CHRZCIELNICA
z kościoła Matki Bożej Różańcowej
w Jamnie-Koszalinie

monogramisty FK.P., 1683, podstawa z XIX w.
wysokość 134,5 cm, szerokość maksymalna 73 cm
drewno, polichromowane i złocenia
nr rej. 186/B poz. 2 z dn. 28.05.1986

Chrzcielnica z kościoła w Jamnie

WNIOSKI Z BADAŃ WARSTW MALARSKICH
Z pobranych na obiekcie próbek wykonano stratygrafie. Wskazują one maksymalnie na 4 warstwy
chronologiczne opracowania malarskiego występujące na chrzcielnicy.
I warstwa chronologiczna.
W najstarszej zachowanej warstwie występuje znaczne zróżnicowane kolorystyczne na elementach chrzcielnicy. Warstwa ta zachowana jest
w złym stanie, ale jest prawie kompletna informacja
o redakcji kolorystycznej. Zły stan zachowania wynika, przede wszystkim, z położenia bezpośrednio
na niej kolejnej warstwy olejnej, która mocno zespoiła się ze starszą, osłabioną warstwą.
Bezpośrednio na drewnie iglastym została położona biała zaprawa kredowa. Pigmenty pierwszej
warstwy są typowe dla malarstwa XVII wiecznego.
Na elementach konstrukcyjnych występuje niebieska smalta – pigment rozpowszechniony w XVII
wieku (zanika jego użycie w XIX w.) Na listwach występuje żółty aurypigment As2S3 i pomarańczowy
realgar As4S4 – pigmenty mineralne , otrzymywane
również sztucznie, stosowane od starożytności, wycofane w XIX wieku ze względu na obecność trującego arsenu. Użyty został też cynober oraz ziarnisty pigment miedziowy (możliwe że malachit)
oraz czerń węglowa. Wszystkie te pigmenty były
kładzione w czystej postaci, nie mieszane ze sobą.
Jedynie w tłach płycin wokół przedstawień wykonana została marmoryzacja z mieszaniny aurypigmentu z błękitem organicznym (najprawdopodobniej indygo) uzyskując odcień zielono niebieski,
na którym wykonano czarną farbą marmoryzację.
Złocenia zostały wykonane złotem i srebrem
w płatkach. Srebro zostało położone na mat na warstwie białej farby (przypuszczalnie olejnej) – bieli
ołowiowej. Na srebrze wykonano zielone i czerwone
laserunki, stosując czerwień organiczną. Płatki złota
położono na ugrowej warstwie (żelazowej z glinokrzemianami) najprawdopodobniej pulment.

minerał
aurypigment

realgar

realgar

aurypigment

Listwy chrzcielnicy po usunięciu warstw wtórnych malowane
czystym aurypigmentem i czystym realgarem.

srebro

Próbka z owocu zdobiącego pilaster korpusu chrzcielnicy –
widać płatek srebra położony na białej podmalówce
z czerwonym laserunkiem wykonanym czerwienią organiczną.
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Płycina z odsłoniętą częściowo najstarszą warstwą marmoryzacji
wykonanej zielononiebieską farbą z czarną marmoryzacją.
Warstwa te jest mocno zespojona z warstwą wierzchnią, przez co
bardzo trudno ją odsłonić.

Warstwy malarskie z łapy – bazy pilastra, widoczne złocenia
na ugrowym podkładzie (pulmencie?) z pierwszej warstwy
chronologicznej.
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Stratygrafia warstw na płycinie z marmoryzacją, widoczne
najstarsze opracowanie mieszaniną błękitu i żółtego pigmentu.
Na tej warstwie w większości obiektu bezpośrednio leży warstwa
szaroniebieskiej marmoryzacji. Jedynie miejscami występuje
zaprawa.

Wielobarwne opracowanie w najstarszej warstwie kapitela pilastra.
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II warstwa chronologiczna
Kolejne opracowanie malarskie zostało od starszego oddzielone miejscami warstwą przeklejenia
z domieszkami (związki żelaza, glinokrzemiany,
fosforany i związki organiczne), tylko w przypadku
stratygrafii 36 natrafiono na fragment białej zaprawy. Możliwe, że jest to fragment kitów kredowych.
Na podstawie odkrywek i stratygrafii można sądzić
że w tej warstwie zastosowano opracowanie o bardzo stonowanej kolorystyce (szaroniebieski, biały,
bordowy).
W drugiej warstwie chronologicznej występuje
przezde wszystkim biel cynkowa, pigment stosowany po 1830 roku– co pozwala datować tę warstwę
najwcześniej na ok. poł. XIX wieku. Szarobłękitna
marmoryzacja zawiera też ultramarynę (najprawdopodobniej syntetyczną o podobnym datowaniu
do bieli cynkowej) oraz domieszkę błękitu organicznego (indygo?).

Nakrywa chrzcielnicy, pozostawiona II warstwa chronologiczna
w płycinach – widoczne iluzjonistyczne opracowanie
z marmoryzacją.
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II WARSTWA
CHRONOLOGICZNA
SMALTA

Próbka z dolnej płyciny korpusu chrzcielnicy, widoczne
w najstarszej warstwie opracowanie gruboziarnistym niebieskim
pigmentem – smaltą. Bezpośrednio na niej leży II chronologicznie
warstwa, która wniknęła w porowatą powierzchnię
gruboziarnistego pigmentu.

Korpus chrzcielnicy, pozostawiona II warstwa chronologiczna
w płycinach – widoczna dobrze zachowana marmoryzacja.
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III warstwa chronologiczna
W następnym opracowaniu kolorystycznym oznaczono biel cynkową, biel barytową, ultramarynę (syntetyczną?), fluoryty. W ramach tych prac przeklejono
całą powierzchnię chrzcielnicy i położono warstwę
białej zaprawy. To opracowanie jest bardziej kolorowe od poprzedniego, wprowadzono zielone laserunki, kolor różowougrowy, ciemnoczerwony. Płyciny
z marmoryzacją pokryto płaskim kolorem szaroniebieskim. Na przykrywie wykonano napis białą farbą.
Na nodze chcielnicy występują dwie warstwy chronologiczne, przy czym wierzchnia jest akrylowa
czyli pochodzi z IV warstwy chronologicznej.
Z przekazów historycznych z tą warstwą należy łączyć nową podstawę chrzcielnicy oraz dodany lambrekin na dole kosza i na podstawie. Podstawa jest
pokryta lakierem, a na lambrekinie występuje jedna
warstwa malarska.

Chrzcielnica przed konserwacją – widoczna w III warstwa
chronologiczna.

Podstawa chrzcielnicy, na nodze występowały dwie warstwy
malarskie. Na zdjęciu odsłonięte pozostałości najstarzej warstwy
malarskiej w kolorze szaroniebieskim – odpowiadającej
III warstwie chronologicznej.
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Niemiecka inskrypcja na pokrywie chrzcielnicy widoczna
w III warstwie chronologicznej. Jest to cytat z Ewangelii
św. Marka (Mk. 10,14): Dopuśćcie dziatkom przychodzić do mnie,
a nie zabraniajcie im; albowiem takich jest królestwo Boże.
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IV warstwa chronologiczna
Występuje jedynie na nakrywie chrzcielnicy. Została
ona wykonana farbami syntetycznymi – akrylowymi – co datuje ją najwcześniej na lata 70. XX w. (pigmenty m.in. biel cynkowa i pigmenty żelazowe).
W nieznanym czasie dodano na środku nakrywy
element ze świecznika – widoczny na zdjęciach archiwalnych.

Nakrywa chrzcielnicy, przed konserwacją – widać
IV chronologicznie warstwę opracowania kolorystycznego oraz
wtórnie zamontowany kwiaton.

IV WARSTWA
CHRONOLOGICZNA

III WARSTWA
CHRONOLOGICZNA

II WARSTWA
CHRONOLOGICZNA

Warstwy z brzegu pokrywy chrzcielnicy – widać II, III i IV warstwę
chronologiczną. Na warstwie IV widoczna półprzezroczysta
warstwa zabezpieczająca.

Wnętrze kościoła w Jamnie, przed 1931, źródło: Bilder aus
Ostpommern, Berlin 1931. Strzałka wskazuje fragment
świecznika zamocowany wtórnie na chrzcielnicy.
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ZAGADNIENIA KONSERWATORSKIE
Po analizie badań i oczyszczeniu obiektu z najmłodszych warstw przemalowań, proponuje się pozostawić na pokrywie III warstwę chronologiczną z inskrypcją, jednocześnie odłączając od chrzcielnicy kwiaton
z lampionu, a w jego miejsce zrekonstruować widoczną na archiwalnych zdjęciach kulę.

1. Propozycja opracowania powierzchni architektonicznych chrzcielnicy
W najstarszej warstwie chronologicznej marmoryzacja występuje na płycinach wokół przedstawień na korpusie chrzcielnicy. Na pozostałych płaskich płaszczyznach korpusu i nakrywy jest położona warstwa smalty. Ponieważ smalta jest mocno związana z II warstwą chronologiczną, trudno jednoznacznie wykluczyć
ewentualność, że miała marmoryzację. Jednak marmoryzacja z płycin wokół przedstawień jest opracowana
innym zestawem pigmentów, co wskazuje, że najprawdopodobniej pozostałe płyciny były pomalowane na
niebiesko na płasko.
Najstarsza warstwa mamoryzacji oraz smalty jest trudna do odsłonięcia, ponieważ bardzo mocno jest związana z II warstwą chronologiczną, zachowaną w dość dobrym stanie marmoryzacją o nieco innej kolorystyce. W związku z powyższym możliwe jest do zaproponowania następujące postępowanie konserwatorskie
1A. Usunięcie II warstwy chronologicznej i odsłonięcie najstarszych warstw, pomimo faktu ich bardzo złego
stanu zachowania. A następnie wykonanie uzupełnień i rekonstrukcji na podstawie zachowanych śladów.
1B. Pozostawienie jedynie II warstwy chronologicznej na fragmentach warstwy pierwotnej, tj. w obszarze
marmoryzacji i błękitach. Na pozostałych elementach odsłonięcie pozostałości oryginalnej kolorystyki i wykonanie rekonstrukcji na podstawie zachowanych śladów.
1C. Pozostawienie II warstwy chronologicznej w obrębie marmoryzacji, zabezpieczenie powierzchni i wykonanie rekonstrucji kolorystycznej warstwy pierwotnej na podstwawie odkrywek (w tym odsłoniętej jednej płyciny wokół przedstawienia).
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SCHEMAT (na powtarzającym się
fragmencie chrzcielnicy) rekonstrukcji
kolorystycznej I warstwy
chronologicznej na podstawie
odsŁoniętych fragmentów polichromii
(bez niebieskich fragmentów
i marmoryzacji)
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SCHEMAT (na powtarzającym się
fragmencie chrzcielnicy) najstarszej
kolorystyki na podstawie zebranych
informacji – I chronologia
wariant 1A i 1C
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SCHEMAT KOLORYSTYKI
(na fragmencie chrzcielnicy)
połączenie I i II warstwy
chronologicznej –
zachowanie marmoryzacji
z II warstwy chronologicznej
wariant 1B
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2. Propozycja rozwiązania kolorystycznego powierzchni elementów, na których
nie zachowała się I warstwa chronologiczna.
Niestety nie udało się odnaleźć zachowanych najstarszych warstw malarskich w obrębie dolnych listew,
dlatego proponuje się zastosować kolory z palety I chronologii: zielony , czarny i niebieski,
Brakuje również informacji o kolorze łusek na esownicy z nakrywy. Wg. zachowanych fragmentów powtarza się układ kolorystyczny co czwartej łuski : zielona, czerwona, niebieska, brak. Jako brakujący kolor
proponuje się użycie żółtego.
SCHEMAT KOLORYSTYKI
(na fragmencie chrzcielnicy)
I warstwa chronologiczna
z rozwiązaniem
kolorystycznym na elementach
gdzie nie zachowała się I warstwa
chronologiczna
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3. Propozycja przywrócenia oryginalnej formy pokrywy
Na podstawie zdjęcia archiwalnego ustalono formę środkowej kuli z nakrywy. Proponuje się odtworzyć
kulę i powtórzyć kolorystykę z mniejszych elementów.
SCHEMAT KOLORYSTYKI
(na fragmencie chrzcielnicy)
I warstwa chronologiczna
z przywróceniem oryginalnej
formy pokrywy

Fragment zdjęcia archiwalnego. Wnętrze kościoła
w Jamnie, przed 1939, źródło: Muzeum Narodowe
w Szczecinie, nr neg. MNS AFoto 14627. Widać
środkową kulę nakrywy.
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4. Proponuje się pozostawić XIX wieczna podstawę z późniejszym lambrekinem
Poszukiwanie materiałów archiwalnych, analogii oraz badania historyczne nie pozwoliły na dokładne
ustalenie kształtu pierwotnego lambrekinu oraz formy podstawy. Dlatego proponuje się ich pozostawienie i wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów. Noga chrzcielnicy pochodzi najprawdopodobniej
z tego samego czasu co podstawa. Proponuje się wykonanie rekonstrukcji pierwotnego opracowania kolorystycznego tego elementu.
Lambrekin był pomalowany jedną warstwą pochodzącą z ostatniego opracowania kolorystycznego, aby
dopasować jego kolorystykę do przywróconej redakcji pierwotnej proponuje się zastosowanie koloru
z palety najstarszego opracowania – pomarańczowy – na dole korpusu.
Drewno podstawy pokryte było jedynie warstwą lakieru, przypuszczalnie wtórnego. Proponuje się oczyszczenie drewna i zabezpieczenie jego powierzchni. Również lambrekin na podstwaie proponuje się pozostawić w drewnie scalonym kolorystycznie z drewnem podstawy.
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SCHEMAT KOLORYSTYKI
(na powtarzającym się
fragmencie chrzcielnicy)
I warstwa
chronologiczna
z kolorystyką
elementów
XIX. wiecznych
Wariant 1.A
lub 1.C
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SCHEMAT KOLORYSTYKI
(na powtarzającym się
fragmencie chrzcielnicy)
I warstwa
chronologiczna
połączona z marmoryzacją
i szaroniebieskim
z II warstwy
chronologicznej
z kolorystyką
elementów
XIX. wiecznych
Wariant 1.B
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