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NA TEMAT STUDIÓW NAD KAFLARSTWEM 
I URZ¥DZENIAMI GRZEWCZYMI S£ÓW KILKA 

Ka�e, czêœci sk³adowe pieców, stosunkowo póŸno zosta³y w³¹czone w za-
kres ¿ywszego zainteresowania archeologów, nawet tych zajmuj¹cych siê okre-
sem œredniowiecza i czasów nowo¿ytnych. Pocz¹tkowo niew¹tpliwie pewn¹
barier¹ poznawcz¹ by³a bogata ornamentyka ka�i p³ytowych, która tê grupê
wyrobów garncarskich sytuowa³a w krêgu zainteresowañ historyków sztuki.
Zreszt¹ pierwsze opracowania ka�i, klasyczne i dotychczas nadal wysoko ce-
nione, zosta³y przygotowane przez przedstawicielki tego w³aœnie kierunku ba-
dañ historycznych – Aleksandrê Œwiechowsk¹ i Mariê Pi¹tkiewicz-Dereniow¹.
Pierwsza z badaczek w 1955 r. og³osi³a drukiem wyniki badañ prowadzonych
na terenie Starego Miasta w Warszawie1. By³a to pierwsza publikacja tak du-
¿ego zespo³u ka�i datowanych od po³owy XIV do XVIII w. pochodz¹cych
z badañ archeologicznych. Natomiast opracowanie M. Pi¹tkiewicz-Derenio-
wej poœwiêcone by³o ka�om wczesnorenesansowym, pozyskanym w trakcie
prac remontowych we wnêtrzach zamku wawelskiego2. Wszechstronna ich
analiza przeprowadzona przez autorkê sta³a siê wzorcem dla wielu kolejnych
pokoleñ badaczy. Nikt, kto podejmuje badania nad ka�ami, nie mo¿e nie znaæ
obu tych opracowañ. Jednak oczekiwania archeologów w stosunku do histo-
ryków sztuki nie zosta³y w szerszym zakresie podjête, poniewa¿ ci ostatni, sku-
piaj¹c siê g³ównie na tzw. rzemioœle artystycznym, ka�e traktowali wybiórczo,
uwzglêdniaj¹c jedynie egzemplarze o rozbudowanej ornamentyce i tylko tym
poœwiêcali uwagê. Jednoczesne natê¿enie badañ archeologicznych nad œre-
dniowieczem i czasami nowo¿ytnymi, obserwowane od lat szeœædziesi¹-
tych XX w., powodowa³o szybkie powiêkszanie materialnych zasobów Ÿród-
³owych z tego czasu, w tym równie¿ i ka�i. Rozwijaj¹ce siê równolegle studia
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nad kultur¹ materialn¹ i warunkami bytu mieszkañców ziem polskich skiero-
wa³y tak¿e zainteresowania archeologów na problemy tycz¹ce równie¿ zabez-
pieczenia przed zimnem i urz¹dzenia wi¹¿¹ce siê z tym problemem – komin-
ki, ogrzewanie podpod³ogowe typu hypocaustum, piece i w znacznie mniejszym
zakresie paleniska kuchenne. Tym samym ka�e jako czêœci sk³adowe pieców
sta³y siê przedmiotem rozwa¿añ, g³ównie archeologów. Z czasem, w prezen-
towanych opracowaniach analitycznych coraz czêœciej podejmowano próby
m.in. powi¹zania zró¿nicowanych form ka�i z konstrukcj¹ budowanych z nich
grzejników, odtwarzano bry³y pieców z nich stawianych, a tak¿e starano siê
oceniaæ stopieñ upowszechniania urz¹dzeñ grzewczych w ró¿nych œrodowis-
kach spo³ecznych. W tym kontekœcie podejmowano tak¿e problemy zwi¹zane
z estetyczn¹ stron¹ i dekoracyjn¹ funkcj¹ pieców we wnêtrzach. 

Badacze z ziemi kieleckiej równie¿ wczeœnie podjêli ten kierunek studiów.
Mam tu na myœli przede wszystkim poczynania Janusza Kuczyñskiego, który
w latach szeœædziesi¹tych ubieg³ego wieku opublikowa³ ka�e z badañ na za-
mkach w Bodzentynie i Piñczowie, a po latach podj¹³ prace nad odtworzeniem
urz¹dzeñ grzewczych i rekonstrukcj¹ pieców w kieleckim pa³acu biskupim3. To
zestawienie kilku prac Janusza Kuczyñskiego, niech mi Autor wybaczy, i¿ wy-
korzystujê jego przyk³ad, uœwiadomi³o mi, jak powa¿n¹ drogê odbyliœmy. Po-
dejmuj¹c bowiem, przed bez ma³a dwudziestu laty, próbê oceny stanu badañ
i nakreœlenia g³ównych problemów badawczych zwraca³am uwagê, i¿ w zasa-
dzie ograniczamy siê do opisania i wydatowania poszczególnych ka�i lub ich
zespo³ów zapominaj¹c, ¿e pojedyncze ka�e nie spe³nia³y ¿adnej funkcji
u¿ytkowej4. Zestawione dopiero w bryle pieca stawa³y siê w pe³ni funkcjonal-
nym urz¹dzeniem grzewczym. Przyznajê, ¿e ten jeden z g³ównych postulatów
badawczych, aby ka�e traktowaæ jako elementy wiêkszej ca³oœci, jest w wiêk-
szoœci przypadków realizowany, czego przyk³adem jest chocia¿by ostatnia z cy-
towanych prac Janusza Kuczyñskiego, ale nie tylko5. 

Oceniaj¹c owo dwudziestolecie studiów nad ka�ami, nale¿y stwierdziæ, ¿e
wiêkszoœæ wysuwanych wówczas problemów zosta³a przez badaczy podjêta, a uzys-
kane wyniki s¹ dalece zadowalaj¹ce. Zwraca³am wówczas uwagê, i¿ jednym z wa¿-
niejszych zadañ jest mo¿liwie precyzyjne datowanie ka�i. Bowiem od w³aœciwe-
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go osadzenia ich w czasie uzale¿nione s¹ wszelkie dalsze poczynania analityczne.
Mo¿emy na przyk³ad œledziæ tempo upowszechniania siê znajomoœci pieca jako
urz¹dzenia grzewczego, oceniaæ dla kogo i kiedy by³o to urz¹dzenie luksusowe.
Prawid³owe datowanie pozwala tak¿e powi¹zaæ wszelkie zmiany w ornamenty-
ce z panuj¹cym stylem i mod¹ w zdobnictwie danego okresu6. Nale¿y przyznaæ,
i¿ nadal, i s³usznie, podstaw¹ do okreœlenia datowania w przypadku ka�i formo-
wanych w matrycach s¹ cechy stylistyczne zdobi¹cych je motywów, ale nie jest to
jedyne obecnie uwzglêdniane kryterium7. Równie wa¿ne i uœciœlaj¹ce datowa-
nie s¹ wszelkie mo¿liwe przekazy pisane zwi¹zane z badanym obiektem, a tak-
¿e inne Ÿród³a materialne stanowi¹ce kontekst kulturowy analizowanych nawar-
stwieñ. Dziêki temu wszelkie ustalenia nabieraj¹ cech wiarygodnoœci. 

Z problemów wysuniêtych przed dwudziestu laty nadal nie uzyskaliœmy od-
powiedzi na pytanie o genezê zjawiska, jakim by³o wprowadzenie pieców na
terenie Polski i ich ekspansja w kierunku wschodnim. Interesowa³y mnie wów-
czas równie¿ drogi zbytu ka�i w zasiêgu rynku lokalnego oraz handel daleko-
siê¿ny. Z problemem tym wi¹¿e siê koniecznoœæ ustalenia czy w ogóle istnia-
³y i gdzie, centra specjalizuj¹ce siê w produkcji tych wyrobów. 

Obserwuj¹c szybki przyrost zasobów Ÿród³owych, dwukrotnie wyst¹pi³am
z propozycj¹ tworzenia centralnego katalogu motywów zdobniczych, co mog-
³oby w przysz³oœci doprowadziæ do zde�niowania ró¿nic regionalnych
w ornamentyce8. Inicjatywa nie zosta³a podjêta, byæ mo¿e by³o za wczeœnie na
tak ukierunkowane prace. Jednak regionalizmy s¹ widoczne i to nie tylko
w zdobnictwie, czego przyk³adem s¹ œredniowieczne i renesansowe ka�e z te-
renu Œl¹ska zaprezentowane w pracy Katarzyny Dymek9, gotyckie ka�e
z Wielkopolski10, a tak¿e osiemnastowieczne piece gdañskie11. 
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Poza cechami zdobniczymi takim wyraŸnym wyró¿nikiem ka�i wytwarza-
nych w okreœlonym regionie (?), oœrodku (?), warsztacie (?) by³a niew¹tpliwie
masa ceramiczna, z której je formowano. Fakt, i¿ jako egzempli�kacjê niniej-
szych rozwa¿añ przywo³a³am na wstêpie badania Janusza Kuczyñskiego pro-
wadzone na KielecczyŸnie nabiera szczególnej wymowy, bowiem region ten
tradycyjnie nazywany ziemi¹ kieleck¹ uznawany jest za obszar, na którym znaj-
duj¹ siê najbogatsze z³o¿a glin kaolinitowych szczególnie cenionych przez
garncarzy12. Naturalnie chude, nadawa³y siê do precyzyjnego odciskania na
p³ytkach licowych ka�i nawet drobnych detali zdobniczych. Po ich wypaleniu
uzyskiwano jasne barwy – od bieli do odcieni lekko szarych, na których po³o-
¿enie polewy nie wymaga³o podk³adu z bia³ej gliny zwanej pobia³¹, celem uzys-
kania czystych barw. Wzmaga³o to efekty wizualne i podnosi³o jakoœæ wyro-
bów. Niew¹tpliwie doceniali to odbiorcy, za czym przemawiaj¹ znaleziska ka�i
wykonanych z glin kaolinitowych w ró¿nych, czasami odleg³ych rejonach kra-
ju. Jest to zjawisko charakterystyczne dla wieku XVI. Znacznie d³u¿ej ekspor-
towano glinê na pobia³kê, czego przyk³adem jest zapis w testamencie ¿ony garn-
carza z Jaros³awia z 1628 r., u której w warsztacie odnotowano: „gliny bia³ej
beczka”13. W innych zapisach mamy wprost wzmiankowane beczki gliny „³a-
gówki”, któr¹ sprowadzano na przyk³ad do £¹¿ka Ordynackiego jeszcze „przed
pierwsz¹ wojn¹ œwiatow¹”, a dowozili j¹ handlarze janowscy14. 

Ka�e z glin kaolonitowych tworz¹ bardzo charakterystyczn¹ i ³atw¹ do wy-
ró¿nienia grupê wyrobów garncarskich. Dotychczas identy�kowano je z kie-
leckimi oœrodkami garncarskimi. Obecnie, przy sta³ym doskonaleniu �zyko-
chemicznych metod badawczych, mo¿e bêdzie mo¿liwe wyodrêbnienie
wyrobów z poszczególnych oœrodków wówczas dzia³aj¹cych na KielecczyŸ-
nie, a tak¿e z rejonu P³ocka, a mo¿e równie¿ z pracowni podkrakowskich.
Niewykluczone, ¿e i wœród ka�i wykonanych z glin ¿elazistych w przysz³oœci
bêdzie mo¿na wyodrêbniæ produkty pochodz¹ce z oœrodków wykorzystuj¹-
cych gliny o okreœlonych, wyró¿niaj¹cych siê w³aœciwoœciach. Badania nad su-
rowcami garncarskimi, sk³adem chemicznym polew oraz temperatur¹ wypa-
lania, a tak¿e p³yniêcia polew podejmowane w przysz³oœci w przypadku
wszystkich badanych zespo³ów ka�i wzbogac¹ nasz¹ wiedzê o rzemioœle garn-
carskim w ogóle. 

Niniejszy tom jest pok³osiem serii tzw. Warsztatów ka�arskich zainicjowa-
nych i organizowanych pocz¹tkowo przez Muzeum Pocz¹tków Pañstwa Pol-
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skiego w GnieŸnie i Poznañski Oddzia³ Stowarzyszenia Naukowego Archeo-
logów Polskich15. Zawarte w nim prace prezentuj¹ wyniki badañ prowadzo-
nych nie tylko nad ka�ami, ale te¿ nad szerzej pojmowan¹ problematyk¹ zwi¹-
zan¹ z ogrzewaniem wnêtrz mieszkalnych. 

Maria D¹browska

ABOUT STUDIES ON TILES AND HEATING SYSTEMS 
SOME REMARKS

Tiles, components of stoves, were relatively late included within the domain
of archaeologists’ interest. First studies were prepared by historians of art, who
concentrated mainly on so-called artistic craft. The intensity of archaeological
researches on the Middle Ages and modern times as well as parallel develop-
ing studies on material culture and living conditions of dwellers of Polish ter-
ritory directed archaeologists’ interests towards problems of preservation against
cold. In the area of interests there were such devices as fireplaces, heating of
hypocaustum type, stoves and kitchen ranges. On estimating twenty years
of studies on tiles it should be stated that most of initially put forward prob-
lems were taken up by researchers, and the obtained results are satisfactory.
One of more important tasks was precise dating of tiles. The basis for chrono-
logy determination remained an analysis of stylistic features of decorative mo-
tifs. Equally important and stating the dating precisely are written relations
connected with investigated object as well as other material sources, which make
cultural context of the analyzed layers. 

Hitherto, the answer to the question about the genesis of a phenomenon,
which was an introduction of stoves to Poland and their eastward expansion was
not obtained. The necessity of assessment whether centres specializing in pro-
duction of these products existed is connected with this problem. Another task
is continuation of research on pottery raw materials – clear distinguishers of tiles
produced in a given region. 

The present volume is a consequence of a series of so-called Tile workshops
initiated and organized by the Museum of the Origins of the Polish State in
Gniezno and by the Polish Archaeologists’ Scientific Association in Poznañ.
Papers included in the volume present results of research conducted not only on
tiles but also on broadly understood issues connected with heating of dwelling
interiors.
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