ — szybko 
twardniejące tworzywo sztuczne, 
używane przez dentystów. Sam pro-


