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Ewelina Więcek

Fajansowe płytki ścienne znalezione 
podczas badań archeologicznych  
na terenie placu zamkowego w warszawie

Omawiany zbiór fajansowych płytek ściennych, zwanych flizami, pochodzi 
z  badań archeologiczno-architektonicznych przeprowadzonych na terenie 
placu Zamkowego w Warszawie na przełomie lat siedemdziesiątych i osiem-
dziesiątych XX wieku1. Badania te zostały przeprowadzone przez grupę arche-
ologów z Muzeum Historycznego m.st. Warszawy (obecnie Muzeum Warsza-
wy) pod kierownictwem Aleksandry Świechowskiej, ówczesnej kierowniczki 
Działu Archeologicznego Muzeum2. Prace były związane z odbudową Zamku 
Królewskiego3, a trwały z przerwami sześć lat i zaowocowały szeregiem cieka-
wych informacji o samym placu, jego dawnej zabudowie oraz mieszkańcach, 
jak również dostarczyły olbrzymiej ilości materiału zabytkowego, opubliko-
wanego w większości w 2017 roku w serii „Archeologia Dawnej Warszawy”4. 

1 K. Meyza, Badania archeologiczne na placu Zamkowym w latach 1977–1983, „Almanach Muzealny”, t. 4, 
2003, s. 5–115; K. Meyza, Z. Polak, Historia badań, w: Między miastem a dworem. Badania archeologiczne 
placu Zamkowego w  Warszawie w  latach 1977–1983, red. K. Meyza, Z. Polak, „Archeologia Dawnej 
Warszawy”, t. 4, cz. 1, Warszawa 2017, s. 49–82.

2 K. Meyza, Osiemnastowieczna Potrzebnica na posesji Łazarowiczów. Z  badań archeologicznych placu 
Zamkowego w Warszawie, „Almanach Muzealny”, t. 3, 2001, s. 7. 

3 W. Pela, Historia badań archeologicznych i architektonicznych dawnej Warszawy, „Archeologia Dawnej 
Warszawy”, t. 2, Warszawa 2013.

4 Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977–1983, 
red. K. Meyza, Z. Polak, „Archeologia Dawnej Warszawy”, t. 4, Warszawa 2017.
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Prezentowany zbiór jest również ciekawy ze względu na fakt, że plac Za-
mkowy był swego rodzaju terenem granicznym pomiędzy obszarem miasta 
a  dworem królewskim. Tam w  okresie XVI–XVIII wieku mieściły się zabu-
dowania należące do dostojników królewskich oraz zamożnych mieszczan.
Wśród bogatego materiału zabytkowego składającego się przede wszystkim 
z ceramiki naczyniowej, kafli czy przedmiotów szklanych znaleziono prawie 
500 fragmentów kafelków ściennych.

Najwięcej interesujących nas zabytków wydobyto z  murowanej latryny 
oraz drewnianej skrzyni umieszczonej bezpośrednio nad nią, znajdujących 
się na posesji Sambergera (il. 2). Z Lustracji Dawidsona z 1754 roku wynika, że 
właścicielem działki w drugiej połowie XVIII wieku był kupiec Jan Samber-
ger5. Posesja ta zajmowała teren międzymurza na południe od Apteki Kró-
lewskiej, pomiędzy wschodnią linią bramy a kuchniami (później stajniami) 
zamkowymi. Trudno jednoznacznie stwierdzić, kiedy powstała kamienica. 
Na podstawie badań archeologicznych można wysnuć przypuszczenie, że na 
przełomie XVII i XVIII wieku została przebudowana, a w XVIII wieku wybu-
dowano na jej podwórzu murowaną latrynę6. Przynajmniej w połowie XVIII 
wieku właścicielem staje się Samberger7. Wszystko wskazuje na to, iż wcześ-
niej zabudowana była tylko część posesji zajmowanej przez niego.

5 Źródła do dziejów Warszawy. Rejestry podatkowe i  taryfy nieruchomości 1510–1770, wyd. A. Berdecka 
i in., Warszawa 1963, s. 95, 143, 160.

6 Z. Polak, Przemiany przestrzenne terenu placu Zamkowego w świetle źródeł archeologicznych, w: Między 
miastem a  dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w  Warszawie w  latach 1977–1983, red.  
K. Meyza, Z. Polak, „Archeologia Dawnej Warszawy”, t. 4, cz. 1, Warszawa 2017, s. 196.

7 Jan Samberger był człowiekiem zamożnym. Jego kamienica znajdowała się w  bardzo popularnym 
i ruchliwym miejscu. Takie położenie było korzystne przy prowadzeniu interesu. Wiadomo, że w piwnicy 
jego kamienicy znajdował się wyszynk prowadzony przez niejakiego pana Billińskiego. Ponadto 
z Lustracji Dawidsona (1754) dowiadujemy się również, że Samberger miał ośmioro służby, co wydaje się, 
w porównaniu do innych właścicieli kamienic, liczbą całkiem dużą (A. Berdecka i in., Źródła do dziejów 
Warszawy…, s. 399.)

1. Badania południowo-zachodniej części 
placu Zamkowego – stan z sierpnia 1977. 
Fot. z archiwum fotograficznego Pracow-
ni Badań Archeologicznych / Exploration 
of the south-western section of the 
Castle Square, as seen in August 1977. 
Photo from the Archeological Research 
Study, Museum of Warsaw 
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Niewielka część fajansowych płytek została znaleziona w  obrębie nie-
ruchomości Rafałowicza (il. 2–3), która sąsiadowała z  posesją Sambergera, 
a była od niej oddzielona zewnętrznym murem obronnym (przeciętym kana-
łem ściekowym). Kamienica Rafałowicza została wybudowana na zasypanej 
fosie miejskiej. Wymieniono ją w Regestrze poboru szosu Starej Warszawy8 już 
w latach osiemdziesiątych XVII wieku. Podobnie jak w przypadku kamienicy 
Sambergera, również ta Rafałowicza została wymieniona w Lustracji Dawid-
sona z 1754 roku jako własność Stanisława Rafałowicza, kupca9. W jej obrębie 
odnaleziono zaledwie dziewięć fragmentów fliz. Prawdopodobnie znalazły 
się one tam przypadkowo10. Jedną flizę, odmienną w wyglądzie, zdobieniach 
i wymiarach od reszty, znaleziono na terenie posesji Płochockich (il. 2)11. 

Trudne warunki, w jakich prowadzono prace archeologiczne na placu Za-
mkowym, sprawiły, iż nie udało się poczynić szczegółowych obserwacji czy 

8 J. Rutkowska, Brama Krakowska w Warszawie, „Biuletyn Historii Sztuki”, 1967, nr 29 (3), s. 429. 
9 Źródła do dziejów Warszawy…, s. 399.
10 Zapewne doszło do przypadkowego wymieszania się warstw użytkowych obu kamienic, które 

sąsiadowały ze sobą.
11 Był to budynek, którego tylną ścianę stanowił mur, będący jednocześnie tylną ścianą stajni zamkowych. 

W 1656 r. Jan Kazimierz wydał przywilej na budowę tej kamienicy Tytusowi Liwiuszowi Burattiniemu. Planem 
Burattiniego było stworzenie sklepów wraz z mieszkaniami (i tak jest to opisane w Rewizji Gospód Starej i Nowej 
Warszawy z 1659 r.: „izb 8, sklepów francuskich 8, piwnic 8, kuchni 8. Pro Republica”), aby następnie wynajmować 
je cudzoziemskim kupcom przyjeżdżającym do Warszawy ze swoimi towarami. W  1696 budynek kramów 
Burattiniego został przejęty przez rodzinę Płochockich. W  źródle z  połowy XVIII wieku jest zamieszczona 
informacja, że nadal znajdowało się tam osiem sklepów (Z. Polak, Przemiany przestrzenne…, s. 193).

2. Plac Zamkowy; plan odsłoniętych 
reliktów zabudowy: A – posesja 
Sambergera; B – posesja Rafałowi-
cza; C – posesja Płochockich; opr. 
graf. G. Zborowska-Znajkowska 
/ Castle Square; plan of exposed 
building relics: A – Samberger’s pro-
perty; B – Rafałowicz’s property; C – 
Płochocki’s property; graphic design 
by G. Zborowska-Znajkowska
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wydzielenia warstw i  określenia dokładnej stratygrafii12. Przy datowaniu 
znalezisk posiłkowano się zatem takimi czynnikami, jak cechy technologicz-
ne wyrobów, wymiary, dekoracje oraz materiał porównawczy13.

Flizy – pochodzenie i produkcja  

Flizy produkowano w  Holandii w  kilku ośrodkach miejskich. W  słynnym 
z wyrobów fajansowych Delft produkcja płytek była marginalna. Flizy wy-
rabiano w zaledwie kilku z licznych w tym mieście pracowni14. Największe 

12 Szerzej na temat badań i  warunków panujących podczas prac terenowych w  artykule autorstwa  
K. Meyzy i Z. Polaka, Historia badań… s. 49–82.

13 P. Oczko, Holenderskie flizy w dawnym Gdańsku, „Gdańskie Studia Muzealne”, 2018, nr 10, s. 125–154; 
tenże, Mody i wnętrza, w: Holenderskie flizy na dawnych ziemiach polskich i ościennych, Malbork 2018; 
tenże, J. Pluis, Umywalnia na Zamku Wysokim w Malborku. Jej historia i wystrój, w: Holenderskie flizy 
na dawnych ziemiach polskich i ościennych, Malbork 2018; M. Koperska-Kopeć, Flizy holenderskie jako 
element wystroju wnętrz domów podcieniowych na Żuławach, „Gdańskie Studia Muzealne”, 2018, nr 10, 
s. 155–172; P. Oczko, Fajansowa Biblia, czyli o holenderskich flizach, „Miesięcznik Ewangelicki”, 2014, nr 
5–6 (11–12) – wersja elektroniczna, [dostęp: 10 X 2018]; E. Kilarska, Fajanse z Delft w dawnym Gdańsku, 
Gdańsk 2013; B. Pośpieszna, A. Dobry, Ceramika europejska w zbiorach Muzeum Zamkowego w Malborku, 
Malbork 2018; K. Kwiatkowski, „Nadbrzeżny krajobraz z rybakami”. Niderlandzka płytka flizowa z badań 
w Stargardzie, „Stargardia”, 2011, t. 6, s. 515–520.

14 W  pierwszej połowie XVII w. było ich maksymalnie 10, po 1650 zaledwie trzy, a  w  początkach  
XVIII w. została tylko jedna ( J. Pluis, Tegels 1720–1933, w: Fries Aardewerk. Harlingen Producten 1720–
1933, Leiden 2005, s. 93).

3. Widok placu Zamkowego z drugiej połowy XVIII w. na Bramę Krakowską (A) z przylegającą do niej 
kamienicą Rafałowicza (B) / View of the Castle Square (the second half of the 18th c.) on the Cracow Gate 
(A) with the adjacent Rafałowicz tenement house (B)
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ośrodki produkcji tych wyrobów znajdowały się w Rotterdamie i Amsterda-
mie oraz w kilku miastach fryzyjskich: Utrechcie, Harlingen i Makkum15. Na 
teren Rzeczypospolitej trafiały one za sprawą takich ośrodków handlowych 
jak Gdańsk i Elbląg, gdzie tysiące holenderskich statków zawijały do portów 
po polskie zboże oraz wiele innych produktów. Statki nie przypływały puste. 
Holendrzy zaopatrywali Polskę w produkty zamorskie, jak choćby przypra-
wy, a jako balast świetnie sprawdzały się dachówki, cegły czy właśnie fajan-
sowe płytki ścienne16.

Flizy pierwotnie miały za zadanie ułatwiać utrzymanie porządku. 
W XVII wieku umieszczano je w holenderskich domach wszędzie tam, gdzie 
ściany były najbardziej narażone na pobrudzenie, takich jak partie przypod-
łogowe. Wiele obrazów, w tym Johannesa Vermeera Mleczarka z około 1660 
roku (il. 4) przedstawia rząd fliz umieszczonych przy posadzce. Stopniowo 
ich popularność rosła i  zaczynały pokrywać coraz większe powierzchnie 
ścian przedsionków, kuchni, a  nawet piwnic17. Z  czasem dekorowano nimi 
również elewacje domów i kamienic18.

W  Polsce i  innych krajach siedemnasto- i  osiemnastowiecznej Europy 
flizy służyły do dekoracji i  uświetnienia reprezentacyjnych wnętrz. Swą 
ogromną popularność zawdzięczały kobaltowej ornamentyce, nieodrodnie 
kojarzącej się Europejczykom z dalekowschodnią porcelaną, niezwykle ów-
cześnie modną. Prekursorką mody na płytki fajansowe w Polsce była Maria 
Kazimiera – zapatrzona w Wersal, gdzie w latach 1670–1674 powstał Trianon 

15 E. Kilarska, Fajanse z Delft…, s. 34.
16 P. Oczko, Holenderskie flizy…, s. 125.
17 Tamże, s. 126.
18 J. Pluis, Tegels…, s. 251.

4. Johannes Vermeer, Mleczarka;  
(ok. 1660), zbiory Rijksmuseum w Am-
sterdamie / Johannes Vermeer, The 
Milkmaid (ca. 1660), from the collection 
of the Rijksmuseum, Amsterdam



296

Ewelina Więcek

de Porcelaine ozdobiony fajansowymi płytkami z  Holandii oraz Francji19. 
Z czasem olicowania holenderskie posiadłości monarszych zaczęto naślado-
wać w pałacach magnackich20. Nabywano je drogą zakupu w składach fajan-
su i porcelany. Czasem zamawiano bezpośrednio od dostawcy. Flizy dociera-
ły do Warszawy przez główne porty, takie jak Gdańsk czy Elbląg21.

Do końca XIX wieku płytki formowano ręcznie. Glinę umieszczano w me-
talowej lub drewnianej ramie (tegelraam, snijplankje)22, a następnie walcowa-
no ją za pomocą drewnianego wałka (strijkstok)23. Ramę podnoszono, a  gdy 
płytka nieco przeschła, wałkowano ją ponownie. Następnie kładziono na nią 
drewnianą płytę odpowiednich rozmiarów (bok ok. 13,5 cm) z  krawędziami 
oprawionymi w taśmy żelazne, z wbitymi w narożniki żelaznymi gwoździami 
zabezpieczającymi płytę przed przesuwaniem (końce gwoździ odciskały się 
wtedy w glinie)24. Płytkę obcinano z czterech stron specjalnym nożem. Do po-
łowy XVII wieku w narożnikach fliz są widoczne cztery ślady po gwoździach, 
potem, aż do 1860 roku – najczęściej dwa, a później nie ma ich wcale25. Dalej po-

19 K. Przywoźna-Leśniak, Między Wersalem a Peterhofem. Holenderskie płytki ścienne w wystroju rezydencji 
arystokratycznych w XVII i XVIII wieku, „Barok. Historia – Literatura – Sztuka”, 2012, nr 38, s. 156.

20 P. Oczko, Mody i wnętrza…, s. 140.
21 E. Kilarska, Fajanse z Delft…, s. 19. 
22 J. Pluis, Tegels…, s. 124.
23 Tamże, s. 130.
24 B. Frontczak, Fajanse…, s. 125; J. Pluis, Tegels…, s. 129, ryc. 153.
25 P. Oczko, J. Pluis, Umywalnia…, s. 65.

5. Fragmenty fliz z przedstawieniami 
pasterskimi w medalionie i próby ich 
rekonstrukcji, ze zbiorów Muzeum 
Warszawy / Fragments of wall tiles 
with shepherd motifs in a medallion 
and attempts to reconstruct them, 
from the Museum of Warsaw col-
lection
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stępowano jak z innymi wyrobami fajansowymi. Po pierwszym wypale płyt-
kę pokrywano szkliwem, na nim odbijano roboczą przepróchą26 (spons) punk-
towane kontury rysunku. Pierwszy w całym procesie powstawania wzoru był 
rysunek, wykonywany najczęściej na podstawie sztychu. Jednym z  bardziej 
znanych sztycharzy był artysta Antoni Waterloo (1609–1690), który tworzył 
krajobrazy z drzewem o niesamowicie ukazanym listowiu27. Przepróchę kła-
dziono na dwie lub trzy kartki papieru i nakłuwano kontury. Tak stworzone 
wzory, używane jednostronnie, wystarczały na ogół na kolejne serie od tysią-
ca do dwóch tysięcy odbić. Przyłożony do płytki szablon posypywano zmie-
lonym węglem drzewnym. Powstałe punkty odbitego rysunku łączono linią 
(trek) malowaną cienkim pędzlem. Detale i cienie rysunku lawowano dodatko-
wo szerokim pędzlem. Następnie płytkę ponownie wypalano, co powodowało, 
że farba stapiała się ze szkliwem28.

Charakterystyka odnalezionego materiału

Typowe holenderskie flizy mają wielkość ok. 13 na 13 cm (5 na 5 cali). Grubość naj-
większych płytek z około połowy XVII wieku to 1–2 cm. Do końca XVII wieku 
zmniejszyła się ona do 0,7 – 0,8 cm i taka pozostała do XX wieku29. Znalezione na 
placu Zamkowym egzemplarze są grubości od 0,7 do 0,9 cm. Ponadto ich wielkość 
oscyluje w okolicach 13 na 13 cm, co wskazuje, że zostały wykonane w XVIII wie-
ku. Wszystkie omawiane flizy zdobione są kobaltem, zwanym fachowo blauw. 
Kolor niebieski był najczęściej używany w zdobnictwie tego rodzaju wyrobów30.

26 Sposób przenoszenia wzoru z  kartonu (tzw. patronu) na płaszczyznę dekorowaną. Kontur wzoru na 
kartonie dziurkuje się za pomocą igły lub zębatego kółka. Następnie karton umieszcza się na płytce 
i  nanosi się na niego barwnik, który przedostaje się przez dziurki na płytkę. W efekcie zarys wzoru 
odbija się na flizie w formie małych kropek.

27 B. Frontczak, Fajanse…, s. 130.
28 Tamże, s. 125.
29 Tamże, s. 126; J. Pluis, Tegels…, s. 99–100.
30 J. Pluis, Tegels…, s. 105.

6. Fragment okładziny z przedstawieniem pasterza 
grającego na fujarce, ze zbiorów Muzeum Warsza-
wy / A fragment of the lining with a motif of a shep-
herd playing a pipe, from the Museum of Warsaw 
collection
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Wśród fragmentów udało się rozpoznać i częściowo zrekonstruować kilka 
motywów zdobniczych. Najwięcej jest fliz przedstawiających pasterzy z owca-
mi. Najczęściej przewodnia postać pasterza przedstawiana jest w pozycji sto-
jącej na tle krajobrazu (tzw. herder op land), z jedną lub kilkoma owcami (il. 5). 
Wśród wizerunków samych pasterzy możemy wyróżnić postacie męskie (np. 
il. 5, poz. 1, 3–4, 6) oraz żeńskie (il. 5, poz. 2, 5). Na jednym fragmencie widać rów-
nież pasterza siedzącego lub klęczącego i grającego na fujarce (il. 6)31.

Większość przedstawień pasterskich wpisanych jest w  okrąg (het rond) 
obwiedziony podwójną kreską. Motywem narożnym są tak zwane główki 
pająków. Motyw pająka był w  oryginale małym czterolistnym kwiatkiem 
z dwoma spiralami. Nazywano go też małą pszczółką (bijtje), a później głową 
pająka (spinnekop) oraz małym pająkiem (spinnetje)32. W niektórych narożni-
kach są widoczne ślady po gwoździach, związane z technologią wytwarzania 
płytek, o czym wspomniałam wcześniej. Nie udało się jednak zrekonstruo-
wać w całości ani jednej flizy z placu Zamkowego, co powoduje, że nie da się 
z całą pewnością określić, ile otworów po gwoździach posiadała każda z nich. 
Prawdopodobnie pochodzą one z  okresu, gdy na flizach zachowywały się 
dwa takie otwory, czyli nie mogły powstać przed połową XVII wieku. 

31 Analogie odnajdujemy w Gdańsku; J. Dąbal, K. Szczepanowska, Wystrój wnętrz domów mieszczańskich – 
ściany i podłogi, w: Domy i ich mieszkańcy w świetle badań archeologiczno-architektonicznych przy ulicy 
Świętojańskiej 6–7 w Gdańsku, red. J. Dąbal, Gdańsk 2018, s. 117–129.

32 J. Pluis, Tegels…, s. 538.

7.  Fragmenty fliz z pasterzami 
i drzewem oraz próby ich re-
konstrukcji, ze zbiorów Muzeum 
Warszawy / Fragments of wall 
tiles with shepherds and a tree 
and attempts to reconstruct 
them, from the Museum  
of Warsaw collection

1

2

3 4

5
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9. Fragmentarycznie zachowana fliza 
z przedstawieniem mitologicznym, ze 
zbiorów Muzeum Warszawy / Fragmen-
tally preserved wall tile with mythological 
motif, from the Museum of Warsaw 
collection

11. Płytka z motywem żołnierskim, ze 
zbiorów Muzeum Warszawy / Plate with 
a soldier motif, from the Museum  
of Warsaw collection

12. Motyw narożny w postaci goździka, 
ze zbiorów Muzeum Warszawy / Corner 
motif with a carnation character,  
from the Museum of Warsaw collection

10. Fragmenty okładziny o tematyce biblijnej, ze 
zbiorów Muzeum Warszawy / Fragments of the 
lining with a biblical motif, from the Museum  
of Warsaw collection 

8. Fragmenty fliz z pejzażem, ze zbiorów Muzeum Warszawy /  Fragments of wall tiles with landscape, 
from the Museum of Warsaw collection
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Flizy o  tematyce pasterskiej produkowane w  Harlingen były dość popu-
larne, co powodowało, że ich cena była przystępna dla przeciętnego mieszcza-
nina33. Cieszyły się one znaczną popularnością w Gdańsku i okolicach34, skąd 
rozprzestrzeniały się do innych miast dzisiejszej Polski. Niewykluczone, że 
okładziny o tematyce pasterskiej w medalionach z placu Zamkowego pochodzą 
właśnie z tego ośrodka. Płytki te pochodziły z czasów kryzysu gospodarczego, 
który doprowadził do zamknięcia wielu fabryk fliz w  Niderlandach oraz do 
znacznego ograniczenia wzorów w dalej działających fabrykach35. Znaleziono 
również płytki z  motywem pasterskim i  charakterystycznym dla pracowni 
z Utrechtu drzewem (herders met boom), ale bez otoku (il. 7)36.

Na kilku fragmentach rozpoznano krajobraz z architekturą. Niestety, są 
one zbyt małe, aby można było stwierdzić z  całą stanowczością, co przed-
stawiają dokładnie. Podobnie jak flizy pasterskie, te również mają motywy 
przedstawione w podwójnym otoku, a ich wątkiem narożnikowym są główki 
pająków (il. 8).

Zarejestrowano również przedstawienia mitologiczne oraz biblijne. Na 
dwóch fragmentach, stanowiących większą część flizy (nr 999), widać Ak-
teona, który podpatrzył Artemidę i jej nimfy w kąpieli, za co został przez nią 
zamieniony w jelenia, a następnie rozszarpały go własne psy. Na płytce przed-
stawiony został moment, gdy Akteon zaczął przemieniać się w  jelenia – na 
jego głowie widać poroże. Namalowana została też sama Artemida z nimfami 
oraz pies. Motywem narożnikowym jest głowa pająka (il. 9).

Płytka z motywem mitologicznym jest wyrobem tzw. misbaksels (nieudany 
wypał). Wzór na prawym boku płytki jest rozmyty. Jest to wynik nieudanego 
drugiego wypału, podczas którego była za wysoka temperatura, co spowodo-
wało wyginanie się glazury, a w efekcie rozmycie się pigmentu. Zdarzało się, 
że cała glazura ulegała zniekształceniu i niszczyła malunek na flizie37.

Na niekompletnej okładzinie z przedstawieniem biblijnym (bijbeltegels) wi-
dać dół szat postaci ludzkich oraz anioła patrzącego z góry. Jego wzrok skiero-
wany jest w lewą stronę, co może wskazywać, że był on umieszczony po prawej 
stronie dekoracji (il. 10).

Ostatnia, odmienna pod względem ikonografii, jest fragmentarycznie 
zachowana płytka z kamienicy Płochockich. Jest to okładzina z przedstawie-
niem żołnierskim. Podobnie jak poprzednie, ma ona wymiary 13 na 13 cm, ale 
jest nieco grubsza, ma 0,9 do 1 cm. W kobaltowym podwójnym otoku umiesz-
czone są dwie postaci. Jedna, stojąca, trzyma w ręku przedmiot, który może 
być wyciorem od armaty. W przypadku drugiej widać jedynie uniesioną ku 
górze rękę – postać ta prawdopodobnie siedzi lub leży. Motywem narożnym 
są tu tak zwane głowy byka (ossenkop) (il. 11).

33 Wynikało to między innymi z dużego napływu do Polski płytek ściennych, które stanowiły balast na 
statkach płynących do Gdańska po zboże.

34 P. Oczko, Holenderskie flizy…, s. 147.
35 J. Pluis, Tegels…, s. 21.
36 P. Oczko, J. Pluis, Umywalnia…, s. 100.
37 J. Pluis, Tegels…, s. 116.
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Fajansowe płytki ścienne znalezione podczas badań archeologicznych...

Na terenie kamienicy Sambergera znaleziono również mały fragment fli-
zu z motywem narożnikowym w postaci goździka. Detal taki występował na 
flizach produkowanych po 1720 roku, szczególnie na wyrobach amsterdam-
skich (il. 12)38. 

Oprócz płytek zdobionych kobaltem (blauw) na terenie placu Zamkowego 
znaleziono dużą liczbę białych, niezdobionych, pokrytych jedynie szkliwem. 
Były one znacznie tańsze od fliz kobaltowych i chętnie kupowano je, aby do-
pełnić nimi wykładaną powierzchnię. Czasem też kładziono je w  mniej wi-
docznych miejscach.

Większość omawianych znalezisk pochodzi, jak wspomniano wyżej, 
z urządzeń sanitarnych znajdujących się na posesji Sambergera i z tą posesją 
należy je wiązać. Mogły one być elementem wystroju pomieszczeń zainicjo-
wanego przez wcześniejszego właściciela. Jak wspomniałam wyżej, budynek 
został przebudowany i miało to prawdopodobnie związek z przejściem włas-
ności w  ręce Jana Sambergera w  pierwszej połowie XVIII wieku. Być może 
nowy właściciel, chcąc zmienić wystrój, pozbył się płytek fajansowych. Mogło 
być też tak, że to właśnie Samberger, jako człowiek majętny, dokonując zmian 
w  nowo nabytej i  rozbudowanej kamienicy, dla podkreślenia swej pozycji 
społecznej zakupił i umieścił na ścianach flizy. Rozważając obie możliwości, 
trzeba również brać pod uwagę to, iż interesujące nas płytki zostały wypro-
dukowane pod koniec XVII lub w pierwszej połowie XVIII wieku oraz fakt, że 
moda na flizy w Rzeczypospolitej, jak i w całej Europie, trwała do mniej więcej 
połowy XVIII stulecia39. Około 1760 roku produkcja fliz skupiała się głównie 
na holenderskim rynku lokalnym40.

Faience wall tiles found during archeological research  
in the Castle Square in Warsaw

This collection of faience wall tiles (called flizy) comes from archaeological 
research carried out in the Castle Square in Warsaw. Almost 500 fragments 
of wall tiles were found among the others historical material. They reached 
to the territory of the Commonwealth through such city centers as Gdańsk 
and Elbląg, where thousands of Dutch ships called at ports for Polish grain 
and many other products. The ships did not come empty. The Dutch supplied 
Poland with overseas products, such as spices, and roof tiles, bricks or faience 
wall tiles that worked great as ballast. The shape and size of the pieces of tiles 
found in the Castle Square indicate that they were made in the 18th century. 
All discussed tiles are decorated with cobalt. Among the fragments, several 
decorative motifs were recognized and partially reconstructed. The most of 
wall tiles are depicting shepherds with sheep. Landscape with architecture 

38 J. Pluis, Tegels…, s. 540.
39 P. Oczko, Mody i wnętrza…, s. 141.
40 P. Oczko, J. Pluis, Umywalnia…, s. 48.
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were recognized on several fragments. Mythological and biblical motives 
were also founded.

Keywords: wall tiles,  Castle Square, Warsaw archeology, 18th centry 


