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ZESPÓ£ KAFLI RENESANSOWYCH
Z RATUSZA W BYTOMIU

Archeologiczne badania rynku starego miasta w Bytomiu prowadzone by³y
w latach 1997–1999 przy okazji realizacji przebudowy instalacji podziemnych
i modernizacji nawierzchni. Prace archeologiczne podzielone by³y na kilka zadañ, m.in. nadzory prac inwestorskich oraz wyprzedzaj¹ce wykopaliska w miejscach przysz³ych dzia³añ budowlanych. W ograniczonym zakresie mo¿liwe by³o wyznaczenie wykopów badawczych w miejscach wytypowanych przez badaczy,
a maj¹cych na celu szersze rozpoznanie stratygrai placu i reliktów jego dawnej
zabudowy. Wyniki badañ by³y publikowane, dlatego zanim przejdê do zagadnieñ zwi¹zanych z tematem artyku³u, przypomnê jedynie o odkryciach istotnych dla dalszych rozwa¿añ, zwi¹zanych z nowszymi dziejami miasta1.
Po œrodku rynku odkryte zosta³y relikty kamiennych fundamentów i œcian
piwnic piêciu budowli bloku œródrynkowego, wzniesionych po roku 1515, po
po¿arze miasta. Jak ustalono w efekcie badañ, kolejna po¿oga w drugiej po³owie XVII w. spowodowa³a kres ich u¿ytkowania. Centralne miejsce zajmowa³ ratusz, zaœ stoj¹ce po jego wschodniej stronie pozosta³e budowle spe³nia³y funkcje wi¹¿¹ce siê z obs³ug¹ i nadzorem handlu. Rzuty trzech z nich
poznane zosta³y w stopniu zadowalaj¹cym, natomiast z pozosta³ych jeden by³
1 A. Andrzejewska, Rozplanowanie przestrzenne œredniowiecznego i nowo¿ytnego rynku bytomskiego w œwietle najnowszych badañ archeologicznych, [w:] Centrum œredniowiecznego miasta. Wroc³aw a Europa Œrodkowa, red. J. Piekalski, K. Wachowski, Wroc³aw 2000, s. 279–289; ta¿, Badania archeologiczne rynku w Bytomiu w 1997 i 1998 roku, „£ódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2001, t. VII, s. 399–421; ta¿, Sprawozdanie
z ratowniczych badañ rynku starego miasta w Bytomiu (sezon 1999), [w:] Badania archeologiczne na Górnym
Œl¹sku i ziemiach pogranicznych w 1999 roku, Katowice 2002, s. 329–336; ta¿e, Pocz¹tki miasta lokacyjnego
Bytomia w œwietle badañ archeologicznych, [w:] Pocz¹tki i rozwój miast Górnego Œl¹ska. Studia interdyscyplinarne, Gliwice 2004, s. 215–220; ta¿, Mo¿liwoœci poznawcze archeologii w badaniach miast na przyk³adzie Bytomia, [w:] Bytom i jego dziedzictwo. W 750-lecie nadania praw miejskich, Katowice 2004, s. 53–62; J. Maik,
Resztki worka znalezione w kramie na rynku w Bytomiu, „£ódzkie Sprawozdania Archeologiczne” 2001, t. VII,
s. 415; T. J. Horbacz, Nowe znaleziska monetarne w badaniach archeologicznych na Górnym Œl¹sku, Kujawach i Polsce œrodkowej, „Wiadomoœci Numizmatyczne” 2000, R. XLIV, nr 2, s. 208–214.
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niedostêpny dla szerszej penetracji, a z kolejnego, zniszczonego w wyniku budowy stacji benzynowej a nastêpnie podziemnego szaletu, zachowa³y siê jedynie fragmenty fundamentów i ich negatywy. Na podstawie dokonanych
w czasie badañ obserwacji wydaje siê bardziej prawdopodobne, ¿e ponad kamiennymi piwnicami posadowione mog³y byæ jedynie budowle szkieletowe,
drewniano-ceglane.
Stosunkowo skromna skala bloku œródrynkowego œwiadczy o ograniczonych mo¿liwoœciach inwestycyjnych miasta. Ratusz, sk³adaj¹cy siê z dwóch jednotraktowych skrzyde³, wczeœniej wzniesionego zachodniego, a nastêpnie
dobudowanego oko³o po³owy XVI w. wschodniego, mia³ dwie piwnice. Pierwsza, podzielona na trzy pomieszczenia, znajdowa³a siê pod nieco starsz¹ parti¹ i dostêpna by³a bezpoœrednio z p³yty rynku, natomiast do drugiej, podzielonej na dwie lokalnoœci, mo¿na siê by³o dostaæ z pomieszczenia wy¿szej
kondygnacji. W gruzowisku zasypiska tych pomieszczeñ znaleziono interesuj¹ce nas kae, przy czym zaznaczyæ nale¿y, ¿e zgromadzony zbiór pochodzi
g³ównie z lepiej rozpoznanego wnêtrza zachodniego skrzyd³a, penetrowanego w ramach wykopu badawczego (nr 8 wraz z aneksami). Skrzyd³o wschodnie, odkryte pod jezdni¹ ci¹gu komunikacyjnego przecinaj¹cego rynek, nie
by³o w pe³ni dostêpne do szerszej eksploracji. W zasypisku piwnicy znalaz³y
siê warstwy gruzu kamiennego i ceglanego, czêœciowo pochodz¹cego z zawalonych œcian i sklepienia kolebkowego. Z poziomu tego wydobyto zespó³ kai
o zbli¿onych cechach technologiczno-formalnych, co pozwala wi¹zaæ je z urz¹dzeniami grzewczymi znajduj¹cymi siê w tym budynku. Niestety, nie zachowa³y siê pe³ne zestawy kai, co jest efektem penetracji miejsca zawalonych
obiektów tu¿ po ich destrukcji. Fragmenty kai uznane za pochodz¹ce z tych
samych urz¹dzeñ grzewczych zalega³y równie¿ w wy¿ej po³o¿onych warstwach
zasypiskowych i niwelacyjnych. Ze znacznie gorzej zachowanych piwnic pozosta³ych budowli, zlokalizowanych po wschodniej stronie ratusza, zasypanych przemieszanymi warstwami ziemi i gruzu, pozyskano ³¹cznie 951 fragmentów kai, z czego 932 zaliczono do formowanych w matrycach (w tym 662
z p³yt licowych i 270 u³amków œcian komór), a 19 do miskowych, formowanych na kole garncarskim. W materiale tym odnotowano równie¿ kilkanaœcie
fragmentów p³ytek kai znanych z ratusza. Zaznaczyæ nale¿y, ¿e jeszcze w XVII
w., w trakcie rozbiórki opisywanych budowli i wyrównywania terenu pod nowy bruk nawierzchni placu, jakaœ czêœæ materia³u uleg³a rozproszeniu, a inna
znalaz³a siê na z³o¿u wtórnym wraz z nawiezion¹ ziemi¹. Trudno jest oceniæ,
czy czêœæ kai o zbli¿onych cechach technologiczno-formalnych mog³a pochodziæ z pieców funkcjonuj¹cych w tych budynkach.
W ratuszu znaleziono 1189 fragmentów kai oraz dwa ca³e egzemplarze miskowe i dwie p³yty zdobione rozetami. Wœród fragmentów wydzielono okazy formowane w matrycach – 585 sztuk i 378 œcianek komór oraz 226 z kai misko-
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Ryc. 1. Bytom, ratusz, kafel miskowy (rys. E. Górska)

Ryc. 2. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z motywem rozety (rys. E. Górska)
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Ryc. 3. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z motywem rozety (rys. E. Górska)

Ryc. 4. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z wyobra¿eniem postaci kobiety
(rys. E. Górska)
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wych. Poza nielicznymi egzemplarzami wiêkszoœæ zbioru podzieliæ mo¿na na
podstawie zaobserwowanych podobieñstw form, cech metrycznych oraz stylistyki zdobienia na trzy spójne grupy. Dwie pierwsze to kae miskowe, wœród których wydzielono okazy mniejsze (co najmniej 7 egzemplarzy), o wymiarach otworów od 163 do 167 mm, d³ugoœci 82–85 mm i œrednicy dna 89–93 mm, polewane
zielonym o³owiowym szkliwem na warstwie pobia³y, oraz okazy wiêksze (ponad
20 egzemplarzy), o wymiarach odpowiednio 195–210; 135–150 mm, œrednicy dna
105–115 mm, pokryte br¹zowym szkliwem o³owiowym po³o¿onym bezpoœrednio
na ceglastym czerepie. W obu przypadkach punkt X znajdowa³ siê na wysokoœci
do 1/2 od krawêdzi, co ³¹cznie z pozosta³ymi cechami pozwala zaszeregowaæ kae
miskowe do typu I, podtypu A, odmiany 2, wariantu b wg klasyfikacji M. D¹browskiej2. Œcianki omawianych form ukszta³towane s¹ trapezowato, a od strony
wewnêtrznej miejsce przejœcia partii kolistej w kwadratow¹ zaakcentowane jest
wypuk³ym pierœcieniem (ryc. 1). Proste krawêdzie u form mniejszych zosta³y œciête lekko skoœnie na zewn¹trz, a u form wiêkszych œciête p³asko. Do produkcji
kai u¿yto mas ceramicznych skomponowanych z glin ¿elazistych i domieszki
schudzaj¹cej; w przypadku okazów „zielonych” du¿ej iloœci drobnego piasku, natomiast „br¹zowych” œredniej iloœci bardzo drobnego piasku.
Do trzeciej grupy zaliczono kae p³ytowe – wieñcz¹ce, gzymsowe oraz wype³niaj¹ce naro¿ne i œrodkowe3. Wiêkszoœæ lic by³a polewana, z wyj¹tkiem egzemplarzy wype³niaj¹cych œrodkowych, wœród których odnotowano równie¿
okazy niepolewane. Szkliwa o³owiowe, zielone a sporadycznie ¿ó³to-br¹zowe,
nak³adano na warstwê pobia³y. Poszczególne formy wykonano z masy ceramicznej skomponowanej z ¿elazistej gliny schudzonej ma³¹ iloœci¹ bardzo
drobnego piasku. W zasadzie wiêkszoœæ kai by³a wypalona w dobrych warunkach, o czym œwiadcz¹ jednobarwne ceglaste prze³omy. Widoczne w prze³omach ciemne przebarwienia znajduj¹ siê pod polew¹ i jak wiadomo powsta³y w czasie wypalania szkliw.
Kae wype³niaj¹ce œrodkowe i naro¿ne, o kwadratowych i prostok¹tnych
p³ytach, ozdobione s¹ portretami lub rozetami umieszczonymi w prolowanych ramkach. Dziel¹ siê one na trzy klasy wielkoœciowe, przy czym zaznaczyæ
trzeba, ¿e dane metryczne kai pozyskano na podstawie okazów wyklejonych
z fragmentów egzemplarzy oraz rekonstrukcji rysunkowych. Pierwsza klasa
wielkoœci obejmuje egzemplarze o szerokoœci 182–185 i wysokoœci 185–187
mm, druga odpowiednio 190 i 192–196 mm, natomiast trzecia 188–190
i 240–243 mm. Wysokoœæ 240 mm ma równie¿ kafel naro¿ny prawy, o jednej
p³ytce szerokoœci 228 mm i drugiej 72 mm. Na szerszej p³ycie umieszczono

2

M. D¹browska, Kae i piece kaowe w Polsce do koñca XVIII wieku, Wroc³aw 1987, s. 65–67.
s. 67–70.

3Tam¿e,
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Ryc. 5. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z postaci¹ Sulejmana Wspania³ego
(rys. E. Górska)

Ryc. 7. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z postaci¹ Anny Wêgierskiej
(rys. E. Górska)
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Ryc. 6. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z postaci¹ Ferdynanda I
(rys. E. Górska)

portret mê¿czyzny, a na wê¿szej motyw jode³ki (ryc. 6). Oprócz wymienionego egzemplarza naro¿nego zidentykowano jeszcze dwa, jeden analogiczny
do zrekonstruowanego, natomiast z drugiego zachowa³ siê fragment wê¿szej,
niezdobionej p³ytki pokrytej zielonym szkliwem, o szerokoœci ok. 90 mm.
Wysokoœci œcianek komór poszczególnych klas wielkoœciowych wynosi³y
odpowiednio 107, 112–117 i 118 mm, natomiast wysokoœæ œcianki górnej i dolnej oraz przeciwleg³ej p³ytce prostopad³ej egzemplarza naro¿nego ok. 100 mm.
Œcianki po³¹czone by³y z p³ytkami pod k¹tem ok. 45°, a krawêdzie otworów
w wiêkszoœci zakoñczono prosto. Do wyj¹tkowych nale¿¹ wywiniête na zewn¹trz krawêdzie komór kai z rozetami, w przypadku których odnotowano
równie¿ wzmacnianie po³¹czeñ z p³ytk¹ dodatkowymi listwami.
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Ryc. 8. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z postaci¹ m³odzieñca

Ryc. 9. Bytom, ratusz, kafel gzymsowy wype³niaj¹cy œrodkowy (rys. E. Górska)
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Stwierdzono, ¿e motywy zdobnicze odpowiadaj¹ wydzielonym wczeœniej,
na podstawie wielkoœci p³ytek licowych, grupom kai. Mniejsze p³ytki zdobi¹ rozpoznane w materiale dwa portrety, kobiety (odnotowano co najmniej
5 okazów) i mê¿czyzny (3 kae) siedz¹cych w oknach, ujêtych w dekoracyjne obramowania, podzielone na kwadratowe lub prostok¹tne pola wype³nione roœlinnymi detalami (ryc. 5–7). Postaæ mê¿czyzny odwzorowana jest wyraŸnie, natomiast kobiety mniej czytelnie. Sportretowana dama, w kapeluszu
z szerokim rondem i modnie upiêtymi w³osami z ty³u g³owy, siedzi w oknie
zwrócona twarz¹ w prawo, ubrana w sukniê z buastymi rêkawami i plisowan¹ kryz¹ siêgaj¹c¹ podbródka. Uzupe³nieniem stroju jest schematycznie odwzorowany naszyjnik, a mo¿e raczej ³añcuch. Wizerunek ten jest bardzo podobny do widniej¹cego na innych kaach z ratusza, co zostanie omówione
przy ich opisie. Mê¿czyzna wsparty lewym przedramieniem na parapecie patrzy w prawo. Z turbana nakrywaj¹cego g³owê po bokach zwieszaj¹ siê po
dwie wstêgi siêgaj¹ce ramion siedz¹cego. Spod pofa³dowanego szala nakrywaj¹cego pierœ i ramiona widoczne s¹ drobno drapowane rêkawy i stanik stroju. Opisany wizerunek prawdopodobnie przedstawia su³tana tureckiego Sulejmana Wspania³ego, za panowania którego imperium osmañskie poszerzy³o
swoje granice w Europie Œrodkowej o tereny podleg³e Habsburgom i Jagiellonom. Dzia³ania wojenne na terenie Wêgier prowadzone pod wodz¹ Sulejmana w 1526 r. doprowadzi³y do zajêcia znacz¹cych obszarów pañstwa,
a œmieræ Ludwika Jagielloñskiego pod Mohaczem, chocia¿ w niewyjaœnionych do koñca okolicznoœciach, zakoñczy³a panowanie Jagiellonów w Czechach i na Wêgrzech. Bytom, mimo ¿e po³o¿ony z dala od tocz¹cych siê dzia³añ, po œmierci króla znalaz³ siê pod panowaniem Habsburgów, co by³o dla
miasta prze³omowym wydarzeniem politycznym, na pewno przez wspó³czesnych ³¹czonym z postaci¹ su³tana. Wizerunek Sulejmana znany jest z kai
z terenu Polski m.in. z Boles³awca4.
Wiêksze z wydzielonych kai zdobi¹ – jak wynika z dokonanej rekonstrukcji – przede wszystkim rozety, jedna statyczna (5 egzemplarzy), wyró¿niaj¹ca
siê starannie odwzorowanymi miêsistymi p³atkami i listkami, oraz druga wiruj¹ca, o bardziej schematycznym modelunku (3 egzemplarze)(ryc. 2–3).
W materiale stwierdzono równie¿ niewielkie fragmenty jeszcze dwóch innych
rozet, co œwiadczyæ mo¿e o wiêkszej ró¿norodnoœci motywów roœlinnych. Innym motywem zdobi¹cym p³ytki jest element geometryczny okreœlany jako
wypuk³e lustro, odnotowany na dwóch okazach.
Najwiêksze kae, w tym opisywany naro¿ny, zdobi¹ równie¿ portrety, przy
czym zidentykowano trzy przedstawienia. Na egzemplarzu naro¿nym odwzo4 M. ¯emiga³a, Ogrzewanie piecowe na zamku w Boles³awcu nad Prosn¹ XIV–XVII w., Wroc³aw 1987,
s. 36–39, tab. IV: 6, fot. 33.
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Ryc. 10. Bytom, ratusz, kafel wype³niaj¹cy œrodkowy z postaci¹ œw. Barbary (rys. E. Górska)

Ryc. 11. Bytom, ratusz, kafel wieñcz¹cy z tarczownikiem i herbem Bytomia (rys. E. Górska)
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rowano portret siedz¹cego w oknie mê¿czyzny z pó³d³ugimi w³osami prosto
obciêtymi poni¿ej ucha i prost¹ grzywk¹ opadaj¹c¹ na czo³o, trzymaj¹cego laskê w prawej rêce, zwróconego twarz¹ w lew¹ stronê, ubranego w plisowany
p³aszcz lub kaftan, spod którego wystaje plisowana koszula. G³owê sportretowanej postaci nakrywa du¿y kapelusz. W arkadowym obramieniu okna znajduj¹ siê po obu stronach kolumienki. Na wieñcz¹cych je kapitelach siedz¹
amorki, odwrócone plecami do portretu. Putta opieraj¹ ³okcie na kolanach
podkurczonych nóg, podtrzymuj¹c rêkoma g³ówki tak, ¿e twarzyczki ukrywaj¹ w d³oniach, przysiad³szy mo¿e tylko na chwilê odpoczynku, a mo¿e w pozie
tej wyra¿aj¹c smutek i zmartwienie. Putta w obramieniach okien znane s¹ m.in.
z kai wielkiego pieca z dworu Artusa z Gdañska5. Na innych czterech kaach
w analogicznym obramieniu okiennym przedstawiono siedz¹c¹ kobietê patrz¹c¹ w prawo, ubran¹ w sukniê z dekoltem w karo, z nacinanymi buastymi rêkawami i plisowan¹ kryz¹ os³aniaj¹c¹ dekolt i szyjê, ozdobion¹ ³añcuchem. Pod
du¿ym kapeluszem widaæ zwiniête z ty³u g³owy w³osy schowane pod ozdobn¹
siateczk¹. Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³am, wizerunek ten przypomina postaæ
widniej¹c¹ na opisanych wczeœniej egzemplarzach. Identykacja osób przedstawionych na kaach tylko pozornie wydaje siê ³atwa. Na podstawie innych
znalezisk oraz znanych portretów panuj¹cych najbardziej prawdopodobne wydaje siê, ¿e charakteryzowane kae przedstawiaj¹ Ferdynanda I (1503–1564),
od 1526 r. króla Czech i Wêgier, a od 1556 cesarza, i jego ¿onê Annê
(1503–1547), córkê W³adys³awa Jagielloñczyka, poœlubion¹ w 1521 r.6 Nie mo¿na jednak wykluczyæ innej identykacji, zw³aszcza ¿e schematyzm postaci i typowy dla epoki styl ubioru i uczesania nie u³atwia zadania. Dla dziejów Bytomia wa¿nymi postaciami byli tak¿e Ludwik Jagielloñczyk, poleg³y w bitwie
z Turkami pod Mohaczem, oraz jego ¿ona Maria, siostra Karola V. Za t¹ drug¹ mo¿liwoœci¹ mog¹ przemawiaæ umieszczone w obramieniu okien putta wyra¿aj¹ce smutek. Jak wspomnia³am, podboje Sulejmana Wspania³ego na terenie Wêgier przyczyni³y siê do zmian politycznych na terenie Europy Œrodkowej
i równie¿ dziejów miasta, które znalaz³o siê w stree nowych oddzia³ywañ. Starano siê zapewne przemiany te odnotowaæ w programie ideowym pieca postawionego w ratuszu, umieszczaj¹c postaæ su³tana, a obok tego w³adcy osoby symbolizuj¹ce dawny lub mo¿e raczej nowy porz¹dek.
Kolejny motyw portretowy odnotowany zosta³ na 10 p³ytkach, w tym na
trzech wyklejonych niemal w ca³oœci (ryc. 8). Pod arkad¹ przedstawiono pó³5 E. Kilarska, W przededniu odbudowy pieca w Dworze Artusa w Gdañsku, Porta Aurea, t. I, Gdañsk
1992, s. 176, ryc. 24, 26, 27.
6 Tam¿e, s. 168–169, ryc. 18; Hazlbauer Z., Hromadny nález renesanènich kachlù na hrade Toèniku,
„Castellogica Bohemia” 1991, t. 2, s. 301–310; M. Duczmal, Jagiellonowie, Kraków 1996, s. 45–56; W. Pociecha, Anna Jagiellonka (1503–1547), królowa Czech i Wêgier, [w:] Polski s³ownik biograczny, t. I, Kraków
1935, s. 126–128.
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Ryc. 12. Bytom, ratusz, kafel wieñcz¹cy z inskrypcjami RAT, IHS, CRS (rys. E. Górska)

postaæ stoj¹cego m³odzieñca, ze starannie skrêconymi pasmami d³ugich w³osów na koñcach zwiniêtych w loki i podobnie u³o¿on¹ krótk¹ grzywk¹, który
lew¹ rêk¹ w geœcie powitania siêga do kapelusza, a praw¹ trzyma po³ê p³aszcza. Rêce m³odziana w³o¿one s¹ w otwory naciête w 1/4 d³ugoœci rêkawów
p³aszcza, które mimo podniesionych r¹k opadaj¹ po bokach. Spod wierzchniego okrycia widaæ plisowan¹ koszulê z g³êbokim dekoltem, spiêt¹ trójlistn¹ brosz¹. Polewa na wiêkszoœci okazów jest zielona, a na niektórych dwubarwna.
Wypuk³y relief, czyli centralnie ulokowan¹ postaæ, arkadê oraz ramkê p³yty
starano siê zabarwiæ na zielono, a t³o na ¿ó³to-br¹zowo. Zielona polewa na
wiêkszoœci okazów nie pokrywa dok³adnie reliefu, co mia³o równie¿ wp³yw na
roz³o¿enie barw na kaach. Identykacja opisanej postaci nie jest chyba mo¿liwa, zw³aszcza ¿e nie zawsze przestawienia portretowe obrazowa³y konkretne osoby. Wizerunki mieszczan lub dworzan zwracaæ mia³y uwagê obserwatora na dekoracyjnoœæ motywów zdobniczych nawi¹zuj¹cych do modnych
w danym czasie wzorców stylistycznych. Ubiór i fryzura m³odzieñca z omawianych kai nawi¹zuje do stroju i uczesania Albrechta Dürera znanych z jego autoportretów z lat 1498 i 1500 oraz Oswalda Karela sportretowanego
przez tego¿ malarza w 1499 r. Analogie znaleŸæ mo¿na równie¿ wœród portretów malowanych przez innych malarzy renesansu. Z terenu ziem polskich znanych jest wiele przyk³adów kai portretowych przedstawiaj¹cych podobnie
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ubranych m³odzieñców lub m³odego króla, z modnie treonymi w³osami, m.in.
z Wawelu, Spytkowic, Poznania i Inow³odza7. Postaæ z naro¿nikowego kaa
z zamku w Inow³odzu stanowi najbli¿sz¹ analogiê i wydaje siê, ¿e oba przedstawienia, w tym bytomskie, powsta³y wed³ug tych samych wzorców, o czym
œwiadcz¹ niemal identyczne kroje p³aszczy i fryzury.
Zidentykowano trzy egzemplarze kai wype³niaj¹cych œrodkowych, o wymiarach 192 x 350–360 mm, przy czym wyró¿nia je nie tylko znaczna wysokoœæ, ale te¿ zamkniêta komora oraz ornamentyka o treœci religijnej – postaæ
œw. Barbary (ryc. 10). Œwiêta w koronie otoczonej aureol¹, ubrana w d³ug¹
sukniê z szerokimi rêkawami, stoi pod arkad¹ uformowan¹ w oœli grzbiet,
w prawej rêce trzyma wie¿ê z trzema oknami. Ze wzglêdu na stan zachowania kai nie wiadomo, czy w lewej rêce umieszczono jeszcze inne atrybuty typowe dla wizerunków œwiêtej. Istotnym elementem identykuj¹cym postaæ
jest motyw trzech okien w wie¿y, przy czym jedno jest wyraŸnie wiêksze, pewno to, które uwiêziona Barbara kaza³a wybiæ jako symbol boskiego œwiat³a
i Trójcy Œwiêtej8. Wyobra¿enia œwiêtej znane s¹ z kai z terenu ziem polskich
jednak formy te i ich stylistyka jest inna9.
Kae gzymsowe (okapowe), o szerokoœci 190–192 mm, wysokoœci 147 mm
i g³êbokoœci komory w dolnej czêœci 118 mm, a w górnej 86 mm, reprezentowane s¹ wy³¹cznie przez elementy œrodkowe. Na p³ytce skoœnie ustawionej do
œciany pieca uformowany zosta³ ornament rybiej ³uski, który koñczy siê na linii poziomego wypuk³ego wa³ka w czêœci dolnej formy (ryc. 9).
Kae wieñcz¹ce, wy³¹cznie œrodkowe, reprezentowane s¹ przez dwie formy o tematyce architektonicznej i herbowej. P³yta okazów architektonicznych
podzielona jest poziomo na dwie odmiennie ukszta³towane czêœci (ryc. 12).
Na dolnej wklês³ej, zdobionej motywami o treœci religijnej, znajduj¹ siê w kolistych obramowaniach dwa monogramy SHI (odciœniête odwrócone) i CRS,
ka¿dy umieszczony pod koron¹. Czêœæ górna, o w³aœciwej stylistyce architektonicznej, sk³ada siê ze skoœnie pochylonego pasa p³ytki zdobionego motywem „rybiej ³uski” imituj¹cym dachówki i wy¿ej prosto uformowanej partii
odwzorowuj¹cej blanki. Na ka¿dym z wy¿szych wyciêæ umieszczone s¹ litery
RAT, przy czym R wyt³oczono odwrócone, w lustrzanym odbiciu. Szerokoœæ
tych kai wynosi 228–230 mm, wysokoœæ 194–196 mm.
Druga z form wieñcz¹cych to kae (zidentykowano 4 egzemplarze) z tarczownikiem (ryc. 11). Sk³adaj¹ siê one z czêœci p³ytowej o wymiarach 182 x 133 mm,
7 M. Pi¹tkiewicz-Dereniowa, Kae wawelskie okresu wczesnego renesansu, „Studia do Dziejów Wawelu”, t. II, s. 303–375; M. D¹browska, Kae i piece…, s. 127–128, il. 46, 47, 86a.
8 Encyklopedia katolicka, t. II, red. F. Gryglewicz, R. £ukaszyk, Z. Su³owski, Lublin 1995, s. 14–19; S.
Carr-Gomm, S³ownik symboli w sztuce, Warszawa 2005, s. 36.
9 J. Smoleñska, Œl¹skie kae œredniowieczne w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, „Rocznik
Muzeum Narodowego”, Warszawa 1975, R. 19, s. 27, ryc. 14, 15.

116

Aldona Andrzejewska

po³¹czonej z komor¹ o wysokoœci œcianek 107 mm (typ I, podtyp A, odmiana
2 wg M. D¹browskiej) i od góry przylegaj¹cej plastycznej postaci, któr¹ trudno jest zidentykowaæ na podstawie zachowanych elementów. Tarcza herbowa centralnie umieszczona na p³ytce podzielona jest pionowo na dwa pola.
Na pierwszym widnieje po³owa or³a, a na drugiej po³owa ko³a z piêcioma szprychami. Podobny herb znajdowa³ siê na pieczêci miejskiej Raciborza, u¿ywanej przynajmniej od 1296 r., a od XVI w. WoŸników. Pó³or³a w jednym polu,
nawi¹zuj¹cego do herbu za³o¿yciela miasta, mia³y te¿ w swoich znakach pieczêtnych inne miasta powsta³e w czasach W³adys³awa I, ksiêcia opolsko-raciborskiego10. Na bytomskiej pieczêci miejskiej z XV w. w tarczy herbowej
znajduje siê orze³ zwrócony w prawo, a na pieczêci ³awniczej z XIV w. w kolistym polu podzielonym pionowo po prawej znajduje siê postaæ gwarka z kilofem, zaœ po lewej pó³or³a zwróconego w lewo. Nie wydaje siê mo¿liwe, aby
u¿yto do budowy pieca motywów herbowych niezwi¹zanych z miastem i jego
samorz¹dem, raczej odwo³uj¹cych siê do wczeœniejszych symboli zwi¹zanych
z pocz¹tkami miasta, poœwiadczaj¹cymi jego dawn¹ tradycjê. W tym miejscu
wspomnieæ nale¿y, ¿e obie formy kai wieñcz¹cych, zarówno egzemplarz z tarczownikiem, przy czym z innym herbem, jak i architektoniczny z monogramami, znaleziono równie¿ w trakcie badañ zamku w Chudowie. S¹dziæ nale¿y,
¿e wykonane prawdopodobnie by³y przy u¿yciu tych samych lub bardzo podobnych matryc, tak jak egzemplarze z Ann¹ Jagiellonk¹, ¿on¹ Ferdynanda I,
równie¿ pochodz¹ce z tego zamku11.
Kae z bytomskiego ratusza, jak ju¿ wczeœniej zaznaczy³am, dziel¹ siê na
trzy spójne grupy technologiczno-formalne, mog¹ce stanowiæ pozosta³oœæ
dwóch pieców. Jeden wykonany móg³ byæ na planie ko³a, z br¹zowo szkliwionych wiêkszych kai miskowych, natomiast drugi z kai „zielonych”, miskowych i p³ytowych lub, co chyba mniej prawdopodobne, tylko p³ytowych. Podjêta próba rekonstrukcji bry³y pieca „zielonego” prowadzi jednak do bardzo
hipotetycznych ustaleñ. Zanim przejdê do ich przedstawienia zwróciæ chcia³abym uwagê na niektóre elementy kompozycyjne ornamentyki pieca. Najwa¿niejsze miejsce zajmowa³o zwieñczenie form¹ nawi¹zuj¹ce do obwarowañ miejskich, a z napisem RAT jednoznacznie wskazuj¹ce na u¿ytkowników
i fundatorów tego urz¹dzenia grzewczego. Równie wa¿ne by³y elementy z herbem miasta lub mo¿e rady. Obok œwieckich akcenty religijne – Iesus Hominum Salvator i Christo Redemptori Sacrum przypomina³y o celu ziemskiej

10 M. Gumowski, Herby i pieczêcie miejscowoœci województwa œl¹skiego, Katowice 1939, s. 9–10, 46–47,
304–306; ten¿e, Sfragistyka polska, [w:] Sfragistyka, Warszawa 1960, s. 186–187, 238–239; M. Kaganiec, Herby i pieczêcie miast górnoœl¹skich, Katowice 1992, s. 7; B. Kloch, Miasta ksiêstwa raciborskiego w koñcu XIII i pierwszej po³owie XIV wieku, [w:] Pocz¹tki i rozwój miast Górnego Œl¹ska, Gliwice 2004, s. 143.
11 A. Tarasiñski, Najnowsze odkrycia kai z zamku w Chudowie ko³o Gliwic, w tym¿e tomie.
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egzystencji12. W bryle pieca w centralnym miejscu znaleŸæ siê chyba powinny kae z wyobra¿eniem œw. Barbary, patronki górników. Zaznaczyæ tutaj
nale¿y, ¿e od wczesnego œredniowiecza gospodarczy rozwój Bytomia zale¿a³
od wydobycia i przetopu rud o³owiu, srebra i ¿elaza.
Pozosta³e motywy dekoracyjne, rozety, wypuk³e lustra oraz portrety decydowa³y o estetyce i dekoracyjnoœci pieca, a w przypadku wyobra¿eñ osób panuj¹cych mia³y jeszcze inne znaczenie, odnosi³y siê do wspó³czesnoœci, o czym
ju¿ wczeœniej wspomina³am.
Mimo ograniczonej iloœci zrekonstruowanych kai i niedostatecznych danych o kszta³tach komór, nie mo¿na oprzeæ siê chêci poznania, jak wygl¹da³
piec w bytomskim ratuszu. Poniewa¿ zarejestrowano nieliczne kae wype³niaj¹ce naro¿nikowe, a wœród okazów gzymsowych i wieñcz¹cych ani jednego, przyjê³am, ¿e dolna skrzynia pieca mog³a byæ zbudowana na planie prostok¹ta, a nadstawa na planie ko³a. Wydaj¹ siê mo¿liwe dwie wersje takiego
rozwi¹zania. W pierwszej prostok¹tna skrzynia o wymiarach w rzucie oko³o
110 x 140 cm i wysokoœci ok. 85 cm sk³ada³a siê z czterech warstw kai, przy
czym trzy dolne u³o¿one by³y z okazów kwadratowych, a czwarta – z prostok¹tnych. Wydaje siê, ¿e ze wzglêdu na ró¿nice w wysokoœciach kai kwadratowych z rozetami i z portretami mog³y byæ one u¿yte w œcianie na przemian
– warstwa ornamentu roœlinno-geometrycznego i warstwa portretowego, czyli
wizerunków Sulejmana Wspania³ego i postaci kobiecej. Najwy¿ej ulokowane
kae prostok¹tne tworzyæ mog³y element dekoracyjny w formie fryzu, gdzie
dominowa³a postaæ m³odzieñca przedstawiona w geœcie powitalnym obok postaci siedz¹cych w podobnie obramowanych oknach – panuj¹cego i jego ma³¿onki. Do budowy pierwszej warstwy nadstawy o obwodzie ok. 285 cm (œrednica 45,38 cm) u¿yto kai gzymsowych. Na nich ulokowano dalsze warstwy
kai na nieco mniejszym obwodzie, wynosz¹cym 273 cm. S¹dzê, ¿e w tej wersji mog³y byæ wykorzystane kae miskowe, po 16 w ka¿dym poziomie. Na pierwszej lub drugiej warstwie okazów miskowych równomiernie w œcianie nadstawy rozmieszczono kae z zamkniêtymi komorami z postaci¹ œw. Barbary.
Zwieñczenie mog³y tworzyæ trzy kae herbowe (54,6 cm) i 11 architektonicznych. W wersji drugiej piec zbudowany by³by tylko z kai p³ytowych, dolna
skrzynia o analogicznych wymiarach sk³adaæ siê mog³a wy³¹cznie z kai zdobionych rozetami i lustrami, natomiast nadstawa z egzemplarzy portretowych.
Inne elementy nadstawy rozmieszczono jak w wersji pierwszej.
Rekonstrukcja pieców z bytomskiego ratusza wymaga jeszcze dalszych badañ, jednak ju¿ teraz za pewniejsze uznaæ nale¿y ustalenia dotycz¹ce datowa12 D. Forster, Œwiat symboliki chrzeœcijañskiej, Warszawa 1990, s. 33–40; M. Winiarczyk, Signa latina in
libris impressis occurentia cum singlorum graecorum appendice, Wroc³aw 1995, s. 24.; S. Carr-Gomm, S³ownik…, s. 100.
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nia pieca „zielonego”. Wydaje siê, ¿e zosta³ on postawiony po roku 1526,
w drugiej æwierci XVI w.13 Interesuj¹c¹ wiadomoœci¹ dotycz¹c¹ przynajmniej
jednego z pieców postawionych w bytomskim ratuszu jest informacja zawarta w liœcie wys³anym do papie¿a Sykstusa V przez nuncjusza papieskiego Hipolita Aldobrandiniego, mieszkaj¹cego na prze³omie 1588 i 1589 r. w Bytomiu. Nuncjusz znalaz³ lokum w ratuszu, jedynym murowanym budynku miasta,
gdzie do jego dyspozycji oddano jedn¹ ma³¹ salkê pozbawion¹ okien, drzwi
i pieca. Brakuj¹ce wyposa¿enie zosta³o wykonane na koszt lokatora. Nie wydaje siê mo¿liwe, aby informacja ta dotyczy³a pieca „zielonego”, mo¿e jedynie wykonanego z kai miskowych, pokrytych br¹zowym szkliwem14.
Aldona Andrzejewska
A COLLECTION OF RENAISSANCE TILES
FROM THE TOWN HALL IN BYTOM
Archaeological research on the market square of the old town in Bytom were
conducted in the years 1997-1999 on the occasion of rebuilding of underground
installations and modernization of the surface. In their course relics of the town
hall consisting of two one-tract wings of earlier erected, western, and subsequently the eastern one, added around the half of the 16th century, had two cellars. The
rst one, divided into three rooms, was situated under a bit older part, and was
accessible immediately from the market place surface, whereas the second, divided into two localities was accesible from the room of the higher storey. In the
rubble heap of these rooms lling an interesting collection of stove tiles was found.
In the town hall 1189 fragments of tiles were found, as well as 2 complete
bowl forms and 2 plates decorated with rosettes. Among the fragments specimens formed in matrixes - 585 specimens, 378 walls and 226 bowl tiles were distinguished. Except not numerous specimens the majority of the collection may
be divided on the grounds of observed similarities of forms, metrical features and
stylistics of decoration into three coherent technological-formal groups, which
may be remains of two stoves. One may have been made on plan of a circle of
bigger brown bowl tiles, whereas the other of green tiles, bowl and plate ones or,
what is less probable, only plate ones.
Reconstruction of the stoves from Bytom town hall needs further research,
however at present as most probable should be recognized assignations concerning the dating of the green stove. It seems that it was built after 1526, in the second quarter of the 16th century.

13 Wczeœniej przyjmowano jego budowê na lata oko³o 1550, A. Andrzejewska, Mo¿liwoœci poznawcze…, s. 54.
14 Za J. Drabina, Historia Bytomia, Bytom 1994, s. 69–70; ten¿e, Historia Bytomia 1254–2000, Bytom
2000, s. 80–81.

