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O KAFLACH Z MODLISZEWIC 
CZYLI O PIECACH ELITY CZASÓW WAZOWSKICH

I

W drugiej po³owie lat 80. ubieg³ego wieku mia³y miejsce dwa wydarze-
nia, do których chcia³bym nawi¹zaæ w tym tekœcie. Pierwsze to opublikowa-
nie w 1987 r. rozprawy Marii D¹browskiej Ka�e i piece ka�owe w Polsce do
koñca XVIII wieku, wydanej we Wroc³awiu, dzie³a do dziœ niezast¹pionego
i porz¹dkuj¹cego nasz¹ wiedzê o ka�ach od œredniowiecza do koñca Rze-
czypospolitej Szlacheckiej. Przy wadze wydania i udostêpnienia czytelnikom
wzmiankowanej pracy wydarzenie drugie ma wymiar li tylko lokalny. W trak-
cie prowadzonych, w latach 1986–1987, prac zwi¹zanych z odgruzowaniem
dworu w Modliszewicach ko³o Koñskich, w dniu 3 wrzeœnia 1986 r., w pó³-
nocno-wschodnim naro¿niku du¿ej sali zachodniej dworu, zaobserwowano
relikty ci¹gu kominowego, a 25 wrzeœnia tego¿ roku, w tym samym rejonie,
relikty fundamentów coko³u du¿ego urz¹dzenia grzewczego. Wykonano je
z ceg³y palcówki i ³amanych kamieni, a ca³oœæ posadowiono na podbudowie
z ³amanego kamienia na posadzce sali dworu, wykonanej z du¿ych p³yt pias-
kowca. Wyniesione ponad poziom posadzki gruzowisko zawiera³o nie tylko
u³amki cegie³, kamieni oraz przepalonej i rozlasowanej gliny, lecz tak¿e du-
¿¹ liczbê destruktów bia³ogranatowych (kobaltowych) polewanych, ale te¿
pozbawionych polewy, ka�i. Podczas wspomnianych prac zaobserwowano
tak¿e, ¿e opisany relikt, który identy�kowaæ nale¿y ze zniszczonym piecem
by³ obiektem wtórnie ustawionym w sali, a wiêc nie pochodzi³ z czasów bu-
dowy dworu w koñcu XVI w.1 Nied³ugo po znalezieniu ka�e pochodz¹ce
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1 Modliszewice-dwór. Dziennik konserwatorski 1986/1987. Dokumentacja dawniej przechowywana w ar-
chiwum Wojewódzkiego Oœrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego (dalej jako WOAK) w Kielcach.



z tego skupiska przewiezione zosta³y do £odzi, wstêpnie uporz¹dkowane
przez mgr Krystynê Trzciñsk¹, a nastêpnie opracowane, jako rozprawa ma-
gisterska, przez Sylwiê Jankowsk¹-Muszelsk¹2. W jej przygotowaniu pomog-
³a zreszt¹ autorce w³aœnie Maria D¹browska. Informacje o piecu z Modli-
szewic w bardzo ograniczonym zakresie przedosta³y siê do literatury3.
Znalezione tam ka�e wydaj¹ siê byæ zbiorem wa¿nym nie tylko dla rekon-
strukcji konkretnego pieca z Modliszewic, ale i dla szerzej pojêtej proble-
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Ryc. 1. Plan zabytkowego zespo³u w Modliszewicach. 
I – dwór, II – budynek bramny, III – „kuŸnia”, 1–12 wykopy

2 S. Jankowska-Muszelska, Piec z dworu w Modliszewicach ko³o Koñskich na tle sztuki polskiej epoki Wa-
zów, £ódŸ 1994, mpis w archiwum Instytutu Archeologii U£. 

3 L. Kajzer, Treœci badañ archeologiczno-architektonicznych [w: [ Miêdzy pó³noc¹ a po³udniem. Siera-
dzkie i Wieluñskie w póŸnym œredniowieczu i czasach nowo¿ytnych, red. T. J. Horbacz, L. Kajzer, Sieradz
1993, s. 347–358, por. L. Kajzer, Czy archeolodzy powinni wierzyæ historykom? Uwagi badacza zamków
[w:] Wielkopolska–Polska–Europa. Studia dedykowane pamiêci Alicji Kar³owskiej-Kamzowej, red. Wiesio-
³owski, J. Kowalski, Poznañ 2006, s. 129–138, gdzie wspomniany jest tylko jako przyk³ad zbioru ka�i do-
brze datowanego oraz nadaj¹cego siê do interpretacji treœci ideowych i ikonogra�cznych. 



matyki polskiego ka�arstwa i jego przemian w pierwszej po³owie wieku
XVII4. St¹d wydaje siê, ¿e do problematyki uwidocznionej w tytule tego tek-
stu wypada po latach powróciæ. 

II

Dwór w Modliszewicach ko³o Koñskich przebadany zosta³ w 1976 r. przez
dr Eligiê G¹ssowsk¹ i pisz¹cego te s³owa. Zakres terenowych prac archeo-
logiczno-architektonicznych nie by³ wielki, podobnie jak i zbiór zgromadzo-
nych w ich trakcie zabytków ruchomych. Wyniki badañ zosta³y jednak opub-
likowane, a w sumie oceniæ je mo¿na jako ciekawe5. Badania i prowadzone
w 10 lat póŸniej odgruzowanie wi¹za³y siê z inicjatyw¹ ówczesnego u¿ytko-
wnika dworu, czyli Wojewódzkiego Oœrodka Postêpu Rolniczego w Kiel-
cach, który zamierza³ odbudowaæ obiekt i przeznaczyæ go na cele gastrono-
miczno-recepcyjno-hotelowe. W koñcu lat 80. XX w. dzia³ania te by³y ju¿
doœæ zaawansowane, dwór mia³ uzupe³nione mury i wystrój kamieniarski,
zosta³ zadaszony itd. Przemiany ustrojowe zahamowa³y ten proces i obec-
nie jest to opuszczona ruina, stoj¹ca na wyspie, ulokowana przy samej dro-
dze z Piotrkowa Trybunalskiego do Koñskich i oklejona biurowo-mieszkal-
nymi kubikami, pochodz¹cymi z lat 70. XX w. 

Poniewa¿ dzieje dworu nie s¹ ogólnie znane, wypada o nich pokrótce wspo-
mnieæ. Obiekt powsta³ w latach 90. XVI w., na miejscu s³abo poznanej póŸ-
noœredniowiecznej fortalicji. Zbudowano go z inicjatywy Andrzeja Dunina
Modliszewskiego (†1604) syna Hieronima, starosty ³om¿yñskiego i koleñ-
skiego, podkomorzego p³ockiego i kasztelana ma³ogoskiego (1565–567). In-
n¹ znan¹ fundacj¹ tego¿ £abêdzia, który nie siêgn¹³ poziomu ojcowskich go-
dnoœci, s¹ rodzinne renesansowe nagrobki (z 1591 r.) w kolegiacie, obecnie
katedrze, w £om¿y, przypisywane osobie lub tylko warsztatowi Santi
Gucciego6. Opisane datowanie dworu w Modliszewicach, koryguj¹ce starsze
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4 Por. M. D¹browska, Kilka uwag metodycznych o rekonstrukcji pieców, „Archaeologia Historica Polo-
na” 2005, t. 15/2, s. 335–356. 

5 E. G¹ssowska, L. Kajzer, Dwór w Modliszewicach ko³o Koñskich, Kielce 1990, jako 2 tom efemery-
cznego periodyku kieleckiego Wojewódzkiego Oœrodka Archeologiczno-Konserwatorskiego, którego trzy
wydane tomy ukaza³y siê pod nazw¹ Peregrinus. 

6 Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. IX, Województwo ³om¿yñskie, z. 1, £om¿a i okolice,
opr. M. Ka³amajska-Saeed oraz I. Galicka i H. Sygietyñska, Warszawa 1982, s. 25–26. S¹ to epita�a ojca
Hieronima i matki Anny z Nakwaskich, Andrzeja i jego ¿ony El¿biety z Dêbiñskich oraz ich przedwczeœ-
nie zmar³ych dzieci. Por. A. Fischinger, Santi Gucci architekt i rzeŸbiarz królewski XVI wieku, Biblioteka
Wawelska, nr 3, Kraków 1969, s. 81 nn. 



ustalenia, nie jest jednak jeszcze przyjête w literaturze, a publikowane s¹dy
(nawet w nowszych pracach) nieprawdziwe7. 

Dwór w Modliszewicach w chwili badañ prezentowa³ siê jak odkryta ale
czytelna ruina, czêœciowo podpiwniczona, ulokowana na wyspie du¿ego sta-
wu po³o¿onego pomiêdzy szos¹ do Koñskich a zespo³em zabudowañ mieszkal-
nych, gospodarczych i folwarcznych nale¿¹cych do wspomnianego oœrodka
rolniczego. Wzniesiony by³ z kamienia (zarówno eratycznego, jak i ³amanego
wapiennego) i ceg³y, na planie wyd³u¿onego prostok¹ta o wymiarach
10,8 x 26,95 m (18,5 x 46 ³okci krakowskich) z dwoma cylindrycznymi wie¿y-
czkami, pomieszczonymi przy zachodniej naro¿nej partii elewacji pó³nocnej
(frontowej) i wschodniej partii elewacji po³udniowej. Po badaniach okaza³o
siê, ¿e wnêtrze dworu podzielono na zajmuj¹c¹ centrum budowli, ale nie osio-
w¹, sieñ, du¿¹ salê (8,1 x 10,3 m) po³o¿on¹ na zachód od niej i dwie mniejsze,
pó³traktowe, d³ugie izby (3,8/4,0–7,9 m) od wschodu. Dwór ozdabia³a bardzo
bogata a zró¿nicowana stylistycznie dekoracja (od reliktu „oœlego grzbietu”,
czyli elementu traktowanego jako póŸnogotycki, przez bogato wy³adowane
renesansowe nadpro¿a do manierystycznych obramieñ rautowych), zaœ nad-
pro¿e nad g³ównym wejœciem na piêtrze zaopatrzone by³o w inskrypcjê: 
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Ryc. 2. Modliszewice. 
Rzut dworu z zaznaczon¹ lokalizacj¹ pieca  

7 Jak np. H. Faryna-Paszkiewicz, M. Omilanowska, R. Pasieczny, Atlas zabytków architektury w Polsce,
Warszawa 2003, s. 466, gdzie dwór okreœlony jako tzw. zameczek biskupi i datowany na lata ok. 1630, czyli
czas przekszta³ceñ dokonanych przez Jana Lipskiego.



CHRISUS REX FORTIS VENIT IN PACE ET (DEUS HO) MO
FACTUS EST SI DEUS NOBISCUM QUIS CO (NTRA) NOS. 

Od Modliszewskich dwór kupi³ (i rozbudowa³) opat kommendacyjny W¹choc-
ka, referendarz koronny, od 1636 r. biskup che³miñski i w koñcu arcybiskup
gnieŸnieñski (1638–1641) Jan Lipski herbu £ada8. Dla tego dworaka, polity-
ka i purpurata, a tak¿e ciekawego fundatora, Modliszewice stanowi³y zape-
wne wygodn¹ stacjê, ulokowan¹ po drodze z pó³nocy do Krakowa, a tak¿e po-
³o¿on¹ blisko W¹chocka. Interesuj¹cy nas piec wzniesiono w³aœnie z inicjatywy
Jana Lipskiego, aby ogrzewaæ du¿¹ paradn¹ izbê dworu. Nieznaj¹c dok³adnej
daty nabycia Modliszewic, trudno s¹dziæ, aby sta³y siê one biskupowi niezbê-
dne dopiero, gdy zosta³ arcybiskupem. Lipski mianowany arcybiskupem
w 1638 r. obj¹³ archidiecezjê w marcu 1639 r., a ingres do Gniezna mia³ w sier-
pniu tego¿ roku. Potem, przez drugie pó³rocze 1639 i przez 1640 r. g³ównie
podró¿owa³ pomiêdzy Gnieznem, £owiczem, Warszaw¹ i ulubionymi £yszko-
wicami, gdzie koñczy³ budowê arcybiskupiego pa³acu (drewnianego, ale na
podmurowaniu). W zimie 1641 r. zapad³ na zdrowiu i w maju tego roku umar³9.
Wskazuje to, ¿e efektywnie funkcjonuj¹c jako arcybiskup niespe³na 2 lata nie
bardzo mia³by czas kupiæ i przekszta³ciæ Modliszewice, w których przecie¿ wy-
budowa³, zapewne od podstaw, budynek bramny, ozdobiony swymi cyframi
i interesuj¹c¹ kamieniark¹. Sugeruje to, ¿e Modliszewice musia³ kupiæ wczeœ-
niej, bêd¹c opatem w¹chockim i referendarzem koronnym, czyli w latach
30. XVII w. Orientacyjnymi ramami czasowymi remontu Modliszewic i zara-
zem powstania tego pieca by³yby wiêc lata od ok. 1630 do 1638 r., a najpraw-
dopodobniejszymi po³owa i druga po³owa lat 30. XVII w.10

PóŸniejsze losy dworu – po Lipskich nale¿a³ do Humiêckich, Ma³achow-
skich, a do II wojny œwiatowej do Tarnowskich (z których ostatnimi byli Ju-
liusz i jego syn W³adys³aw) – interesuj¹ nas znacznie mniej, a omawiany ze-
spó³ ka�i wydaje siê prezentowaæ cechê nie czêsto spotykan¹ wœród tzw.
zabytków archeologicznych, gdy¿ jest „dobrze datowany”. W³aœnie to dato-
wanie pozwala skoncentrowaæ siê na obrazie, co ju¿ zreszt¹ zrobi³a S. Jan-
kowska-Muszelska, pieca i jego wymowie ideowej. Autorka ta zasygnalizo-
wa³a tak¿e trzy mo¿liwoœci rekonstrukcji pieca, ale na temat wiêkszej czy
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8 J. Korytkowski, Prymasi Polski. Arcybiskupi gnieŸnieñscy metropolici polscy od roku 1000 a¿ do dnia
dzisiejszego, reedycja, t. XIII, Poznañ 2004, s. 355–392. 

9 Tam¿e, s. 386 nn. Co ciekawe, wzmianka o Modliszewicach nie pojawia siê w biogramie J. Lipskie-
go ani razu. 

10 W starszych opracowaniach, S. Jankowskiej-Muszelskiej i moim przyjmowaliœmy, ¿e piec powsta³
„przed 1641 r. ”, lub w przedziale lat ok. 1635–1640, co niewiele ró¿ni³o siê od wersji tu przedstawionej.



mniejszej wiarygodnoœci którejœ z tych wersji trudno mi siê wypowiadaæ.
W zdobieniu ka�i dostrzeg³a ona tak¿e wiele cech typowych dla sztuki wczes-
nobarokowej, nale¿¹cych do wielkiej skarbnicy ogólnoeuropejskiego œwia-
ta renesansu, spotykanych tak¿e w wystroju wawelskim z czasów ostatnich
Jagiellonów i Zygmunta III Wazy, ale i elementów swoiœcie pojêtego „ce-
zarianizmu” sztuki Wazów z prze³omu XVI i XVII w., zapewne zaczerpniê-
tego z ideologii Habsburgów, badanego przez licznych polskich historyków
i historyków sztuki (np. A. Gieysztora, T. Jakimowicz, L. Kalinowskiego,
M. Karpowicza, J. Kowalczyka, S. Mossakowskiego) i ci¹gle atrakcyjnego
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Ryc. 3. Rekonstrukcje pieca wazowskiego z Modliszewic
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poznawczo11. Byæ mo¿e w tym kontekœcie swoistego komentarza wymagaj¹
bliskie zwi¹zki Jana Lipskiego ze stronnictwem i polityk¹ prowadzon¹ przez
Habsburgów. Prowadzi³ on bowiem w Wiedniu pertraktacje zakoñczone spro-
wadzeniem do Polski córki cesarza Ferdynanda II (a siostry Ferdynanda III)
Cecylii Renaty, póŸniejszej ¿ony W³adys³awa IV, a tak¿e otrzyma³ od cesarza
tytu³ hrabiowski. 

Omawiaj¹c znaleziska z Modliszewic, nie sposób pomin¹æ problematyki tzw.
pieca wazowskiego z zamku warszawskiego. Problem ten opracowa³a i materia³y
opublikowa³a M. D¹browska12. Interesuj¹cy nas piec znaleziono jako ha³dê gruzu

z licznymi u³amkami ka�i, pozosta³¹ po
pomieszczeniach rozebranych w zwi¹z-
ku z budow¹ (w latach 1598–1616)
skrzyd³a zachodniego zamku. Ka�e
z opisanego pieca wykonano zdaniem
M. D¹browskiej przed 1619 r., a sam piec
sta³ do czasu zniszczenia zamku w latach
50. XVII w. Wykonany z ka�i pokrytych
o³owiowo-cynow¹ polew¹ (i nielicznych
niepolewanych), barwy g³ównie granato-
wo-bia³o-¿ó³to-zielonej, z ornamentem
reliefowym zamkniêtym zaznaczon¹
ramk¹ i zmotywem maureski, sk³ada³ siê
z dwóch skrzyñ. Nieco wiêksza, dolna
(zalegaj¹ca na arkadowym cokole), od-
dzielona by³a od górnej gzymsem œrod-
kowym z ka�i z fryzem (z antytetycznie
pomieszczonymi jednoro¿cami), a ca-
³oœæ bry³y zamyka³o bogate zwieñczenie
z sowami i bia³ymi or³ami w wieñcach
z liœci wawrzynu13. Opisany piec dobrze
chyba wpasowa³ siê w wazowskie wnê-
trza Zamku Królewskiego, kszta³towane
przez i dla Zygmunta III. 

11 S. Jankowska-Muszelska, Piec z dworu w Mod-
liszewicach..., s. 55 nn. 

12 M. D¹browska, Piec z pocz¹tku XVII wieku.
Opracowanie i projekt rekonstrukcji dla Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie, „Kronika Zamkowa”, nr 1/29
i 2/30, Warszawa 1994, s. 15–29. 

13 Choæ do rekonstrukcji zwieñczenia wykorzy-
stano, uznany za analogiczny, kafel z Lublina, por.
M. D¹browska, Piec z pocz¹tku..., s. 22.



III

W cytowanej ju¿ podstawowej pracy M. D¹browskiej problem ka�i z pier-
wszej po³owy XVII w., wiêc takich, z jakich zbudowano omawiane piece na
Zamku Królewskim w Warszawie oraz w Modliszewicach, potraktowany jest
w kontekœcie tzw. czwartego okresu funkcjonowania okazów formowanych
w matrycach, którego schy³ek przypada na koniec XVII stulecia. Omawiaj¹c
cechy tego etapu rozwoju autorka zwraca uwagê nie tylko na przemiany w mor-
fologii ka�i, ale tak¿e na preferowanie okreœlonego zestawu barw, z przewa-
g¹ granatu (w tle), bieli (w ornamentyce), ¿ó³ci (w centralnym motywie orna-
mentu) i zieleni (w obramieniach). Równoczeœnie zauwa¿a, ¿e w drugiej
po³owie stulecia wyró¿niæ mo¿na okres przejœciowy do nastêpnego, który okreœ-
liæ nale¿y jako IV, charakteryzuj¹cy siê ograniczeniem barw do bieli, u¿ywa-
nej w tle, i granatu w dekorze ka�i14. W ornamentyce typowej dla tego czasu
wyodrêbnia na ka�ach œrodkowych ornamentykê reliefow¹, wici roœlinnej,
maureski, kartuszow¹ itp., a na okazach gzymsowch motywy jednoro¿ców,
del�nów, drzew ¿ycia okolonych akantem, sceny myœliwskie i walk zaczerpniê-
tych z wyobra¿eñ antycznych, przetwarzanych w seriach licznych wzorników
gra�cznych, np. Virgina Solisa oraz szereg innych, a typowych dla sztuki ma-
nieryzmu i wczesnego baroku. M. D¹browska omawia piece wykonane z ta-
kich ka�i, pochodz¹ce z rezydencji w Bie¿uniu na Mazowszu, z Wzgórza Ka-
tedralnego we Fromborku, ze Starego Miasta w Lublinie i w Toruniu oraz
z zamku w Tykocinie15. Nowe znaleziska powa¿nie rozbudowa³y tê kolekcjê,
co umo¿liwia powrót do problematyki specy�ki tzw. IV okresu, wed³ug
M. D¹browskiej. 

Chyba najkompletniejszy, a zarazem najpe³niej opracowany, zbiór podob-
nych ka�i pochodzi z Nowego Miasta nad Wart¹, gdzie znaleziony zosta³ w re-
liktach, ulokowanej na starym póŸnoœredniowiecznym dworze na kopcu, sie-
dziby Rozdra¿ewskich16. Zdaniem autora badañ nale¿a³y one do dwóch pieców
(okreœlonych jako goŸdzikowy i akantowy) wzniesionych prawdopodobnie
w latach 20. –30. XVII w., przy u¿yciu ka�i barwy bia³ej (relief) i granatowej
(t³o), w których znalaz³y siê tak¿e ka�e o tematyce heraldycznej (Orze³, Po-

40 Leszek Kajzer

14 M. D¹browska, Ka�e i piece ka�owe w Polsce do koñca XVIII wieku, Wroc³aw 1987, s. 80–81, 134–135. 
15 Tam¿e, il. 153–55, 156–158, 159–160, 163–166, 186–188, 189–207. 
16 R. Grygiel, Dzieje rezydencji. Nowe Miasto nad Wart¹, s. 183–185 i T. Jurek, Dzieje w³aœcicieli, s. 324,

[w:] R. Grygiel, T. Jurek, Doliwowie z Nowego Miasta nad Wart¹, Dêbna i Biechowa. Dzieje rezydencji i ich
w³aœcicieli, £ódŸ 1996; por. R. Grygiel, Piece ka�owe typu rycerskiego wyrazem programu ideowego rezyden-
cji póŸnoœredniowiecznej i nowo¿ytnej na terenie Wielkopolski, [w:] Rezydencje w œredniowieczu i czasach no-
wo¿ytnych, red. K. Opaliñski i T. Wiœlicz, Warszawa 2001, s. 219–251. 
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Ryc. 4. Rekonstrukcja pieca wazowskiego
z Zamku Warszawskiego wg M. D¹browskiej

goñ i Wieniawa województwa kaliskiego), z przedstawieniami elementów eto-
su rycerskiego (Hektor z Troi, œw. Marcin) oraz motywami myœliwskimi z po-
lowania z psami na niedŸwiedzia. Z rekonstrukcji dwuskrzyniowego masywu
jednego z nich wynika, ¿e ka�e heraldyczne i maureski wype³nia³y œciany skrzyñ,
a motywy myœliwskie i antytetycznie ulokowane wokó³ Wieniawy zwierzêta,
pomieszczone by³y we fryzach œrodkowym i koronuj¹cym. Hipotetycznym fun-
datorem pieca móg³ byæ, zdaniem autorów, pu³kownik Jacek Rozdra¿ewski
(†1651), kombatant wojen: trzydziestoletniej (podczas której, w cesarskiej
s³u¿bie, pozna³ Niderlandy) i kozackich, a zarazem przedstawiciel wielkopol-
skiej elity swoich czasów. 



Podobne, niestety mocno pokawa³kowane i pozbawione pierwotnego kon-
tekstu stratygra�cznego, u³amki granatowo-bia³ych ka�i znaleziono w trakcie
archeologiczno-architektonicznych badañ zamku w Lubawie17. Dawna waro-
wna rezydencja biskupów che³miñskich zosta³a w pierwszej po³owie XVII w.
przebudowana, z inicjatywy Jakuba Zadzika, biskupa che³miñskiego w latach
1624–1635, póŸniejszego kanclerza i biskupa krakowskiego. Prace te w nie-
wielkim zakresie zmieni³y architekturê za³o¿enia, a ograniczy³y siê g³ównie do
nadania nowego barokowego wystroju salom i izbom zamkowym, które zao-
patrzono w kamienne detale architektoniczne i ozdobne kominki oraz w no-
we piece. Prace rozpoczête przez J. Zadzika kontynuowa³ jeszcze jego nastêp-
ca Jan Lipski, biskup che³miñski w latach 1635–1638, którego poznaliœmy jako
w³aœciciela Modliszewic i fundatora opisanego ju¿ pieca. Lubawskie piece
„zielone” i „bia³e” oraz „bia³³ego y lazurowego polewania”, a tak¿e „modro
polewany z bia³ymi or³ami” czy „polewany modro z bia³ymi wzorami”, a wiêc
zapewne te najbardziej nas interesuj¹ce, notowane by³y tak¿e w inwentarzach
zamkowych z drugiej po³owy XVII w18. W zbiorze z zamku, licz¹cym ³¹cznie
1454 u³amki ka�i p³ytowych, wyró¿niono ok. 10% okazów pokrytych polewa-
mi z przewag¹ bieli i granatu. Brak kontekstu stratygra�cznego i u³amkowoœæ
zbioru nie pozwalaj¹ stwierdziæ, z ilu pieców pochodzi³y, choæ by³o ich nie-
w¹tpliwie kilka. Charakteryzowa³y siê nie tylko motywami maureskowymi, ale
tak¿e bogactwem przedstawieñ kwiatowych (goŸdziki, tulipany, chabry). Nie
znaleziono natomiast fragmentów gzymsów19. Nie ulega te¿ w¹tpliwoœci, ¿e
omawiane okazy pochodz¹ z pieców instalowanych przez J. Zadzika i J. Lip-
skiego. Mo¿na je wiêc datowaæ na okres zarz¹dzania diecezj¹ che³miñsk¹ przez
obu biskupów, czyli lata 1625–1638 (bo J. Zadzik obj¹³ diecezjê w roku na-
stêpnym), a pamiêtaj¹c, ¿e remontu nie zaczynano od stawiania nowych pie-
ców, dok³adniej na pocz¹tek drugiej æwierci XVII w., czyli najpewniej schy-
³ek lat 20. i lata 30. 

Podobne bia³o-granatowe ka�e znaleziono te¿ podczas badañ w UjeŸdzie
ko³o Tomaszowa Mazowieckiego, na terenie historycznego województwa ³ê-
czyckiego. W póŸnym œredniowieczu istnia³ tam prywatny zamek, wzniesiony
przez Piotra Strykowskiego i rozbudowany w drugiej po³owie XV w. przez
znanego dowódcê z czasów wojny trzynastoletniej Piotra Dunina z Pratkowic.
W roku 1636 Ujazd z zamkiem kupi³ wojewoda sieradzki i pupil Zygmun-
ta III Wazy, Kasper Denhoff. Temu w³aœcicielowi podczêstochowskiej rezy-
dencji w Kruszynie, traktowanej przez historyków architektury jako ostatnia
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17 Zamek w Lubawie. Dawniej i dziœ, praca zbiorowa, red. L. Kajzer, Lubawa 2001; por. J. Sobczyk,
Ka�e piecowe z zamku w Lubawie, £ódŸ 2004, mpis w Archiwum Instytutu Archeologii U£. 

18 Nieliczne z tych bia³o-niebieskich pieców notowano jeszcze w inwentarzach z lat 1723–1759. 
19 J. Sobczyk, Ka�e…, s. 21, 56 nn. 



na ziemiach polskich kreacja za-
mku-pa³acu z wewnêtrznym dzie-
dziñcem, nie odpowiada³a widaæ
stara siedziba, gdy¿ rozebra³ zamek
i na jego miejscu wzniós³ wczesno-
barokowe za³o¿enie pa³acowe20.
Poniewa¿ K. Denhoff umar³
w 1645 r. nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e
znalezione tam relikty ka�i pieco-
wych pochodz¹cych z bia³o-niebies-
kich (granatowych) pieców po-
wstaæ mog³y w latach 1636–1645,
ale zapewne bli¿ej daty koñcowej,
bo musia³ przecie¿ up³yn¹æ czas zu-
¿yty na rozebranie starego zamku
i wzniesienie nowej siedziby,
a w koñcu jej wyposa¿enie. W trak-
cie trzyletnich badañ terenowych
zidenty�kowano 111 u³amków
ka�i, które potraktowano jako po-
chodz¹ce z pieców fundowanych
przez Kaspra21. Ornamentyka ka�i
z Ujazdu jest charakterystyczna
dla opisywanej grupy. Wystêpuje
tu przede wszystkim ornament
roœlinny (przewa¿nie stylizowane
goŸdziki, chabry, tulipany, winna
latoroœl, a tak¿e motywy wici oraz
³odyg), na ka�ach naro¿nych trój-
dzielnych zaobserwowano motyw
roœlinno-geometryczny: w bo-

cznych czêœciach ka�a znajduj¹ siê malowane pionowe linie, zaœ czêœæ œrod-
kow¹ zdobi³ ornament reliefowy przedstawiaj¹cy stylizowane kwiaty. W zbio-
rze wystêpuj¹ tak¿e okazy o tak zwanym ornamencie tapetowym, czy inaczej
kontynuacyjnym, przedstawiaj¹cym kwiaty i wstêgi. Zaobserwowano te¿ wy-
stêpowanie ornamentu okuciowego, jest to jednak tylko niewielki fragment.
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Ryc. 5. Rekonstrukcja pieca z Nowego Miasta 
wg. R. Grygiela, T. Jurka

20 Z dziejów Ujazdu ko³o Tomaszowa Mazowieckiego. Rezydencje, koœció³, miasteczko, praca zbiorowa,
red. L. Kajzer, £ódŸ–Ujazd 2005.

21 Szczegó³owe badania ka�i z Ujazdu przeprowadzi³a Marta Garas (por. artyku³ autorki w niniejszym
tomie). 



Barwa t³a na p³ytach jest niebieska b¹dŸ granatowa. Tylko na czterech frag-
mentach ka�i (z czego trzy pochodz¹ z jednego ka�a) wystêpuje niebieski
ornament na bia³ym tle. W zbiorze wystêpuj¹ ka�e wype³niaj¹ce œrodko-
we, naro¿nikowe dwu- i trójdzielne, ka�e gzymsowe, fryzowe oraz elemen-
ty zdobnicze pieca. Niestety, materia³ jest fragmentaryczny i znacznie roz-
drobniony. 

Kolejnym wzmiankowanym tu stanowiskiem bêdzie zamek w Piñczowie.
Obiekt ten traktowaæ nale¿y jako poznany od strony architektury dziêki ba-
daniom i rekonstrukcji Adama Mi³obêdzkiego, a zapomniany przez archeo-
logów, gdy¿ ruchome materia³y zabytkowe z tych prac nigdy nie zosta³y opub-
likowane, a w dodatku uleg³y po czêœci zagubieniu22. Planowane przez
miejscowe w³adze uczytelnienie zamku jako atrakcji turystycznej spowodo-
wa³o, ¿e w 2005 r. autor niniejszego tekstu mia³ okazjê przeprowadziæ w pó³-
nocnej partii zamku badania archeologiczno-architektoniczne zmierzaj¹ce
do odkrycia koron tamtejszych wie¿, przeznaczonych do ewentualnego
uczytelnienia23. Przy okazji znaleziono trochê interesuj¹cych ka�i, a w tym
i okazy bia³o-granatowe, które ³¹czyæ nale¿y z tzw. drug¹, ju¿ wczesnoba-
rokow¹, przebudow¹ zamku, przeprowadzon¹ z inicjatywy III ordynata
piñczowskiego, Ferdynanda Myszkowskiego (†1647). I ten zbiór jest frag-
mentaryczny, pozwalaj¹c tylko na stwierdzenie, ¿e w drugiej æwierci wie-
ku XVII powsta³y na zamku piece, które zaliczyæ wypada do interesuj¹cej
nas grupy bia³o-granatowych, z dekoracj¹ ka�i z przewag¹ maureski i mo-
tywów roœlinnych. 

Podobne, ale nieliczne i polewane na bia³o-granatowo-¿ó³to, ka�e zna-
leziono podczas badañ za³o¿enia typu palazzo in fortezza w Brudzewie ko³o
Turku24. Ten dotychczas anonimowy obiekt kry³ w czterobastionowym na-
rysie relikty drewnianego, ale wzniesionego na podmurowaniu, dworu-pa-
³acu Piotra (II) £aszcza (†1652). Obiekt wzniesiony w drugiej æwierci XVII w.
funkcjonowa³ bardzo krótko; zosta³ w trakcie wojen z lat 50. XVII w. osta-
tecznie zniszczony, a potem opuszczony. Pytanie, czy jako przedstawiciel
drugiego pokolenia Rusinów osiedlonych w Wielkopolsce, który w dodat-
ku pe³ni³ urz¹d kasztelana lêdzkiego (1633–1652), mo¿e byæ zaliczony do
elity tej prowincji, wymaga³oby g³êbszego zastanowienia. Równoczeœnie jed-
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22 Wybór ka�i z zamku w Piñczowie przechowywany jest obecnie w zbiorach dzia³u archeologicznego
Muzeum Narodowego w Kielcach, gdzie czeka na pe³ne opracowanie. 

23 A. Andrzejewski, L. Kajzer, J. Sikora, Sprawozdanie z badañ zamku w Piñczowie w 2005 roku, „£ó-
dzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2006–2007, t. X, s. 337–352. 

24 A. Andrzejewski, K. Gorczyca, L. Kajzer, Wery�kacyjno-konserwatorskie badania fortalicji w Brudze-
wie ko³o Turku przeprowadzone w roku 2004, „£ódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2006–2007, t. X, s.
362–381; ci¿ sami, Fortalicja typu „palazzo in fortezza” w Brudzewie ko³o Turku, ”Wielkopolski Biuletyn
Konserwatorski” 2006, t. 3, cz. 1, s. 201–212.



nak nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e wzniesienie za³o¿enia typu palazzo in fortezza
by³o w warunkach wielkopolskich dzia³aniem wyj¹tkowym. Natomiast obec-
noœæ w drewnianym pa³acu pieca wykonanego z bia³o-granatowo-¿ó³tych
ka�i, a wiêc prezentuj¹cych kolorystykê (i zapewne stylistykê) zbli¿on¹ do
pieca wazowskiego z zamku warszawskiego, sugerowaæ mo¿e, ¿e wzory dwor-
skie prze¿ywa³y siê jeszcze w ci¹gu ¿ycia nastêpnego pokolenia na prowin-
cji. Mo¿e w³aœnie to nie pozwala dostrzegaæ w £aszczu przedstawiciela wiel-
kopolskich elit? 

IV

Dobór omówionych tu stanowisk, które dziêki temu, i¿ sta³y siê przed-
miotem badañ terenowych, dostarczy³y materia³ów do rozwa¿añ nad pro-
blemami ka�i i pieców ka�owych, mo¿e z oczywistych przyczyn byæ trakto-
wany jako przypadkowy, a zarazem wypaczaæ g³êbiej zakrojone interpretacje.
Pozostaje jednak poza dyskusj¹, ¿e zarówno obaj biskupi (Jakub Zadzik i Jan
Lipski), jak i dostojnicy œwieccy (Kasper Denhoff czy Zygmunt Myszkow-
ski), a nawet Jacek Rozdra¿ewski czy £aszczowie z Brudzewa, zaliczeni byæ
powinni do szeroko rozumianej elity czasów panowania Zygmunta III Wa-
zy i w³adania W³adys³awa IV. Nie jest tak¿e przypadkiem, ¿e najstarszym
piecem z omawianego zbioru by³, zrekonstruowany przez Mariê D¹brow-
sk¹, okaz z warszawskiego Zamku Królewskiego, prezentuj¹cy jeszcze bo-
gat¹, zró¿nicowan¹, kolorystykê (bia³o-granatowo-zielono-¿ó³tych) ka�i. Ró-
wnoczeœnie zestawiony tu materia³, wraz z zgromadzonym wczeœniej przez
M. D¹browsk¹, sugeruje, ¿e ograniczon¹ do dwóch barw – bia³o-granatow¹
(b³êkitn¹) kolorystykê ka�i ³¹czyæ mo¿na nie tylko z drug¹ po³ow¹ wieku
XVII. Ju¿ w drugiej æwierci tego stulecia pojawi³a siê bowiem, zapewne doœæ
ma³o zró¿nicowana formalnie, grupa pieców wykonywanych z bia³o-grana-
towych polewanych ka�i, zdobionych nie tylko maureskami i motywami roœ-
linnymi, ale i (szczególnie w okazach gzymsowych) zró¿nicowanymi przed-
stawieniami �guralnymi, równie¿ o treœciach symbolicznych, a tak¿e
czerpanych z bogactwa europejskich póŸnorenesansowych i barokowych
wzorników gra�cznych. Oprócz tego piece te nie by³y pozbawione ka�i
z przedstawieniami w¹tków wziêtych ze œwiata heraldyki (pañstwowej i ziem-
skiej), przedstawieñ antycznych i postantycznych, czyli zaliczanych niekie-
dy do sk³adników „cezarianizmu” sztuki czasów wazowskich, a szczególnie
krêgu W³adys³awa IV. 

Niestety, liczba zrekonstruowanych pieców tej grupy jest jeszcze bardzo
ma³a, a znaleziska ka�i b¹dŸ niekompletne z powodu z³ego stanu zachowa-
nia reliktów lub niewielkiego zakresu badañ terenowych, b¹dŸ w ogóle nie-
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publikowane. St¹d te¿ trudno ju¿ precyzowaæ jakieœ foremniejsze uogólnie-
nia, pozostaj¹c najwy¿ej przy sygnalizowaniu roboczych hipotez. Tak te¿ ro-
zumieæ nale¿y sugestiê, ¿e omawiane piece by³y chyba najbardziej typowe dla
reprezentacyjnych izb i sal rezydencji elit czasów wazowskich. Okreœlenie to
wymaga zreszt¹ uœciœlenia, gdy¿ pierwsza przebudowa zamku warszawskiego
zakoñczona zosta³a ok. 1619 r. i byæ mo¿e dopiero po tej dacie koñczono urz¹-
dzaæ wnêtrza25. Z t¹ te¿ przebudow¹ zwi¹zany jest piec opracowany przez
M. D¹browsk¹. Kolejne prace budowlane na zamku prowadzono w latach
1637–1645 (pod kierunkiem Augustyna Locci i Konstantego Tencallii), z inicja-
tywy W³adys³awa IV. Czas panowania tego w³adcy to tak¿e okres wznoszenia
pa³acu zwanego potem „kazimierzowskim” (1634–1641), a równie¿ budowy
warszawskich rezydencji mo¿now³adczych (J. Ossoliñskiego, S. Koniecpol-
skiego, A. Kazanowskiego czy B. Leszczyñskiego). 

St¹d te¿ wydaje siê, ¿e opisane piece ³¹czyæ mo¿na z drug¹ niejako faz¹ in-
westycji wazowskich, wi¹¿¹cych siê z czasami, dworem i krêgiem W³adys³awa
IV. Jeœli przyj¹æ tê tezê to nieco inaczej postrzegaæ mo¿na tzw. czwarty okres
funkcjonowania ka�i formowanych w matrycach, wed³ug klasy�kacji Marii
D¹browskiej, w którym wyró¿niæ wypada nie tylko okres drugiej æwier-
ci XVII w., ale i w¹sko okreœlony, a zarazem spo³ecznie najwy¿szy, horyzont
potencjalnych fundatorów pieców. Nie jest te¿ wykluczone, ¿e moda na takie
piece trwa³a nieco d³u¿ej ni¿ czas panowania W³adys³awa IV, w ni¿ej posta-
wionych w hierarchii spo³ecznej krêgach fundatorów. Przyj¹wszy tê sugestiê
wolno chyba nazywaæ omawiane obiekty piecami elit czasów wazowskich,
a szczególnie krêgu dworu W³adys³awa IV. 
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25 A. Mi³obêdzki, Architektura XVII wieku, [w:] Sztuka Warszawy, red. M. Karpowicz, Warszawa 1986,
s. 69–72.



Leszek Kajzer

ON TILES FROM MODLISZEWICE, 
THAT IS ON STOVES OF ELITES OF THE VASA TIMES

The contents of the present paper are considerations concerning speci�city of
tiles and image (and possibilities of reconstruction) of stoves coming from the 1st

half of the 17th century. The author begins with general observations using views
of Maria D¹browska, and then comes to, published by the same author, stove of
so-called Vasa castle in Warsaw. Next, he concentrates on discussing a stove from
a manor-house in Modliszewice near Koñskie. This stove in white-navy blue colour-
ing, was built at suggestion of Jan Lipski (†1641)in the 30’s of the 17th century.
Subsequently, the author discusses other similar stoves from the 1st half of the 17th

century, relics of which or only collections of tiles were found during archaeolog-
ical excavations of castles and other residences in: Nowe Miasto on Warta, Lubawa,
Ujazd, Piñczów and Brudzew near Turek. Most of these stoves were built as a re-
sult of foundation actions of narrowly understood social elite of the Vasa times,
concretely late phases of the reign of Sigismund III (†1632) and the rule of Vladislav
IV (1632 – 1648). The author submits a proposition that in the times of the �rst
ruler mostly white – navy blue stoves with green and yellow elements were built,
and since the half of the 30’s of the 17th century only stoves with tiles with blue
(navy blue) background and white relief. They represent typical of the early
Baroque in Poland ornamentation. Probably therefore they should be treated as
artifacts created in a circle of widely understood (in respect of time and space)
court of Vladislav IV, or de�ned as “stoves of the Vasa times elite”.
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