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NAUKA SCIENCE

Natalia Kucia

Wpływ oryginalnej symboliki polichromowanej
rzeźby drewnianej „Chrystus Ukrzyżowany na Palmie”
z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie na kreację
estetyczną procesu konserwatorskiego1

The influence of the original symbolic
of the polychrome wooden sculpture “Christ Crucified
on the Palm” from the Dominican church in Lublin
on the aesthetic creation of the conservation process1

Chrystus Ukrzyżowany na Drzewie Palmowym z ok.
1740 (?) roku, pochodzący z kościoła oo. Dominikanów
w Lublinie – to nietypowy krucyfiks, wielokrotnie pod-
dawany rozmaitym próbom odnowienia, których skutki
miały fatalny wpływ na obiekt, jego wygląd oraz stan za-
chowania. Przeprowadzone podczas ostatniej konserwacji
zabiegi o charakterze technicznym i plastyczno-estetycz-
nym pozwoliły na uczytelnienie zachowanych pierwot-
nych form rzeźbiarskich i polichromii. Rzeźba została
gruntownie przebadania od strony technologicznej oraz
historycznej i ponowne szczegółowo zadatowana, dzię-
ki wnikliwej analizie analogicznych przedstawień, ich
genezy, ikonografii (aż do epoki baroku, z którego po-
chodzi rzeźba), ze szczególnym uwzględnieniem tema-
tyki Krzyża Żywego oraz wieloaspektowej symboliki
palmy.

Konserwacja obiektu miała charakter zachowawczy,
bardziej muzealny, gdyż taki kierunek ma jego aktualna
ekspozycja w zakrystii kościoła oo. Dominikanów w Lu-
blinie. Założono, że ewentualne dalsze zabiegi plastycz-
no-estetyczne, zmierzające do pełnej konserwacji obiek-
tu, byłyby niewskazane, gdyż pierwotna forma tego uni-
katowego przedstawienia mogłaby zostać w ten sposób
zaprzepaszczona, a to ona właśnie, nawet przy tej skali
zniszczeń, stanowi wartość zabytkową obiektu.

Rzeźba ta jest bardzo nietypowym przedstawieniem
Chrystusa Ukrzyżowanego. Powstała prawdopodobnie
w II ćwierci wieku XVIII, około 1740 roku, lub też nie-
co po tej dacie, uznanej przez historyków sztuki za gra-
niczną2. Na ten właśnie moment wskazuje też stylistyka
rzeźby, sposób modelunku i kształtowania ciała, włosów
oraz fałdów perizonium. Odnalezione bliskie analogie
malarskie i graficzne pochodzą z tego właśnie okresu. Nie

Christ Crucified on the Palm Tree from app. 1740
(?), found in the Dominican church in Lublin, is a unique
crucifix, has been subjected to numerous attempts at ren-
ovation which had disastrous results for the object, its
appearance and state of preservation. The technical and
artistic – aesthetic treatment it underwent during the re-
cent conservation allowed for making the preserved orig-
inal forms of sculpture and polychrome more legible.
The sculpture was thoroughly examined from the tech-
nological and historical angle and again precisely dated
thanks to a thorough analysis of analogical renderings,
their origin, iconography (as far as the Baroque epoch
which the sculpture came from), with particular emphasis
on the issue of the Living Cross and many-sided sym-
bolism of the palm tree.

Conservation of the object was of preservative, mu-
seum character, since such is the direction in its current
exhibition in the vestry of the Dominican church in Lu-
blin. It was assumed that potential further plastic-aes-
thetic treatment aimed at a full conservation of the ob-
ject would be inadvisable, since the original form of that
unique representation might have been irretrievably de-
stroyed, and even at that scale of damage it constitutes
the historical value of the object.

The sculpture is a unique rendering of Crucified
Christ. It might have been created in the second half of
the 18th century, in approximately 1740, or not long after
that date regarded as borderline by art historians2. The
stylistics of the sculpture, its manner of modelling and
sculpting the body, hair and folds of perisonium seems
to point out at that date. Close analogies found in paint-
ing and graphics come from that particular period. It can-
not be a work from the 17th century, as was believed be-
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może to być dzieło XVII-wieczne, jak dotąd uważano,
jednak dokładne ustalenie warsztatu rzeźby nie jest, nie-
stety, możliwe. Stylistyka rzeźby wskazuje na jej wschod-
nie pochodzenie, być może jest to nawet Lwów lub jego
okolice. Wstępnie można by ją powiązać z kręgiem lwow-
skim, chociażby ze względu na bliskość geograficzną
wschodnich granic ówczesnego państwa polskiego.
Przedstawienie cechuje jednak pewien prowincjonalizm,
co nie pozwala go dostatecznie zbliżyć do żadnego z rzeź-
biarzy lwowskich. Mimo to lubelski krucyfiks ma w so-
bie coś charakterystycznego dla warsztatu bardziej na-
wet samego Pinsla, niż któregokolwiek z innych twór-
ców rokokowych.

Szczegółowe losy obiektu nie są znane. Klasztor lu-
belski nie musiał być wcale jego pierwotnym miejscem
przeznaczenia (mogli to być choćby dominikanie lwow-
scy, jak i każda inna, niekoniecznie dominikańska, świą-
tynia położona na wschodnich krańcach ówczesnej
Rzeczpospolitej). Brak jest jakichkolwiek bliższych do-
kumentów dotyczących powstania krucyfiksu, wzmia-
nek na temat fundacji, informacji, w jaki sposób rzeźba
znalazła się w Lublinie. Obiekt nie był wymieniany w in-
wentarzach lub też zaginęły one pośród burzliwych lo-
sów lubelskiego klasztoru. Jednak obecność tego wyjąt-
kowego przedstawienia w tym miejscu nie dziwi, bo
Drzewo Krzyża miało tu zawsze szczególne znaczenie
ze względu na obecność relikwii Krzyża Świętego (do
1991 roku, kiedy zostały skradzione).

W ciągu wieków rzeźba uległa wielu przekształce-
niom nie tylko kolorystycznym, ale i niefachowym re-
peracjom, drastycznym ingerencjom, powodującym róż-
nego rodzaju zniszczenia, wskutek czego w dużej mie-
rze straciła swą kultową funkcję.

Ukrzyżowany na Palmie to bardzo nietypowy i ory-
ginalny przykład barokowego krucyfiksu. Przedstawie-
nie składa się zasadniczo z dwóch części: figury Chry-
stusa i sylwetowo ujętej palmy, do której on jest przy-
mocowany w 2/3 jej wysokości.

Sama rzeźbiona postać Chrystusa jest bardzo typowa
dla stylistyki epoki baroku. Przed konserwacją dostrze-
gamy nieco krępą, wręcz przysadzistą w swych propor-
cjach postać, choć rzeźbioną muskularnie i ze znajomo-
ścią anatomii. Ciało Ukrzyżowanego rozpięte jest na
drzewie palmy, pełniącym tu funkcję krzyża – stąd nowa
nazwa: Krucyfiks Palmowy.

Pierwotna ogólna forma rzeźbiarska tego przedsta-
wienia uległa zniszczeniu. Polichromia została przykry-
ta kolejnymi przemalowaniami olejnymi, które zatraciły
precyzyjny rzeźbiarski modelunek zarówno figury Chry-
stusa, jak i rzeźbionej, sylwetowo potraktowanej palmy.
Muskulatura mięśni, drobiazgowa forma rzeźbiarka sprę-
żystych pukli włosów, a nawet przepaski biodrowej (pe-
rizonium) zostały zagubione. Titulus, rzeźbiony emble-
mat z napisem „INRI”, niemal zmienił swoją formę z fi-
ligranowego, złoconego proporca na oblaną białą pole-
wą tablicę, z literami zaznaczonymi ciemnym błękitem;
przymocowaną prowizorycznie w koronie liści na me-
talowych gwoździach.

Wszystkie szczegóły i ażury pokryte zostały grubą war-
stwą olejnych przemalowań. Tą samą farbą pokryto także
niefachowe uzupełnienia ubytków dłoni i stóp, które cał-
kowicie utraciły swój modelunek. Dwa palce prawej dło-

fore, however establishing precisely where and when it
was made is unfortunately impossible. The sculpture sty-
listics indicates its eastern origin, it might even have been
Lviv or its vicinity. Initially the sculpture might be asso-
ciated with the Lviv region if only because of geograph-
ical proximity of the eastern border of the Polish state.

The representation is, however, characterized by cer-
tain provincialism, which does not allow for attributing
it to any of the sculptors from Lviv. Nevertheless, the
crucifix from Lublin possesses certain features more char-
acteristic even for the craftsmanship of Pinsel himself
than any other among Rococo creators.

Detailed history of the object is not known. The Lu-
blin monastery might not have been its original destina-
tion (it might have been the have been the Dominican
monastery in Lviv or any other, not necessarily Domin-
ican temple located on the eastern outskirts of the Polish
Republic). There is no detailed record concerning the
making of the crucifix, or mentions about its foundation
or a manner in which the sculpture ended up in Lublin.
The object was not mentioned in any inventories or they
may have been lost in the course of the turbulent history

Ryc. 1. Na zdjęciu z 1962 r. rzeźba Ukrzyżowany na Palmie w tzw.
Drugiej Zakrystii kościoła dominikanów w Lublinie – fot. St. Michal−
czuk
Fig. 1. In the photo from 1962, the sculpture of Christ Crucified on
the Palm in the so called Second Vestry of the Dominican church in
Lublin. Photo by St. Michalczuk
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Ryc. 2. Na zdjęciu rzeźba Chry−
stus Ukrzyżowany na Palmie po
konserwacji – fot. J. Pierzchała
Fig. 2. In the photo the sculpture
of Christ Crucified on the Palm af−
ter conservation – photo by
J. Pierzchała

Ryc. 3. Rzeźba Chrystus Ukrzy−
żowany na Palmie, przed konser−
wacją – fot. N. Kucia
Fig. 3. The sculpture of Christ Cru−
cified on the Palm, before conser−
vation – photo by N. Kucia.

Ryc. 4. Rzeźba Chrystus Ukrzy−
żowany na Palmie, przed konser−
wacją – fot. N. Kucia
Fig. 4. The sculpture of Christ Cru−
cified on the Palm, before conser−
vation – photo by N. Kucia.

Ryc. 5. Chrystus Ukrzyżowany na
Palmie, zbliżenie fragmentu po od−
czyszczeniu – fot. J. Pierzchała
Fig. 5. Christ Crucified on the
Palm, close−up of a fragment after
cleansing – photo by J. Pierzchała.

Ryc. 6. Chrystus Ukrzyżowany na
Palmie, fragment obiektu po kon−
serwacji – fot. J. Pierzchała
Fig. 6. Christ Crucified on the
Palm, fragment of the object after
conservation – photo by J. Pierz−
chała

Ryc. 7. Chrystus Ukrzyżowany na
Palmie, fragment obiektu po kon−
serwacji – fot. J. Pierzchała
Fig. 7. Christ Crucified on the
Palm, fragment of the object after
conservation – photo by J. Pierz−
chała

Ryc. 8. Chrystus Ukrzyżo−
wany na Palmie, obiekt po
konserwacji – fot. J. Pierz−
chała
Fig. 8. Christ Crucified on
the Palm, object after
conservation – photo by
J. Pierzchała

Ryc. 9. Chrystus Ukrzyżo−
wany na Palmie, obiekt po
konserwacji – fot. J. Pierz−
chała
Fig. 9. Christ Crucified on
the Palm, object after
conservation – photo by
J. Pierzchała
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ni Chrystusa – wskazujący i środkowy – zostały dorzeź-
bione w samym drewnie, niepokryte zaprawą ani żadną
warstwą malarską, nieco za krótkie w proporcji do reszty
dłoni, wyprostowane w geście błogosławieństwa, charak-
terystycznym dla rzeźb już XIX-wiecznych. Zachowane
drewniane gwoździe, łączące figurę Chrystusa z palmą
(„wbite” w dłonie), pochodzą z dwóch różnych okresów
historycznych i pokryte są olejną przemalówką, położoną
bezpośrednio na drewnie. Palma została w całości prze-
malowana w technice olejnej na kolor czarny.

Ikonografia tego przedstawienia ma niezwykle boga-
tą symbolikę. Palma pojawiła się jako element znaczący
już w starożytności. Natomiast w interesującym nas przy-
padku istotna jest przede wszystkim symbolika chrze-
ścijańska, zgodnie z którą palma to przede wszystkim
desygnat nieśmiertelności, chwały i szlachetnego pięk-
na. Traktowano ją jako symbol męczeństwa, wierności
i ostatecznego zwycięstwa dobra nad złem oraz życia nad
śmiercią. Symbolizuje zwycięstwo i wieczną nagrodę dla
męczenników. Dlatego też stała się nieodłącznym ele-
mentem triumfalnego wjazdu Jezusa do Jerozolimy,
o czym piszą wszyscy czterej Ewangeliści. Tak dobrze
znana nam dzisiaj palma wielkanocna, odwołująca się do
tradycji Niedzieli Palmowej, wyglądem nie przypomina
palmowych liści, a zastąpiła ją gałązka wierzby, która
w symbolice kościoła jest znakiem Zmartwychwstania
i nieśmiertelności duszy. Od średniowiecza postacie świę-
tych męczenników były przedstawiane z atrybutem
w postaci palmy – gałązki palmowej w dłoni czy minia-
turowej palmy opartej o fałdy szat, natomiast palma w tle
pejzażu jest metaforą rajskiego ogrodu.

Był wreszcie okres w sztuce sakralnej, kiedy na pal-
mie przedstawiano samego Ukrzyżowanego Chrystusa.
W tym wypadku palma symbolizować miała drzewo ży-
cia, w którym chwała i świadectwo wierności aż do krwi
są nierozerwalne. Tu palma staje się krzyżem.

Krzyż to jeden z najstarszych znaków. Wskazuje na
miejsce przecięcia, czyli dokładny punkt3, który sam w so-
bie jest doskonale neutralny, ale gdy pionową linię przed-
łużyć w dół, następuje natychmiastowe wyobrażenie
znaku wiary chrześcijańskiej. Lecz łacińskie crucis (cier-
pienie) znajduje zupełnie nowe znaczenie w przedsta-
wieniach figuralnych ukrzyżowanego Chrystusa – od-
tąd znak ten oznaczać będzie Mękę i Śmierć.

Szybko staje się on najważniejszym symbolem chrze-
ścijaństwa – znakiem Chrystusa, nie zaś samym narzę-
dziem Jego Męki. Ten atrybut kaźni Jezusa ewoluował
przez wieki i samo przedstawienie Ukrzyżowanego wie-
lokrotnie zmieniało swą postać. Żyjący, tronujący Chry-
stus w manuskule karolińskiej, ubrany w kolorowe sza-
ty – to obnażony, ze schematycznie potraktowanymi że-
brami, Chrystus w sztuce romańskiej Francji, Jego oczy
zamykają się, gdy umiera od rany w boku. W gotyku sta-
je się cierpiącym Chrystusem konającym, który, po wy-
idealizowanym w formie estetycznej renesansie, nabie-
rze bardziej ekspresyjnych form w baroku. Krzyż coraz
częściej „żyje”, przeradza się w roślinne formy krzyża
widlastego, stając się stopniowo ulistnionym drzewem –
arbor crucis, drzewem wiedzy i życia, arbor vitae et scientiae,
czy wręcz kwitnącym crux florida z gniazdem pelikana.
Tak różnorodna, zdynamizowana ekspresyjnie forma
ewoluowała bez końca, by w połowie XVII wieku po-

of the Lublin monastery. However, the presence of this
unique representation is not surprising in this place as
the Living Cross has always been particularly venerated
here because of the presence of relics of the True Cross
(until 1991, when they were stolen).

Throughout the centuries the sculpture underwent
numerous transformations involving not only its colour
scheme but also inept repairs and drastic interventions
causing various damage, due to which it largely lost its
cult function.

Crucified on the Palm is a very rare and original ex-
ample of a Baroque crucifix. The representation consists
basically of two parts: the figure of Christ and the sil-
houette of the palm to which the figure has been fixed at
2/3 of its height.

The carved figure of Christ itself is very typical for
the Baroque epoch. Before conservation we could see
a slightly chunky, almost squat figure in its proportions,
although muscular and carved with obvious knowledge
of anatomy. The body of the Crucified Christ is stretched
on a palm tree which serves here as the cross – hence the
new name: the Palm Crucifix.

The original overall form of this representation has
been destroyed. The polychrome was covered with sub-
sequent layers of oil paint which erased the precise sculpt-
ing of both the figure of Christ and the carved silhouette
of the palm. Meticulously carved muscular body, springy
ringlets of hair, and even the loincloth (perisonium) were
all distorted. The titulus, a carved emblem with the in-
scription “INRI”, almost changed its form from a fili-
gree, gilded pennant to a tablet covered with white glaze
and letters traced in dark indigo; it was provisionally fixed
in the crown of leaves with metal nails.

All the details and openwork were covered with
a thick layer of oil paint. The same paint was applied to
cover inept repairs of the losses in hands and feet which
completely erased their original sculpting. Two fingers
on the right hand of Christ – the index and middle one –
were added carved in the same wood, not covered with
ground or any layers of paint, slightly too short in pro-
portion to the rest of the hand, and straightened in the
gesture of blessing characteristic for sculptures from the
19th century. The preserved wooden nails fastening the
figure of Christ to the palm (“stuck” in his hands) come
from two different periods in history and are covered
with a layer of oil paint applied directly on wood. The
whole palm was covered with black oil paint.

The iconography of this representation is abundant
in symbols. The palm appeared as a meaningful element
already in the antiquity. However, in the case in ques-
tion we are mainly interested in the Christian symbol-
ism according to which the palm primarily designates
immortality, glory and noble beauty. It was treated as
a symbol of martyrdom, fidelity and the ultimate victory
of good over evil, and life over death. It symbolizes vic-
tory and the eternal reward for martyrs, that is why it
became an inherent element of a triumphant entry of
Jesus to Jerusalem, which was mentioned by all the four
Evangelists. The well-known Easter palm, alluding to the
tradition of Palm Sunday, does not resemble palm leaves
but was replaced by a willow twig which, in church sym-
bolism, is a sign of Resurrection and immortality of soul.
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wrócić w ujednoliconej formie Chrystusa Ukrzyżowa-
nego ze wszystkimi oznakami cierpienia. Władze kościel-
ne sprecyzowały w końcu wygląd takiego przedstawie-
nia i dzięki swego rodzaju cenzurze każdy wiedział już
dokładnie, ile było gwoździ, jaki kształt powinno mieć
perizonium, na którą stronę opadała głowa; nieodłącz-
nym elementem stał się również titulus.

Specyficzną formę krzyża obrał wspomniany krzyż
żywy – „Drzewokrzyż”4 . Krzyżem życia nazywany jest
też czasem krzyż łaciński, inaczej Krzyż Chrystusa (oczy-
wiście z uwagi na kryptologiczne konotacje) – Drzewo
Krzyża, skropione Krwią Chrystusa ożyło i zakwitło.
Przedstawiany jest jako drzewo z liśćmi, kwiatami lub
owocami, jest żywotnym, posiadającym utajone moce,
drzewem życia. Odróżnia się wyraźnie od wszystkich
innych znanych typów krzyża.

W czasach późniejszych forma Krzyża Żywego zdaje
się prawie całkowicie zanikać5. Przedstawienie niemal
identyczne z lubelskim pochodzi z przełomu XVII
i XVIII w. (miedzioryt przedstawiający bł. Juliannę z Cor-
nillon, adorującą przed ołtarzem krucyfiks z Chrystusem
ukrzyżowanym na palmie)6. Z kręgu polskich domini-
kanów pochodzi również alabastrowa Madonna św. Jac-
ka z Klasztoru oo. Dominikanów we Lwowie z przeło-
mu XIV i XV wieku. Odnaleźć można jeszcze co naj-
mniej kilka przedstawień w tym typie.

Wobec tak bogatego i pełnego różnorodności obcią-
żenia semantycznego konserwacja lubelskiego Ukrzyżo-
wanego na Palmie musiała różnić się od innych, podob-
nych prac. Przeznaczenie obiektu uniemożliwiło więk-
szy zakres konserwacji estetycznej i ograniczyło ją do
zabiegów absolutnie niezbędnych. Problemy wynikłe
podczas konserwacji być może staną się podstawą do
przyszłej dyskusji na temat zakresu działań konserwa-
torskich oraz konserwacji zachowawczej dzieł sztuki
powracających do kultu; dyskusji, czy zniszczenia, ma-
jące wpływ na wartość historyczną, będące niemymi
świadkami przeszłych tragedii narodowych, dewalory-
zują zabytek i degradują przestrzeń sakralną.

W omawianym, konkretnym przypadku prace kon-
serwatorskie nad rzeźbą Ukrzyżowanego na Palmie spro-
wadziły się do pełnej konserwacji technicznej obiektu,
z niewielkim zakresem zabiegów o charakterze plastycz-
no-estetycznym. Prace techniczne zmierzały do ustabi-
lizowania pierwotnych materiałów, z których wykonana
jest rzeźba. Odczyszczony obiekt poddany został zabie-
gowi strukturalnej impregnacji wzmacniającej, połączo-
nej z dezynsekcją. Wprowadzona we włókna osłabione-
go drewna żywica syntetyczna skutecznie skonsolidowała
pył drzewny, w który zaczęło zamieniać się zabytkowe
drewno. Wprowadzony został jednocześnie środek owa-
dobójczy. Odsłonięta została zachowana pierwotna po-
lichromia, w tym warstwy złoceń i srebrzeń z barwnym
laserunkiem. Zdjęte zostały wszystkie, późniejsze od
warstw pierwotnych, nawarstwienia, skutki niefacho-
wych reperacji, gwoździe, nieestetyczne kity oraz grube
warstwy kleju. Obiekt został odczyszczony również
z wtórnych przemalowań olejnych, usunięta została gru-
ba warstwa brudu przykrywająca pierwotną polichromię,
która, przeklejona klejem glutynowym oraz przesączo-
na farbą olejną, została mocno utrwalona, tworząc kolej-
ne mało estetyczne nawarstwienie7.

Since the medieval period, the figures of saints and mar-
tyrs were represented with an attribute in the shape of
a palm – either a palm leaf in the hand or a miniature
palm leaning against the folds of clothes, while a palm in
the landscape background is a metaphor of the Garden
of Eden.

There was a period in church art when Crucified
Christ was represented on the palm. In that case the palm
was to symbolise the tree of life in which glory and testi-
mony of fidelity until blood was shed were inseparable.
There the palm became the cross.

A cross is one of the oldest tokens. It indicates the
intersection, i.e. the precise point3 which in itself is per-
fectly neutral, but when the vertical line is prolonged
downwards it immediately becomes the symbol of the
Christian faith. But Latin crucis (suffering) acquired
a completely new meaning in the figurative representa-
tions of crucified Christ – since then the sign would de-
note the Passion and Death.

It quickly became the most important symbol of Chris-
tianity – the sign of Christ, not merely the instrument of
His Passion. That attribute of Jesus’ torment evolved
throughout the centuries and so did the representation of
Crucified Christ which changed its form many times. Liv-
ing, enthroned Christ in the Carolingian minuscule,
dressed in colourful robes – was the naked Christ with
schematically marked ribs in the art of Romanesque
France, whose eyes closed when He died from the wound
in His side. In the Gothic period He became the suffering
Christ in agony who, after the idealized aesthetic form of
the Renaissance, acquired more expressive forms in the
Baroque period. More and more frequently the cross was
“alive”, transformer into plant forms of a forked cross,
gradually becoming the leaved tree of arbor crucis, the
tree of knowledge and life – arbor vitae at scientiae, or the
blossoming crux florida with a pelican’s nest. The varied,
expressively dynamic form evolved endlessly until, by the
mid-17th century, it returned in the homogeneous form
of Crucified Christ with all the tokens of suffering. The
church authorities finally precisely defined the appearance
of such a rendering and due to a specific kind of censor-
ship everybody knew exactly how many nails there were,
what shape the perisonium should have, which side the
head was drooping; the titulus also became an inherent
element.

A specific form of the cross was chosen by the al-
ready mentioned living cross – the “Tree of the Cross”4 .
The Latin cross is also sometimes called the cross of life,
also known as Christ’s Cross (naturally because of its
cryptologic connotations) – the Tree of the Cross sprin-
kled with Christ’s Blood revived and blossomed. It is
represented as a tree with leaves, flowers or fruit, is a vital
tree of life endowed with mystical powers. It is clearly
distinct from any other known types of the cross.

In later periods the form of the Living Cross seems
to have almost completely disappeared5. A rendering al-
most identical to the one in Lublin comes from the turn
of the 17th and 18th centuries (a copperplate engraving
representing the St. Juliana of Mt. Cornillon, in front of
an altar adoring the crucifix with Christ crucified on the
palm6). An alabaster Madonna of St. Jack in the Domin-
ican Monastery in Lviv from the turn of the 14th and 15th
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Ryc. 10. Chrystus Ukrzyżowany na
Palmie, pierwotna kolorystyka przed−
stawienia – proj. N. Kucia
Fig. 10. Christ Crucified on the Palm,
original colour scheme of the render−
ing – project by N. Kucia

Ryc. 12. Dekoracyjnie udrapowa−
ne perizonium. Ukrzyżowanie, Ro−
ger van der Weyden, ok. 1440
Fig. 12. Decoratively draped
perisonium. The Crucifixion, Rogi−
er van der Weyden, app. 1440

Ryc. 11. Perizonium z dwoma wę−
złami. Krucyfiks z Frauenbergu,
XII w.
Fig. 11. Perisonium with two
knots. The Crucifix from Frauen−
berg, 12th c.

Ryc. 14. Krzyż jako crux florida, arbor vitae. Psałterz Roberta z Lin−
desey, przed 1222 rokiem
Fig. 14. The cross as crux florida, arbor vita. The Psalter of Robert
de Lindesey, before 1222

Ryc. 13. Krzyż jako arbor crucis i crux florida z gniazdem pelikana. Mszał
z Reims 1285–1297
Fig. 13. The cross as arbor crucis and crux florida with a pelican’s nest.
The Reims Missal, 1285–1297
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Konserwacja estetyczna sprowadziła się do uzupeł-
nienia ubytków formy rzeźbiarskiej (pęknięcia drewna,
szczeliny na łączeniach elementów rzeźby, otwory po
owadach). Uzupełnione zostały również brakujące pal-
ce dłoni i stóp oraz liście palmowe, wykonane zostały
w masie drewnopodobnej Axon S. C. 258, podbarwio-
nej na kolor drewna. Tworzywo to umożliwiło również
sklejenie tym samym materiałem odłamanych części
obiektu. Zastosowany kit szczelnie wypełnił otwory po
drewnojadach oraz pęknięcia drewna, które zostały za-
mknięte, by nie zaburzać całościowego odbioru rzeźby.
Powierzchnia wykonanych kitów została opracowana
rzeźbiarsko i zrównana z powierzchnią drewna. Właści-
wości zastosowanej żywicy umożliwiły przeprowadze-
nie nawet niewielkich retuszy ubytków formy rzeźbiar-
skiej. Podczas konserwacji odjęta została, oceniona jako
bezwartościowa reperacja, XIX-wieczna rekonstrukcja
szczytu korony palmowych liści, a ich forma rzeźbiarska
ponownie prawidłowo odczytana. Nowy szczyt został
domontowany do górnej części palmy za pomocą trady-
cyjnych drewnianych połączeń stolarskich.

Wykonane zabiegi przeprowadzono z zachowaniem
największej ostrożności oraz poszanowaniem dla sub-
stancji zabytkowej obiektu. Wszystkie użyte materiały są
całkowicie odwracalne, stosunkowo łatwe do usunięcia
bez szkody dla obiektu. Konserwacja ta przedłuży żywot
rzeźby, a także pozwoli na ewentualne dalsze zabiegi pla-
styczno-estetyczne.

century also comes from the circle of Polish Domini-
cans. At least a few more representation of that type could
be found.

With such a rich and varied semantic burden, con-
servation of the Christ Crucified on the Palm from Lub-
lin had to differ from other similar pieces. The purpose
of the object prevented a wider range of esthetic conser-
vation and limited it to the absolutely indispensable treat-
ment. Problems encountered during the conservation
might become a springboard for a future discussion con-
cerning the range of conservation work and the issue of
preservative conservation of art masterpieces which are
to become cult objects again; a discussion whether dam-
age influencing its historical value but bearing evidence
of past national tragedies devalue the object or degrade
the sacred space.

In the concrete case discussed here, conservation
work on the sculpture of Christ Crucified on the Palm
involved the full technical conservation of the object, with
a limited range of artistic – aesthetic treatment. Techni-
cal work was aimed at stabilising original materials from
which the sculpture was made. The cleansed object un-
derwent the process of reinforcing structural impregna-
tion combined with pest control. Synthetic resin intro-
duced into the fibres of weakened wood effectively con-
solidated the wood dust into which the old wood timber
began to change; a pesticide was also applied. The pre-
served original polychrome was revealed, including lay-
ers of gold-leaf and silver-plate with colourful glaze. All
the accumulations, later than the primal layers, results of
inept repairs, nails, unaesthetic putty and thick layers of
glue were removed. The object was also cleansed of ac-
cumulated layers of oil paint, and a thick layer of dirt
was removed from the original polychrome which, per-
meated with a glutinous binder and seeped through with
oil paint, had consolidated and created yet another unaes-
thetic accumulation7.

Aesthetic conservation involved filling in the gaps in
the sculpture (cracks in wood and in places where ele-
ments of the sculpture joined, holes made by insects).
The missing fingers and toes as well as palm leaves were
also replaced, which were made using wood-coloured
wood-imitating mass Axon S. C. 258. The material also
allowed for using it to glue the broken off parts of the
sculpture. The applied putty tightly filled the holes made
by wood-eating insects and cracks in wood which were
closed in order not to disturb the overall reception of the
sculpture. The surface of the applied putty was appro-
priately sculpted and rubbed down to the level of the
wood surface. Properties of the applied resin allowed for
making even small alterations to the missing fragments
of the sculpture. During the conservation, the 19th-cen-
tury reconstruction of the top of the palm leaf crown
evaluated as a worthless repair was removed, and the
sculpted form of the leaves was properly recognised. The
new top was added to the upper part of the palm using
traditional wooden carpentry joints.

The whole renovation treatment was carried out us-
ing utmost care and with respect for the historic sub-
stance of the object. All the used materials are wholly
reversible and relatively easy to remove without damag-
ing the object. Conservation will prolong the life of the

Ryc. 15. Symboliczne perizonium ze sznura przytrzymującego Chry−
stusa do krzyża, Hans Burgkmair
Fig. 15. Symbolic perisonium from the rope tying Christ to the cross,
Hans Burgkmair
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Rzeźba poddana została całościowej i kompletnej
konserwacji techniczno-zachowawczej, ponadto upo-
rządkowane zostały rażące ubytki formy rzeźbiarskiej.
Dalsze prace plastyczno-estetyczne, jak wspomniano
wcześniej, uznano za zbytnią ingerencję, dopuszczającą
możliwość przekłamania względem nieistniejącej już
formy. Celowo pozostawione zostały nieuzupełnione
częściowe ubytki formy rzeźbiarskiej oraz znaczne ubytki
zaprawy, polichromii, pulmentu, złoceń, srebrzeń i lase-
runku. Pokrycie uzupełnianego ubytku zaprawą niemal
zawsze wiąże się z pewnymi zniszczeniami partii zacho-
wanej warstwy pierwotnej – zaprawy (to samo dotyczy
partii pulmentu, złoceń i srebrzeń). Nie jest obecnie
możliwe do ustalenia, w jaki sposób pierwotnie położo-
no choćby miedziowy laserunek srebrzeń palmy. Nawet
odczyszczenie laserunków jest zabiegiem właściwie nie-
możliwym do przeprowadzenia, ponieważ warstwa za-
nieczyszczeń wnika w powierzchnię8.

Obiekt powrócił oczywiście do swych właścicieli, do
tzw. Trzeciej Zakrystii kościoła na wprost wejścia. Tam
też znajdował się ostatnio, przed konserwacją, gdzie ob-
cowali z nim dotąd wierni, załatwiający sprawy urzędo-
we i, skupieni w ciszy przed Eucharystią, księża. Na usy-
tuowanie Krucyfiksu w kościele nie znaleziono miejsca,
zwłaszcza że przestrzeń kościelna zdaje się być ostatecz-
nie zagospodarowana. Takie działanie byłoby również
ogołoceniem wnętrza zakrystii. Taka jest także wola wła-
ścicieli, którzy pragną eksponować rzeźbę na dawnym
miejscu i w tej samej przestrzeni, w której znajdowała
się, przez dłuższy już czas, przed bieżącą konserwacją.
Ściana południowa Trzeciej Zakrystii, na wprost wejścia,
wydaje się lokalizacją odpowiednią i bezpieczną. Obiekt
nie zostanie tam pozbawiony swojej funkcji kultowej ani
sakralnej wymowy. Zakrystia jest miejscem odwiedza-
nym zarówno przez duchownych, jak i wiernych, co spra-
wia, że Ukrzyżowany jest wciąż obecny w życiu para-
fialnym i duszpasterskim.

Przeprowadzona konserwacja umożliwia dalsze
ewentualne prace plastyczno-estetyczne. Być może god-
na rozważenia jest możliwość powrotu do pierwotnej
kolorystyki tego przedstawienia, pierwotnej autorskiej
kolorystyki krucyfiksu. Zachowane tylko w niewielkim
stopniu fragmenty karnacji, malowane krople krwi, włosy,
zielona cierniowa korona, czy wreszcie – zielony laseru-
nek na srebrze palmy oraz złocenie perizonium, mogą
być podstawą do rekonstrukcji kolorystycznej tego prze-
stawienia.

Praca przy obiekcie stała się pretekstem nie tylko do
rozbudowania nasuwających się zagadnień ikonograficz-
nych, które nie doczekały się dotąd monografii, ale i naj-
bardziej ważkiego dla konserwatora problemu powrotu
dzieła sztuki do kultu i jego kreacji konserwatorskiej,
w tym szczególnym wypadku krucyfiksu do zakrystii
kościoła, gdzie znajduje się obecnie, otoczony należytą
czcią, choć nieczęsto oglądany.

sculpture and will allow for further potential artistic –
aesthetic treatment.

The sculpture underwent full and complete technical
and preservative conservation, and the obvious missing
fragments in the form of the sculpture were tidied up. As
has been already mentioned, further artistic – aesthetic
work was considered to be excessive interference, which
might distort the no longer existing form. Partial gaps in
the form of the sculpture and significant losses in the
ground, polychrome, Armenian bole, gold-leaf, silver plate
and glaze were left missing on purpose. Covering the
filled-in gaps with ground is almost always connected with
damaging a part of the preserved original layer of the
ground (the same applies to the section of Armenian bole,
gilding and silver plate). Nowadays it is impossible to es-
tablish how even the copper glaze on the silver-plate of
the palm was originally applied. Even cleansing the glaze
is practically impossible to carry out, because the layer of
dirt managed to penetrate the surface8.

The object was naturally returned to its owners, to
the so called Third Vestry of the church opposite the
entrance. There it had been located before conservation,
so the parishioners fixing official matters could commune
with it, as well as priests concentrating in silence before
the Eucharist. No room could be found for the Crucifix
in the church, especially as the church space seemed to
have been completely arranged. Moreover, such an ac-
tion would have resulted in stripping the interior of the
vestry. Such was also the will of the owners who wished
the sculpture to be exhibited in its former location, and
in the same space where it had been displayed for a long
time before the recent conservation. The southern wall
in the Third Vestry, opposite the entrance, seems a suit-
able and safe location. The object will not be deprived
there of its cult function or sacred significance. The ves-
try is a place visited both by the clergy and members of
the laity, which makes the Crucified constantly present
in the parish and pastoral life.

The carried out conservation allows for further po-
tential artistic-aesthetic work. The possibility of return-
ing to the original colouring of this rendering, the primal
author’s colour scheme of the crucifix might be worth
considering. Preserved only to a limited extent fragments
of complexion, painted drops of blood, hair, green crown
of thorns, or finally the green glaze on the silver of the
palm and the gilded perisonium could serve as a basis for
colour reconstruction of this representation.

The work on the object has been a pretext not only
for expanding the arising iconographic issues which so far
have not been published in a monograph, but also for brin-
ing in the question of returning a masterpiece to serve cult
purposes and its conservation creation, most essential for
a conservator, in this particular case returning the crucifix
to the church vestry, where it is currently located, proper-
ly revered even though not very frequently seen.
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Streszczenie

Artykuł został napisany na podstawie pracy magister-
skiej pt. „Konserwacja i restauracja rzeźby drewnianej
polichromowanej »Chrystus Ukrzyżowany na Palmie«,
pochodzącej z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie, na
tle ikonografii przedstawienia” obronionej w 2007 roku
pod kierunkiem nieżyjącego już prof. Mariana Paciorka.
Przeprowadzone prace konserwatorskie przywróciły
pierwotny wygląd tego wyjątkowego przedstawienia.
Praca porusza zagadnienie ikonografii tak rzadkiego ba-
rokowego krucyfiksu oraz wnikliwie analizuje pochodze-
nie obiektu. W artykule pokrótce omówiono typologię
i ikonografię przedstawienia, odnalezione bliskie analo-
gie oraz problem zakresu aranżacji konserwatorskiej
obiektu powracającego do kultu.

Abstract

The article was written on the basis of an M.A. thesis
entitled: “Conservation and restoration of the poly-
chrome wooden sculpture »Christ Crucified on the
Palm«, from the Dominican church in Lublin, on the
background of the iconography of the representation”
defended in 2007 under the supervision of the late pro-
fessor Marian Paciorek. Conducted conservation work
restored this unique representation to its original appear-
ance. The study discusses the issue of iconography of
this rare Baroque crucifix and thoroughly analyses the
origins of the object. The article briefly describes the ty-
pology and iconography of the rendering, close analo-
gies that have been found and the problem of the extent
of conservation arrangement in an object meant to serve
cult purposes again.

1 Autorka jest doktorantką na WKiRDS ASP w Krakowie. Arty-
kuł ten powstał w oparciu o jej pracę magisterską, ukończoną
w 2007 roku pod kierunkiem nieżyjącego już profesora Ma-
riana Paciorka. Tematem pracy były „Badania oraz konserwa-
cja rzeźby drewnianej polichromowanej Chrystus Ukrzyżo-
wany na Drzewie Palmowym z ok. 1740 (?) roku, pochodzącej
z kościoła oo. Dominikanów w Lublinie”. Podczas prac wyło-
nił się problem, który wymaga odrębnego potraktowania ba-
dawczego: dzieło sztuki powracające do kultu jako przedmiot
zabiegów konserwatorskich. Promotorem pracy doktorskiej jest
prof. Ireneusz Płuska.

2 Konsultacja z zakresu historii sztuki – dr J. Daranowska-Łuka-
szewska i dr P. Pencakowski.

3 Frutinger A., Człowiek i jego znaki. Warszawa 2003, s. 42.
4 Dosłownie z niem. krzyż drzewny, za: Reallexikon zur Deutchen

Kunstgeschichte, red. O. Schmitt, t. II, Stuttgart 1948, s. 100-
105. Tłum. J. Przybyłowska.

5 Ibidem.
6 Michalczuk St., Ukrzyżowanie na palmie jako nowy nieznany typ

krucyfiksu barokowego, w: Biuletyn Historii Sztuki, XXV (1963),
nr 1, s. 22, 24.

7 W tym konkretnym przypadku można mówić wręcz o nawar-
stwieniu, które jednak w znacznym stopniu udało się usunąć.

8 Obecnie nie jest znana żadna inna skuteczna metoda czysz-
czenia laserunków. Aktualne osiągnięcia techniczne nie pozwa-
lają na jakiekolwiek nieinwazyjne środki. Praktykuje się jedy-
nie niewielkie zmniejszenie jego grubości, a więc uszkodzenie
struktury tej cienkiej warstwy malarskiej, a co za tym idzie,
zmianę natężenia i faktury. Możliwe jest również ostrożne
wymywanie powierzchniowego zabrudzenia laserunku mie-
szaninami rozpuszczalników organicznych – w istocie jest to
jednak chemiczne rozpuszczanie ich wierzchniej warstewki.


