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Katalog pasów kontuszowych jest kolejnym wydawnictwem z serii katalogów prezentujących 
zbiory przechowywane w Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum. 

Pasy kontuszowe, nazywane także polskimi czy narodowymi, były nieodzownym elementem 
stroju polskiego, znakiem kultury staropolskiej, patriotycznym symbolem, do którego wielokrot-
nie odnoszono się w literaturze i sztukach plastycznych.

Kolekcja pasów kontuszowych Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum, uzupełniona 
zabytkowymi tkaninami z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich i Fundacji Teresy Sahakian, 
zgromadzona została dzięki darczyńcom, przekazującym cenne niekiedy pamiątki rodzinne, 
oraz zakupom od osób prywatnych i na rynku antykwarycznym. 

W zbiorze przechowywane są pasy jedwabne i lite (XVIII–XIX w.), pochodzące z najważ-
niejszych manufaktur. Najliczniej reprezentowana jest najsłynniejsza z nich – wytwórnia  
w Słucku: w Zamku znajduje się piętnaście zabytkowych tkanin pochodzących z różnych okre-
sów jej działalności. Kolekcja gromadzi ponadto wyroby persjarni w Nieświeżu, Warszawie, 
Lipkowie, Kobyłce, Grodnie i Krakowie, a także wyroby powstałe w Lyonie i pasy o nieustalo-
nej proweniencji. Prezentowane są one we wnętrzach zamkowych tylko na wystawach czaso-
wych – decydują o tym względy konserwatorskie, wykluczające stałą ekspozycję tych tkanin.

Kolekcja dzieł artystycznych na Zamku ma przedstawiać sztukę Rzeczypospolitej z okresu 
świetności monarchii i rozkwitu kultury staropolskiej. Nie mogło w niej zabraknąć strojnych 
pasów kontuszowych.

prof. dr hab. Wojciech Fałkowski
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum





The catalogue of kontusz sashes is another publication of the series of catalogues showcasing 
the holdings in the Royal Castle in Warsaw Museum. 

Kontusz sashes, also known as Polish or national sashes, were indispensable articles of the 
Polish attire, a token of Old Polish culture and a patriotic symbol with many a reference in 
literature and the visual arts.

The collection of kontusz sashes in the Royal Castle in Warsaw – Museum, supplemented 
with textiles from the Ciechanowiecki Foundation Collection and the Teresa Sahakian Foun-
dation, has been gathered thanks to benefactors who often donated family memorabilia as 
well as via purchases from individuals and on the antiquarian market. 

The holdings are made up of silk and gold patterned sashes (18th–19th c.) from the most 
important workshops. The majority of them were made in the most famous manufactory of 
Słuck; the Castle collection includes fifteen old textiles from different periods of its operation. 
The collection is moreover composed of items made in Nieśwież, Warsaw, Lipków, Kobyłka, 
Grodno, and Cracow, as well as of sashes made in Lyon and those of unidentified provenance. 
The sashes are on display on Castle premises only during temporary exhibitions due to con-
servation considerations that exclude a permanent display of the fabrics.

The collection in the Castle is meant to showcase the art of the Polish-Lithuanian Common-
wealth from the heyday of the monarchy and the acme of growth of Old Polish culture. Ex-
quisite kontusz sashes are an indispensable part of this collection.

Prof. Dr Hab. Wojciech Fałkowski
Director of the Royal Castle in Warsaw – Museum
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W Zamku Królewskim w Warszawie – Muzeum przechowywana jest licząca trzydzieści sześć 
obiektów kolekcja pasów polskich zwanych kontuszowymi, stanowiących ważny i charaktery-
styczny element stroju polskiego (narodowego). Dziewiętnaście z nich należy do zbiorów włas- 
nych Zamku, dwanaście do Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich, pięć do Fundacji Teresy 
Sahakian. Kolekcję dopełnia jedyny w zbiorach zamkowych pas rosyjski. 

Wśród zgromadzonych zabytków znajdują się zarówno wyroby lite – tkane z jedwabiu  
z użyciem nici metalowych, jak i skromniejsze – wykonane z przędzy jedwabnej. 

Większą część kolekcji własnej Zamku stanowią dary przekazywane przez prywatnych wła-
ścicieli, począwszy od 1975 r. Pasy trafiające do zbioru były zwykle określane przez darczyńców 
jako pamiątki rodzinne, czasem ze znaną historią, jak np. pas słucki należący niegdyś do Woj-
ciecha Pusłowskiego (1762–1833), posła, marszałka szlachty powiatu słonimskiego (obwód 
grodzieński), uczestnika Sejmu Wielkiego (kat. nr 2), czy pochodzący z tej samej wytwórni pas 
Ignacego Łebkowskiego herbu Dąbrowa (zm. 1832), wiceregenta grodzkiego mławskiego, 
regenta grodzkiego zakroczymskiego, sędziego ziemskiego zawkrzeńskiego (kat. nr 14). Cieka-
wą historię ma także pas z kolekcji Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich, będący niegdyś 
własnością francuskiego generała Maxime’a Weyganda, szefa Misji Wojskowej w Polsce w latach 
1920–1922, przekazany przez jego syna (kat. nr 5).

Pasy podarowane zarówno do kolekcji własnej Zamku, jak i przechowywanych tu zbiorów 
fundacyjnych pochodzą przede wszystkim od właścicieli mieszkających w kraju, ale trafiły tu 
także egzemplarze ofiarowane z zagranicy. Pozostałe zabytki zostały zakupione od osób pry-
watnych oraz na rynku antykwarycznym, m.in. w latach 1997 i 2018 udało się pozyskać osiem 
interesujących, dobrze zachowanych tkanin: pięć od właściciela mieszkającego w Szwajcarii 
oraz trzy z wiedeńskiego antykwariatu. 

W kolekcji znajdują się wyroby najważniejszych persjarni działających na terenie Rzeczy-
pospolitej: w Nieświeżu, Słucku, Grodnie, Kobyłce, Warszawie i Lipkowie pod Warszawą, 
Krakowie, a także pasy wytworzone poza jej granicami (m.in. w Lyonie) oraz tkaniny o nie-
ustalonej proweniencji. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę poszczególnych manufaktur1.
Grodno 

Antoni Tyzenhauz, podskarbi nadworny litewski, założył tu ok. 1766 r. (z upoważnienia 
króla Stanisława Augusta) pierwsze manufaktury o różnej specjalizacji – finansowane z docho-
dów z dóbr królewskich – które wkrótce stały się częścią wielkiego kompleksu fabrycznego. 
Wśród nich znalazła się fabryka tkanin jedwabnych i pasów, utworzona ok. 1768 r. Mimo po-
siadania wielu warsztatów nie przynosiła zysków i upadła ok. 1780 r. Pracował tu m.in. tkacz 
francuski pochodzący z Lyonu, Wincenty Du Piney, który dostarczał wzorów na pasy i tkaniny. 
Nie są znane sygnowane pasy pochodzące z tej manufaktury. Na podstawie analizy stylistycznej 
przypisuje się jej pasy dekorowane w stylu francuskim z motywami kwiatowymi.
Kobyłka (Kobełka, Kobyłki) 

Wieś pod Warszawą należąca do Aleksandra Unruga, który ok. 1778 r. założył tu manufak-
turę pasów jedwabnych. Do jej rozwoju przyczyniła się fabryka grodzieńska, skąd sprowadzo-
no m.in. warsztaty. Pracowali tu m.in. Szczepan Filsjean i Franciszek Selimand. Manufaktura 

1 Szczegółowego opracowania poszczególnych manufaktur dokonała Jadwiga Chruszczyńska (Chruszczyńska 1995, s. 288–307).

Wprowadzenie
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upadła w 1794 r., po śmieci właściciela. Pasy z Kobyłki sygnowano. Charakteryzują je wysoka 
jakość oraz oryginalność wzorów. Nie naśladowano tu pasów słuckich; motywy zdobnicze 
inspirowane były zarówno sztuką zachodnioeuropejską, jak i wschodnią. 
Kraków 

Pod koniec XVIII w. powstały tu liczne niewielkie persjarnie. Do największych należała 
manufaktura Franciszka Masłowskiego, działająca od ok. 1785 r. do początków XIX w. Pasy 
krakowskie przeważnie sygnowano. Często w ich dekoracji wykorzystywano wzory znane  
z dużych wytwórni, takich jak Słuck, Lipków czy Kobyłka, ale niejednokrotnie posługiwano się 
nimi w sposób oryginalny i twórczy. 
Lipków (pod Warszawą) 

Przed 1788 r. Paschalis Jakubowicz, kupiec pochodzenia ormiańskiego, założył tu persjarnię, 
która działała do 1794 r. Paschalis miał drugą manufakturę w Warszawie, czynną do 1791 r. 
Pasy sygnowano. Są one zróżnicowane zarówno pod względem jakości, jak i rysunku motywów 
zdobniczych.
Nieśwież

Główne miasto Radziwiłłów ordynacji nieświeskiej. W 1743 r. Michał Kazimierz Radziwiłł 
założył tu persjarnię, która upadła po 1768 r. Pracował w niej Jan Madżarski, późniejszy orga-
nizator manufaktury w Słucku. Nie są znane pasy z sygnaturą nieświeską. Wytwórni przypisu-
je się wyroby podobne pod względem ornamentu i sposobu wykonania do sygnowanych 
pasów Jana Madżarskiego ze Słucka.
Słuck 

Manufaktura powstała z inicjatywy Karola Stanisława Radziwiłła „Panie Kochanku” ok. 1767 r., 
a zorganizował ją Jan Madżarski, który przeniósł się tu z wytwórni w Nieświeżu. W latach 
ok. 1780–1807 fabryką kierował jego syn Leon. W kolejnych latach fabryka podupadała, a woj-
na 1812 r. doprowadziła ją do ruiny. Działała jednak do 1846 r., dzierżawiona przez staroza-
konnych kupców słuckich. Wytwórnia zatrudniała wielu pracowników, przeważnie poddanych 
z dóbr radziwiłłowskich. Pasy z wytwórni słuckiej sygnowano. Charakteryzują się one wysokim 
poziomem technicznym i dużym zróżnicowaniem motywów, zwłaszcza umieszczonych w gło-
wach różnorodnych krzaczków kwiatowych i owalnych medalionów. 
Francuskie pasy kontuszowe 

Produkowane w 2. połowie XVIII w., m.in. w Lyonie. W ich kompozycji wzorowano się na 
pasach polskich z użyciem różnorodnych motywów, zarówno typowych (wykorzystywanych 
m.in. w pasach słuckich i lipkowskich), jak i zaczerpniętych z pasów wschodnich, a także or-
namentyki francuskiej. Pasy francuskie powstawały m.in. na zamówienie Paschalisa Jakubowi-
cza, właściciela persjarni w Lipkowie i Warszawie. Wiele pasów sygnowano.

W kolekcji Zamku Królewskiego wytwórnia w Słucku reprezentowana jest przez zabytki 
pochodzące z różnych etapów działalności: z czasów prowadzenia jej lub dzierżawienia 
przez Jana Madżarskiego (1767–1780), następnie Leona Madżarskiego (1780–1807) oraz 
przez wyroby późniejsze. Do szczególnie interesujących należą dwa bliźniacze pasy z 1. po-
łowy XIX w., będące eklektyczną interpretacją wzorów i kompozycji stosowanych w fabryce 
radziwiłłowskiej. Nie można wykluczyć, że reprezentują typ wyrobów powstałych tam pod 
koniec działalności wytwórni. Następną grupę stanowią pasy z manufaktury Paschalisa Ja-
kubowicza w Warszawie lub Lipkowie (1788–1791) oraz pasy z Lipkowa (1791–1794). Trzy 
kolejne zabytki pochodzą z wytwórni Aleksandra Unruga w Kobyłce (1781–1794), a jeden 
z królewskiej manufaktury jedwabnej w Grodnie (1768–1780). W grupie pasów krakowskich 
jeden pochodzi z manufaktury Franciszka Masłowskiego (1781–1806), pozostałe z nieokreś- 
lonych pracowni działających na terenie miasta. Pośród pasów wyprodukowanych w Lyonie 
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w 2. połowie XVIII w. dwa są przykładem naśladownictwa pasów polskich z wytwórni Pas-
chalisa Jakubowicza oraz ze Słucka. Dopełnieniem zbioru są pasy o nieustalonej prowe-
niencji z XVIII i XIX w.

Część pasów z kolekcji jest sygnowana. Pasy z manufaktury w Słucku w sposób następują-
cy: SŁUCK, MEFECIT/ SŁUCIAE, ЛЕО МА/ЖАРСКІИ ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ, ВЬҐPДѢ/ СЛҮЦКѢ,  
a wspomniane wyżej, przypisywane Słuckowi: VOGRADE/ SLUCKБ; pasy z Warszawy lub 
Lipkowa: Pascha/lis; pasy z Lipkowa: litery PI i wizerunek baranka z chorągiewką; pasy z Ko-
byłki: KOB:/yŁKI, sylwetka konika z literą K i kropką; pasy z wytwórni w Krakowie (?): FS 
(leżące); Lyonu: FS (leżące), PI.

W dalszej części katalogu znajdują się zestawienie tych sygnatur oraz ich fotografie.

Pasy kontuszowe dekorowane były według określonego schematu. W literaturze przed-
miotu przy opisie poszczególnych elementów kompozycji pasów badacze stosowali różno-
rodną terminologię. Omawia ją dokładnie Jadwiga Chruszczyńska2. W prezentowanym ka-
talogu przyjęto następujące określenia: głowy, wciąż, pólka, obrzeżenia poziome i pionowe, 
obwódki.

Kompozycja pasów składa się z głów – wyodrębnionych pól na zakończeniach pasa, 
części środkowej zwanej wciążem oraz obrzeżeń otaczających poszczególne elementy. Gło-
wy, komponowane wzdłuż osi podłużnej pasa, ozdabiano najczęściej dekoracją złożoną  
z umieszczonych obok siebie dwóch symetrycznych motywów: bukietów kwiatów (począwszy 
od skromnych, dwuwymiarowych gałązek, po przedstawiane bardziej naturalistycznie bujne 
wielokwiatowe kompozycje) lub owalnych rozet złożonych z motywów kwiatowych. Część 
środkowa pasów pozostaje gładka lub jest dekorowana motywem poprzecznych pasków zwa-
nych pólkami czy wzorem raportowym, np. motywem karpiołuski. Poszczególne części kom-
pozycji dodatkowo wydzielone są wąskimi szlaczkami (obwódkami) ozdobionymi motywami 
geometrycznymi. Ornament obrzeżeń komponowany jest w różny sposób. Obrzeżenia pozio-
me (pasy biegnące na zakończeniach pasa i wieńczące głowę) mają symetryczną kompozycję, 
czasem z wyraźniej podkreślonym punktem centralnym leżącym na osi podłużnej. Bardziej 
różnorodnie traktowane są motywy dekoracyjne w obrzeżeniach pionowych (biegnących 
wzdłuż krawędzi pasa). Zazwyczaj szlaki ornamentu powtórzone są symetrycznie po obu 
stronach pasa i na całej jego długości. Dzieje się tak zarówno wtedy, gdy ornament zbudo-
wany jest z elementów symetrycznych, jak i nieregularnych (ukierunkowanych). Tego typu 
rozwiązanie występuje np. w przechowywanych w Zamku Królewskim pasach z manufaktury 
w Słucku, pasach przypisywanych wytwórni w Kobyłce (kat. nr 24) czy Grodnie (kat. nr 27). 
Czasem stosowane jest odwrócenie kierunku wzoru na wysokości jednej z głów, np. w pasie  
z Kobyłki (kat. nr 25), wszystkich pasach z wytwórni Paschalisa Jakubowicza w Warszawie  
i Lipkowie (kat. nry 17–22), pasach z wytwórni w Krakowie (kat. nr 29) i z nieustalonej pra-
cowni (kat. nr 31).

W przypadku pasów francuskich ze zbioru zamkowego w obrębie obrzeżeń pionowych 
występują dwa rozwiązania kompozycyjne: ukierunkowana wić biegnie przez całą długość pasa 
(kat. nr 30) lub wzór jest skomponowany symetrycznie względem osi poprzecznej pasa (kat. 
nr 34). Z kolei w dwóch pasach z Kobyłki każde z obrzeżeń pionowych dekorowane jest zu-
pełnie innym ornamentem (kat. nry 23, 25). 

Różnorodnie potraktowana jest także kompozycja obrzeżeń na wysokości głów. Najczęściej 
pionowe i poziome pasy obrzeżeń są oddzielone od siebie i wyodrębnione za pomocą obwó-
dek. Czasem jednak łączą się ze sobą i tworzą ramę wokół głów, jak w pasach grodzieńskim 

2  Chruszczyńska 1995, s. 7–11.
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(kat. nr 27) i lyońskich (kat. nry 33, 34). Inne ciekawe rozwiązanie zastosowano w przypadku 
pasa z wytwórni w Krakowie (kat. nr 29), gdzie fragment obrzeżeń pionowych potraktowany 
jest jako odrębna część poprzez zróżnicowanie ornamentu, zarówno w zakresie detali, jak  
i skali motywów. 

Technika wykonania pasów z zamkowej kolekcji omówiona została w odrębnej części ka-
talogu przez dr Marię Cybulską.

Słowa wdzięczności za pomoc w opracowaniu katalogu pragnę skierować do kustoszy 
Zamku Królewskiego Anny Saratowicz-Dudyńskiej i Joanny Zarzyckiej, autorek części kart 
zamkowego katalogu naukowego, dr Marii Cybulskiej z Instytutu Włókiennictwa Politechniki 
Łódzkiej, autorki opisu technicznego pasów, oraz Ewy Mianowskiej-Orlińskiej i Moniki Janisz, 
kustoszek Muzeum Narodowego w Warszawie.

Szczególne podziękowania składam zespołowi konserwatorek z Pracowni Konserwacji 
Tkanin w Zamku Królewskim w Warszawie: Krystynie Chosze, Marcie Karwowskiej, Bożenie 
Kozłowskiej, Grażynie Mittag, Joannie Nowak i Annie Pituch-Sawickiej.

Katarzyna Połujan
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The Royal Castle in Warsaw Museum holds a collection of thirty-six Polish so-called kontusz 
sashes, a significant and characteristic element of Polish (national) attire. Nineteen of them 
belong to the Castle’s own holdings, twelve belong to the Ciechanowiecki Collection Founda-
tion, five to the Teresa Sahakian Foundation. Finally, the set includes a single Russian sash.

The objects include both gold patterned sashes, woven of silk with the use of metal threads, 
and more modest, made of silk yarn. 

The bulk of the Royal Castle own collection is composed of gifts donated by private owners, 
starting from 1975. The sashes that made their way to the collection were usually defined by 
the benefactors as family memorabilia, sometimes with a known provenance. These include 
e.g. the Słuck sash, once the property of Wojciech Pusłowski (1762–1833), a deputy, marshal 
of the nobility of Słonim County (Grodno District), a member of the Grand Sejm (cat. No. 2) 
as well as the Słuck sash of Ignacy Łebkowski of Dąbrowa coat of arms (d. 1832), vice-regent 
of Mława, regent of Zakroczym, judge of Zawkrzew District (cat. No. 14). Moreover, a sash 
from the Ciechanowiecki Collection Foundation was once the property of the French general 
Maxime Weygand, head of the Military Mission to Poland in the years 1920–1922, donated by 
his son (cat. No. 5).

The sashes donated to the Castle’s own collection as well as to the foundation’s collections 
stored here come mainly from the owners living in Poland, but there are also items donated 
from abroad. The remaining objects were purchased from private owners and on the antique 
market. For example, in 1997 and 2018 the Castle acquired eight interesting, well-preserved 
textiles, five from an owner living in Switzerland and three from an antique shop in Vienna. 

The collection gathers items made in the major sash workshops active in the Polish-Lithu-
anian Commonwealth: in Nieśwież, Słuck, Grodno, Kobyłka, Warsaw, Lipków n. Warsaw and 
Cracow, as well as those made outside Poland (e.g. in Lyon) and textile of unidentified prov-
enance. 

Brief information on the individual manufactories is presented below1.
Grodno 

Antoni Tyzenhauz, Treasurer of the Grand Duchy of Lithuania, founded here ca. 1766 
(authorised by King Stanislaus Augustus) the first manufactories of different specialties. Financed 
from the income of the royal estates, they soon became parts of a large factory complex, in-
clusive e.g. of a manufactory of silk textiles and sashes, established ca. 1768. Despite having  
a number of workshops, it made no profit and went bankrupt ca. 1780. Vincent Du Piney, 
a French weaver from Lyon employed here, provided patterns for the sashes and textiles. No 
signed sashed from this manufactory have been recorded. Analysis of sash styles attributes to 
this manufactory objects decorated after the French manner, with floral motifs.
Kobyłka (Kobełka, Kobyłki) 

A village near Warsaw, property of Aleksander Unrug, who ca. 1778 founded here  
a manufactory of silk sashes. The Grodno factory, from where the workshops were transferred 
here, contributed to its development. The employees included e.g. Szczepan Filsjean and 
Franciszek Selimand. The manufactory was dissolved in 1794, upon the death of its owner. 
Sashes from Kobyłkas were signed. They are of premium quality and show original patterns. 

1  A detailed study of the individual manufactories was provided by Jadwiga Chruszczyńska (Chruszczyńska 1995, p. 288–307).

Introduction
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The manufactory did not imitate Słuck sashes, and the decorative motifs were inspired by 
both West European and Eastern art. 
Cracow 

Numerous small sash manufactories started to emerge here at the end of the 18th c. One 
of the largest was the manufactory of Franciszek Masłowski, in operation since ca. 1785 until 
the early 19th c. Cracow sashes were usually signed. Often, the decoration used patterns known 
from large centres, such as Słuck, Lipków and Kobyłka, yet they were usually creatively and 
uniquely re-worked. 
Lipków (n. Warsaw) 

Prior to 1788, Paschalis Jakubowicz, a merchant of Armenian extraction, founded here  
a sash manufactory, active until 1794. Paschalis had a second manufactory in Warsaw, active 
until 1791. The sashed were signed. They vary as to both quality and the drawn decorative 
patterns.
Nieśwież 

The principal city of the Radziwiłł family of Nieśwież. In 1743, Michał Kazimierz Radziwiłł 
established here a sash manufactory, which went down after 1768. It employed Jan Madżarski, 
who later was instrumental for the establishment of the manufactory in Słuck. No sashes from 
Nieśwież with a signature have been recorded. The factory is ascribed products similar as to 
their ornamentation and manner of execution to Jan Madżarski’s signed sashes from Słuck.
Słuck

The manufactory was founded under the auspices of Karol Stanisław Radziwiłł “Panie 
Kochanku” ca. 1767. It was organised by Jan Madżarski, who moved here from the manufac-
tory in Nieśwież. Between ca. 1780 and 1807 the factor was led by his son Leon. In subsequent 
years the factory was in financial dire straits and the 1812 war clinched its dissolution. Never-
theless, it continued to operate until 1846, leased by Jewish merchants of Słuck. The manu-
factory employed an extensive workforce, mainly subjects from the Radziwiłł estates. Sashes 
from the Słuck manufactory were signed. They demonstrate a high level of technological 
advancement and a variety of motifs, especially the floral bushes and oval medallions placed 
in the end panels. 
French kontusz sashes 

They were manufactured in the 2nd half of the 18th c., e.g. in Lyon. Their composition was 
patterned on Polish sashes with the use of various motifs, both typical (applied e.g. in Słuck 
and Lipków sashes) and modelled after Eastern sashes and French ornaments. French sashes 
were made e.g. on commission from Paschalis Jakubowicz, the owner of the sash manufacto-
ries in Lipków and Warsaw. Many of the sashes were signed.

In the collection of the Royal Castle, the Słuck manufactory is represented by object from 
different periods of operation: from its running or lease by Jan Madżarski (1767–1780), then 
Leon Madżarski (1780–1807) and by later objects. Especially interesting are two twin sashes 
from the 1st half of the 19th c., an eclectic interpretation of patterns and compositions used 
in the Radziwiłł factory. We cannot exclude that they represent a type of objects made there 
at the conclusion of the factory’s operation. Another group is composed of sashes from Pas-
chalis Jakubowicz’s manufactory in Warsaw or Lipków (1788–1791) and sashes from Lipków 
(1791–1794). Three subsequent objects come from the manufactory of Aleksander Unrug in 
Kobyłka (1781–1794), and one from the royal manufactory of silk items in Grodno (1768–1780). 
In the set of sashes from Cracow, one comes from the manufactory of Franciszek Masłowski 
(1781–1806) and the others from unidentified studios located across the city. As to the sashes 
made in Lyon in the 2nd half of the 18th c., two exemplify imitations of Polish sashes from the 
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manufactory of Paschalis Jakubowicz and from Słuck. The rest of the group are sashes of 
uncertain provenance from the 18th and 19th centuries.

Some of the sashes in the collection is signed. Those from the Słuck manufactory bear the 
following inscriptions: SŁUCK, MEFECIT/ SŁUCIAE, ЛЕО МА/ЖАРСКІИ ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ, 
ВЬҐPДѢ/ СЛҮЦКѢ, and the aforementioned ones, ascribed to Słuck: VOGRADE/ SLUCKБ; 
sashes from Warsaw or Lipków: Pascha/lis; sashes from Lipków: letters PI and an image of  
a lamb with a banner; sashes from Kobyłka: KOB:/yŁKI, a silhouette of a horse with the letter K 
and a dot; sashes from the manufactory in Cracow (?): FS (reclining); Lyon: FS (reclining), PI.

Further sections of the catalogue contain a list of the signatures and their photographs.

Kontusz sashes were decorated according to a pre-established pattern. Relevant literature 
applies different terminology for the description of individual elements of the composition of 
the sashes. The terms used are discussed at length by Jadwiga Chruszczyńska2. This catalogue 
adopts the following terms: end panels (głowy), central field (wciąż), transverse stripes (pólka), 
horizontal and vertical borders (obrzeżenia), guard stripes (obwódki).

The composition of the sashes is made up of the end panels – separate fields at the ends 
of the sash, the central part and the edges that surround the individual elements. The end 
panels, composed along the horizontal axis, were usually decorated with parallel symmetrical 
motifs: flower bouquets (starting with modest, two-dimensional stalks to more naturalist depic-
tions of multiple flower compositions) or oval rosettes of floral motifs. The central part of the 
sashes remains plain or is decorated with a motif of transverse stripes or a pattern such as the 
fish-scale design. Individual sections of the composition are additionally separated by narrow 
guard stripes with geometrical motifs. The ornament of the borders is composed in different 
ways. Horizontal ones (stripes at the end of the sash and at the top of the end panel) are 
symmetrical, at times with a more prominent central point on the horizontal axis. The deco-
rative motifs in the vertical borders (along the edge of the sash) are more varied. Usually, the 
stripes of the ornament are repeated symmetrically on either side of the sash, along its length. 
This happens both when the ornament is made up of symmetrical and irregular (directional) 
elements. This solution is applied, e.g. in the sashes from the collection of the Royal Castle in 
Warsaw originating in the Słuck manufactory, those attributed to the manufactory in Kobyłka 
(cat. No. 24) and Grodno (cat. No. 27). Sometimes the direction of the pattern is reversed at 
the height of one of the end panels, e.g. in a sash from Kobyłka (cat. No. 25), all the sashes 
from the manufactory of Paschalis Jakubowicz in Warsaw and Lipków (cat. Nos. 17–22), 
sashes from a manufactory in Cracow (cat. No. 29), and those from an unidentified workshop 
(cat. No. 31).

In the case of the French sashes from the collection of the Royal Castle in Warsaw, there 
are two compositional solutions within the vertical borders: a directional tendril runs alongside 
the sash (cat. No. 30) or the pattern is symmetrical to the transverse axis of the sash (cat. No. 
34). In turn, in two sashes from Kobyłka, each vertical edge is decorated with a completely 
different ornament (cat. Nos. 23, 25). 

The composition of the borders at the height of the end panels varies, too. Most often, the 
vertical and horizontal stripes of the borders are separated from one another and are singled 
out by guard stripes. At times, however, they merge with one another and make up a frame 
around the end panels, as in a sash from Grodno (cat. No. 27) and sashes from Lyon (cat. Nos. 
33, 34). Another interesting solution was applied in the case of a sash from a manufactory in 
Cracow (cat. No. 29), where a fragment of the vertical edges is treated as a separate part due 
to the differentiation of the ornament, both as to the details and scale of the motifs. 

2  Chruszczyńska 1995, p. 7–11.
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The technique of manufacture of the sashes from the Royal Castle collection is discussed 
in a separate section of the catalogue by Dr Maria Cybulska.

I wish to extend words of gratitude for assistance in the compilation of the catalogue to the 
curators of the Royal Castle, Anna Saratowicz-Dudyńska and Joanna Zarzycka, authors of some 
of the entries of the Castle inventory catalogue, Dr Maria Cybulska from the Textile Design 
Institute of the Łódź University of Technology, author of the technical description of the sashes, 
as well as Ewa Mianowska-Orlińska and Monika Janisz, curators of the National Museum in 
Warsaw.

My special thanks are due to the conservation team from the Textile Conservation Studio 
at the Royal Castle in Warsaw: Krystyna Chocha, Marta Karwowska, Bożena Kozłowska, Grażyna 
Mittag, Joanna Nowak, and Anna Pituch-Sawicka.

Katarzyna Połujan



Katalog
Catalogue



22

 1 Kontusz sash 
Nieśwież (?), a Radziwiłł family manufactory, 
run by Jan Madżarski (?), prior to 1767 
unsigned
silk, silver-gilt threads (extant traces of 
gilding); weft faced compound tabby 
291 x 27.5 cm, tassels 2 x 6 cm 
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4658

Two-sided sash. Bipartite end panels with a mo-
tif, enclosed within a rectangle, of two tree 
trunks out of which flowered branches are 
growing; the longest and thickest of them, 
entwined thrice, marks the composition axis. 
In the central field, two kinds of transverse 
stripes flanked by narrow lines, decorated 
alternately with a plain belt and the circles 
motif. In the vertical and horizontal borders 
a nearly identical angular floral tendril. The 
horizontal borders highlight the symmetry axis 
– the tendril near the central flowers with 
buds. Guard stripes with the motif of a ladder.

Colours
Obverse: background of end panels and 

borders silver (originally most likely gold), 
the ornament in the colour peach. The back-
ground of the transverse stripes light peach, 
the lines within the transverse stripes and 
circles – silver (originally most likely gold), the 
lines flanking the transverse stripes – green. 

Reverse: inverse of the obverse.
Sewed-on, silver tassels with traces  

of gilding, tied at the top.

A similar ornament of end panels, to be 
inscribed into a rectangle, with two tree 
trunks, tangled branches growing out of 
them, can be found on sashes made in Słuck 
and, as Jadwiga Chruszczyńska observes, is 
very rare (Chruszczyńska 1995, p. 303). See 
sashes from the collections of The National 
Museum in Cracow (Mańkowski 1937, p. 451; 
Mańkowski 1938, p. 138; Taszycka 1985, cat. 
No. 5), The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 32) and The 
State Historical Museum in Moscow (Jakunina 
1960, ill. XXXVI). A similar ornament in the 

 1 Pas kontuszowy 
Nieśwież (?), manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona przez Jana Madżarskiego (?), 
przed 1767 
niesygnowany
jedwab, nici srebrne złocone (zachowane 
niewielkie ślady złocenia); złożony splot 
prosty wątkowy 
291 x 27,5 cm, frędzle 2 x 6 cm 
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4658

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne z za-
mkniętym w prostokącie motywem dwóch 
pni, z których wyrastają ukwiecone gałązki  
– najdłuższe i najgrubsze z nich, trzykrotnie 
splecione ze sobą, wyznaczają oś kompozycji. 
We wciążu dwa rodzaje pólek wydzielonych 
wąskimi paseczkami, ozdobionych na prze-
mian gładkim paskiem i motywem szelążków. 
W obrzeżeniach pionowych i poziomych nie-
mal identyczna, zgeometryzowana wić kwia-
towa. W obrzeżeniach poziomych podkreś- 
lona oś symetrii – wić w sąsiedztwie central-
nego kwiatka wzbogacona o pąki. Obwódki  
z motywem drabinki.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń srebrne (pier-

wotnie zapewne złote), ornament w kolorze 
brzoskwiniowym. Tło pólek jasnobrzoskwinio-
we, paski wypełniające pólka i szelążki – srebr-
ne (pierwotnie zapewne złote), paseczki od-
dzielające pólka – zielone. 

Rewers: odwrotność strony prawej.
Frędzle doszyte, srebrne ze śladami złoce-

nia, wiązane u góry.

Podobny ornament głów z dwoma pniami 
i wyrastającymi z nich splecionymi konarami 
– który można wpisać w prostokąt – występu-
je na pasach z manufaktury w Słucku i, jak 
pisze Jadwiga Chruszczyńska, jest rzadko spo-
tykany (Chruszczyńska 1995, s. 303). Zob. pasy 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 
(Mańkowski 1937, s. 451; Mańkowski 1938,  
s. 138; Taszycka 1985, kat. nr 5), Muzeum 
Narodowego w Warszawie (Chruszczyńska 
1995, kat. nr 32) oraz Państwowego Muzeum 
Historycznego w Moskwie (Jakunina 1960,  
il. XXXVI). Analogiczny ornament w partii 
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central field and similar colours can be found 
in a Nieśwież sash from The National Museum 
in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. No. 2).

Provenance: 2001 purchase.

Literature: no prior mention.

wciąża oraz zbliżoną kolorystykę ma pas nie-
świeski z Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nr 2).

Historia: 2001 zakup.

Literatura: niepublikowany.
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 2 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription) 
silk, silver and silver-gilt threads; taqueté 
double-face, weft faced compound tabby, 
supplementary brocading wefts 
305.5 x 29 cm, tassels 2 x 13 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/3285

Four-sided sash. Bipartite end panels with 
the motif of rooted floral bushes. Each is 
topped by a large carnation flower, with vari-
ous tinier flowers growing out symmetrically 
on the sides. The central field covered in plain 
transverse stripes. The vertical borders decor- 
ated with a floral tendril with five-petal  
flowers, the horizontal ones with a tendril with 
flower buds and serrated leaves arranged in 
a wave. The guard stripes with the motifs of 
diamonds, diagonal stripes and chessboards.

Colours
Obverse: background of end panels and 

borders half gold, half silver. The ornament 
with a greenish-blue outline, dark (nearly 
black), and pink, diverse as to its hue along 
the horizontal axis of the sash: light pink and 
dark pink (salmon), blue, beige, greenish-
-blue, crème. The central field half crème and 
half amaranthine. 

Reverse: background of end panels and 
borders greenish-blue (nearly black), orna-
ment: gold, silver, salmon pink, greenish-blue 
(dark), blue, navy blue, crème. The central 
field half olive green, half salmon pink.

Sewed-on, silver tassels, tied at the top.

A similar decoration of the end panels and 
the central field can be found on a sash signed 
SŁUCK, from The State Historical Museum in 
Moscow (Jakunina 1960, ill. XXIII); identical 
motifs were also used in later products, from 
the time of management of Leon Madżarski. 
An example here is the decoration of the end 
panels, central field and horizontal borders in 
sashes from The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 54) and The 
Lithuanian Art Museum in Vilnius – Lietuvos 

 2 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym) 
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
305,5 x 29 cm, frędzle 2 x 13 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/3285

Pas półlity, czterostronny. Głowy dwudzielne 
z motywem ukorzenionych krzaczków kwia-
towych. Każdy zwieńczony dużym kwiatem 
goździka, z różnorodnymi drobniejszymi 
kwiatkami wyrastającymi symetrycznie po bo-
kach. Wciąż w gładkie pólka. Obrzeżenia pio-
nowe ozdobione wicią kwiatową z pięciopłat-
kowymi kwiatkami, poziome wicią z pączkami 
kwiatowymi i ułożonymi faliście ząbkowanymi 
liśćmi. Obwódki z motywami rombów, ukoś- 
nych paseczków i szachownicy.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń w połowie zło-

te, w połowie srebrne. Ornament o konturze 
zielononiebieskim, ciemnym (niemal czar-
nym), i różowym, zróżnicowany kolorystycz-
nie wzdłuż osi podłużnej pasa: jasno- i ciem-
noróżowy (łososiowy), niebieski, beżowy, 
zielononiebieski, kremowy. Wciąż w połowie 
kremowy, w połowie amarantowy. 

Rewers: tło głów i obrzeżeń zielononiebie-
skie (niemal czarne), ornament: złoty, srebrny, 
łososioworóżowy, zielononiebieski (ciemny), 
niebieski, ciemnogranatowy, kremowy. Wciąż  
w połowie w kolorze oliwkowej zieleni,  
w połowie łososioworóżowy.

Frędzle doszyte srebrne, wiązane od góry.

Analogiczna dekoracja głów i wciąża wy-
stępuje na pasie sygnowanym SŁUCK, z Pań-
stwowego Muzeum Historycznego w Moskwie 
(Jakunina 1960, il. XXIII); identyczne motywy 
stosowano także w wyrobach późniejszych,  
z czasów Leona Madżarskiego, czego przykła-
dem jest dekoracja głów, wciąża i obrzeżeń 
poziomych w pasach z Muzeum Narodowego 
w Warszawie (Chruszczyńska 1995, kat. nr 54) 
oraz Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie  
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dailės muziejus (Martinaitienė 2006, cat.  
No. VIII.17). The motif of a slender flower 
bush topped with the dominant carnation 
flower with roots resembling a rosette can be 
found on a sash signed SŁUCK, from The Lith-
uanian Art Museum in Vilnius (Martinaitienė 
2006, cat. No. VIII.1) as well as on Słuck sash-
es signed by Leon Madżarski, from The Na-
tional Museum in Warsaw (Chruszczyńska 
1995, cat. Nos. 55, 56).

Provenance: former property of Wojciech Pusłowski  
(1762–1833), member of parliament, marshal of the gentry 
of Słonimski County, a deputy of the Great Sejm; 1992 gift 
of Ksawery Pusłowski and Zofia Pusłowska née 
Jabłonowska.

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 19.

– Lietuvos dailės muziejus (Martinaitienė 
2006, kat. nr VIII.17). Motyw smukłego krzacz-
ka kwiatowego zwieńczonego dominującym 
kwiatem goździka z korzonkami przypomina-
jącymi rozetę zdobi pas sygnowany SŁUCK,  
z Litewskiego Muzeum Sztuki w Wilnie 
(Martinaitienė 2006, kat. nr VIII.1), pojawia 
się on także na pasach słuckich sygnowanych 
przez Leona Madżarskiego, z Muzeum Naro-
dowego w Warszawie (Chruszczyńska 1995, 
kat. nry 55, 56).

Historia: należał do Wojciecha Pusłowskiego (1762–1833), 
posła, marszałka szlachty powiatu słonimskiego, uczestnika 
Sejmu Wielkiego; 1992 dar Ksawerego Pusłowskiego i Zofii 
z Jabłonowskich Pusłowskiej.

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 19.
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 3 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription)
silk, silver threads (traces of gilding); weft 
faced compound tabby, supplementary 
brocading wefts 
366.5 x 35 cm, tassels 2 x 11.5 cm
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/1624 (ZKW-dep.FC/260)

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of a rooted floral bush with flowers of 
different species, topped by a large carnation 
flower. All the flowers are of similar size. The 
central field in transverse stripes arranged  
I – II – I – III – I. Transverse stripes I, half the 
width of the other ones, with the motif of 
strongly angular, slanted leaves and four-petal 
flowers. Transverse stripes II and III of ident- 
ical width, the first with a band of elongated 
oval medallions filled with angular floral de-
coration with the central four-petal rosette, 
the other one with the motif of a wavy floral 
tendril, with flowers set en face and in profile. 
In vertical borders an S-shaped floral tendril 
with the motif of a carnation, in the horizon-
tal ones a repeated motif from transverse 
stripes III. Guard stripes feature diamonds and 
slanted stripes.

Colours
Obverse: background of end panels, cen-

tral field and borders silver (preserved traces  
of gilding). The ornament in the end panels, 
borders and transverse stripes III partly out- 
lined in dark brown and coral: blue, light pink, 
coral, light brown, brown, crème. In trans-
verse stripes I a light-blue and pink ornament, 
in transverse stripes II half amaranthine and 
half white of crème hue. 

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes III brown, the or-
nament silver, pink, blue. Background  
of transverse stripes I light blue, with green 
and grey (light turquoise), the ornament silver, 
transverse stripes II half white, half red, the 
ornament silver.

Sewed-on, silver tassels.

 3 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne (ślady złocenia); 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
366,5 x 35 cm, frędzle 2 x 11,5 cm
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/1624  
(ZKW-dep.FC/260)

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem ukorzenionego krzaczka kwiato-
wego z różnogatunkowymi kwiatami, zwień-
czonego kwiatem goździka. Wszystkie kwiaty 
podobnej wielkości. Wciąż w pólka w układzie 
I – II – I – III – I. Pólka I, o połowę węższe od 
pozostałych, z motywem silnie zgeometryzo-
wanych, ukośnie ułożonych liści i czteropłat-
kowych kwiatków. Pólka II i III równej szero-
kości, pierwsze ze szlakiem wydłużonych 
owalnych medalionów wypełnionych zge-
ometryzowaną dekoracją roślinną z wkompo-
nowaną centralnie czteropłatkową rozetą, 
drugie z motywem falistej wici kwiatowej,  
z kwiatami ujętymi en face i profilowo. W obrze-
żeniach pionowych esowato wygięta wić kwia-
towa z motywem goździka, w poziomych po-
wtórzony motyw z pólek III. Obwódki w rom-
by i ukośne paseczki.

Kolory
Awers: tło głów, wciąża i obrzeżeń srebrne 

(zachowane ślady złocenia). Ornament w gło-
wach, obrzeżeniach i pólkach III częściowo 
okonturowany na czarnobrązowo i koralowo: 
niebieski, jasnoróżowy, koralowy, jasnobrązo-
wy, brązowy, kremowy. W pólkach I ornament 
jasnoniebieski i różowy, w pólkach II w połowie 
amarantowy, w połowie biały o kremowym od-
cieniu. 

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek III brą-
zowe, ornament srebrny, różowy, niebieski. 
Tło pólek I jasnoniebieskie, złamane zielenią 
i szarością (jasny turkus), ornament srebrny, 
tło pólek II w połowie białe, w połowie czer-
wone, ornament srebrny.

Frędzle doszyte, srebrne.
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The sash belongs to a group of products 
with a characteristic decoration of the central 
field, where three kinds of transverse stripes 
(including one markedly narrower than the 
rest) are filled with diverse ornamentation, 
the biggest ones framing the others. This 
measure was adopted in Słuck both under 
Jan Madżarski’s management and later (see 
cat. Nos. 6, 7, 9, 11, 14), in other manufac- 
tories, e.g. in Kobyłka (see cat. Nos. 20, 21), 
and in Cracow workshops (see cat. Nos.  
28, 30). 

Identical decoration of end panels and ver-
tical borders can be found on a sash from The 
National Museum in Warsaw (Chruszczyńska 
1995, cat. No. 28), while another sash from 
the same collection demonstrates the same 
composition of the end panels (Chruszczyń-
ska 1995, cat. No. 29). A similar decoration 
of transverse stripes with the motif of flattened 
medallions can be found on a sash from The 
Lithuanian Art Museum in Vilnius (Martinai-
tienė 2006, cat. No. VIII.2).

See cat. No. 11.

Provenance: 2003 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw.

Literature: no prior mention.

Pas należy do grupy wyrobów o charakte-
rystycznej dekoracji wciąża, w których trzy 
rodzaje pólek (w tym jedno zdecydowanie 
węższe od pozostałych) wypełnione są różno-
rodnym ornamentem, a najwęższe z nich sta-
nowią ramę dla pozostałych. Rozwiązanie 
takie stosowano w Słucku zarówno w czasach 
Jana Madżarskiego, jak i późniejszych (zob. 
kat. nry 6, 7, 9, 11, 14), a także w innych wy-
twórniach, np. Kobyłce (zob. kat. nry 20, 21), 
oraz w pracowniach krakowskich (zob. kat. 
nry 28, 30). 

Identyczna dekoracja głów i obrzeżeń pio-
nowych występuje na pasie z Muzeum Naro-
dowego w Warszawie (Chruszczyńska 1995, 
kat. nr 28), a na innym pasie z tej samej ko-
lekcji taka sama kompozycja głów (Chrusz-
czyńska 1995, kat. nr 29). Analogiczną deko-
rację pólek z motywem spłaszczonych meda-
lionów ma natomiast pas z Litewskiego Mu-
zeum Sztuki w Wilnie (Martinaitienė 2006, 
kat. nr VIII.2).

Zob. kat. nr 11.

Historia: 2003 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura: niepublikowany.
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 4 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
MEFECIT/ SŁUCIAE (mirror reflection 
inscription)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, supplementary patterning 
weft and brocading wefts 
339.5 x 36 cm, tassels 2 x 10 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/1159

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of a bush with multiple, symmetrically 
arranged flowers of diverse species. Each bush 
is surrounded with a wavy ribbon-cloud, whose 
corners are adorned with slender twigs with 
three flowers. The central field with transverse 
stripes – alternately plain and filled with  
a tendril with dry twigs and tiny flowers. In 
the vertical borders a tendril with multiple 
flowers with the motif of a flower of serrated 
edges, in the horizontal ones a reiterated mo-
tif of the tendril from the transverse stripes. 
In the guard stripes the motifs of a chessboard 
and meander.

Colours 
Obverse: background of end panels, bor-

ders and transverse stripes with the ornament 
half gold, half silver; the ornament outlined 
in brown: blue (cerulean), salmon (two hues), 
green with an admixture of yellow (spring 
green), in the end panels and vertical borders 
also silver and gold, respectively, on either 
side of the longitudinal axis of the belt. Plain 
transverse stripes half brown, half salmon. 

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes with a tendril 
brown, ornament salmon, blue, green, silver 
and gold, respectively, on either side of the 
longitudinal axis of the belt. Plain transverse 
stripes, half blue, half pinkish-white (medley 
of colours).

Sewed-on, gold tassels.

Sashes with a very similar composition of 
the end panels and of the central field, orig-
inating in the first period of operation of the 
Słuck manufactory, can be found e.g. in the 

 4 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: 
MEFECIT/ SŁUCIAE (napis w odbiciu 
lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, lansowany, 
broszowany 
339,5 x 36 cm, frędzle 2 x 10 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/1159

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem krzaczka z licznymi, symetrycznie 
ułożonymi wielogatunkowymi kwiatami. Każ-
dy z krzaczków otoczony pofalowaną wstążką-
-chmurką, której narożniki ozdobiono wiot-
kimi gałązkami z trzema kwiatkami. Wciąż  
w pólka – na przemian gładkie i wypełnione 
wicią o suchych łodyżkach i niewielkich 
kwiatkach. W obrzeżeniach pionowych gęsto 
ukwiecona wić z motywem kwiatu o pokar-
bowanych brzegach, w poziomych powtórzo-
ny motyw wici z pólek. W obwódkach moty-
wy szachownicy i meandra.

Kolory 
Awers: tło głów, obrzeżeń i pólek  

z ornamentem w połowie złote, w połowie 
srebrne; ornament obwiedziony brązowym 
konturem: niebieski (modry), łososiowy  
(w dwóch odcieniach), zielony z domieszką 
żółtego (zieleń wiosenna), w głowach  
i obrzeżeniach pionowych także srebrny  
po jednej i złoty po drugiej stronie osi podłuż-
nej pasa. Gładkie pólka w połowie brązowe, 
w połowie łososiowe. 

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek z wicią 
brązowe, ornament łososiowy, niebieski, zie-
lony, srebrny po jednej i złoty po drugiej stro-
nie osi podłużnej pasa. Pólka gładkie,  
w połowie niebieskie, w połowie różowo- 
-białe (melanż kolorów).

Frędzle doszyte, złote.

Pasy o bardzo zbliżonej kompozycji głów 
i wciąża, pochodzące z pierwszego okresu 
działalności manufaktury w Słucku, znajdują 
się m.in. w zbiorach Narodowego Muzeum 
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collections of The M.K. Čiurlionis National Art 
Museum in Kaunas (Martinaitienė 2006, cat. 
No. III.2), The Royal Castle in Warsaw – Mu-
seum (cat. No. 5), and of The National Mu-
seum in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. 
Nos. 16, 19, 23, 24). The central section of 
the sashes is decorated with alternating trans-
verse stripes, plain and decorated with a floral 
tendril, the end panels – with floral motifs 
outlined with a twisted cloud-ribbon, which 
in the case of the sashes under scrutiny is 
either with no additional decoration or with  
a larger number of flowers along the edge 
than on the sash under consideration from 
the collection of The Royal Castle in Warsaw 
– Museum. Identically drawn vertical borders 
can be found on a sash from The National 
Museum in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. 
No. 24), while a tendril with dry twigs, similar 
in character, decorating the transverse stripes, 
can be found in another sash from the same 
collection (Chruszczyńska 1995, cat. No. 13).

Provenance: 1984 gift of Jadwiga Rudzka.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 1.

Sztuki im. M.K. Čiurlionisa w Kownie 
(Martinaitienė 2006, kat. nr III.2), Zamku Kró-
lewskiego w Warszawie – Muzeum (kat. nr 5) 
oraz Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nry 16, 19, 23, 24). 
Część środkowa pasów z ułożonymi naprze-
miennie pólkami gładkimi i ozdobionymi wi-
cią kwiatową, głowy – z motywami kwiatowy-
mi otoczonymi wijącą się wstążką-chmurką, 
która w przypadku wymienionych pasów jest 
albo zupełnie pozbawiona dodatkowej deko-
racji, albo ozdobiona większą liczbą kwiatków 
umieszczonych wzdłuż brzegu niż na omawia-
nym pasie ze zbiorów Zamku Królewskiego. 
Identyczne w rysunku obrzeżenia pionowe 
zdobią pas z Muzeum Narodowego w War-
szawie (Chruszczyńska 1995, kat. nr 24), na-
tomiast zbliżona w charakterze wić o suchych 
gałązkach, zdobiąca pólka, występuje na in-
nym pasie z tej samej kolekcji (Chruszczyńska 
1995, kat. nr 13).

Historia: 1984 dar Jadwigi Rudzkiej.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 1.
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 5 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
MEFECIT/ SŁUCIAE (mirror reflection 
inscription)
silk, gold and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, supplementary brocading 
wefts 
286 x 29.5 cm, tassels 2 x 8 cm 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/1735 (ZKW-dep.FC/984)

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of floral bushes flanked by flower bushes 
outlined with twisted cloud-ribbons, sprouting 
flowers on thin stalks: triple in the corners and 
single on the sides. In the central field two 
kinds of transverse stripes: alternately, slightly 
wider with a stylised floral tendril and narrow- 
er plain ones. The layout of the ornament of 
the transverse stripes highlights the composi-
tional axis of the sash. In the vertical borders 
flower twigs side by side with leaves resem-
bling in shape those of an oak tree, in the 
horizontal ones the tendril motif from the 
transverse stripes reiterated. Guard stripes 
featuring a chessboard and rectangles.

Colours 
Obverse: background of end panels, wider 

transverse stripes with an ornament and bor-
ders half gold, half silver. The ornament out- 
line bluish-green. Ornament gold, silver, bluish- 
green, pearl, blue, yellow, pink – colours 
different in each end panel and in the hori-
zontal borders. Transverse stripes plain, half 
reddish-peach, half white with a light pinkish 
hue. 

Reverse: background of end panels, the 
transverse stripes with the ornament and bor-
ders bluish-green, ornament silver, gold, peach, 
pink, blue, yellow; transverse stripes plain: 
yellowish-peach.

Sewed-on, silver tassels, with traces of 
gilding.

Sashes with identical motifs can be found in 
the collections of The State Historical Museum 
in Moscow (Jakunina 1960, ill. VIII) and The 

 5 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: 
MEFECIT/ SŁUCIAE (napis w odbiciu 
lustrzanym)
jedwab, nici złote i srebrne złocone; złożony 
splot prosty wątkowy, broszowany 
286 x 29,5 cm, frędzle 2 x 8 cm 
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/1735  
(ZKW-dep.FC/984)

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem krzaczków kwiatowych otoczo-
nych pofalowanymi wstążkami-chmurkami,  
z których wyrastają kwiatki na cienkich łodyż-
kach: potrójne w narożach i pojedyncze po 
bokach. We wciążu dwa rodzaje pólek na 
przemian: nieco szersze, ozdobione stylizowa-
ną wicią kwiatową, i węższe – gładkie. Układ 
ornamentu pólek podkreśla oś kompozycyjną 
pasa. W obrzeżeniach pionowych umieszczo-
ne obok siebie ukwiecone gałązki z liśćmi 
zbliżonymi kształtem do dębowych, w pozio-
mych powtórzony motyw wici z pólek. Ob-
wódki w szachownicę i prostokąty.

Kolory 
Awers: tło głów, szerszych pólek z orna-

mentem oraz obrzeżeń w połowie złote,  
w połowie srebrne. Kontur ornamentu nie-
bieskozielony. Ornament złoty, srebrny, nie-
bieskozielony, perłowy, niebieski, żółty, różo-
wy – kolory zróżnicowane w każdej z głów  
i w obrzeżeniach poziomych. Pólka gładkie, 
w połowie czerwonobrzoskwiniowe, w poło-
wie białe o odcieniu jasnoróżowym. 

Rewers: tło głów, pólek z ornamentem oraz 
obrzeżeń niebieskozielone, ornament srebrny, 
złoty, brzoskwiniowy, różowy, niebieski, żółty; 
pólka gładkie: żółto-brzoskwiniowe.

Frędzle doszyte, srebrne, ze śladami zło-
cenia.

Pasy z identycznymi motywami przecho-
wywane są w zbiorach Państwowego Mu-
zeum Historycznego w Moskwie (Jakunina 
1960, il. VIII) i Muzeum Narodowego  
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National Museum in Warsaw (Chruszczyńska 
1995, cat. Nos. 16, 18). The holdings of The 
National Museum in Warsaw include more-
over other items, with a similar drawing of 
end panels (Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 20, 
24) and transverse stripes (Chruszczyńska 
1995, cat. Nos. 17 and 19).

See cat. No. 4.

Provenance: property of General Maxime Weygand;  
2010 gift of Gerard Weygand. 

Literature: no prior mention.

w Warszawie (Chruszczyńska 1995, kat. nry 
16, 18). W kolekcji Muzeum Narodowego  
w Warszawie znajdują się także inne egzem-
plarze o zbliżonym rysunku głów (Chruszczyń-
ska 1995, kat. nry 20, 24) i pólek (Chruszczyń-
ska 1995, kat. nry 17 i 19).

Zob. kat. nr 4.

Historia: należał do generała Maxime’a Weyganda;  
2010 dar Gerarda Weyganda. 

Literatura: niepublikowany.
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 6 Kontusz sash 
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription)
silk, silver and silver-gilt threads (visible 
traces of gilding); weft faced compound 
tabby, supplementary patterning weft and 
brocading wefts 
415 x 35.5 cm, tassels 2 x 12 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4114

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of a flower bush on a mound with hol-
lows, with the central elaborate carnation and 
tiny flowers on the sides. In the central field 
three kinds of transverse stripes of varying 
width, arranged I – II– I – III – I. Transverse 
stripes I, narrower than the others, with  
a tendril of markedly angular, S-shaped leaves 
and flowers; transverse stripes II with a band 
of circles; transverse stripes III with a tendril 
of serrated leaves and flower buds, whose 
drawing highlights the longitudinal axis of the 
sash. Vertical borders with the motif of an 
elaborate tendril of multiple flowers, horizon-
tal ones reiterate the motif of transverse 
stripes III. Guard stripes with the motifs of  
a ladder and hatching.

Colours 
Obverse: background of end panels and  

of the central field silver, ornament partly 
outlined in brownish-black, coral and greyish-
-green: light pink, coral-pink, light blue, bluish-
-green, olive green, tawny, greyish-beige, 
crème, brown, white.

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes III brownish-black, 
transverse stripes II half coral red, half white, 
transverse stripes I bluish-pink, ornament sil- 
ver, pink, greenish-blue, red, olive green. 

Sewed-on, silver tassels.

Sashes with a similar composition of the end 
panels can be found in the collection of The 
Royal Castle in Warsaw Museum (cat. No. 7) 
and in The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 40, 41). In the 
sash under consideration, the mounds 

 6 Pas kontuszowy 
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone 
(widoczne ślady złocenia); złożony splot 
prosty wątkowy, lansowany, broszowany 
415 x 35,5 cm, frędzle 2 x 12 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4114

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem krzaczka kwiatowego umieszczo-
nego na kopczyku ziemi z wgłębieniami,  
z centralnie usytuowanym okazałym goździ-
kiem i drobnymi kwiatkami po bokach. We 
wciążu trzy rodzaje pólek różnej szerokości, 
w układzie I – II– I – III – I. Pólka I, węższe od 
pozostałych, z wicią z silnie zgeometryzowa-
nych, esowato skręconych liści i kwiatów; 
pólka II ze szlakiem szelążków; pólka III z wi-
cią z ząbkowanymi liśćmi i pąkami kwiatowy-
mi, o rysunku podkreślającym oś podłużną 
pasa. Obrzeżenia pionowe z motywem bujnej 
wielokwiatowej wici, poziome powtarzają 
motyw pólek III. Obwódki z motywami dra-
binki i ukośnych paseczków.

Kolory 
Awers: tło głów i wciąża srebrne, orna-

ment częściowo okonturowany na czarnobrą-
zowo, koralowo i szarozielono: jasnoróżowy, 
koraloworóżowy, jasnoniebieski, niebieskozie-
lony, oliwkowozielony, miodowy, szarobeżo-
wy, kremowy, brązowy, biały.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek III czar-
nobrązowe, pólek II w połowie koralowoczer-
wone, w połowie białe, pólek I niebiesko- 
-różowe, ornament srebrny, różowy, zielono-
-niebieski, czerwony, oliwkowozielony. 

Frędzle doszyte, srebrne.

Pasy o podobnej kompozycji głów znajdu-
ją się w zbiorach Zamku Królewskiego w War-
szawie – Muzeum (kat. nr 7) oraz Muzeum 
Narodowego w Warszawie (Chruszczyńska 
1995, kat. nry 40, 41). Na omawianym pasie 
kopczyki, z których wyrastają kwiaty, są jed-
nolite kolorystycznie, z efektem reliefowym, 
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sprouting flowers are of uniform colours, with 
a relief effect, on the others – openwork, with 
apertures in the mounds in a different hue. 

The sash is one of a group of objects of 
characteristic composition, where the nar-
rowest transverse stripes provide a frame for 
the others (see cat. No. 3). Here the wider 
transverse stripes often feature an ornament 
made up of flower buds displayed from one 
side and jagged leaves. Such a solution was 
used e.g. in sashes from the collections of the 
The Royal Castle in Warsaw and The Teresa 
Sahakian Foundation (see cat. Nos. 7, 9, 10), 
as well as from The National Museum in War-
saw (Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 38–40, 
42–44). 

Provenance: 1997 purchase. 

Literature: Semper Polonia 2004, cat. No. 54.

na pozostałych – ażurowe, z otworami w kop-
czykach w odmiennym kolorze. 

Pas należy do grupy wyrobów o charakte-
rystycznej kompozycji, w której najwęższe 
pólka stanowią obramienie dla pozostałych 
(zob. kat. nr 3). Przy takim rozwiązaniu w pól-
kach szerszych często występuje ornament 
złożony z pąków kwiatowych w ujęciu bocz-
nym i strzępiastych liści. Rozwiązanie takie 
zastosowano np. w pasach ze zbiorów Zamku 
Królewskiego w Warszawie i Fundacji Teresy 
Sahakian (zob. kat. nry 7, 9, 10), a także Mu-
zeum Narodowego w Warszawie (Chrusz-
czyńska 1995, kat. nry 38–40, 42–44). 

Historia: 1997 zakup. 

Literatura: Semper Polonia 2004, kat. nr 54.
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 7 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, 
leased by Leon Madżarski, 1780–1807
signed in Cyrillic in the corners of one end 
panel: ЛЕО, МА/ЖАРСКІИ (mirror 
reflection inscription), in the corners  
of another: ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ (mirror 
reflection inscription)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, supplementary brocading 
wefts 
370 x 35 cm, tassels 2 x 15 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4108

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of flower bushes topped with a large 
carnation, growing out of mounds. In the cen-
tral field three kinds of transverse stripes ar-
ranged I – II – I – III – I. Transverse stripes I, 
markedly narrower than the others, with the 
motif of a tendril made of four-petal flowers 
and S-shaped leaves (on the reverse only 
flowers); transverse stripes II decorated with  
a band of conjoined diamonds and circles; 
transverse stripes III with a wavy tendril with 
jagged leaves and flower buds. In the vertical 
borders a floral tendril, in the horizontal ones 
reiterated motif of a tendril from transverse 
stripes III. Guard stripes feature diamonds.

Colours
Obverse: the background half gold, half 

silver. The ornament of the end panels, borders 
and transverse stripes III partly outlined in 
brownish-black, greyish-blue and pink; the col- 
ours different on either side of the longitudinal 
axis of the sash: pink, incarnadine, crème, light 
blue, light beige, beige, brown, greyish-green. 
The ornament of transverse stripes I pink and 
ecru, transverse stripes II half brown, half 
crème. 

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes III brown, orna-
ment crème, pink, blue, greyish-green, silver, 
gold. Background of transverse stripes I 
crème, ornament half gold, half silver; trans-
verse stripes II half brown with gold ornament, 
half crème with silver. 

Sewed-on, silver tassels with traces of gild- 
ing, tied at the top.

 7 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
dzierżawiona przez Leona Madżarskiego, 
1780–1807
sygn. cyrylicą w narożnikach jednej z głów: 
ЛЕО, МА/ЖАРСКІИ (napis w odbiciu 
lustrzanym), w narożnikach drugiej: 
ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ (napis w odbiciu 
lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
370 x 35 cm, frędzle 2 x 15 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4108

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem krzaczków kwiatowych zwieńczo-
nych dużym goździkiem, wyrastających z kop-
czyków. We wciążu trzy rodzaje pólek w ukła-
dzie I – II – I – III – I. Pólka I, znacznie węższe 
od pozostałych, z motywem  wici złożonej  
z czteropłatkowych kwiatków i esowato wy-
giętych liści (na rewersie tylko z liści); pólka II 
ozdobione szlakiem połączonych ze sobą rom-
bów z szelążkami; pólka III z falistą wicią ze 
strzępiastymi liśćmi i pąkami kwiatów. W obrze-
żeniach pionowych wić kwiatowa, w pozio-
mych powtórzony motyw wici z pólek III. Ob-
wódki w romby.

Kolory
Awers: tło w połowie złote, w połowie 

srebrne. Ornament głów, obrzeżeń i pólek III 
częściowo okonturowany na czarnobrązo-
wo, szaroniebiesko i różowo, o kolorystyce 
zróżnicowanej po obu stronach osi podłuż-
nej pasa: różowy, cielisty, kremowy, jasno-
niebieski, jasnobeżowy, beżowy, brązowy, 
szarozielony. Ornament pólek I écru i różowy, 
pólek II w połowie brązowy, w połowie kre-
mowy. 

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek III brą-
zowe, ornament kremowy, różowy, niebieski, 
szarozielony, srebrny, złoty. Tło pólek I kremo-
we, ornament w połowie złoty, w połowie 
srebrny; pólka II w połowie brązowe ze złotym 
ornamentem, w połowie kremowe ze srebr-
nym. 

Frędzle doszyte, srebrne ze śladami złoce-
nia, wiązane u góry.
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A sash with an identical composition and 
motifs can be found in The State Historical 
Museum in Moscow; its tassels are similarly tied 
(Jakunina 1960, ill. XVII). The same decoration 
of the end panels can be found on sashes from 
the collection of The National Museum in 
Warsaw, made during the first and second 
stage of operation of the Słuck manufactory 
(Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 40–45). 

See cat. Nos. 3 and 6.

Provenance: 1997 purchase. 

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 20.

Pas o identycznej kompozycji i motywach 
znajduje się w Państwowym Muzeum Histo-
rycznym w Moskwie, ma on również podobnie 
wiązane frędzle (Jakunina 1960, il. XVII). Taka 
sama dekoracja głów występuje na pasach ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie, 
wykonanych w pierwszej i drugiej fazie dzia-
łalności wytwórni w Słucku (Chruszczyńska 
1995, kat. nry 40–45). 

Zob. kat. nry 3 i 6.

Historia: 1997 zakup. 

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 20.
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 8 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
369 x 35.5 cm, tassels 2 x 11 cm
The Teresa Sahakian Foundation,  
The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. ZKW-dep.FTS/772

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of roses and a carnation atop the com-
position, grafted on a stump tree trunk with 
a hollow. In the centre of the composition an 
elaborate rose, the other flowers and buds 
symmetrically placed on leafed stalks. In the 
central field plain transverse stripes, on the 
edges decorate with an alternating motif of 
single diamonds and arches. Vertical borders 
with the motif of an S-shaped floral tendril. 
In the horizontal borders a floral tendril with 
tripartite leaves. The guard stripes with motifs 
of a wavy line (in the central field), diamonds 
and a chessboard.

Colours
Obverse: background of end panels half 

gold, half silver; background of the central 
field half ivory, half red; the ornament outlined 
in brownish-black and coral: blue, pink, coral, 
olive green, ivory, light brown, brownish-
-black.

Reverse: background of end panels and 
the borders brownish-black, the transverse 
stripes half white, half olive, ornaments silver, 
gold, blue, greenish-yellow, ivory, coral, pink.

Sewed-on, gold tassels.

End panels of the same decoration can be 
found on sashes from the collection of The 
Teresa Sahakian Foundation (cat. Nos. 10, 11), 
a sash from The Ciechanowiecki Foundation 
Collection (cat. No. 9) and sashes from The 
National Museum in Warsaw (Chruszczyńska 
1995, cat. Nos. 34–39); a sash from the col-
lection of The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 31) has identi-
cal transverse stripes and borders and a sash 
from the collection of The Teresa Sahakian 

 8 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nić srebrna i srebrna złocona; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany
369 x 35,5 cm, frędzle 2 x 11 cm
Fundacja Teresy Sahakian, Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum, nr inw. ZKW-dep.
FTS/772

Pas półlity, czterostronny. Głowy dwudzielne 
z motywem róż i wieńczącego kompozycję 
goździka, zaszczepionych na wykarczowanym 
pniu z dziuplą. W centrum kompozycji oka-
zała róża, pozostałe kwiaty i pąki rozmiesz-
czone symetrycznie na ulistnionych gałąz-
kach. We wciążu gładkie pólka, na brzegach 
ozdobione naprzemiennie motywem poje-
dynczych rombów oraz łuków. Obrzeżenia 
pionowe z motywem esowatej wici kwiato-
wej. W obrzeżeniach poziomych wić kwiato-
wa z trójpalczastymi liśćmi. Obwódki z moty-
wami wężyka (we wciążu), rombów i sza-
chownicy.

Kolory
Awers: tło głów w połowie złote, w poło-

wie srebrne; tło wciąża w połowie w kolorze 
kości słoniowej, w połowie czerwone; orna-
ment okonturowany na czarnobrązowo i ko-
ralowo: niebieski, różowy, koralowy, oliwko-
wy, kość słoniowa, jasnobrązowy, czarnobrą-
zowy.

Rewers: tło głów i obrzeżeń czarnobrązo-
we, pólek w połowie białe, w połowie oliw-
kowe, ornamenty srebrne, złote, niebieskie, 
zielonożółte, w kolorze kości słoniowej, kora-
lowe, różowe.

Frędzle doszyte, złote.

Głowy o takiej samej dekoracji mają pasy 
z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian (kat. nry 
10, 11), pas z Fundacji Zbiorów im. Ciecha-
nowieckich (kat. nr 9) oraz pasy z Muzeum 
Narodowego w Warszawie (Chruszczyńska 
1995, kat. nry 34–39), identyczne pólka  
i obrzeżenia – pas ze zbiorów Muzeum Naro-
dowego w Warszawie (Chruszczyńska 1995, 
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Foundation (cat. No. 11) has similar vertical 
borders.

Provenance: 2016 purchased in the E. Sturm GmbH 
antique shop in Vienna.

Literature: Nie tylko Orient 2017, cat. No. 12.

kat. nr 31), a podobne obrzeżenia pionowe 
– pas ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian 
(kat. nr 11).

Historia: 2016 zakup w wiedeńskim antykwariacie E. Sturm 
GmbH.

Literatura: Nie tylko Orient 2017, kat. nr 12.
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 9 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription) 
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, supplementary patterning 
weft and brocading wefts 
439 x 29.2 cm, tassels 2 x 16.5 cm
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/637 (ZKW-dep.FC/251)

Two-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of roses and a carnation atop the com-
position, grafted on a stump tree trunk with 
a hollow. In the centre of the composition an 
elaborate rose, the other flowers symmetri-
cally placed on leafed stalks. In the central 
field three kinds of transverse stripes of vari- 
able width, arranged I – II – I– III– I. Trans-
verse stripes I, narrower than the others, de-
corated with slanted lanceolate leaves that 
make up a zigzag line, and four-petal flowers; 
transverse stripes II with two rows of stylised 
tulips shifted with respect to one another; 
transverse stripes III with a tendril with ser- 
rated leaves and flower buds. Horizontal bor-
ders with the motif of a floral tendril, the ver-
tical ones reiterate the motif from transverse 
stripes III. Guard stripes with diamonds and 
hatching.

Colours 
Obverse: background of end panels and 

of the central fields silver, ornament outlined 
in brownish-black and coral: blue, pink (two 
hues), greenish-yellow (spring green), ivory, 
coral, beige, brownish-black. 

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes III brownish-black, 
transverse stripes I blue, transverse stripes II 
coral, ornaments silver, blue, greenish-yellow, 
ivory, pink. 

Sewed-on, silver tassels, tied at the top.

Sashes with the same decoration of the 
end panels, from the first period of operation 
of the manufactory, can be found in the col-
lection of The State Historical Museum in 
Moscow (Jakunina 1960, ill. XXVIII, XXXV;  

 9 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym) 
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, lansowany, 
broszowany
439 x 29,2 cm, frędzle 2 x 16,5 cm
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/637  
(ZKW-dep.FC/251)

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne z mo-
tywem róż i wieńczącego kompozycję goździ-
ka, zaszczepionych na wykarczowanym pniu 
z dziuplą. W centrum kompozycji okazała 
róża, pozostałe kwiaty rozmieszczone syme-
trycznie na ulistnionych gałązkach. We wcią-
żu trzy rodzaje pólek różnej szerokości,  
w układzie I – II – I– III– I. Pólka I, węższe od 
pozostałych, ozdobione ułożonymi ukośnie 
lancetowatymi liśćmi, tworzącymi zygzakowa-
ty wężyk, i czteropłatkowymi kwiatkami; pól-
ka II z dwoma, przesuniętymi wobec siebie, 
rzędami stylizowanych tulipanów; pólka III  
z wicią z ząbkowanymi liśćmi i pąkami kwia-
towymi. Obrzeżenia poziome z motywem wici 
kwiatowej, w pionowych powtórzony motyw 
z pólek III. Obwódki w romby i ukośne pa-
seczki.

Kolory 
Awers: tło głów i wciąża srebrne, orna-

ment okonturowany na czarnobrązowo  
i koralowo: niebieski, różowy (dwa odcienie), 
zielonożółty (zieleń wiosenna), kość słoniowa, 
koralowy, beżowy, czarnobrązowy. 

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek III czar-
nobrązowe, pólek I niebieskie, pólek II kora-
lowe, ornamenty srebrne, niebieskie, zielono-
żółte, w kolorze kości słoniowej, różowe. 

Frędzle doszyte, srebrne, wiązane u góry.

Pasy o takiej samej dekoracji głów, pocho-
dzące z pierwszego okresu działalności wy-
twórni, znajdują się w zbiorach Państwowego 
Muzeum Historycznego w Moskwie (Jakunina 
1960, il. XXVIII, XXXV; w przypadku pierwszego 
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in the case of the first sash, identical motifs 
can be also found in transverse stripes I, III 
and horizontal borders) and in The National 
Museum in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. 
Nos. 34–37): sash No. 34 features a similar 
floral tendril in the vertical borders, while sash-
es 34 and 35 feature an identically rendered 
ornament of two out of three transverse stripes.

See cat. No. 3.

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 3.

pasa identyczne motywy występują także  
w pólkach I, III i obrzeżeniach poziomych) 
oraz w Muzeum Narodowym w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nry 34–37): pas  
nr 34 w obrzeżeniach pionowych ozdobiony 
jest podobną wicią roślinną, pasy 34 i 35 mają 
identycznie opracowany ornament dwóch 
spośród trzech pólek.

Zob. kat. nr 3.

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 3.
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 10 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription)
silk, silver threads; weft faced compound 
tabby, supplementary patterning weft and 
brocading wefts 
460 x 30.5 cm
The Teresa Sahakian Foundation,  
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW-dep.FTS/771

Two-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of roses and a carnation atop the com-
position, grafted on a stump tree trunk with 
a hollow. In the centre of the composition an 
elaborate rose, the other flowers symmetri-
cally placed on leafed stalks. In the central 
field three kinds of transverse stripes arranged: 
I – II – I – III – I. Transverse stripes I narrower 
than the others, transverse stripes II and III of 
equal width. Transverse stripes I of slanted 
lanceolate leaves making up a zigzag line and 
four-petal flowers on a silver background; 
transverse stripes II feature a tendril with ser-
rated leaves and flowers displayed in profile 
on a gold background; transverse stripes III 
with a band of strongly angular rosettes and 
tulips on a gold background. Vertical borders 
with the motif of a floral tendril identical to 
the one of transverse stripes II. In the vertical 
borders a thick floral tendril with tiny leaves. 
Guard stripes with diamonds and hatching.

Colours
Obverse: background of end panels gold, 

the central fields gold and silver, ornament 
outlined in brownish-black and coral: blue 
(two hues), light pink and coral, greenish-yel-
low, white, red, beige, brownish-black.

Reverse: background of end panels brown, 
ornament pink, blue, beige, background of 
the transverse stripes dark blue (I), brown (II), 
red (III), ornament coral, silver, gold.

No tassels.

The composition of the end panels as in 
the sashes from the collection of The Teresa 
Sahakian Foundation (cat. Nos. 8, 11) and from 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 

 10 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne; złożony splot prosty 
wątkowy, lansowany, broszowany
460 x 30,5 cm
Fundacja Teresy Sahakian, Zamek  
Królewski w Warszawie – Muzeum,  
nr inw. ZKW-dep.FTS/771

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne z mo-
tywem róż i wieńczącego kompozycję goździ-
ka, zaszczepionych na wykarczowanym pniu 
z dziuplą. W centrum kompozycji okazała 
róża, pozostałe kwiaty rozmieszczone syme-
trycznie na ulistnionych gałązkach. We wcią-
żu trzy rodzaje pólek w układzie: I – II – I – III 
– I. Pólka I węższe od pozostałych, pólka II  
i III równej szerokości. Pólka I z ułożonymi 
ukośnie lancetowatymi liśćmi tworzącymi zyg-
zakowaty wężyk i czteropłatkowymi kwiatkami 
na srebrnym tle; pólka II ozdobione wicią  
z ząbkowanymi liśćmi i kwiatami w ujęciu 
bocznym na złotym tle; pólka III ze szlakiem 
złożonym z silnie zgeometryzowanych rozet  
i tulipanów na złotym tle. Obrzeżenia poziome 
z motywem wici kwiatowej identycznej jak  
w pólkach II. W obrzeżeniach pionowych gę-
sta wić kwiatowa z drobnymi liśćmi. Obwód-
ki w romby i ukośne paseczki.

Kolory
Awers: tło głów złote, wciąża złote i srebr-

ne, ornament okonturowany na czarnobrązo-
wo i koralowo: niebieski (dwa odcienie), ja-
snoróżowy i koralowy, zielonożółty, biały, 
czerwony, beżowy, czarnobrązowy.

Rewers: tło głów brązowe, ornament ró-
żowy, niebieski, beżowy, tło pólek ciemnonie-
bieskie (I), brązowe (II), czerwone (III), orna-
ment koralowy, srebrny, złoty.

Brak frędzli.

Kompozycja głów jak w pasach z kolekcji 
Fundacji Teresy Sahakian (kat. nry 8, 11) oraz 
Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich 
(kat. nr 9). Identyczna kompozycja obrzeżeń  
i pólek występuje na pasie z Muzeum Naro-
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(cat. No. 9). Identical compositions of the 
borders and transverse stripes can be found 
on a sash from The National Museum in War-
saw (Chruszczyńska 1995, cat. No. 40).

See cat. No. 3.

Provenance: 2016 purchased in the E. Sturm GmbH 
antique shop in Vienna.

Literature: Nie tylko Orient 2017, cat. No. 14.

dowego w Warszawie (Chruszczyńska 1995, 
kat. nr 40).

Zob. kat. nr 3.

Historia: 2016 zakup w wiedeńskim antykwariacie E. Sturm 
GmbH.

Literatura: Nie tylko Orient 2017, kat. nr 14.
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 11 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription)
silk, silver threads; weft faced compound 
tabby, supplementary patterning weft and 
brocading wefts 
373 x 35 cm, tassels 2 x 10 cm
The Teresa Sahakian Foundation, The Royal 
Castle in Warsaw – Museum, inv. No. ZKW-
dep.FTS/722

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of roses and a carnation atop the com-
position, grafted on a stump tree trunk with  
a hollow, situated on a mound – in the centre 
of the composition an elaborate rose, smaller 
flowers and leaves grow symmetrically out of 
the top and on the sides. In the central field 
three kinds of transverse stripes arranged: I – II 
– I – III – I. Transverse stripes I, narrower than 
the others, filled with a band of four-petal 
flowers and slanted leaves making up the letter 
V (on the reverse only leaves); transverse stripes 
II with oval, elongated medallions, with rosettes 
in the central section; transverse stripes III with 
a leafed floral tendril. In the vertical borders  
a floral tendril, in the horizontal ones reiterated 
tendril from transverse stripes III. Guard stripes 
with the motifs of hatching and diamonds.

Colours
Obverse: the sash background silver, orna-

ment in the section of the end panels, borders 
and transverse stripes III outlined in dark brown 
and coral: blue, pink, coral, light green, greenish- 
-yellow, beige, dark brown. Ornament of trans-
verse stripes I coral and light green; transverse 
stripes II half white (pearl), half brown.

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes III brown, orna-
ment blue, pink, coral, crème, silver. Back-
ground of transverse stripes I light green, 
ornament silver; transverse stripes II half 
brown, half white, ornament silver.

Sewed-on, silver tassels.

Identical decoration of the end panels can 
be found on the Słuck sashes from the col-
lection of The Teresa Sahakian Foundation 

 11 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne; złożony splot prosty 
wątkowy, lansowany, broszowany 
373 x 35 cm, frędzle 2 x 10 cm
Fundacja Teresy Sahakian, Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum, nr inw. ZKW-dep.
FTS/722

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem róż i wieńczącego kompozycję 
goździka, zaszczepionych na ukorzenionym 
pniu z dziuplą, usytuowanym na kopczyku  
– w centrum kompozycji okazała róża, mniej-
sze kwiaty i liście wyrastają symetrycznie  
z wierzchołka oraz po bokach. We wciążu trzy 
rodzaje pólek w układzie: I – II – I – III– I. 
Pólka I, węższe od pozostałych, wypełnione 
szlakiem złożonym z czteropłatkowych kwiat-
ków i ułożonych ukośnie listków tworzących 
literę V (na rewersie tylko listków); pólka II  
z owalnymi, wydłużonymi medalionami, z ro-
zetkami w części centralnej; pólka III z ulist-
nioną wicią kwiatową. W obrzeżeniach pio-
nowych wić kwiatowa, w poziomych powtó-
rzona wić z pólek III. Obwódki z motywami 
ukośnych paseczków i rombów.

Kolory
Awers: tło pasa srebrne, ornament w par-

tii głów, obrzeżeń i pólek III okonturowany na 
ciemnobrązowo i koralowo: niebieski, różowy, 
koralowy, jasnozielony, zielonożółty, beżowy, 
ciemnobrązowy. Ornament pólek I koralowy 
i jasnozielony; pólek II w połowie biały (per-
łowy), w połowie brązowy.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek III brą-
zowe, ornament niebieski, różowy, koralowy, 
kremowy, srebrny. Tło pólek I jasnozielone, 
ornament srebrny; pólek II w połowie brązo-
we, w połowie białe, ornament srebrny.

Frędzle doszyte, srebrne.

Identyczna dekoracja głów występuje  
w pasach słuckich z kolekcji Fundacji Teresy 
Sahakian (kat. nry 8, 10), Fundacji Zbiorów 
im. Ciechanowieckich (kat. nr 9) oraz pasach 
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(cat. Nos. 8, 10), The Ciechanowiecki Foun-
dation Collection (cat. No. 9) and on sashes 
from The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 34–37). For 
the motif of transverse stripes with oval, elon-
gated medallions with rosettes in the central 
part – see cat. No. 3.

Provenance: from the collection of Teresa Sahakian.

Literature: Nie tylko Orient 2017, cat. No. 13.

z Muzeum Narodowego w Warszawie (Chrusz-
czyńska 1995, kat. nry 34–37). Motyw pólek 
z owalnymi, wydłużonymi medalionami z ro-
zetkami w części centralnej – zob. kat. nr 3.

Historia: pochodzi z kolekcji Teresy Sahakian.

Literatura: Nie tylko Orient 2017, kat. nr 13.
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 12 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, run 
or leased by Jan Madżarski, 1767–1780
signed in the corners of one end panel: 
SŁUCK (mirror reflection inscription)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
363 x 36.5 cm, tassels 2 x 4 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/1160

Four-sided sash. Bipartite end panels with oval 
medallions. Within each medallion a rosette 
with a highlighted vertical axis, with a six- 
-petal central part, made of jagged leaves and 
flowers on thin stalks. In the centre of the ro-
sette a circle. Around – a frame of narrow lines 
and serrated leaves. The corners of the end 
panels filled with a floral ornament. At the 
longer sides of the rosettes a band of strongly 
angular flowers and leaves (double along the 
axis). In the central field plain transverse stripes 
whose ends feature angular decorations: al-
ternating diamonds and pointed arcades. In 
the vertical borders a tendril with three kinds 
of flowers, in the horizontal ones with  
a wavy line of serrated leaves and flower buds. 
Guard stripes with the motif of a wavy line, 
chessboard, diamonds, and hatching.

Colours
Obverse: background of end panels and 

the borders gold, the central fields half crème, 
half brown with an aubergine hue. Ornament 
outlined in brown (umber) and bluish-green, 
with a different hue along the longitudinal 
axis of the sash: in the end panels pink (two 
hues), bluish-green, light blue, silver, gold, in 
the borders also white. Ornament of the cen-
tral field gold-silver. 

Reverse: background of end panels and 
the borders brown (umber), ornament gold, 
silver, pink, blue, light blue. Transverse stripes 
half light bluish-green, half pink (apricot), or-
nament gold-silver.

Tassels gold, sewed-on at the end and on 
the sides along 11 and 12 cm.

The National Museum in Warsaw is in pos-
session of a sash with identical decoration 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 47) and sashes 

 12 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
prowadzona lub dzierżawiona przez Jana 
Madżarskiego, 1767–1780
sygn. w narożnikach jednej z głów: SŁUCK 
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
363 x 36,5 cm, frędzle 2 x 4 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/1160

Pas półlity, czterostronny. Głowy dwudzielne 
z owalnymi medalionami. Wewnątrz każdego 
z medalionów rozeta z wyraźnie podkreśloną 
osią pionową, z sześciopłatkową częścią cen-
tralną, utworzona ze strzępiastych liści i kwia-
tów na cienkich łodyżkach. W środku rozety 
szelążek. Wokół ramka złożona z wąskich pa-
seczków i ząbkowanych liści. Narożniki głów 
wypełnione ornamentem roślinnym. Przy 
dłuższych bokach rozet szlak silnie zgeome-
tryzowanych kwiatków i liści (na osi podwój-
ny). We wciążu gładkie pólka, ozdobione na 
końcach zgeometryzowaną dekoracją: na 
przemian rombami i ostrołukowymi arkadami. 
W obrzeżeniach pionowych wić z trzema ro-
dzajami kwiatów, w poziomych z ułożonymi 
faliście ząbkowanymi liśćmi i pąkami kwiato-
wymi. Obwódki z motywami wężyka, sza-
chownicy, rombów i ukośnych paseczków.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń złote, wciąża  

w połowie kremowe, w połowie brązowe  
o odcieniu oberżyny. Ornament okonturowa-
ny na brązowo (umbra) i niebieskozielono, 
zróżnicowany kolorystycznie wzdłuż osi po-
dłużnej pasa: w głowach różowy (dwa odcie-
nie), niebieskozielonkawy, jasnoniebieski, 
srebrny, złoty, w obrzeżeniach także biały. 
Ornament wciąża złoto-srebrny. 

Rewers: tło głów i obrzeżeń brązowe (um-
bra), ornament złoty, srebrny, różowy, niebie-
ski, jasnoniebieski. Pólka w połowie niebie-
skozielone jasne, w połowie różowe (morelo-
we), ornament złoto-srebrny.

Frędzle złote, przyszyte na końcach oraz  
po bokach na długości 11 i 12 cm.



57

with the same motifs of the central field and 
of the end panels (Chruszczyńska 1995, cat. 
Nos. 48, 49). Sashes with identical decoration 
of the central field can be found in The Tere-
sa Sahakian Collection (cat. No. 8) and in the 
M.K. Čiurlionis National Museum of Art in 
Kaunas (Martinaitienė 2006, cat. No. VIII.4).

See cat. No. 13. 

Provenance: 1984 gift of Jadwiga Rudzka from Warsaw.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 4; Jakubowski 2012,  
cat. No. 21.

W Muzeum Narodowym w Warszawie 
znajdują się pas o identycznej dekoracji 
(Chruszczyńska 1995, kat. nr 47) oraz pasy  
z takimi samymi motywami wciąża i głów 
(Chruszczyńska 1995, kat. nry 48, 49). Pasy  
o bliźniaczej dekoracji wciąża występują w ko-
lekcji Fundacji Teresy Sahakian (kat. nr 8) oraz 
Narodowego Muzeum Sztuki im. M.K. Čiur-
lionisa w Kownie (Martinaitienė 2006, kat.  
nr VIII.4).

Zob. kat. nr 13. 

Historia: 1984 dar Jadwigi Rudzkiej z Warszawy.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 4; Jakubowski 2012,  
kat. nr 21.
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 13 Kontusz sash
Słuck, after 1807
signed in the corners of one end panel: 
ВЬҐPДѢ/ СЛҮЦКѢ (inscription in Cyrillic in 
a mirror reflection)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
379 x 35.5 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/2643

Four-sided sash. Bipartite end panels with oval 
medallions. Inside each medallion a rosette 
with a prominent vertical axis, with a six-petal 
central part, made up of jagged leaves and 
flowers on thin stalks. Inside the rosette a circle. 
Around a simple frame, at the bottom and 
the top set within arched serrated leaves. The 
corners of the end panels filled with a floral 
ornament. Between the rosettes a band of 
strongly angular, slanted leaves making up 
diamonds with inscribed flowers; along the 
outer edges half of the motif. The central field 
features plain transverse stripes separated 
with a motif of a wavy line. In the vertical 
borders an elaborate tendril of multiple flower 
species. In the horizontal borders a floral ten-
dril with serrated leaves and flower buds. In 
the guard stripes motifs of diamonds and 
chessboard.

Colours
Obverse: background of end panels and 

the borders half gold, half silver (now traces 
of gilding visible only in one of the end pan- 
els). The central field half crème, half blue. 
The background of the silver wavy line sep- 
arating the transverse stripes light brown. The 
ornament differing in hue on either side of the 
longitudinal axis of the sash, partly with a brown 
and light brown outline: silver, crème, pink, 
light blue, brown. 

Reverse: background of end panels and 
the borders brown, ornament silver, pink, light 
blue, crème. The central field half green with 
an olive green hue, half crème. 

No tassels.
See cat. No. 12.

Provenance: 1987 gift of Irena Bełz.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 6.

 13 Pas kontuszowy
Słuck, po 1807
sygn. w narożnikach jednej z głów: ВЬҐPДѢ/ 
СЛҮЦКѢ (napis cyrylicą w odbiciu 
lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany
379 x 35,5 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/2643

Pas półlity, czterostronny. Głowy dwudzielne 
z owalnymi medalionami. Wewnątrz każdego 
z medalionów rozeta z wyraźnie podkreśloną 
osią pionową, z sześciopłatkową częścią cen-
tralną, utworzona ze strzępiastych liści i kwia-
tów na cienkich łodyżkach. W środku rozety 
szelążek. Wokół prosta ramka, u dołu i góry 
zamknięta łukowato ząbkowanymi liśćmi. Na-
rożniki głów wypełnione ornamentem roślin-
nym. Pomiędzy rozetami szlak złożony z silnie 
zgeometryzowanych, ukośnie ułożonych liści 
tworzących romby i wpisanych w nie kwiatów, 
wzdłuż zewnętrznych boków połowa tego 
motywu. Wciąż w gładkie pólka rozdzielone 
motywem wężyka. W obrzeżeniach piono-
wych bujna wić różnogatunkowych kwiatów. 
W obrzeżeniach poziomych wić kwiatowa  
z ząbkowanymi liśćmi i pąkami kwiatów. W ob-
wódkach motywy rombów i szachownicy.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń w połowie zło-

te, w połowie srebrne (obecnie pozostałości 
złocenia widoczne tylko w jednej z głów). 
Wciąż w połowie kremowy, w połowie nie-
bieski. Tło srebrnego wężyka rozdzielającego 
pólka jasnobrązowe (tabaczkowe). Ornament 
zróżnicowany kolorystycznie po obu stronach 
osi podłużnej pasa, częściowo z brązowym  
i jasnobrązowym konturem: srebrny, kremo-
wy, różowy, jasnoniebieski, brązowy. 

Rewers: tło głów i obrzeżeń brązowe, or-
nament srebrny, różowy, jasnoniebieski, kre-
mowy. Wciąż w połowie zielony z odcieniem 
oliwkowym, w połowie kremowy. 

Brak frędzli.
Zob. kat. nr 12.

Historia: 1987 dar Ireny Bełz.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 6.
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 14 Kontusz sash
Słuck, a Radziwiłł family manufactory, 
leased by Leon Madżarski, 1780–1807
signed in Cyrillic in the corners of one end 
panel: ЛЕО, МА/ЖАРСКІИ (in a mirror 
reflection), in the corners of another one: 
ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ (in a mirror reflection)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
292 x 36 cm, tassels 2 x 18.5 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/2819

Four-sided sash. Bipartite end panels with oval 
medallions. Inside each medallion a six-petal 
rosette with a highlighted vertical axis, made 
up of serrated leaves and flowers on thin stalks. 
Inside the rosette a circle surrounded by ser-
rated leaves, around its longer sides narrow 
bands of tiny, angular flowers and leaves, at 
the bottom and at the top frame of serrated 
leaves. In the central field three kinds of trans-
verse stripes of variable width arranged I – II 
– I – III – I. Transverse stripes I, markedly nar-
rower than the others, decorated with a stylised 
leafed tendril; transverse stripes II – with two 
rows of stylised tiny tulips; transverse stripes III, 
the widest – with a floral tendril with multiple 
flower species. In the vertical borders a floral 
tendril with a few flower species, in the hori-
zontal ones the reiterated motif from the tendril 
in the widest transverse stripes. In the guard 
stripes the diamond motif. 

Colours 
Obverse: background of end panels, the 

central fields and the borders half gold, half 
silver (in transverse stripes I a reversal of the 
other ones). The ornament in the end panels, 
transverse stripes and borders coral (two 
hues), beige (two hues), greyish-white, bluish-
-grey, dark brown, crème, silver, gold (in the 
end panels, vertical borders and the widest 
transverse stripes outlined in brown, in hori-
zontal borders outlined in brown and bluish-
-grey). The colour arrangement in the borders 
and transverse stripes III different on either 
side of the longitudinal axis of the sash. In 
transverse stripes II a crème ornament on  
a gold background and straw on a silver back-
ground; in transverse stripes I bluish-grey.

 14 Pas kontuszowy
Słuck, manufaktura Radziwiłłów, 
dzierżawiona przez Leona Madżarskiego, 
1780–1807
sygn. cyrylicą w narożnikach jednej z głów: 
ЛЕО, МА/ЖАРСКІИ (w odbiciu lustrzanym),  
w narożnikach drugiej: ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ 
(w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
292 x 36 cm, frędzle 2 x 18,5 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/2819

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z owalnymi medalionami. Wewnątrz każdego 
z medalionów sześciopłatkowa rozeta z wy-
raźnie podkreśloną osią pionową, utworzona 
ze strzępiastych liści i kwiatów na cienkich 
łodyżkach. W środku rozety szelążek otoczony 
ząbkowanymi liśćmi, wokół jej dłuższych bo-
ków wąskie szlaczki z drobnych, zgeometry-
zowanych kwiatów i liści, u dołu i góry obra-
mowanie z ząbkowanych liści. We wciążu trzy 
rodzaje pólek różnej szerokości w układzie  
I – II – I – III – I. Pólka I, znacznie węższe od 
pozostałych, ozdobione stylizowaną ulistnio-
ną wicią; pólka II – dwoma rzędami stylizo-
wanych drobnych tulipanów; pólka III, naj-
szersze – wicią roślinną z różnorodnymi kwia-
tami. W obrzeżeniach pionowych wić kwia-
towa z kilkoma gatunkami kwiatów, w pozio-
mych powtórzony motyw z wici z najszerszych 
pólek. W obwódkach motyw rombów. 

Kolory 
Awers: tło głów, wciąża i obrzeżeń w po-

łowie złote, w połowie srebrne (w pólkach I 
odwrotnie niż w pozostałych). Ornament  
w głowach, pólkach i obrzeżeniach koralowy 
(dwa odcienie), beżowy (dwa odcienie), bia-
łoszary, niebieskoszary, ciemnobrązowy, kre-
mowy, srebrny, złoty (w głowach, obrzeże-
niach pionowych i najszerszych pólkach okon-
turowany na brązowo, w obrzeżeniach pozio-
mych na brązowo i niebieskoszaro). Rozłoże-
nie kolorów w obrzeżeniach i pólkach III 
zróżnicowane po obu stronach osi podłużnej 
pasa. W pólkach II ornament kremowy na 
złotym i słomkowy na srebrnym tle; w pól-
kach I niebieskoszary.
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Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes III brown, the or-
nament in the end panels gold and silver, with 
traces of crème and pink, in borders and 
transverse stripes also bluish-grey; back- 
ground of transverse stripes II half crème with  
a gold ornament, half straw with a silver one; 
transverse stripes I bluish-grey, the ornament 
half gold, half silver. 

Sewed-on, silver tassels with traces of gild- 
ing, tied at the top.

Sashes of identical composition can be 
found in the collection of The National Mu- 
seum in Poznań (Wasilkowska 1967, cat. No. 
24), The State Historical Museum in Moscow 
(Jakunina 1960, ill. XIX), Wawel The Royal 
Castle (Sapiehowie 2011, cat. No. 107 – with 
other examples). The group of sashes held in 
the The Royal Castle in Warsaw – Museum 
contains items of the same decoration of the 
end panels (cat. Nos. 12, 13) and composition 
of the transverse stripes – with one markedly 
narrower, separating the others [see sashes 
form the first period of operation of the manu- 
factory (cat. Nos. 3, 6, 9, 10) and from the 
time of Leon Madżarski’s management (cat. 
No. 7)].

Provenance: property of Ignacy Łebkowski, Dąbrowa coat 
of arms (d. 1832), vice-regent of Mława, regent  
of Zakroczym, justice of Zawkrzeński District; 1991 gift  
of Stanisław Łebkowski.

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 22.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek III brą-
zowe, ornament w głowach złoty i srebrny, ze 
śladami kremowego i różowego, w obrzeże-
niach i pólkach także niebieskoszarego; tło 
pólek II w połowie kremowe ze złotym orna-
mentem, w połowie słomkowe ze srebrnym; 
pólek I niebieskoszare, ornament w połowie 
złoty, w połowie srebrny. 

Frędzle doszyte, srebrne ze śladami złoce-
nia, wiązane u góry.

Pasy o identycznej kompozycji występują 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Poznaniu 
(Wasilkowska 1967, kat. nr 24), Państwowego 
Muzeum Historycznego w Moskwie (Jakunina 
1960, il. XIX), Zamku Królewskiego na Wawe-
lu (Sapiehowie 2011, kat. nr 107 – tam wy-
mienione kolejne przykłady). Wśród pasów 
przechowywanych w Zamku Królewskim  
w Warszawie – Muzeum znajdują się egzem-
plarze o takiej samej dekoracji głów (kat. nry 
12, 13) i kompozycji pólek – z jednym dużo 
węższym, oddzielającym pozostałe [zob. pasy 
z pierwszej fazy działalności wytwórni (kat. 
nry 3, 6, 9, 10) oraz z czasów prowadzenia jej 
przez Leona Madżarskiego (kat. nr 7)].

Historia: własność Ignacego Łebkowskiego herbu Dąbrowa 
(zm. 1832), wiceregenta grodzkiego mławskiego, regenta 
grodzkiego zakroczymskiego, sędziego ziemskiego 
zawkrzeńskiego; 1991 dar Stanisława Łebkowskiego.

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 22.
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 15 Kontusz sash
Słuck (?), 1st half of the 19th c.
signed in four corners of each end panel: 
VOGRADE (upper corner), SLUCKБ (lower 
corner) – inscriptions in a mirror reflection,  
in Latin and Cyrillic alphabet
silk, silver-gilt thread? (of brown hue); weft 
faced compound tabby 
324 x 38.5 cm
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/636 (ZKW-dep.FC/250)

Two-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of three-flower bouquets inclined to-
wards the centre in bell-shaped vases, filled 
with the lattice, resting on a tri-leaf. Flower 
petals shaded (the effect of an additional in-
terlacing of thread). The central field divided 
longitudinally into three belts of the ornament. 
The central one with two kinds of transverse 
stripes: bands composed of a floral tendril with 
lanceolate leaves alternating with rows of oval 
medallions filled with floral decoration, with 
a centrally located four-petal rosette. In the 
side strips the fish-scale design, on the reverse 
the transverse stripes are filled with this motif. 
In the vertical borders a floral tendril, in the 
horizontal ones a pattern of twigs close to one 
another, with a motif of flower with serrated 
edges in profile. Guard stripes with the motif 
of a zigzag, chessboard and a double row of 
semicircles.

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders, end belts of the central field and the 
transverse stripes with a floral tendril gold, 
ornament with a greyish-green outline: in the 
end panels and borders around the central 
field bright pink with light pink elements, in 
the transverse stripes orange and brick-red, 
in the vertical borders brown. The signature 
pink, without outline. The background of the 
transverse stripes with medallions brown, the 
ornament gold. Background of the guard stripes 
separating the transverse stripes – crème. 

Reverse: the end panels and central belt 
of the central field – inverse of the right-hand 
side, the ornament without outlines (except 
the transverse stripes with ovals). In the part 

 15 Pas kontuszowy
Słuck (?), 1. połowa XIX w.
sygn. w czterech narożnikach każdej z głów: 
VOGRADE (w górnym narożniku), SLUCKБ 
(w dolnym narożniku) – napisy w odbiciu 
lustrzanym, alfabetem łacińskim i cyrylicą
jedwab, nić srebrna złocona? (w odcieniu 
brązowym); złożony splot prosty wątkowy
324 x 38,5 cm
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/636  
(ZKW-dep.FC/250)

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne z mo-
tywem nachylonych ku środkowi trzykwiato-
wych bukietów w wazonach o dzwonowatym 
kształcie, wypełnionych dekoracją w formie 
kratki regencyjnej, wspartych na trójliściu. 
Płatki kwiatków cieniowane (efekt uzyskany 
poprzez dodatkowy przeplot nici). Wciąż po-
dzielony wzdłuż na trzy pasy ornamentu. 
Środkowy z dwoma rodzajami pólek: szlacz-
ków skomponowanych z wici kwiatowej  
z lancetowatymi liśćmi na przemian z rzędami 
wydłużonych owalnych medalionów wypeł-
nionych dekoracją roślinną, z wkomponowa-
ną centralnie czteropłatkową rozetą. W pasach 
bocznych motyw karpiołuski, a na odwrocie 
pólka wypełnione tym motywem. W obrzeże-
niach pionowych wić kwiatowa, w poziomych 
rzuty gałązek usytuowanych blisko siebie,  
z ujętym profilowo motywem kwiatowym  
o karbowanych brzegach. Obwódki z motywa-
mi zygzakowatego wężyka, szachownicy i po-
dwójnego szlaczka złożonego z półokręgów.

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń, skrajnych pasów 

wciąża oraz pólek z wicią kwiatową złote, or-
nament o szarozielonym konturze: w głowach 
i obrzeżeniach wokół wciąża jaskraworóżowy  
z elementami jasnoróżowymi, w pólkach poma-
rańczowo-ceglasty, w obrzeżeniach pionowych 
brązowy. Sygnatura różowa, bez konturu. Tło 
pólek z medalionami brązowe, ornament złoty. 
Tło obwódek oddzielających pólka – kremowe. 

Rewers: głowy i centralny pas wciąża  
– odwrotność strony prawej, ornament bez 
konturów (z wyjątkiem pólek z owalami).  
W części ozdobionej na awersie karpiołuską 
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decorated on obverse with a fish-scale design 
orange and brown transverse stripes with  
a gold ornament. No separate borders – along 
the edge of the sash a gold ornament of flower 
twigs. Background of guard stripes separating 
the transverse stripes in the central part grey-
ish-green and gold, on the sides crème.

No tassels.

A sash whose composition differs from 
those traditionally used, both in Polish and 
foreign manufactories. The central field is 
atypically divided: apart from classic trans-
verse stripes and borders there are wide belts 
acting as borders, filled with continuous or-
nament. Each element of the composition is 
decorated with traditional motifs taken from 
the repertory of forms used in Słuck and pres-
ent also in products of other sash manufacto-
ries, like an angular floral tendril, elongated 
cartouches with rosettes, fish-scale design, 
flower twigs with a broad serrated leaf. The 
motifs are accompanied by a decoration of 
the end panels which evokes the tradition of 
the European ornament. The interesting com-
position of the signature transforms it into  
a decorative motif, and its lettering is an at-
tempt to combine the signage from the time 
of Jan and Leon Madżarski. The sash may 
have been made in Słuck in the final phase 
of the manufactory’s operation or is an imi-
tation of a Słuck sash from an unidentified 
workshop.

Sashes with identical decoration can be 
found in the collection of The Royal Castle in 
Warsaw – Museum (cat. No. 16) and the 
Kremlin (Wysocka 1984, p. 162). The motif of 
transverse stripes decorated by elongated 
ovals with rosettes is similar to that of  
a Słuck sash from The Ciechanowiecki Foun-
dation Collection, from the first stage of the 
manufactory’s operation (cat. No. 3), to the 
French sashes from The National Museum in 
Cracow (Taszycka 1994, cat. Nos. 32, 33) and 
to samples from the Prelle Collection (Taszy-
cka1994, ill. VIII, IX). A similar drawing of the 
borders, with a flower twig with a broad ser-
rated leaf in profile, appears on numerous 
Słuck sashes, e.g. from The Ciechanowiecki 

pomarańczowo-brązowe pólka ze złotym or-
namentem. Brak wyodrębnionych obrzeżeń 
– wzdłuż krawędzi pasa złoty ornament z ga-
łązek kwiatowych. Tło obwódek oddzielają-
cych pólka w części centralnej szarozielono-
-złote, po bokach kremowe.

Brak frędzli.

Pas o kompozycji odmiennej niż tradycyj-
nie stosowane, zarówno w polskich, jak i za-
granicznych manufakturach. Wciąż o nietypo-
wym podziale: obok klasycznych pólek i obrze-
żeń występują szerokie pasy wypełnione or-
namentem ciągłym, pełniące rolę bordiur. 
Każdy z elementów kompozycji dekorowany 
jest tradycyjnymi motywami zaczerpniętymi  
z repertuaru form stosowanych w Słucku  
i obecnych także w wyrobach innych persjar-
ni, jak zgeometryzowana wić roślinna, wydłu-
żone kartusze z rozetami, karpiołuska, gałązki 
kwiatowe z szerokim ząbkowanym liściem. 
Motywom tym towarzyszy dekoracja głów na-
wiązująca do tradycji ornamentu europejskie-
go. Interesujące są sposób skomponowania 
sygnatury, która zdaje się pełnić rolę motywu 
zdobniczego, oraz jej zapis, będący próbą 
połączenia charakteru oznaczeń z czasów 
Jana i Leona Madżarskich. Pas mógł powstać 
w Słucku w końcowej fazie działalności wy-
twórni lub jest falsyfikatem pasa słuckiego  
z nieokreślonej pracowni.

Pasy o identycznej dekoracji znajdują się 
w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie 
– Muzeum (kat. nr 16) oraz Kremla (Wysocka 
1984, s. 162). Motyw pólek z dekoracją z wy-
dłużonych owali z rozetami jest podobny do 
występującego w pasie słuckim z Fundacji 
Zbiorów im. Ciechanowieckich, pochodzącym 
z pierwszej fazy działalności wytwórni (kat.  
nr 3), oraz w pasach francuskich z Muzeum 
Narodowego w Krakowie (Taszycka 1994,  
kat. nry 32, 33) i próbkach z kolekcji Prelle 
(Taszycka1994, il. VIII, IX). Zbliżony rysunek 
obrzeżeń, z ujętym profilowo motywem ga-
łązki kwiatowej z szerokim ząbkowanym li-
ściem, wielokrotnie pojawia się na pasach 
słuckich, m.in. z Fundacji Zbiorów im. Ciecha-
nowieckich (kat. nr 5), Muzeum Narodowego 
w Warszawie (Chruszczyńska 1995, kat. nry 
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Foundation Collection (cat. No. 5), The Nation-
al Museum in Warsaw (Chruszczyńska 1995, 
cat. Nos. 14, 15, 25, 26), The Siauliu Ausros 
muziejus (Martinaitienė 2006, cat. No. XII.2), 
on French sashes from The National Museum 
in Cracow (Taszycka 1994, cat. Nos. 2, 5, 9), 
and on samples from the Prelle Collection 
(Taszycka 1994, ill. I). 

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw. 

Literature: Połujan 1997, cat. No. 12.

14, 15, 25, 26), Siauliu Ausros muziejus  
w Szawlach (Martinaitienė 2006, kat. nr XII.2), 
a także na pasach francuskich z Muzeum Na-
rodowego w Krakowie (Taszycka 1994, kat. 
nry 2, 5, 9) oraz próbkach z kolekcji Prelle 
(Taszycka 1994, il. I). 

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 12.
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 16 Kontusz sash
Słuck (?), 1st half of the 19th c.
signed in four corners of each end panel: 
VOGRADE (in the upper corner), SLUCKБ 
(in the lower corner) – inscriptions in a mirror 
reflection, in Latin and Cyrillic alphabet
silk, silver-gilt thread (in many placed the 
gilding worn out); weft faced compound 
tabby 
313 x 38.5 cm, tassels 2 x 10 (10.5) cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/584

Two-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of three-flower bouquets inclined to-
wards the centre in bell-shaped vases, filled 
with the lattice decoration, resting on a tri-
partite leaf. Flower petals shaded (the effect 
of an additional interlacing of thread). The 
central field divided alongside into three belts 
of the ornament. The central one is decorated 
with two kinds of transverse stripes: with the 
motif of a floral tendril with lanceolate leaves 
and carnation flowers alternating with elon-
gated oval medallions filled with floral deco-
ration, with a central four-petal rosette. In the 
side belts the fish-scale design, on the reverse 
– transverse stripes filled with this motif. In 
the vertical borders a floral tendril, in the hori- 
zontal ones a pattern of flower twigs close to 
one another, with a floral motif with serrated 
edges in profile. Guard stripes with the motif 
of a zigzag line, chessboard and double band 
made up of semicircles. 

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders, end belts of the central field and the 
transverse stripes with a floral tendril gold (on 
most of the surface the gilding is worn out, 
silver thread visible). The ornament outlined 
with light brown: in the end panels and bor-
ders around the central field crème, w trans-
verse stripes dark yellow (tawny), In the ver-
tical borders salmon-tawny. The signature 
crème without outline. Background of the 
transverse stripes with medallions salmon, 
ornament gold. The fish-scale design light 
brown (chocolate). Chessboard in the guard 
stripes separating the transverse stripes grey-
ish-gold. 

 16 Pas kontuszowy
Słuck (?), 1. połowa XIX w.
sygn. w czterech narożnikach każdej z głów: 
VOGRADE (w górnym narożniku), SLUCKБ 
(w dolnym narożniku) – napisy w odbiciu 
lustrzanym, alfabetem łacińskim i cyrylicą 
jedwab, nić srebrna złocona (w wielu 
miejscach złocenia przetarte); złożony splot 
prosty wątkowy
313 x 38,5 cm, frędzle 2 x 10 (10,5) cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/584

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne z mo-
tywem nachylonych ku środkowi trzykwiato-
wych bukietów w wazonach o dzwonowatym 
kształcie, wypełnionych dekoracją w formie 
kratki regencyjnej, wspartych na trójliściu. 
Płatki kwiatów cieniowane (efekt uzyskany 
poprzez dodatkowy przeplot nici). Wciąż po-
dzielony wzdłuż na trzy pasy ornamentu. 
Środkowy ozdobiony dwoma rodzajami pó-
lek: z motywem wici kwiatowej z lancetowa-
tymi liśćmi i kwiatami goździka na przemian 
z wydłużonymi owalnymi medalionami wy-
pełnionymi dekoracją roślinną, z wkompo-
nowaną centralnie czteropłatkową rozetą. 
W pasach bocznych motyw karpiołuski, a na 
odwrocie – pólka wypełnione tym motywem. 
W obrzeżeniach pionowych wić kwiatowa,  
w poziomych rzuty gałązek kwiatowych usy-
tuowanych blisko siebie, z ujętym profilowo 
motywem kwiatowym o karbowanych brze-
gach. Obwódki z motywami zygzakowatego 
wężyka, szachownicy i podwójnego szlaczka 
złożonego z półokręgów. 

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń, skrajnych pa-

sów wciąża oraz pólek z wicią kwiatową zło-
te (na większości powierzchni złocenia prze-
tarte, widoczna srebrna nić). Ornament ob-
wiedziony jasnobrązowym konturem: w gło-
wach i obrzeżeniach wokół wciąża kremowy, 
w pólkach ciemnożółty (miodowy), w obrze-
żeniach pionowych łososiowo-miodowy. Sy-
gnatura kremowa bez konturu. Tło pólek  
z medalionami łososiowe, ornament złoty. 
Rysunek karpiołuski jasnobrązowy (czekola-
dowy). Szachownica w obwódkach oddziela-
jących pólka szaro-złota. 
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Reverse: the end panels and the central 
belt of the central field – inverse of the right-
-hand side (ornament without outline save for 
the transverse stripes with ovals). The part 
featuring the fish-scale design on the obverse 
orange-brownish transverse stripes with a gold 
ornament. No clear borders, the ornament of 
flower twigs golden-brown. In the bands be-
tween the transverse stripes a golden-light 
brownish chessboard, in the side sections lines 
of a medley of greyish-brown.

Tassels sewed-on, silk in a gold colour, tied 
up to half-width.

Sash composition identical with that of  
a sash from The Ciechanowiecki Foundation 
Collection (cat. No. 15).

Provenance: 1975 gift of Jerzy Karpiński. 

Literature: no prior mention.

Rewers: głowy i centralny pas wciąża  
– odwrotność strony prawej (ornament bez 
konturu, z wyjątkiem pólek z owalami).  
W części ozdobionej na awersie karpiołuską 
pomarańczowo-brązowe pólka ze złotym or-
namentem. Brak wyodrębnionych obrzeżeń, 
ornament z gałązek kwiatowych złoto-brązo-
wy. W szlaczkach między pólkami szachow-
nica złoto-jasnobrązowa, w partiach bocz-
nych paski – melanż szarobrązowy.

Frędzle doszyte, jedwabne w kolorze zło-
tym, wiązane do połowy szerokości.

Kompozycja pasa identyczna jak na pasie 
z Fundacji Zbiorów im. Ciechanowieckich 
(kat. nr 15).

Historia: 1975 dar Jerzego Karpińskiego. 

Literatura: niepublikowany.
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 17 Kontusz sash
Warsaw or Lipków, Paschalis Jakubowicz 
manufactory, 1787–1790
signed in four corners: Pascha/lis.  
(in a mirror reflection)
silk, silver-gilt thread (preserved traces  
of gilding); weft faced compound tabby, 
supplementary patterning weft 
352 x 31 cm, tassels 2 x 11 cm 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/633 (ZKW-dep.FC/248)

Two-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of symmetrical bouquets with a large 
carnation along the axis, placed in short ham-
mered two-handle vases, standing on fan-
ning, jagged leaves. In the central field two 
kinds of transverse stripes: with the motif of 
a row of flower twigs and a zigzag geometric 
ornament (with a prominent longitudinal axis 
of the sash). Vertical borders filled with a flo-
ral tendril, in the horizontal ones reiterated 
motif from the transverse stripes. In the guard 
stripes motifs of triangles and a chessboard.

Colours 
Obverse: background of end panels, bor-

ders and transverse stripes with flower twigs 
gold (traces of gilding), ornament green; back-
ground of the transverse stripes with a ge- 
ometric ornament crème, ornament gold, 
between the transverse stripes narrow salmon- 
-pink lines.

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes with flower twigs 
green, ornament gold; in the transverse stripes 
with geometric decoration the background is 
salmon, ornament gold.

Sewed-on, silver tassels.

A sash with identical decoration is held in 
the collection of The National Museum in Cra-
cow (Taszycka 1985, cat. No. 15). A similar dec-
oration of the transverse stripes can be found 
on sashes from The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 114, 134).

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw.

Literature: no prior mention.

 17 Pas kontuszowy
Warszawa lub Lipków, manufaktura 
Paschalisa Jakubowicza, 1787–1790
sygn. w czterech narożnikach: Pascha/lis.  
(w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nić srebrna złocona (zachowane 
ślady złocenia); złożony splot prosty 
wątkowy, lansowany 
352 x 31 cm, frędzle 2 x 11 cm 
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/633  
(ZKW-dep.FC/248)

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne z mo-
tywem symetrycznych bukietów z dużym kwia-
tem goździka na osi, umieszczonych w niskich 
puklowych dwuusznych wazonach, stojących 
na ułożonych wachlarzowato, strzępiastych 
liściach. We wciążu dwa rodzaje pólek: z mo-
tywem ułożonych rzędem gałązek kwiato-
wych i z zygzakowatym ornamentem geome-
trycznym (z wyraźnie podkreśloną osią po-
dłużną pasa). Obrzeżenia pionowe wypełnio-
ne wicią kwiatową, w poziomych powtórzony 
motyw gałązek z pólek. W obwódkach moty-
wy trójkątów i szachownicy.

Kolory 
Awers: tło głów, obrzeżeń i pólek z gałąz-

kami kwiatowymi złote (zachowane ślady 
złoceń), ornament zielony; tło pólek z orna-
mentem geometrycznym kremowe, ornament 
złoty, pomiędzy pólkami wąskie łososioworó-
żowe paseczki.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek z gałąz-
kami kwiatowymi zielone, ornament złoty;  
w pólkach z dekoracją geometryczną tło ło-
sosiowe, ornament złoty.

Frędzle doszyte, srebrne.

Pas o identycznej dekoracji znajduje się  
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 
(Taszycka 1985, kat. nr 15). Podobna dekoracja 
pólek z ornamentem geometrycznym występu-
je na pasach z Muzeum Narodowego w War-
szawie (Chruszczyńska 1995, kat. nry 114, 134).

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Literatura: niepublikowany.
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 18 Kontusz sash
Warsaw or Lipków, Paschalis Jakubowicz 
manufactory, 1787–1790
signed in four corners: Pascha/lis.  
(in a mirror reflection)
silk, silver-gilt threads; weft faced compound 
tabby
364.5 x 36 cm, tassels 2 x 12 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/1158

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of a flatly stylised slender stalk with a few 
flower species, topped with a large carnation, 
with two carnations and tiny flowers on the 
sides, growing out of a tuft of serrated leaves. 
In the central field two kinds of transverse 
stripes: with a band made up of diamonds 
alternating with leafed flower twigs and with  
a band of angular floral motifs (double cam-
panula), separated by symmetrically located 
arched forms. Vertical borders filled with a wavy 
ornament of a leafed floral tendril entwined 
with a tendril of ovals making up a chain with 
protuberances. The horizontal borders reiter- 
ate the motif of the ornament with diamonds 
from the transverse stripes. In the guard stripes 
motifs of a chessboard and circles.

Colours 
Obverse: background of end panels, borders 

and transverse stripes with diamonds gold, orna-
ment half brown with a purple (aubergine) tone, 
half brownish-black. In the transverse stripes with 
arched shapes the background half red (crim-
son), half brownish-black, ornament gold. 

Reverse: background of end panels, borders 
and transverse stripes with diamonds half brown- 
ish-black, half aubergine, ornament gold. Back-
ground of the transverse stripes with arched 
shapes gold, ornament half green, half ivory.

Sewed-on, gold tassels, tied at the top.

Identical decoration of the end panels, 
vertical borders and transverse stripes with 
the motif of diamonds can be found on a sash 
from the Paschalis manufactory from the col-
lection of The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 121).

Provenance: 1984 gift of Jadwiga Rudzka.

Literature: no prior mention.

 18 Pas kontuszowy
Warszawa lub Lipków, manufaktura 
Paschalisa Jakubowicza, 1787–1790
sygn. w czterech narożnikach: Pascha/lis.  
(w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne złocone; złożony splot 
prosty wątkowy 
364,5 x 36 cm, frędzle 2 x 12 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/1158

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem płasko stylizowanej, wysmukłej 
łodyżki z kilkoma gatunkami kwiatów, zwień-
czonej dużym goździkiem, z dwoma goździ-
kami i drobnymi kwiatkami po bokach, wyra-
stającej z kępki strzępiastych liści. We wciążu 
dwa rodzaje pólek: ze szlakiem złożonym  
z rombów na przemian z ulistnionymi gałąz-
kami kwiatowymi oraz ze szlakiem zgeome-
tryzowanych motywów roślinnych (zdwojonej 
kampanuli), oddzielonych symetrycznie usy-
tuowanymi łukowatymi formami. Obrzeżenia 
pionowe wypełnione falistym ornamentem  
z ulistnionej wici kwiatowej, splecionej z wicią 
złożoną z owali tworzących łańcuch z wypust-
kami. W obrzeżeniach poziomych powtórzo-
ny motyw ornamentu z rombami z pólek.  
W obwódkach motywy szachownicy i kółek.

Kolory 
Awers: tło głów, obrzeżeń i pólek z romba-

mi złote, ornament w połowie brązowy, prze-
łamany fioletem (oberżyna), w połowie czar-
nobrązowy. W pólkach z łukowatymi formami 
tło w połowie czerwone (karmazynowe),  
w połowie czarnobrązowe, ornament złoty. 

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek z rom-
bami w połowie czarnobrązowe, w połowie 
oberżynowe, ornament złoty. Tło pólek z łu-
kowatymi formami złote, ornament w połowie 
zielony, w połowie w kolorze kości słoniowej.

Frędzle doszyte, złote, wiązane u góry.

Identyczna dekoracja głów, obrzeżeń pio-
nowych i pólek z motywem rombów wystę-
puje na pasie z manufaktury Paschalisa ze 
zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nr 121).

Historia: 1984 dar Jadwigi Rudzkiej.

Literatura: niepublikowany.
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 19 Kontusz sash
Warsaw or Lipków, Paschalis Jakubowicz 
manufactory, 1788–1790
signed in the corners of one end panel: 
Pascha/lis. (in a mirror reflection)
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, supplementary patterning 
weft and brocading wefts 
353.5 x 34.5 cm, tassels 2 x 9 cm
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/634 (ZKW-dep.FC/249)

Four-sided sash. Bipartite end panels with 
the motif of a flatly stylised, symmetrical bou- 
quet of a few flowers species, growing out of 
a stylised rosette. In the central field two kinds 
of transverse stripes: with the motif of wave 
flower stalks placed side by side and  
a zigzag geometric ornament (with a promi-
nent longitudinal axis of the sash). Vertical 
borders filled with a band of flower twigs with 
the motif of a carnation, in the horizontal ones 
reiterated motif of the tendril from the trans-
verse stripes. The guard stripes with the chess-
board motif.

Colours 
Obverse: gold, ornament partly outlined 

in brownish-black: pink (salmon), light blue, 
silver, greenish-yellow, brownish-black; in the 
transverse stripes with geometric motifs half 
salmon, half crème. 

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse stripes with flower twigs 
brownish-black, ornament salmon, light 
blue, greenish-yellow, silver; in the transverse 
stripes with geometric decoration, the back-
ground half greenish-yellow, half red (crim-
son), ornament gold.

Tassels gold, sewed-on at the ends and 
three-centimetre side sections.

Identical decoration can be found on sash-
es from The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 113 – end panels 
and transverse stripes with angular motifs; cat. 
Nos. 114 and 115 – end panels) and the 
Wawel The Royal Castle (Sapiehowie 2011, 
cat. No. 110 – end panels). 

 19 Pas kontuszowy
Warszawa lub Lipków, manufaktura 
Paschalisa Jakubowicza, 1788–1790
sygn. w narożnikach jednej z głów:  
Pascha/lis. (w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, lansowany, 
broszowany 
353,5 x 34,5 cm, frędzle 2 x 9 cm
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/634  
(ZKW-dep.FC/249)

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem płasko stylizowanego, symetrycz-
nego bukietu z kilku gatunków kwiatów, wy-
rastającego ze stylizowanej rozety. We wciążu 
dwa rodzaje pólek: z motywem ułożonych 
obok siebie, faliście wygiętych gałązek kwia-
towych oraz z zygzakowatym ornamentem 
geometrycznym (z wyraźnie podkreśloną osią 
podłużną pasa). Obrzeżenia pionowe wypeł-
nione szlakiem gałązek kwiatowych z moty-
wem goździka, w poziomych powtórzony 
motyw wici z pólek. W obwódkach motyw 
szachownicy.

Kolory 
Awers: tło pasa złote, ornament częściowo 

okonturowany na czarnobrązowo: różowy 
(łososiowy), jasnoniebieski, srebrny, żółtozie-
lony, czarnobrązowy; w pólkach z motywami 
geometrycznymi w połowie łososiowy, w po-
łowie kremowy. 

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek z gałąz-
kami kwiatowymi czarnobrązowe, ornament 
łososiowy, jasnoniebieski, żółtozielony, srebr-
ny; w pólkach z dekoracją geometryczną tło 
w połowie żółtozielone, w połowie czerwone 
(karmazynowe), ornament złoty.

Frędzle złote, doszyte na końcach i trzy-
centymetrowych partiach boków.

Identyczna dekoracja występuje na pa-
sach z Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nr 113 – głowy  
i pólka z geometrycznymi motywami; kat. 
nry 114 i 115 – głowy) i Zamku Królewskie-
go na Wawelu (Sapiehowie 2011, kat. nr 110 
– głowy). 
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In the composition of the end panels  
of the sashes under scrutiny, flower bushes 
growing out of a stylised elongated rosette 
are invariably accompanied by geometric 
decoration of the transverse stripes, made up  
of parallel zigzag motifs.

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw. 

Literature: no prior mention.

W przywołanych przykładach pasów kom-
pozycji głów złożonej z krzaczków kwiatowych 
wyrastających ze stylizowanej, podłużnej ro-
zety zawsze towarzyszy geometryczna deko-
racja pólek, złożona z zygzakowatych moty-
wów, ułożonych wobec siebie równolegle.

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Literatura: niepublikowany.
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 20 Kontusz sash
Lipków, Paschalis Jakubowicz manufactory, 
1791–1794
signed in four corners: PI, beneath a lamb 
with a banner (in a mirror reflection)
silk; weft faced compound tabby, brocading 
wefts 
401 x 36.7 cm, tassels 2 x 11 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4115

Two-sided sash. Bipartite end panels with 
the motif of flatly stylised flower bush topped 
with a large flower, with tiny flowers on the 
sides. The bouquet grows out of a diamond 
with serrated edges, decorated with two  
leafed twigs and tiny flowers. In the central 
field three kinds of transverse stripes ar- 
ranged I – II – I – III – I. Transverse stripes I 
narrower than the others, transverse stripes II 
and III of equal width. Transverse stripes I with 
a wavy ribbon with the motif of a tripartite 
leaf (on the reverse only the ribbon); trans-
verse stripes II with a band of diamonds with 
serrated edges, with ovals inscribed in the 
centre; transverse stripes III filled with two 
sections of a wavy floral tendril, located on 
either side of the longitudinal axis of the sash. 
In the vertical borders a row of S-shaped 
flower twigs side by side. The horizontal bor-
ders reiterate the motif of a floral tendril from 
the transverse stripes. In the guard stripes mo-
tifs of diamonds, serrations and chessboard. 

Colours
Obverse: background of end panels, the 

transverse stripes with a floral tendril and the 
borders light yellow (straw), ornament partly 
outlined in brownish-black: coral (two hues), 
light blue, light green, pearl, brownish-black. 
Background of the transverse stripes with 
diamonds half pearl, half coral, ornament 
light yellow. Background of narrow trans- 
verse stripes pearl, ornament coral and light 
green. 

Reverse: background of end panels, the 
transverse stripes with the tendril and the bor-
ders brownish-black, ornament light blue, 
coral, pearl, light yellow; transverse stripes 
with diamonds, half light yellow with a light 
green ornament, half pearl with a light blue 

 20 Pas kontuszowy
Lipków, manufaktura Paschalisa 
Jakubowicza, 1791–1794
sygn. w czterech narożnikach: PI, poniżej 
baranek z chorągiewką (w odbiciu 
lustrzanym)
jedwab; złożony splot prosty wątkowy, 
broszowany 
401 x 36,7 cm, frędzle 2 x 11 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4115

Pas czterostronny. Głowy dwudzielne z moty-
wem płasko stylizowanego  krzaczka kwiato-
wego zwieńczonego dużym kwiatem, z drob-
nymi kwiatkami po bokach. Bukiet wyrasta  
z rombu o ząbkowanych brzegach, ozdobio-
nego dwiema ulistnionymi gałązkami i drob-
nymi kwiatkami. We wciążu trzy rodzaje pólek 
w układzie I – II – I– III – I. Pólka I węższe od 
pozostałych, pólka II i III równej szerokości. 
Pólka I z falistą wstążką ozdobioną motywami 
trójliścia (na rewersie tylko wstążka); pólka II 
ze szlakiem rombów o ząbkowanych brze-
gach, z wpisanymi centralnie owalami; pól-
ka III wypełnione dwoma odcinkami pofalo-
wanej wici kwiatowej, usytuowanymi po obu 
stronach osi podłużnej pasa. W obrzeżeniach 
pionowych ciąg ułożonych obok siebie, eso-
wato wygiętych gałązek kwiatowych. W obrze-
żeniach poziomych powtórzony motyw wici 
kwiatowej z pólek. W obwódkach motywy 
rombów, ząbków i szachownicy. 

Kolory
Awers: tło głów, pólek z wicią kwiatową  

i obrzeżeń jasnożółte (słomkowe), ornament 
częściowo okonturowany na czarnobrązowo: 
koralowy (dwa odcienie), jasnoniebieski, ja-
snozielony, perłowy, czarnobrązowy. Tło pó-
lek z rombami w połowie perłowe, w połowie 
koralowe, ornament jasnożółty. Tło wąskich 
pólek perłowe, ornament koralowy i jasno-
zielony. 

Rewers: tło głów, pólek z wicią i obrzeżeń 
czarnobrązowe, ornament jasnoniebieski, ko-
ralowy, perłowy, jasnożółty; pólka w romby, 
w połowie jasnożółte z jasnozielonym orna-
mentem, w połowie perłowe z ornamentem 
jasnoniebieskim. Tło wąskich pólek koralowe, 
ornament perłowy. 



79

ornament. Background of narrow transverse 
stripes coral, ornament pearl. 

Sewed-on tassels,  in a gold colour, tied 
at the top.

A similar composition of the end panels 
in a sash from Daniel Chmielowski’s workshop 
from the collection of The National Museum 
in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. No. 164).

Provenance: 1997 purchase.

Literature: Semper Polonia 2004, cat. No. 57; Stanisław 
August 2011, cat. No. 217.

Frędzle doszyte, w kolorze złotym, wiąza-
ne u góry.

Podobne rozwiązanie kompozycji głów 
występuje w pasie z pracowni Daniela Chmie-
lowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie (Chruszczyńska 1995, kat. nr 164).

Historia: 1997 zakup.

Literatura: Semper Polonia 2004, kat. nr 57; Stanisław 
August 2011, kat. nr 217.
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 21 Kontusz sash 
Lipków, Paschalis Jakubowicz manufactory, 
1791–1794
signed in four corners: PI, beneath a lamb 
with a banner (in a mirror reflection)
silk, silver and silver-gilt thread; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
351 x 36 cm, tassels 2 x 11 cm 
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/583

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of symmetrically composed bouquets of 
various stylised flowers. In the centre of the 
composition an elaborate flower, above which 
there are three smaller ones, at the top of the 
bouquet. On the sides smaller flowers and 
jagged leaves. The bouquets placed in two-
-handle tall hammered vases, on fan-like 
stands. In the central field three kinds of trans-
verse stripes arranged I – II – I – III – I. Trans-
verse stripes I, narrower than the others, with 
the motif of a leafed floral tendril; transverse 
stripes II with a geometric ornament, making 
up a motif of elongated hexagons with cen-
trally inscribed circles (one full one placed in 
the centre and two halves on the sides); trans-
verse stripes III with an elaborate floral tendril 
with broad jagged leaves. In the vertical bor-
ders a tendril composed of many flower spe-
cies, in the horizontal ones reiterated motif  
of an elaborate tendril from the transverse 
stripes. The ornament arrangement of the 
wider transverse stripes highlights the longi-
tudinal axis of the sash. Guard stripes with the 
motif of dots and a ladder.

Colours
Obverse: background of end panels, trans-

verse stripes with an elaborate tendril and 
borders gold, ornaments with a brownish-
-black outline: coral, pink, blue, yellowish-
-green, silver. The background of the trans-
verse stripes with geometric decoration gold, 
ornament half white pearl, half coral. Back-
ground of narrower transverse stripes green, 
ornament silver. 

Reverse: background of end panels, trans-
verse stripes with an elaborate tendril and 
borders brownish-black (with purple), orna-
ment silver with patches of coral, blue and 

 21 Pas kontuszowy 
Lipków, manufaktura Paschalisa 
Jakubowicza, 1791–1794
sygn. w czterech narożnikach: PI, poniżej 
baranek z chorągiewką (w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nić srebrna i srebrna złocona; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
351 x 36 cm, frędzle 2 x 11 cm 
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/583

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne z mo-
tywem symetrycznie skomponowanych bukie-
tów różnorodnych, stylizowanych kwiatów.  
W centrum kompozycji okazały kwiat, nad nim 
trzy mniejsze wieńczące bukiet. Po bokach 
drobne kwiaty i strzępiaste liście. Bukiety 
umieszczone w dwuusznych wysokich puklo-
wych wazonach, stojących na wachlarzowa-
tych podkładkach. We wciążu trzy rodzaje pó-
lek w układzie I – II – I – III – I. Pólka I, węższe 
od pozostałych, z motywem ulistnionej wici 
kwiatowej; pólka II z ornamentem geometrycz-
nym, tworzącym motyw wydłużonych sześcio-
boków z wpisanymi centralnie szelążkami (je-
den pełny umieszczony centralnie i dwie po-
łówki po bokach); pólka III z bujną wicią kwia-
tową z szerokimi strzępiastymi liśćmi. W obrze-
żeniach pionowych wić z wielogatunkowych 
kwiatów, w poziomych powtórzony motyw 
bujnej wici z pólek. Układ ornamentu szerszych 
pólek podkreśla oś podłużną pasa. Obwódki  
z motywami kropek i drabinki.

Kolory
Awers: tło głów, pólek z bujną wicią oraz 

obrzeżeń złote, ornamenty z czarnobrązowym 
konturem: koralowe, różowe, niebieskie, zie-
lonożółte, srebrne. Tło pólek z dekoracją geo-
metryczną złote, ornament w połowie biało-
perłowy, w połowie koralowy. Tło węższych 
pólek zielone, ornament srebrny. 

Rewers: tło głów, pólek z bujną wicią oraz 
obrzeżeń czarnobrązowe (przełamane fiole-
tem), ornament srebrny z plamami barwy 
koralowej, niebieskiej i zielonożółtej. Tło 
pólek z medalionami w połowie niebieskie, 
w połowie żółte, ornament złoty (środkowe 
szelążki niebiesko-żółte). Tło węższych pólek 
srebrne, ornament zielony. 

Frędzle doszyte, srebrne.
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yellowish-green. Background of the trans- 
verse stripes with medallions half blue, half 
yellow, ornament gold (central circles bluish-
-yellow). Background of narrower transverse 
stripes silver, ornament green. 

Sewed-on, silver tassels.

The motif of elongates hexagons with circles 
in the centre, used in the decoration of this 
sash, evokes the decoration of Eastern sashes; 
it appears e.g. in the transverse stripes of sash-
es from the collection of The National Museum 
in Cracow (Taszycka 1990, cat. Nos. 22, 26).  
A similar decoration of the transverse stripes 
can also be found in sashes from the collection 
of The National Museum in Warsaw, from man-
ufactories in Słuck and Lipków (Chruszczyńska 
1995, cat. Nos. 13, 122); similar decoration of 
the end panels can be found on a sash from 
Lipków – with a less exquisite colour palette 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 137).

Provenance: 1979 gift of Emil Wojtaszek.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 11.

Zastosowany w dekoracji prezentowane-
go pasa motyw wydłużonych sześcioboków 
z szelążkami w środku ma bliską analogię  
w dekoracji pasów wschodnich: pojawia się 
np. w pólkach pasów z kolekcji Muzeum Na-
rodowego w Krakowie (Taszycka 1990, kat. 
nry 22, 26). Podobna dekoracja pólek wystę-
puje również w pasach ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie, z manufaktur  
w Słucku i Lipkowie (Chruszczyńska 1995, 
kat. nry 13, 122); analogiczną dekorację głów 
ma pas z Lipkowa – w uboższej wersji kolo-
rystycznej (Chruszczyńska 1995, kat. nr 137).

Historia: 1979 dar Emila Wojtaszka.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 11.
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 22 Kontusz sash
Lipków, Paschalis Jakubowicz manufactory, 
1791–1794
signed in four corners: PI, beneath a lamb 
with a banner (in a mirror reflection)
silk, silver threads; weft faced compound 
tabby, brocading wefts 
397 x 39 cm, tassels 2 x 13 cm 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/632 (ZKW-dep.FC/247)

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of tall bouquets of flowers of various 
species, with a large flower in the centre of 
the composition, placed in small vases with 
fan-like feet, on stands with lambrequins. The 
central field with a fish-scale design. In the 
horizontal borders an elaborate floral tendril 
with the motif of a tulip and carnation (in the 
composition the axis of the sash highlighted). 
In the vertical borders a floral tendril with the 
motif of a tulip. In the guard stripes a band of 
ovals and alternating crosses and squares.

Colours
Obverse: the sash background silver, or-

nament of the end panels and the borders 
with a brownish-black outline: salmon, blue, 
light green, red (crimson), crème, brownish-
-black. Ornament of the central field half 
brownish-black, half blue. 

Reverse: background of end panels and 
the borders brown, ornament salmon, blue, 
light green, crimson, crème, silver. Back- 
ground of the central field half brownish-
-black, half blue, ornament silver.

Sewed-on, silver tassels.

Identical decoration of the entire sash from 
the Paschalis manufactory in Lipków from the 
holdings of The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 139). Similar 
decoration on the end panels of a sash from 
the same collection made in Warsaw or Lip-
ków (cat. No. 138) and of sashes from The 
National Museum in Poznań (Wasilkowska 
1967, cat. Nos. 31, 32) and from the Wawel 
The Royal Castle (Sapiehowie 2011, cat. Nos. 
111, 112). Identical decoration can be also 
found on the end panels of a sash from the 

 22 Pas kontuszowy
Lipków, manufaktura Paschalisa 
Jakubowicza, 1791–1794
sygn. w czterech narożnikach: PI, poniżej 
baranek z chorągiewką (w odbiciu 
lustrzanym)
jedwab, nici srebrne; złożony splot prosty 
wątkowy, broszowany 
397 x 39 cm, frędzle 2 x 13 cm 
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/632  
(ZKW-dep.FC/247)

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem wysokich bukietów różnorodnych 
kwiatów, z dużym kwiatem w centrum kom-
pozycji, umieszczonych w niewielkich wazo-
nach o wachlarzowatych stopach, stojących na 
podstawkach z lambrekinami. Wciąż w karpio-
łuskę. W obrzeżeniach poziomych bujna wić 
kwiatowa z motywem tulipana i goździka  
(w kompozycji zaznaczona oś pasa). W obrze-
żeniach pionowych wić kwiatowa z motywem 
tulipana. W obwódkach szlak owali oraz uło-
żonych naprzemiennie krzyżyków i kwadra-
tów.

Kolory
Awers: tło pasa srebrne, ornament głów 

i obrzeżeń z czarnobrązowym konturem: 
łososiowy, niebieski, jasnozielony, czerwony 
(karmazynowy), kremowy, czarnobrązowy. 
Ornament wciąża w połowie czarnobrązo-
wy, w połowie niebieski. 

Rewers: tło głów i obrzeżeń brązowe, or-
nament łososiowy, niebieski, jasnozielony, 
karmazynowy, kremowy, srebrny. Tło wciąża  
w połowie czarnobrązowe, w połowie niebie-
skie, ornament srebrny.

Frędzle doszyte, srebrne.

Identycznie dekorowany jest cały pas z ma-
nufaktury Paschalisa w Lipkowie, przecho-
wywany w zbiorach Muzeum Narodowego 
w Warszawie (Chruszczyńska 1995, kat. nr 139). 
Podobnie zdobione są głowy wyprodukowa-
nego w Warszawie lub Lipkowie pasa z tej 
samej kolekcji (kat. nr 138) oraz pasów z Mu-
zeum Narodowego w Poznaniu (Wasilkowska 
1967, kat. nry 31, 32) i Zamku Królewskiego 
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Słuck manufactory (1780–1807) from the 
holdings of The State Historical Museum in 
Moscow (Jakunina 1960, ill. LVIII).

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 10.

na Wawelu (Sapiehowie 2011, kat. nry 111, 
112). Analogiczna dekoracja zdobi również 
głowy pasa z manufaktury w Słucku (1780– 
–1807) z kolekcji Państwowego Muzeum Histo-
rycznego w Moskwie (Jakunina 1960, il. LVIII).

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 10.
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 23 Kontusz sash
Kobyłka, manufactory of Aleksander Unrug, 
leased to Kompania Fabryki Jedwabnej  
(S. Filsjean, F. Selimand, J.Ch. Blum), 
1781–1784
signed in one corner of each end panel:  
a silhouette of a horse with the letter K.
silk; weft faced compound tabby 
352 x 30 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4943

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of a couple of entwined flower twigs, 
with a characteristic paisley motif at the bot-
tom of each of them, in the upper section 
topped with a shared tri-leaf. The central field 
decorated with transverse stripes, alternately 
plain and with the motif of a floral tendril. 
Vertical borders diversified: on the one side 
with the motif of a tendril similar to that from 
the transverse stripes, on the other side with 
the motif of wavy palm twigs joined with 
flowers. Vertical borders reiterate the compo-
sition of the tendril from the transverse stripes. 
All the motifs flatly stylised. Guard stripes with 
hatching and a zigzag motif. 

Colours 
Obverse: background of end panels, bor-

ders and transverse stripes with a tendril 
crème, ornament of the end panels green, 
and in the borders and the transverse stripes 
with a tendril brown (half with a lighter hue); 
plain transverse stripes half blue, half beige.

Reverse: background of end panels green, 
ornament crème, background of borders and 
transverse stripes with a tendril half light brown 
and half dark brown, ornament crème; plain 
transverse stripes half green, half beige.

No tassels.

Sashes from the manufactory in Kobyłka 
of identical and similar decoration can be 
found in the collection of The National Mu-
seum in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. 
Nos. 75, 76).

Provenance: 2008 gift of Jerzy Jankowski.

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 23.

 23 Pas kontuszowy
Kobyłka, manufaktura Aleksandra Unruga, 
wydzierżawiona Kompanii Fabryki 
Jedwabnej (S. Filsjean, F. Selimand,  
J.Ch. Blum), 1781–1784
sygn. w jednym narożniku każdej z głów: 
sylwetka konika z literą K.
jedwab; złożony splot prosty wątkowy 
352 x 30 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4943

Pas czterostronny. Głowy dwudzielne z moty-
wem pary splatających się gałązek kwiato-
wych, z charakterystyczną przecinkowatą 
formą u nasady każdej z nich, w części górnej 
zakończonych wspólnym trójliściem. Wciąż 
dekorowany pólkami na przemian gładkimi  
i z motywem wici kwiatowej. Obrzeżenia po-
ziome zróżnicowane: z jednej strony z moty-
wem wici podobnej do wici z pólek, z drugiej 
z motywem wijących się gałązek palmowych 
połączonych kwiatkami. Obrzeżenia pionowe 
powtarzają kompozycję wici z pólek. Wszyst-
kie motywy stylizowane płasko. Obwódki  
z motywami ukośnych paseczków i zygzako-
watego wężyka. 

Kolory 
Awers: tło głów, obrzeżeń i pólek z wicią 

kremowe, ornament głów zielony, a w obrze-
żeniach i pólkach z wicią brązowy (w połowie 
o nieco jaśniejszym odcieniu); gładkie pólka 
w połowie niebieskie, w połowie beżowe.

Rewers: tło głów zielone, ornament kre-
mowy, tło obrzeżeń i pólek z wicią w połowie 
jasno-, w połowie ciemnobrązowe, ornament 
kremowy; gładkie pólka w połowie zielone, 
w połowie beżowe.

Brak frędzli.

Pasy z manufaktury kobyłeckiej o identycz-
nej i zbliżonej dekoracji znajdują się w zbio-
rach Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nry 75, 76).

Historia: 2008 dar Jerzego Jankowskiego.

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 23.
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 24 Kontusz sash
Kobyłka (?), 1781–1794
unsigned
silk; weft faced compound tabby 
411 x 27.5 cm, tassels 2 x 10 cm 
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/585

Three-sided sash. Bipartite end panels with 
the motif of rose twigs arranged in the shape 
of a cross each arm ends with a flower. Along 
the horizontal edges of the end panels a frame 
made up of symmetrically arranged leafed 
floral tendrils converging at the axis. The cen-
tral field with transverse stripes – alternately 
plain and with the motif of a floral tendril 
entwined with a wavy ribbon (the arrange-
ment of the tendril highlights the longitudinal 
axis of the sash). Vertical borders with a leafed 
floral tendril entwined with a double ribbon. 
The horizontal borders reiterate the motif of 
the tendril from the transverse stripes. Guard 
stripes decorated with motifs of a chessboard 
and ladder.

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders and flowery transverse stripes incarna- 
dine, ornament light brown (two hues). Trans-
verse stripes plain and two-coloured, alter- 
nating olive green and blue (cornflower). 

Reverse: tricolour belt – incarnadine or-
nament on an ochre background of two hues 
(on either side of the longitudinal axis). 

Sewed-on, beige tassels.

The sash is not signed but the character 
of the decoration and the colours justify attri-
bution to the manufactory in Kobyłka. An 
identical motif on sashes ascribed to Kobyłka 
from the collection of The National Museum 
in Warsaw (Chruszczyńska 1995; bipartite end 
panels – cat. No. 105, end panels with a single 
motif – cat. Nos. 103, 104), a similar braid of 
double ribbon and a leafed floral tendril in  
a sash from the same collection (cat. No. 90).

Provenance: 1981 legacy of Irena Żórawska.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 9; Semper Polonia 2004, 
cat. No. 56; L’Aigle Blanc 2011, cat. No. 137; Stanisław 
August 2011, cat. No. 216.

 24 Pas kontuszowy
Kobyłka (?), 1781–1794
niesygnowany
jedwab; złożony splot prosty wątkowy 
411 x 27,5 cm, frędzle 2 x 10 cm 
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/585

Pas trójstronny. Głowy dwudzielne z motywem 
gałązek różanych rozłożonych w kształt krzyża, 
którego każde ramię zakończono kwiatem. 
Wzdłuż poziomych krawędzi głów obramo-
wanie złożone z symetrycznie usytuowanych 
ulistnionych wici kwiatowych zbiegających się 
na osi. Wciąż w pólka – na przemian gładkie 
i z motywem wici kwiatowej splecionej z fali-
stą wstążką (układ wici podkreśla oś podłużną 
pasa). Obrzeżenia pionowe z ulistnioną wicią 
kwiatową splecioną z podwójną wstążką.  
W obrzeżeniach poziomych powtórzony mo-
tyw wici z pólek. Obwódki ozdobione moty-
wami szachownicy i drabinki.

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń i pólek kwiato-

wych cieliste, ornament jasnobrązowy (dwa 
odcienie). Pólka gładkie dwubarwne, na prze-
mian oliwkowozielone i niebieskie (chabrowe). 

Rewers: pas trójbarwny – cielisty ornament 
na ugrowym tle o dwóch odcieniach (po obu 
stronach osi podłużnej). 

Frędzle doszyte, beżowe.

Pas nie jest sygnowany, ale charakter de-
koracji oraz kolorystyka pozwalają łączyć go 
z wytwórnią w Kobyłce. Identyczny motyw 
występuje na przypisywanych Kobyłce pasach 
ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warsza-
wie (Chruszczyńska 1995; głowy dwudzielne 
– kat. nr 105, głowy z pojedynczym motywem 
– kat. nry 103, 104), podobna jest także plecion-
ka z podwójnej wstążki i ulistnionej wici kwia-
towej w pasie z tej samej kolekcji (kat. nr 90).

Historia: 1981 legat po Irenie Żórawskiej.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 9; Semper Polonia 2004, 
kat. nr 56; L’Aigle Blanc 2011, kat. nr 137; Stanisław August 
2011, kat. nr 216.
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 25 Kontusz sash 
Kobyłka, manufactory of Aleksander Unrug, 
leased to Kompania Fabryki Jedwabnej  
(S. Filsjean, F. Selimand, J.Ch. Blum), 
1781–1784
signed in the corner of each end panel: 
KOB:/yŁKI 
silk, silver and silver-gilt thread; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
343 x 30.5 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/3477

Two-sided sash. End panels with a single motif 
of a symmetrical bouquet between two dry, 
twisted branches, on the sides and at the top 
entwined with a wavy cloud-ribbon. The central 
field with the motif of circles. Two kids of verti-
cal borders with a floral tendril with flowers and 
round fruit: one flimsy, delicately drawn, the 
other thick and gnarled. Vertical borders with 
a floral tendril. Guard stripes with the zigzag.

Colours
Obverse: background of end panels and 

borders with the motif of a gnarled tendril 
gold, ornament with a bluish-grey outline: 
white pearl, bluish-grey, amaranthine. Back-
ground of borders with a tendril of delicate 
drawing in gold, ornament z brownish-black 
outline: pearl, light blue, greenish-yellow, 
brownish-black, silver. Background of horizon-
tal borders gold, the ornament bluish-grey and 
pearl, with a bluish-grey outline. Background 
of the central field pearl, ornament gold. 

Reverse: background of end panels and bor-
ders with the motif of a gnarled tendril bluish-
-grey, ornament silver, gold, pearl, amaranthine. 
Background of horizontal borders bluish-grey, 
ornament silver, gold, white. Background of 
borders with a delicate tendril brownish-black, 
ornament gold and silver. Background of the 
central field amaranthine, ornament gold.

No tassels.

A sash with an identical composition in the 
collection of The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 78).

Provenance: 1993 gift of Jadwiga and Zygmunt Juchniewicz.

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 24.

 25 Pas kontuszowy 
Kobyłka, manufaktura Aleksandra Unruga, 
wydzierżawiona Kompanii Fabryki 
Jedwabnej (S. Filsjean, F. Selimand,  
J.Ch. Blum), 1781–1784
sygn. w narożniku każdej z głów: KOB:/yŁKI 
jedwab, nić srebrna i srebrna złocona; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
343 x 30,5 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/3477

Pas półlity, dwustronny. Głowy z pojedynczym 
motywem symetrycznego bukietu pomiędzy 
dwoma suchymi, skręconymi konarami, po 
bokach i u góry splecionymi z falistą wstążką-
-chmurką. Wciąż ozdobiony motywem szeląż-
ków. Dwa rodzaje obrzeżeń pionowych z mo-
tywem wici roślinnej z kwiatami i kulistymi 
owocami: jednej wiotkiej, o delikatnym rysun-
ku, drugiej grubej i sękatej. Obrzeżenia po-
ziome z wicią kwiatową. Obwódki z motywem 
zygzakowatego wężyka.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżenia z motywem 

sękatej wici złote, ornament z niebieskoszarym 
konturem: białoperłowy, niebieskoszary, ama-
rantowy. Tło obrzeżenia z wicią o delikatnym 
rysunku złote, ornament z czarnobrązowym 
konturem: perłowy, jasnoniebieski, żółtozielo-
ny, czarnobrązowy, srebrny. Tło obrzeżeń po-
ziomych złote, ornament niebieskoszary i per-
łowy, z niebieskoszarym konturem. Tło wciąża 
perłowe, ornament złoty. 

Rewers: tło głów i obrzeżenia z motywem 
sękatej wici niebieskoszare, ornament srebrny, 
złoty, perłowy, amarantowy. Tło obrzeżeń po-
ziomych niebieskoszare, ornament srebrny, 
złoty, biały. Tło obrzeżenia z delikatną wicią 
czarnobrązowe, ornament złoty i srebrny. Tło 
wciąża amarantowe, ornament złoty.

Brak frędzli.

Pas o identycznej kompozycji znajduje się 
w zbiorach Muzeum Narodowego w Warsza-
wie (Chruszczyńska 1995, kat. nr 78).

Historia: 1993 dar Jadwigi i Zygmunta Juchniewiczów.

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 24.
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 26 Kontusz sash
Kobyłka (?), 1781–1794
unsigned
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
345 x 32 cm, tassels 2 x 8 cm
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/638 (ZKW-dep.FC/252)

Four-sided sash. In the end panels motifs of 
symmetrically composed flower bushes – two 
full and two halves on the sides. The central 
field with the fish-scale pattern. Two kinds of 
vertical borders: a meander of a cloud-ribbon 
decorated with five-petal flowers and paisley 
protuberances and an elaborate tendril with 
flowers, leaves and motifs resembling oak tree 
leaves. Horizontal borders: a tendril of thick 
serrated leaves separated by flowers. Guard 
stripes with the motif of a zigzag line.

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders and the central field half gold, half silver, 
ornament outlined in brown: peach (two 
hues), blue (two hues), silver, gold, beige. On 
the gold background the fish-scale pattern in 
the colour light peach, on the silver one – light 
blue. 

Reverse: end panels and borders doubled 
with a silk thread, the central field half light 
peach with a gold ornament, half light blue 
and silver.

Sewed-on, gold tassels.

The same decoration of the end panels 
and transverse stripes decorated with an 
identical tendril with vertical borders can be 
found on a sash from Kobyłka from The Na-
tional Museum in Warsaw (Chruszczyńska 
1995, cat. No. 87).

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw. 

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 26.

 26 Pas kontuszowy
Kobyłka (?), 1781–1794
niesygnowany
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
345 x 32 cm, frędzle 2 x 8 cm
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/638  
(ZKW-dep.FC/252)

Pas lity, czterostronny. W głowach motywy 
symetrycznie skomponowanych krzaczków 
kwiatowych – dwa pełne i dwie połówki na 
skrajach. Wciąż w karpiołuskę. Dwa rodzaje 
obrzeżeń pionowych: meander z wstążki-
-chmurki ozdobionej pięciopłatkowymi kwiat-
kami i przecinkowatymi wypustkami oraz 
bujna wić z kwiatami, liśćmi i motywami przy-
pominającymi liście dębu. Obrzeżenia pozio-
me: wić z grubych ząbkowanych liści rozdzie-
lonych kwiatkami. Obwódki z motywem zyg-
zakowatego wężyka.

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń i wciąża w po-

łowie złote, w połowie srebrne, ornament 
okonturowany na brązowo: brzoskwiniowy 
(dwa odcienie), niebieski (dwa odcienie), 
srebrny, złoty, beżowy. Na złotym tle rysunek 
karpiołuski w kolorze jasnobrzoskwiniowym, 
na srebrnym – jasnoniebieski. 

Rewers: głowy oraz obrzeżenia zdublowa-
ne nicią jedwabną, wciąż w połowie jasno-
brzoskwiniowy ze złotym ornamentem, w po-
łowie jasnoniebieski ze srebrnym.

Frędzle doszyte, złote.

Taka sama dekoracja głów oraz pólka 
ozdobione identyczną wicią z obrzeżeniami 
pionowymi występują na pasie kobyłeckim  
z Muzeum Narodowego w Warszawie (Chrusz-
czyńska 1995, kat. nr 87).

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 26.
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 27 Kontusz sash
Grodno, The Royal silk manufactory,  
1768–1780
unsigned
silk, silver and silver-gilt thread; compound 
tabby, supplementary patterning wefts and 
brocading wefts 
348 x 29 cm, tassels 2 x 6 cm 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/635 (ZKW-dep.FC/220)

Two-sided sash. End panels with the motif of 
S-shaped flowery twigs in mirror reflection, 
separated by two tiny floral motifs. In the cen-
tral field two kinds of transverse stripes: plain 
and decorated with a leafed floral tendril. In 
the vertical and horizontal borders a floral 
tendril. In the bands the motifs of a “running 
dog”, chain and chessboard.

Colours 
Obverse: background of end panels, the 

transverse stripes with a floral tendril and the 
borders crème. Ornament of the end panels 
with a silver outline – gold (traces of gilding), 
ornament borders and transverse stripes with  
a green outline: silver, red (amaranthine), blue 
(in two hues), green. Transverse stripes plain, 
yellow. 

Reverse: background of end panels crème, 
green borders with white-and-red stripes, the 
transverse stripes with a crème tendril and 
red, ornament green, crème, gold, silver, red, 
at the height of the end panels also blue.

Sewed-on, silver tassels with traces of 
gilding.

A very similar decoration of the end panels 
can be found on a sash made in Grodno from 
the collection of The National Museum in 
Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. No. 72).

Provenance: 1991 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw.

Literature: Połujan 1997, cat. No. 7; Orzeł i Trzy Korony 
2002, cat. No. V 86; Semper Polonia 2004, cat. No. 55; 
L’Aigle Blanc 2011, cat. No. 138; Stanisław August 2011,  
cat. No. 215.

 27 Pas kontuszowy
Grodno, królewska manufaktura jedwabna, 
1768–1780
niesygnowany
jedwab, nić srebrna i srebrna złocona; 
złożony splot prosty, lansowany, broszowany 
348 x 29 cm, frędzle 2 x 6 cm 
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/635  
(ZKW-dep.FC/220)

Pas dwustronny. Głowy z motywem wygiętych 
esowato, ukwieconych gałązek w odbiciu lu-
strzanym, rozdzielonych dwoma drobnymi 
motywami roślinnymi. We wciążu dwa rodza-
je pólek: gładkie i ozdobione ulistnioną wicią 
kwiatową. W obrzeżeniach pionowych i po-
ziomych wić kwiatowa. W szlaczkach motywy 
„biegnącego psa”, łańcuszka i szachownicy.

Kolory 
Awers: tło głów, pólek z wicią kwiatową  

i obrzeżeń kremowe. Ornament głów ze srebr-
nym konturem – złoty (zachowane ślady zło-
ceń), ornament obrzeżeń i pólek z zielonym 
konturem: srebrny, czerwony (amarantowy), 
niebieski (w dwóch odcieniach), zielony. Pól-
ka gładkie, żółte. 

Rewers: tło głów kremowe, obrzeżeń zie-
lone z pasami biało-czerwonymi, pólek z wicią 
kremowe i czerwone, ornament zielony, kre-
mowy, złoty, srebrny, czerwony, na wysokości 
głów także niebieski.

Frędzle doszyte, srebrne ze śladami złocenia.

Analogiczna dekoracja głów występuje na 
pasie grodzieńskim ze zbiorów Muzeum Na-
rodowego w Warszawie (Chruszczyńska 1995, 
kat. nr 72).

Historia: 1991 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura: Połujan 1997, kat. nr 7; Orzeł i Trzy Korony 
2002, kat. nr V 86; Semper Polonia 2004, kat. nr 55; L’Aigle 
Blanc 2011, kat. nr 138; Stanisław August 2011, kat. nr 215.
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 28 Kontusz sash
Cracow, workshop of Franciszek Masłowski, 
1781–1806
signed in the corners of one end panel,  
in separate boxes: CRACO:/VIAE. 
FRANCISCUS./ MASŁOWSKI. (mirror 
reflection inscription)
silk; weft faced compound tabby, 
supplementary brocading wefts 
382 x 32.3 cm, tassels 2 x 11.2 cm
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/1796 (ZKW-dep.FC/1235)

Four-sided sash. In the end panels double 
motif of flower bushes of three twigs growing 
out of a bundle of leaves. Two outer ones, 
with tiny leaves and flowers, make up an oval, 
while the central twig, along the axis, is de-
corated with multiple petal large flowers 
shown en face and tulip flowers in profile and 
topped with a stylised tulip flower. In the cen-
tral field three kinds of transverse stripes, 
where the arrangement of the ornament and 
colour (in the case of transverse stripes II) 
highlight the axis of the sash. In transverse 
stripes I an ornament made up of a pattern 
of single flowers with leafed stalks alternating 
with butterflies (?); in transverse stripes II flat-
tened hexagons with circles; in transverse 
stripes III, narrower than the others, an angu-
lar tendril of lanceolate leaves and tulip 
flowers. In the vertical borders an ornament 
made up of a recurrent motif of slanted bas-
kets with flowers, along one side turned in the 
same direction. In the horizontal borders mo-
tifs like in transverse stripes I. Guard stripes 
with the motifs of a “running dog”, strongly 
angular tripartite leaf, chessboard, rectangles. 

Colours 
Obverse: the background straw, ornament 

in sections outlined in brown: coral, blue, 
green, white, brown.

Reverse: background of end panels, vertical 
and horizontal borders and transverse stripes I 
and III brown, ornament coral, blue, green, 
straw; background of transverse stripes II half 
blue, half coral, ornament straw.

Sewed-on, gold tassels (with a metal thread).

 28 Pas kontuszowy
Kraków, pracownia Franciszka 
Masłowskiego, 1781–1806
sygn. w narożnikach jednej z głów,  
w oddzielnych ramkach: CRACO:/VIAE. 
FRANCISCUS./ MASŁOWSKI. (napis  
w odbiciu lustrzanym)
jedwab; złożony splot prosty wątkowy, 
broszowany
382 x 32,3 cm, frędzle 2 x 11,2 cm
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/1796  
(ZKW-dep.FC/1235)

Pas czterostronny. W głowach zdwojony motyw 
krzaczków kwiatowych złożonych z trzech ga-
łązek wyrastających z kępki liści. Dwie zewnętrz-
ne, z drobnymi listkami i kwiatkami, tworzą 
owal, środkowa, umieszczona na osi, ozdobiona 
jest wielopłatkowymi dużymi kwiatami w pro-
jekcji czołowej i kwiatami tulipana w ujęciu 
profilowym oraz zwieńczona stylizowanym 
kwiatem tulipana. We wciążu trzy rodzaje pólek, 
w których układem ornamentu oraz kolorem 
(w przypadku pólka II) zaznaczona została oś 
pasa. W pólkach I ornament złożony z pojedyn-
czych rzutów kwiatów z ulistnionymi gałązkami 
na przemian z sylwetkami motyli (?); w pól-
kach II spłaszczone sześcioboki z szelążkami;  
w pólkach III, węższych od pozostałych, zge-
ometryzowana wić złożona z lancetowatych 
liści i kwiatów tulipana. W obrzeżeniach piono-
wych ornament złożony z powtarzającego się 
motywu usytuowanych ukośnie koszy z kwiata-
mi, na całej długości zwróconych w jednym 
kierunku. W obrzeżeniach poziomych z moty-
wami jak w pólkach I. Obwódki z motywami 
„biegnącego psa”, silnie zgeometryzowanego 
trójliścia, szachownicy, prostokącików. 

Kolory 
Awers: tło słomkowe, ornament partiami 

okonturowany na brązowo: koralowy, niebie-
ski, zielony, biały, brązowy.

Rewers: tło głów, obrzeżeń pionowych  
i poziomych oraz pólek I i III brązowe, orna-
ment koralowy, niebieski, zielony, słomkowy; 
tło pólek II w połowie niebieskie, w połowie 
koralowe, ornament słomkowy.

Frędzle doszyte, złote (z nicią metalową).
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An identical pattern of borders with bas-
kets of flowers can be found on sashes from 
the workshop of Franciszek Masłowski from 
the collection of The National Museum in 
Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 143, 
144), the same pattern of transverse stripes II 
(with circles) on sash No. 144 and a sash from 
The National Museum in Cracow (Taszycka 
1985, cat. No. 20). The form of the ornament 
in the end panels is akin to the motifs decor- 
ating a Turkish sash from ca. mid-18th c. 
(Wasilkowska 1967, cat. No. 9).

Provenance: 2018 gift of Non Omnis Moriar Foundation.

Literature: no prior mention.

Identyczny wzór obrzeżeń z koszami kwia-
tów występuje na pasach z pracowni Fran-
ciszka Masłowskiego ze zbiorów Muzeum 
Narodowego w Warszawie (Chruszczyńska 
1995, kat. nry 143, 144), taki sam wzór pólek II 
(z szelążkami) na wspomnianym pasie  
nr 144 oraz pasie z Muzeum Narodowego  
w Krakowie (Taszycka 1985, kat. nr 20). For-
ma ornamentu w głowach bliska jest w cha-
rakterze motywom użytym w dekoracji pasa 
tureckiego z ok. połowy XVIII w. (Wasilkowska 
1967, kat. nr 9).

Historia: 2018 dar Fundacji Non Omnis Moriar.

Literatura: niepublikowany.
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 29 Kontusz sash
Cracow (?), unidentified workshop, late 
18th c.
signed in the corners of both end panels: 
reclining FS (S closer to the sash edge)  
– mirror reflection inscription
silk; weft faced compound tabby 
342 x 35 cm, tassels 2 x 10 cm 
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4107

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of flower bushes growing out of mounds, 
with a large flower on the axis, topped with 
a bundle of tiny flowers and leaves. The cen-
tral field with the motif of a fish-scale design. 
In the vertical borders a band composed of 
flower twigs, in the horizontal ones a floral 
tendril. In the guard stripes bands of circles 
and triangles.

Colours
Obverse: the sash background golden 

yellow. Ornament outlined in brown: pink, 
blue, green, white, brown (in the vertical bor-
ders different in colours in each half of the 
sash). Ornament of the central field half white, 
half red (crimson). 

Reverse: background of end panels half 
brown, half dark blue, the background of bor-
ders brown, ornament pink, blue, green, white, 
golden. Background of the central field half 
white, half crimson, golden ornament.

Sewed-on, gold tassels.

Motifs of the decoration and colours very 
similar to those from a sash from the collec-
tion of The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. No. 188).

Provenance: 1997 purchase.

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 25.

 29 Pas kontuszowy
Kraków (?), pracownia nieokreślona, koniec 
XVIII w.
sygn. w narożnikach obu głów: leżące FS  
(S bliżej krawędzi pasa) – napis w odbiciu 
lustrzanym
jedwab; złożony splot prosty wątkowy 
342 x 35 cm, frędzle 2 x 10 cm 
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4107

Pas czterostronny. Głowy dwudzielne z moty-
wem krzaczków kwiatowych wyrastających  
z kopczyków ziemi, z umieszczonym na osi 
dużym kwiatem zwieńczonym pękiem drob-
nych kwiatów i liści. Wciąż z motywem kar-
piołuski. W obrzeżeniach pionowych szlak 
skomponowany z gałązek kwiatowych, w po-
ziomych wić kwiatowa. W obwódkach szlaki 
kółek i trójkątów.

Kolory
Awers: tło pasa złocistożółte. Ornament 

okonturowany na brązowo: różowy, niebieski, 
zielony, biały, brązowy (w obrzeżeniach pio-
nowych zróżnicowany kolorystycznie w każdej 
połowie pasa). Ornament wciąża w połowie 
biały, w połowie czerwony (karmazynowy). 

Rewers: tło głów w połowie brązowe,  
w połowie ciemnoniebieskie, tło obrzeżeń 
brązowe, ornament różowy, niebieski, zielony, 
biały, złocisty. Tło wciąża w połowie białe,  
w połowie karmazynowe, ornament złocisty.

Frędzle doszyte, w kolorze złotym.

Motywy dekoracji oraz kolorystyka bardzo 
zbliżone do występujących na pasie ze zbio-
rów Muzeum Narodowego w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nr 188).

Historia: 1997 zakup.

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 25.
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 30 Kontusz sash
Cracow (?), unidentified workshop,  
late 18th c.
signed in corners of both end panels: 
reclining FS (S closer to the sash edge)  
– mirror reflection inscription
silk; weft faced compound tabby 
332 x 35.5 cm, tassels 2 x 9 cm 
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4109

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of elaborate flower bushes with a large 
flower in the centre of the composition, set 
on short balustrades. In the central field two 
kinds of transverse stripes: one filled with the 
motif of a floral tendril, the other with a band 
of elongated medallions with inscribed circles 
in the central section, alternating with circles 
only. Vertical borders with the motif of a floral 
tendril, in the horizontal ones a reiterated 
tendril from the transverse stripes. Two kinds 
of guard stripes: with the motif of circles and 
chessboard.

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders and transverse stripes with a light beige 
tendril, ornament outlined in brown: in the end 
panels and borders pink, light blue, greenish-
-blue and brown, in the transverse stripes with 
a greenish pink tendril. Transverse stripes with 
circles half white with a beige ornament, half 
red (amaranthine) with white. 

Reverse: background of end panels, the 
transverse stripes with a tendril and the bor-
ders brown, ornament beige and pink. Back-
ground of transverse stripes with medallions 
white, ornament half pink, half light green.

Sewed-on, silver tassels (with a metal 
thread).

Decoration motifs nearly identical as on  
a sash from the collection of Ryszard Z. Janiak 
(Pasja zbierania 2007, cat. No. II/8). 

Provenance: 1997 purchase. 

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 25.

 30 Pas kontuszowy
Kraków (?), pracownia nieokreślona, koniec 
XVIII w.
sygn. w narożnikach obu głów: leżące FS  
(S bliżej krawędzi pasa) – napis w odbiciu 
lustrzanym
jedwab; złożony splot prosty wątkowy 
332 x 35,5 cm, frędzle 2 x 9 cm 
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4109

Pas czterostronny. Głowy dwudzielne z moty-
wem bujnych krzaczków kwiatowych z dużym 
kwiatem w centrum kompozycji, ustawionych 
na niskich balustradach.We wciążu dwa ro-
dzaje pólek: jedne wypełnione motywem wici 
roślinnej, drugie szlakiem złożonym z wydłu-
żonych medalionów z wpisanymi szelążkami 
w części centralnej na przemian z samymi 
szelążkami. Obrzeżenia pionowe z motywem 
wici kwiatowej, w poziomych powtórzona wić 
z pólek. Dwa rodzaje obwódek: z motywem 
kółek i szachownicy.

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń i pólek z wicią 

jasnobeżowe, ornament okonturowany na 
brązowo: w głowach i obrzeżeniach różowy, 
jasnoniebieski, zielononiebieski i brązowy,  
w pólkach z wicią zielono-różowy. Pólka  
z szelążkami w połowie białe z beżowym 
ornamentem, w połowie czerwone (amaran-
towe) z białym. 

Rewers: tło głów, pólek z wicią i obrzeżeń 
brązowe, ornament beżowy i różowy. Tło 
pólek z medalionami białe, ornament w po-
łowie różowy, w połowie jasnozielony.

Frędzle doszyte, srebrne (z nicią metalową).

Motywy dekoracyjne niemal identyczne 
jak na pasie z kolekcji Ryszarda Z. Janiaka 
(Pasja zbierania 2007, kat. nr II/8). 

Historia: 1997 zakup. 

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 25.
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 31 Kontusz sash
unidentified workshop, late 18th c.
unsigned
silk, silver and silver-gilt thread (negligible 
traces of gilding); weft faced compound 
tabby, supplementary brocading wefts 
388 x 37 cm, tassels 2 x 7 (7.5) cm
The Teresa Sahakian Foundation, The Royal 
Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW-dep.FTS/723

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of symmetrical bushes of various flower 
species, set within medallions of a wavy cloud-
-ribbon. Twigs with three flowers grow out of 
the four corners of the medallion. The central 
field with the motif of a fish-scale design. In 
the vertical borders patterns of flower twigs 
with the motif of large leaves, in the horizon-
tal ones a tendril composed of multiple-petal 
flowers shown in profile, alternating with  
S-shaped jagged leaves. Guard stripes with 
the motifs of a chessboard and ladder.

Colours
Obverse: background of end panels and 

the borders half silver-golden, half silver. Or-
nament outlined in brownish-black: blue, 
apricot rose (in two hues), greenish-blue (verdi- 
gris), amaranthine, silver, gold (medallion 
frame with a golden hue with the shading 
effect obtained by the use of metal threads 
of different-thickness). Background of the 
central field half silver-golden with a purple-
-rose ornament, half silver with an amaran-
thine ornament.

Reverse: background of end panels and 
the vertical borders brownish-black, orna-
ment blue, purple-rose, silver, gold. Back- 
ground of the central field half amaranthine 
(medley with peach) with a golden ornament, 
half purple-rose with a silver ornament. Back-
ground of horizontal borders blue, the orna-
ment amaranthine, gold and silver, borders 
at the ends of the end panels in purple-rose 
stripe and amaranthine and purple-rose, blue 
and amaranthine.

Sewed-on gold tassels, tied, with bullions 
(on one side two bullions preserved – one 
with rosettes; on the other side four bullions, 
including two with rosettes).

 31 Pas kontuszowy
pracownia nieokreślona, koniec XVIII w.
niesygnowany
jedwab, nić srebrna i srebrna złocona 
(niewielkie ślady złocenia); złożony splot 
prosty wątkowy, broszowany 
388 x 37 cm, frędzle 2 x 7 (7,5) cm
Fundacja Teresy Sahakian, Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum,  
nr inw. ZKW-dep.FTS/723

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem symetrycznych krzaczków złożo-
nych z różnych gatunków kwiatów, wkompo-
nowanych w medaliony z wijącej się wstążki-
-chmurki. Z czterech narożników medalionu 
wyrastają trójkwiatowe gałązki. Wciąż z mo-
tywem karpiołuski. W obrzeżeniach piono-
wych rzuty ukwieconych gałązek z motywem 
dużych liści, w poziomych wić złożona z wie-
lopłatkowych kwiatów w ujęciu bocznym na 
przemian z esowato wygiętymi strzępiastymi 
liśćmi. Obwódki z motywami szachownicy  
i drabinki.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń w połowie 

srebrno-złotawe, w połowie srebrne. Orna-
ment okonturowany na czarnobrązowo: nie-
bieski, morelowy róż (w dwóch odcieniach), 
zielononiebieski (grynszpan), amarantowy, 
srebrny, złoty (obramowanie medalionu zło-
tawe z efektem cieniowania uzyskanym dzię-
ki użyciu różnej grubości rdzenia nici metalo-
wych). Tło wciąża w połowie srebrno-złotawe 
z ornamentem lilaróż, w połowie srebrne z or-
namentem amarantowym.

Rewers: tło głów i obrzeżeń pionowych 
czarnobrązowe, ornament niebieski, lilaróż, 
srebrny, złoty. Tło wciąża w połowie amaran-
towe (melanż z brzoskwiniowym) ze złotawym 
ornamentem, w połowie lilaróż z ornamentem 
srebrnym. Tło obrzeżeń poziomych niebie-
skie, ornament amarantowy, złoty i srebrny, 
obrzeżenia na końcach głów w paski lilaróż  
i amarantowe oraz lilaróż, niebieskie i ama-
rantowe.

Frędzle doszyte, złote, wiązane, z buliona-
mi (z jednej strony zachowane dwa buliony 
– jeden z rozetkami, z drugiej cztery, w tym 
dwa z rozetkami).
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The sash evokes compositions and motifs 
used in sashes made in Słuck. This applies to 
the drawing of the end panels and the de- 
coration of vertical borders, which are an ex-
act repetition of the motifs found on sashes 
from the manufactory in Słuck, e.g. from the 
collection of The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 15–19). The 
ornament of the horizontal borders seems to 
be inspired by a tendril made up of flowers 
and S-shaped serrated leaves or by an orna-
ment of entwined floral tendril and ribbon, to 
be found in sashes from the manufactory in 
Słuck.

Provenance: from the collection of Teresa Sahakian.

Literature: Nie tylko Orient 2017, cat. No. 16.

Pas nawiązuje do rozwiązań kompozycyj-
nych i motywów stosowanych w pasach słuc-
kich. Dotyczy to zarówno rysunku głów, jak  
i dekoracji obrzeżeń pionowych, które  stano-
wią dokładne powtórzenie motywów wystę-
pujących w pasach z wytwórni w Słucku,  
np. ze zbiorów Muzeum Narodowego w War-
szawie (Chruszczyńska 1995, kat. nry 15–19). 
Ornament obrzeżeń poziomych wydaje się 
inspirowany wicią złożoną z kwiatów i esowa-
to wygiętych ząbkowanych liści lub ornamen-
tem ze splecionych ze sobą wici kwiatowej  
i wstęgi, występujących w pasach z manufak-
tury słuckiej.

Historia: pochodzi z kolekcji Teresy Sahakian.

Literatura: Nie tylko Orient 2017, kat. nr 16.
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 32 Kontusz sash
Lyon, 2nd half of the 18th c.
signed in the corners of both end panels: 
reclining FS (F closer to the sash edge)  
– mirror reflection inscription
silk, silver and silver-gilt threads; compound 
tabby, supplementary patterning weft and 
brocading wefts 
352 x 36 cm, tassels 2 x 15 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4368

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of bushes with multiple flower species, 
with an elaborate flower in the composition 
centre growing out of stylised mound-fans. The 
central field decorated with parallel bands of 
thick floral tendril alongside the sash. In the 
vertical borders a dense pattern of flower twigs 
with cordate leaves, in the horizontal ones  
a floral tendril with the motif of an umbrella-like 
rosettes. The composition of the borders high- 
lights the symmetry axis of the sash (in the cen-
tre of the vertical border another twig). In the 
guard stripes the motifs of a meander and ovals. 

Colours
Obverse: background of end panels and the 

borders half gold, half silver, the central fields 
half white, half brownish-black. The ornament 
with a dark brown outline: in the end panels 
and the borders salmon (two hues), light blue, 
greenish-blue, gold, silver, brownish-black; in 
the part of the central field golden brown on 
a white background and silver on a brown one. 

Reverse: background of end panels and 
the borders brownish-black, ornament salmon, 
greenish-blue, blue, white, half of the sash 
gold, half silver. Transverse stripes half with  
a blue (azure) ornament, half silver with a red 
(wild strawberry) ornament.

Tassels gold, sewed-on at the ends and 
three-centimetre sections of the sides.

Decoration of the end panels inspired by 
the ornaments characteristic of sashes from 
the Paschalis Jakubowicz manufactory in Lip-
ków: elaborate flowers with the dominant 
large ones and two slightly smaller beneath, 
growing out of a fan-like stand, rosette or 
bundles of leaves. 

 32 Pas kontuszowy
Lyon, 2. połowa XVIII w.
sygn. w narożnikach obu głów: leżące FS  
(F bliżej krawędzi pasa) – napis w odbiciu 
lustrzanym
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty, lansowany, broszowany
352 x 36 cm, frędzle 2 x 15 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4368

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem krzaczków z wielogatunkowymi 
kwiatami, z okazałym kwiatem w centrum 
kompozycji, wyrastających ze stylizowanych 
kopczyków-wachlarzy. Wciąż dekorowany 
równoległymi szlakami gęstej wici roślinnej, 
biegnącymi wzdłuż pasa. W obrzeżeniach 
pionowych umieszczone blisko siebie gałąz-
ki kwiatowe z sercowatymi liśćmi, w pozio-
mych wić kwiatowa z motywem parasolo-
watej rozety. Kompozycja obrzeżeń podkre-
śla osie symetrii pasa (na środku obrzeżenia 
pionowego inna gałązka). W obwódkach 
motywy meandra i owali. 

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń w połowie 

złote, w połowie srebrne, wciąża w połowie 
białe, w połowie czarnobrązowe. Ornament  
z ciemnobrązowym konturem: w partii głów 
i obrzeżeń łososiowy (dwa odcienie), jasno-
niebieski, zielononiebieski, złoty, srebrny, 
czarnobrązowy; w partii wciąża złoto-brą-
zowy na białym i srebrny na brązowym tle. 

Rewers: tło głów i obrzeżeń czarnobrązo-
we, ornament łososiowy, zielononiebieski, 
niebieski, biały, w połowie pasa złoty, w poło-
wie srebrny. Pólka w połowie z niebieskim 
(lazurowym) ornamentem, w połowie srebrne 
z ornamentem czerwonym (poziomkowym).

Frędzle złote, przyszyte na końcach i trzy-
centymetrowych partiach boków.

Dekoracja głów inspirowana ornamentyką 
charakterystyczną dla pasów z manufaktury 
Paschalisa Jakubowicza w Lipkowie: bujne 
bukiety z dominującym dużym kwiatem i dwo-
ma nieco mniejszymi poniżej, wyrastające  
z podstawy w formie wachlarza, rozety lub 
wiązek liści. 
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Provenance: 2000 purchase.

Literature: no prior mention.

Historia: 2000 zakup.

Literatura: niepublikowany.
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 33 Kontusz sash
Lyon, 2nd half of the 18th c.
signed in corners of both end panels: 
reclining FS (F closer to the sash edge)  
– mirror reflection inscription
silk, silver and silver-gilt threads; compound 
tabby, supplementary patterning weft and 
brocading wefts 
356.5 x 37 cm, tassels 2 x 12 cm
The Teresa Sahakian Foundation,  
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW-dep.FTS/773

Four-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of bushes with multiple flower species, 
with an elaborate flower in the centre of the 
composition, growing out of stylised rosettes 
flanked with twigs. The central field with  
a pattern symmetrically arranged along the 
transverse axis of the sash: a diamond-shaped 
network of entwined lines and tiny twigs, filled 
with the motifs of circles (fruit) and palmettoes 
growing out of them. In the borders a con- 
tinuous floral tendril along the sash, flanking 
the end panels. In the guard stripes the motif 
of ovals.

Colours
Obverse: background of end panels and 

the borders half gold, half silver. Background 
of the central field brownish-black. The orna-
ment in the section of the end panels and the 
borders with a dark brown outline: red, blue, 
grey, silver, gold, brownish-black; in the section 
of the central field half gold, half silver and 
red.

Reverse: background of end panels and the 
borders brownish-black, ornament silver, gold, 
grey, blue, red. The central bipartite field: one 
half with a coral ornament on a gold back- 
ground, the other one with a silver ornament 
on a light yellow background.

Tassels sewed-on, half gold, half silver.

Decoration of the end panels inspired by 
ornaments characteristic of sashes from the 
Paschalis Jakubowicz manufactory in Lipków: 
elaborate flowers with an element of the com-
position making up the end panels: a large 
central flower and two slightly smaller ones 
beneath, growing out of oval rosettes.

 33 Pas kontuszowy
Lyon, 2. połowa XVIII w.
sygn. w narożnikach obu głów: leżące FS  
(F bliżej krawędzi pasa) – napis w odbiciu 
lustrzanym
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty, lansowany,  
broszowany 
356,5 x 37 cm, frędzle 2 x 12 cm
Fundacja Teresy Sahakian, Zamek Królewski 
w Warszawie – Muzeum,  
nr inw. ZKW-dep.FTS/773

Pas lity, czterostronny. Głowy dwudzielne  
z motywem krzaczków z wielogatunkowymi 
kwiatami, z okazałym kwiatem w centrum 
kompozycji, wyrastających ze stylizowanych 
rozet otoczonych gałązkami. Wciąż z wzorem 
raportowym rozmieszczonym symetrycznie 
względem osi poprzecznej pasa: romboidalną 
siecią wijących się linii i drobnych gałązek, 
wypełnioną motywami szelążków (owoców)  
i wyrastających z nich palmet. W obrzeżeniach 
wić kwiatowa biegnąca nieprzerwanie wokół 
całego pasa i okalająca głowy. W obwódkach 
motyw owali.

Kolory
Awers: tło głów i obrzeżeń w połowie zło-

te, w połowie srebrne. Tło wciąża czarnobrą-
zowe. Ornament w partii głów i obrzeżeń  
z ciemnobrązowym konturem: czerwony, nie-
bieski, szary, srebrny, złoty, czarnobrązowy;  
w partii wciąża w połowie złoty, w połowie 
srebrno-czerwony.

Rewers: tło głów i obrzeżeń czarnobrązo-
we, ornament srebrny, złoty, szary, niebieski, 
czerwony. Wciąż dwudzielny: jedna połowa  
z koralowym ornamentem na złotym tle, dru-
ga ze srebrnym na jasnożółtym tle.

Frędzle doszyte, w połowie złote, w poło-
wie srebrne.

Dekoracja głów inspirowana ornamentyką 
charakterystyczną dla pasów z manufaktury 
Paschalisa Jakubowicza w Lipkowie: bujne 
bukiety ze stanowiącym główny element kom-
pozycji dużym kwiatem usytuowanym central-
nie i dwoma nieco mniejszymi poniżej, wyra-
stające z owalnych rozet.
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Provenance: 2016 purchased in the E. Sturm GmbH 
antique shop in Vienna.

Literature: Nie tylko Orient 2017, cat. No. 15.

Historia: 2016 zakup w wiedeńskim antykwariacie E. Sturm 
GmbH.

Literatura: Nie tylko Orient 2017, kat. nr 15.
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 34 Kontusz sash
Lyon, manufactory of Guyot, Germain and 
Dechazelle, 1785–1792
signed in the corner of both end panels: PI 
(mirror reflection inscription)
silk, silver and silver-gilt thread (preserved 
traces of gilding); lampas, supplementary 
patterning and brocading wefts
37 x 348 cm, tassels 2 x 10.5 cm 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/1623 (ZKW-dep.FC/259)

Two-sided sash. Bipartite end panels with the 
motif of bouquets of multiple flowers species, 
with a large carnation on the axis, located in 
short two-handle hammered vases, on dia-
mond-shaped stands with edges with tiny 
serration. In the central field two kinds of 
transverse stripes: plain alternating with those 
adorned with a floral tendril. In the vertical 
and horizontal borders a wavy floral tendril 
with the motif of a tulip. All the sets of orna-
ments composed symmetrically with respect 
to the longitudinal and transverse axis of the 
sash. An absence of guard stripes between 
the vertical and the horizontal borders makes 
the ornament seamlessly mover from one 
space to the other, the tendril being an or- 
ganic whole which provides the frame for the 
end panels. Guard stripes with motifs of a chess-
board and ladder.

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders and patterned transverse stripes gold, 
ornament outlined in brownish-black: salmon, 
green, light blue, silver, light brown (mustard), 
brownish-black. Transverse stripes plain, 
brownish-black.

Reverse: background of end panels, bor-
ders and patterned transverse stripes brown- 
ish-black, ornament salmon, green, light blue, 
silver, gold. Transverse stripes plain, salmon.

Sewed-on, gold tassels.

The sash commissioned by Paschalis 
Jakubowicz, who brought from Lyon e.g. 
sashes signed PI, among the other products 
with motifs developed in his own manufac-
tory. 

 34 Pas kontuszowy
Lyon, manufaktura Guyota, Germaina  
i Dechazelle’a, 1785–1792
sygn. w narożnikach obu głów: PI  
(napis w odbiciu lustrzanym)
jedwab, nić srebrna i srebrna złocona 
(zachowane ślady złocenia); lampas, 
lansowany, broszowany 
37 x 348 cm, frędzle 2 x 10,5 cm 
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/1623  
(ZKW-dep.FC/259)

Pas lity, dwustronny. Głowy dwudzielne  
z motywem bukietów różnogatunkowych 
kwiatów, z dużym kwiatem goździka na osi, 
umieszczonych w niskich dwuusznych pu-
klowych wazonach, stojących na podkład-
kach w kształcie rombu o drobno ząbkowa-
nych brzegach. We wciążu dwa rodzaje 
pólek: gładkie na przemian z ozdobionymi 
wicią kwiatową. W obrzeżeniach pionowych 
i poziomych falista wić kwiatowa z motywem 
tulipana. Wszystkie ciągi ornamentów skom-
ponowane symetrycznie wobec osi poprzecz-
nej i podłużnej pasa. Brak rozgraniczenia  
w postaci obwódki między pionowymi i po-
ziomymi obrzeżeniami sprawia, że ornament 
płynnie przechodzi z jednej przestrzeni do 
drugiej, a wić stanowi organiczną całość 
tworzącą ramę dla głów. Obwódki z moty-
wami szachownicy i drabinki.

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń i wzorzystych 

pólek złote, ornament okonturowany na czar-
nobrązowo: łososiowy, zielony, jasnoniebieski, 
srebrny, jasnobrązowy (musztardowy), czar-
nobrązowy. Pólka gładkie, czarnobrązowe.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i wzorzystych 
pólek czarnobrązowe, ornament łososiowy, 
zielony, jasnoniebieski, srebrny, złoty. Pólka 
gładkie, łososiowe.

Frędzle doszyte, złote.

Pas powstał na zamówienie Paschalisa 
Jakubowicza, który sprowadzał z Lyonu 
m.in. pasy sygnowane PI, wśród nich wyroby 
z motywami opracowanymi we własnej ma-
nufakturze. 
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The sample of an end panel from the manu- 
factory of Guyot, Germain and Dechazelle 
with identical decoration of borders (Taszycka 
1994, ill. IX) and analogies with the decoration 
of the end panels of a sash from the collection 
of The National Museum in Cracow (Taszycka 
1994, cat. No. 13) justify an attribution to this 
factory. A similar decoration of the end panels 
and the borders can be found on a sash with 
the signature IPFS from the Municipal Muse-
um of Arts and Crafts in Lviv (Mańkowski 
1937, p. 459; Mańkowski 1938, p. 177). The 
Lyon manufactory may have been patterned 
on sashes from the Paschalis manufactory pre-
served in The National Museum in Warsaw 
(Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 135, 136) and 
a sash from the Central Museum of Textiles 
in Łódź (Wróblewska-Markiewicz 2008, cat. 
No. 23). A similar composition can be found 
in the end panels of products from the Cra-
cow-based workshop of Franciszek Masłowski 
from the collection of The National Museum 
in Warsaw (Chruszczyńska 1995, cat. Nos. 
145–147).

Provenance: 2003 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw. 

Literature: no prior mention.

Pochodząca z wytwórni Guyota, Germaina 
i Dechazelle’a próbka głowy z identyczną de-
koracją obrzeżeń (Taszycka 1994, il. IX) oraz 
analogie z dekoracją głów pasa z kolekcji Mu-
zeum Narodowego w Krakowie (Taszycka 
1994, kat. nr 13) pozwalają przypisać prezen-
towany pas tej fabryce. Podobną dekorację 
głów i obrzeżeń ma pas z sygnaturą IPFS  
z Miejskiego Muzeum Przemysłu Artystyczne-
go we Lwowie (Mańkowski 1937, s. 459; Mań-
kowski 1938, s. 177). Przykładem inspiracji,  
z której czerpali lyońscy wytwórcy, mogą być 
pasy z manufaktury Paschalisa przechowywa-
ne w Muzeum Narodowym w Warszawie 
(Chruszczyńska 1995, kat. nry 135, 136) oraz 
pas z Centralnego Muzeum Włókiennictwa  
w Łodzi (Wróblewska-Markiewicz 2008, kat. 
nr 23). Zbliżoną kompozycję głów mają także 
wyroby krakowskiej pracowni Franciszka Ma-
słowskiego ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie (Chruszczyńska 1995, kat. nry 
145–147).

Historia: 2003 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie. 

Literatura: niepublikowany.
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 35 Kontusz sash
Lyon, manufactory of Guyot, Germain and 
Dechazelle, 1785–1792
signed in the corners of one end panel: 
reclining FS (F close to the sash edge)  
– mirror reflection inscription
silk, silver and silver-gilt thread (preserved 
traces of gilding); weft faced compound 
tabby, brocading wefts 
29.5 x 295 cm, tassels 2 x 6 cm 
The Ciechanowiecki Foundation Collection 
at The Royal Castle in Warsaw – Museum, 
inv. No. FC-ZKW/1566 (ZKW-dep.FC/258)

Two-sided sash. Bipartite end panels, with the 
motif of symmetrically composed flower bush 
of multiple flower species, surrounded with  
a wavy cloud-ribbon, out of which flowery 
twigs grow. In the central field two kinds of 
transverse stripes: plain alternating with those 
decorated with a floral tendril. In the vertical 
borders a pattern of elaborate flower twigs 
side by side, the horizontal ones reiterate the 
motif of the tendril from the transverse stripes. 
All the decorative motifs flatly stylised. Guard 
stripes with the motifs of a chessboard and 
ladder.

Colours
Obverse: background of end panels, bor-

ders and patterned transverse stripes crème, 
ornament outlined in brownish-black: silver-
-gold and brown. The transverse stripes plain, 
beige and pink.

Reverse: background of end panels, bor-
ders and patterned transverse stripes brown- 
ish-black, ornament silver-gold and crème. 
Transverse stripes plain, green.

Sewed-on, silver-gilt tassels.

Samples from the manufactory of Guyot, 
Germain and Dechazelle with an identical sig-
nature FS and analogous decoration of the end 
panel, yet with a smaller number of flowers 
growing out of the cloud (Taszycka 1994, ill. 
II) and with identical decoration of the central 
field (Taszycka 1994, ill. I) justify the attribution 
of the sash to the factory. It belongs to the 
group of products from Lyon inspired by pat-
terns from the manufactory in Słuck. A simi-
larly decorated sash from Lyon can be found 

 35 Pas kontuszowy
Lyon, manufaktura Guyota, Germaina  
i Dechazelle’a, 1785–1792 
sygn. w narożnikach jednej z głów: leżące 
FS (F bliżej krawędzi pasa) – napis  
w odbiciu lustrzanym
jedwab, nić srebrna złocona (zachowane 
ślady złocenia); złożony splot prosty 
wątkowy, broszowany 
29,5 x 295 cm, frędzle 2 x 6 cm 
Fundacja Zbiorów im. Ciechanowieckich  
w Zamku Królewskim w Warszawie  
– Muzeum, nr inw. FC-ZKW/1566  
(ZKW-dep.FC/258)

Pas dwustronny. Głowy dwudzielne, z moty-
wem symetrycznie skomponowanego krzacz-
ka kwiatowego złożonego z różnogatunko-
wych kwiatów, otoczonego falistą wstążką-
-chmurką, z której wyrastają ukwiecone ga-
łązki. We wciążu dwa rodzaje pólek: gładkie 
na przemian z ozdobionymi wicią kwiatową. 
W obrzeżeniach pionowych rzuty usytuowa-
nych blisko siebie bujnych gałązek kwiato-
wych, w poziomych powtórzenie motywu wici 
z pólek. Wszystkie motywy dekoracyjne płasko 
stylizowane. Obwódki z motywami szachow-
nicy i drabinki.

Kolory
Awers: tło głów, obrzeżeń i wzorzystych 

pólek kremowe, ornament okonturowany na 
czarnobrązowo: srebrnozłoty i brązowy. Pólka 
gładkie, beżoworóżowe.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i wzorzystych 
pólek czarnobrązowe, ornament srebrnozłoty  
i kremowy. Pólka gładkie, zielone.

Frędzle doszyte, srebrne złocone.

Pochodzące z wytwórni Guyota, Germaina 
i Dechazelle’a próbki z identyczną sygnaturą 
FS i analogiczną dekoracją głowy, choć z mniej-
szą liczbą kwiatków wyrastających z chmurki 
(Taszycka 1994, il. II), oraz z identyczną deko-
racją wciąża (Taszycka 1994, il. I) pozwalają 
powiązać prezentowany pas z tą fabryką. Na-
leży on do grupy wyrobów lyońskich inspiro-
wanych wzorami manufaktury w Słucku. Po-
dobnie dekorowany pas lyoński znajduje się  
w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie 
(Taszycka 1994, kat. nr 6), a pasy o identycznej 
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in the collection of The National Museum in 
Cracow (Taszycka 1994, cat. No. 6), while 
sashes of identical composition of the end 
panels are held in The National Museum in 
Cracow (Taszycka 1994, cat. No. 5) and at 
The Metropolitan Museum of Art in New york 
(Poskrobko 2005, ill. 12, 13). 

Provenance: 2005 donated to The Ciechanowiecki 
Foundation Collection at The Royal Castle in Warsaw.

Literature: no prior mention.

kompozycji głów w Muzeum Narodowym  
w Krakowie (Taszycka 1994, kat. nr 5) i w Me-
tropolitan Museum of Art w Nowym Jorku 
(Poskrobko 2005, il. 12, 13). 

Historia: 2005 przekazany do Fundacji Zbiorów  
im. Ciechanowieckich w Zamku Królewskim w Warszawie.

Literatura: niepublikowany.
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 36 Kontusz sash
unidentified workshop, late 19th c.
unsigned
silk, silver and silver-gilt threads; weft faced 
compound tabby, brocading wefts 
345 x 31 cm, tassels 2 x 11.5 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/582

Four-sided sash. The end panels with a single 
motif made up of adjacent, antithetically lo-
cated two forms of a paisley motif with serra-
ted edges, filled with an ornament of dry 
floral tendril with flowers and leafed stalks 
growing towards the outside. The paisley mo-
tifs in the upper section connected by two 
serrated, S-shaped forms topped with stylised 
flowers and leaves that made up a fleuron. In 
the remainder of the end panels a symmetri-
cally placed dry floral tendril. The central field 
in transverse stripes with the motif of flowers-
-butterflies, in individual transverse stripes 
shifted with respect to one another. Vertical 
and horizontal borders decorated with a dry 
tendril with tiny flowers. Guard stripes with 
the motif of a ladder. 

Colours
Obverse: background of end panels and 

bands and the borders olive gold. The orna-
ment with a burgundy brown outline: of the 
end panels silver, gold, salmon, green, sap-
phire, purple, lavender; borders burgundy 
brown, sapphire, purple, silver, green. Trans-
verse stripes alternately crème-lavender with 
a gold ornament with a burgundy brown 
outline and gold with ornaments with a bur-
gundy brown outline, alternately navy blue-
blue-purple-crème and green-purple-crème.

Reverse: background of end panels, bor-
ders and transverse single-hue stripes bur- 
gundy brown. The ornament of the end panels 
gold, silver, purple, green, salmon. The orna-
ment of single-hue transverse stripes and the 
borders gold. Transverse stripes bipartite, 
purple-green with visible only the gold out- 
line of the ornament.

Sewed-on, gold tassels.

Sashes with identical decoration and col-
ours can be found in the collection of The 

 36 Pas kontuszowy
pracownia nieokreślona, koniec XIX w.
niesygnowany
jedwab, nici srebrne i srebrne złocone; 
złożony splot prosty wątkowy, broszowany 
345 x 31 cm, frędzle 2 x 11,5 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/582

Pas lity, czterostronny. Głowy z pojedynczym 
motywem utworzonym z przylegających do 
siebie, umieszczonych antytetycznie dwóch 
form bota o ząbkowanych krawędziach, wy-
pełnionych ornamentem w postaci suchej 
wici roślinnej z kwiatami i z wyrastającymi na 
zewnątrz ulistnionymi łodyżkami. Motywy 
bota w górnej części połączone ze sobą dwie-
ma ząbkowanymi, esowatymi formami zwień-
czonymi stylizowanymi kwiatami i liśćmi two-
rzącymi kwiaton. W pozostałej partii głów 
symetrycznie rozmieszczona sucha wić kwia-
towa. Wciąż w poprzeczne pólka z motywem 
kwiatków-motylków, w poszczególnych pól-
kach przesuniętych wobec siebie. Obrzeżenia 
pionowe i poziome ozdobione suchą wicią  
z drobnymi kwiatkami. Obwódki z motywem 
drabinki. 

Kolory
Awers: tło głów oraz szlaczków i obrzeżeń 

oliwkowozłote. Ornament z bordowobrązowym 
konturem: głów srebrny, złoty, łososiowy, zielo-
ny, szafirowy, fioletowy, lawendowy; obrzeżeń 
bordowobrązowy, szafirowy, fioletowy, srebrny, 
zielony. Pólka na przemian kremowo-lawendo-
we ze złotym ornamentem o bordowobrązo-
wym konturze oraz złote z ornamentami o brą-
zowobordowym konturze, na przemian grana-
towo-niebiesko-fioletowo-kremowymi oraz 
zielono-fioletowo-kremowymi.

Rewers: tło głów, obrzeżeń i pólek jedno-
barwnych brązowobordowe. Ornament głów 
złoty, srebrny, fioletowy, zielony, łososiowy. 
Ornament jednobarwnych pólek i obrzeżeń 
złoty. Pólka dwudzielne fioletowo-zielone z wi-
docznym jedynie złotym konturem ornamentu.

Frędzle doszyte, złote.

Pasy o identycznej dekoracji i kolorystyce 
znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowe-
go w Poznaniu (Wasilkowska 1967, kat. nr 67, 
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National Museum in Poznań (Wasilkowska 
1967, cat. No. 67, ill. 56), Wawel The Royal 
Castle (formerly in the Kwiatkowski Collection 
– Wilewska 2006, cat. No. 11) and the Central 
Museum of Textiles in Łódź (Wróblewska- 
-Markiewicz 2008, cat. No. 60).

Provenance: 1975 gift of Zofia Florczak.

Literature: Jakubowski 2012, cat. No. 18.

il. 56), Zamku Królewskiego na Wawelu (daw-
niej w Kolekcji Kwiatkowskich – Wilewska 
2006, kat. nr 11) i Centralnego Muzeum Włó-
kiennictwa w Łodzi (Wróblewska-Markiewicz 
2008, nr kat. 60).

Historia: 1975 dar Zofii Florczak.

Literatura: Jakubowski 2012, kat. nr 18.
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 37 Sash 
Russia, 2nd half of the 18th c.  
or early 19th c. (?)
unsigned
silk, cotton (flax?); compound tabby, 
supplementary patterning weft 
262 x 45.5 cm
The Royal Castle in Warsaw – Museum,  
inv. No. ZKW/4367

Two-sided sash. The textile is cut off of a wider 
bale – one edge technologically finished, the 
other sewed up by hand. The end panels in 
the shape of elongated reclining rectangles, 
with a motif of four stylised flower bushes, 
their stalks pointing towards the central field; 
stalk ends in the form of a tear. The central 
field z transverse stripes decorated with alter-
nate two kinds of stylised floral tendril with 
palmettoes, set within narrow bands with the 
motif of zigzag line with dots. Vertical borders 
in the section of the central field with a motif 
of flowers conjoined by S-shaped twigs, in the 
section of the end panels stylised by split pom- 
egranates. In the horizontal borders a leafed 
floral tendril set within bands with the motif 
of a “running dog”. At the end, rows of rec-
tangles making up a chessboard, at the edge 
narrow strips. 

Colours 
Obverse: background of end panels, the 

transverse stripes and the vertical borders 
golden crème, of the horizontal borders 
bluish-green, bands in the section of the 
central field light brown, bands around hori- 
zontal borders golden brown. The ornament 
of the end panels: light beiges and light 
browns of different hues (ochre, peach) laid 
in strips and bluish-green and brown. In in-
dividual transverse stripes monochromatic 
decoration: dark brown, in two hues of light 
brown and bluish-green. Chessboard at the 
brown-ochre-blue-green, stripes ochre and 
brown.

Reverse: background of end panels in 
ochre-green-brown-green strips of variable 
width, the ornament crème; in the central 
field inverse of the right-hand side.

No tassels.

 37 Pas 
Rosja, 2. połowa XVIII w. lub początek  
XIX w. (?)
niesygnowany
jedwab, bawełna (len?); złożony splot 
prosty, lansowany 
262 x 45,5 cm
Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum, 
nr inw. ZKW/4367

Pas dwustronny. Tkanina odcięta z szerszego 
brytu – jeden brzeg technologicznie wykoń-
czony, drugi podszyty ręcznie. Głowy w kształ-
cie wydłużonych leżących prostokątów, ozdo-
bione motywem czterech stylizowanych 
krzaczków kwiatowych ustawionych łodyżka-
mi w stronę wciąża; zakończenia łodyżek  
w formie łezki. Wciąż z pólkami ozdobiony-
mi na przemian dwoma rodzajami zbliżonej 
w rysunku, stylizowanej wici kwiatowej z pal-
metami, obwiedzionymi wąskimi szlaczkami 
z motywem zygzakowatego wężyka z kropka-
mi. Obrzeżenia pionowe w partii wciąża ozdo-
bione motywem kwiatków połączonych ga-
łązkami ułożonymi w kształt cęgów, w partii 
głów stylizowanymi rozłupanymi owocami 
granatu. W obrzeżeniach poziomych ulistnio-
na wić kwiatowa obramowana szlaczkami  
z motywem „biegnącego psa”. Na końcach rzę-
dy prostokącików tworzące szachownicę, na 
skraju wąskie paseczki. 

Kolory
Awers: tło głów, pólek i obrzeżeń piono-

wych złotokremowe, obrzeżeń poziomych 
niebieskozielone, szlaczków w partii wciąża 
jasnobrązowe, szlaczków wokół obrzeżeń po-
ziomych złoto-brązowe. Ornament głów: ja-
sne beże i jasne brązy o różnych odcieniach 
(ugrowy, brzoskwiniowy) ułożone pasowo 
oraz niebieskozielony i brązowy. W poszcze-
gólnych pólkach monochromatyczna dekora-
cja: ciemnobrązowa, w dwóch odcieniach 
jasnego brązu i niebieskozielona. Szachowni-
ca na końcach brązowo-ugrowo-niebiesko-
-zielona, paseczki ugrowo-brązowe.

Rewers: tło głów w ugrowo-zielono-brą-
zowo-zielone pasy różnej szerokości, orna-
ment kremowy; we wciążu odwrotność stro-
ny prawej.

Brak frędzli.
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The only Russian sash in the Castle collec-
tion. Made most likely in one of the workshops 
located near Moscow. Similar decoration of 
the transverse stripes can be found on a sash 
from the collection of The National Museum 
in Cracow (Taszycka 1990, cat. No. 50).

Provenance: 1999 gift of Teresa and Marek Łatyński.

Literature: no prior mention.

Jedyny pas rosyjski w kolekcji zamkowej. 
Powstał zapewne w jednej z wytwórni usytu-
owanych w okolicach Moskwy. Zbliżona de-
koracja pólek występuje na pasie ze zbiorów 
Muzeum Narodowego w Krakowie (Taszycka 
1990, kat. nr 50).

Historia: 1999 dar Teresy i Marka Łatyńskich.

Literatura: niepublikowany.
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Sygnatury pasów prezentowanych w katalogu
Signatures of the sashes included in the catalogue

1. SŁUCK
Napis w odbiciu lustrzanym w narożnikach 
jednej z głów. 
Sygnatura pasów persjarni słuckiej z lat  
1767–1780 (kat. nry 2, 3, 6, 8–12).

2. MEFECIT/ SŁUCIAE
Napis w odbiciu lustrzanym w narożnikach  
jednej z głów. 
Sygnatura pasów persjarni słuckiej z lat  
1767–1780 (kat. nry 4, 5).

3. ЛЕО, МА/ЖАРСКІИ,  
ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ
Napis w dwóch częściach, w odbiciu 
lustrzanym. Pierwsza część napisu  
w narożnikach jednej głowy, druga  
w narożnikach drugiej.
Sygnatura pasów persjarni słuckiej z lat  
1780–1807 (kat. nry 7, 14).

SŁUCK
Inscription in a mirror reflection in the corners 
of one end panel. 
Signature of sashes from the Słuck manufactory 
from the years 1767–1780 (cat. Nos. 2, 3, 6, 8–12).

MEFECIT/ SŁUCIAE
Inscription in a mirror reflection in the corners 
of one end panel. 
Signature of sashes from the Słuck manufactory 
from the years 1767–1780 (cat. Nos. 4, 5).

ЛЕО, МА/ЖАРСКІИ,  
ВЬГРДѢ/ СЛУЦКѢ
Inscription in two parts, in a mirror reflection. 
The first part of the inscription in the corners 
of one end panel, the other in the corners of 
the other end panel.
Signature of sashes from the Słuck manufactory 
from the years 1780–1807 (cat. Nos. 7, 14).
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4. ВЬҐPДѢ/ СЛҮЦКѢ
Napis w odbiciu lustrzanym w narożnikach  
jednej z głów. 
Sygnatura pasów z persjarni słuckiej po 1807 
(kat. nr 13).

5. VOGRADE/ SLUCKБ
Napis w dwóch częściach (w odbiciu 
lustrzanym), umieszczony w czterech 
narożnikach każdej z głów. 
Być może sygnatura persjarni słuckiej  
z ostatniego okresu jej działalności  
(kat. nry 15, 16).

6. Pascha/lis.
Napis w odbiciu lustrzanym w narożnikach 
obu lub jednej z głów. 
Sygnatura pasów z persjarni Paschalisa 
Jakubowicza w Warszawie lub Lipkowie z lat 
1787–1790 (sygnatura w narożnikach obu 
głów: kat. nry 17, 18; sygnatura w narożnikach 
jednej głowy: kat. nr 19).

ВЬҐPДѢ/ СЛҮЦКѢ
Inscription in a mirror reflection in the corners 
of one end panel. 
Signature of sashes from the Słuck manufactory 
after 1807 (cat. No. 13).

VOGRADE/ SLUCKБ
Inscription in two parts (in a mirror reflection), 
in the four corners of each end panel. 
Possibly a signature of the Słuck  
manufactory from the last period of operation 
(cat. Nos. 15, 16).

Pascha/lis.
Inscription in a mirror reflection in the corners 
of both end panels or one end panel. 
Signature of sashes from Paschalis Jakubowicz’s 
manufactory in Warsaw or Lipków from  
the years 1787–1790 (signature in the corners 
of both end panels: cat. Nos. 17, 18; signature 
in one of the end panels: cat. No. 19).
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7. Litery PI, poniżej baranek  
z chorągiewką (w odbiciu lustrzanym)
Napis w narożnikach obu głów.
Sygnatura pasów z persjarni Paschalisa 
Jakubowicza w Lipkowie z lat 1791–1794  
(kat. nry 20–22).

8. Sylwetka konika z literą K  
i kropką
Napis usytuowany w jednym narożniku każdej 
z głów.
Sygnatura pasów z persjarni w Kobyłce z lat 
1781–1784 (kat. nr 23).

9. KOB:/yŁKI 
Napis usytuowany w jednym narożniku każdej 
z głów.
Sygnatura pasów z persjarni w Kobyłce z lat 
1781–1784 (kat. nr 25). 

Letters PI, beneath a lamb with  
a banner (in a mirror reflection)
Inscription in the corners of both end panels.
Signature of sashes from Paschalis Jakubowicz’s 
manufactory in Lipków from the years  
1791–1794 (cat. Nos. 20–22).

Silhouette of a horse with  
the letter K and a dot
Inscription in one corner of each end panel.
Signature of sashes from the Kobyłka  
manufactory from the years 1781–1784  
(cat. No. 23).

KOB:/yŁKI 
Inscription in one corner of each end panel.
Signature of sashes from the Kobyłka  
manufactory from the years 1781–1784  
(cat. No. 25). 
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10. CRACO:/VIAE. FRANCISCUS./ 
MASŁOWSKI.
Napisy usytuowane w narożnikach jednej  
z głów (w odbiciu lustrzanym).
Sygnatura pasów z persjarni Franciszka  
Masłowskiego w Krakowie z lat 1781–1806 
(kat. nr 28).

11. Litery FS leżące (S bliżej krawędzi  
pasa)
Napis w narożnikach obu głów (w odbiciu 
lustrzanym).
Sygnatura pasów z nieokreślonej persjarni 
działającej w Krakowie w końcu XVIII w.  
(kat. nry 29–30).

12. Litery FS leżące (F bliżej krawędzi  
pasa)
Napis w narożnikach obu głów (w odbiciu  
lustrzanym). 
Sygnatura pasów z persjarni w Lyonie (również 
z manufaktury Guyota, Germaina i Dechazelle’a, 
2. połowa XVIII w. (kat. nry 32, 33, 35).

CRACO:/VIAE. FRANCISCUS./  
MASŁOWSKI.
Inscriptions in the corner of one (in a mirror 
reflection).
Signature of sashes from Franciszek 
Masłowski’s manufactory in Cracow from  
the years 1781–1806 (cat. No. 28).

Letters FS reclining (S closer  
to the sash edge)
Inscription in the corners of both end panels 
(in a mirror reflection).
Signature of sashes from an unidentified  
manufactory active in Cracow in late 18th c.  
(cat. Nos. 29–30).

Letters FS reclining (F closer  
to the sash edge)
Inscription in the corners of both end panels 
(in a mirror reflection). 
Signature of the sash manufactory in Lyon  
(also from the manufactory of Guyot, Germain 
and Dechazelle, 2nd half of the 18th c.  
(cat. Nos. 32, 33, 35).
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13. Litery PI (w odbiciu lustrzanym) 
Napis w narożnikach każdej z głów. 
Sygnatura manufaktury Guyota, Germaina  
i Dechazelle’a w Lyonie z lat 1785–1792  
(kat. nr 34).

Letters PI (in a mirror reflection) 
Inscription in the corners of each end panel. 
Signature of the manufactory of Guyot, 
Germain and Dechazelle in Lyon from the 
years 1785–1792 (cat. No. 34).
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Opisy technologiczne pasów kontuszowych znajdują się we wszystkich wydanych w Polsce 
katalogach poświęconych temu elementowi polskiego stroju szlacheckiego. Również na stronach 
muzealnych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, znaleźć można najczęściej bardzo lapidar-
ne noty informujące o technikach tkackich użytych do wykonania pasów. Poświęcone są im 
nieliczne publikacje konferencyjne. Zasadniczo jednak brak jest opracowania, które w sposób 
jasny i zrozumiały dla czytelnika przedstawiałoby wiedzę na temat licznych technik tkackich 
stosowanych w polskich manufakturach zajmujących się wytwarzaniem pasów.

Dodatkowym problemem dla czytelnika jest niejednorodne nazewnictwo, które utrudnia 
porównywanie opisów struktury pasów prezentowanych przez różnych autorów. Dla przykładu: 
we współczesnej terminologii włókienniczej mowa jest o osnowie zasadniczej i osnowie wzo-
rującej lub wiążącej. Adam Nahlik i za nim inni badacze zamiast tych terminów stosują odpo-
wiednio określenia osnowa figurowa i osnowa wiążąca, a nawet wątek figurowy. To samo 
dotyczy określenia wątków czy nawet samych splotów1. 

Różnorodność stosowanego nazewnictwa powoduje często brak zrozumienia, gdy obok 
nazw historycznych pojawiają się współczesna terminologia włókiennicza lub kalki z obcych 
języków, a nawet nazwy nadawane przez samych badaczy. Przykłady: dusza w nitkach me-
talowych jako nazwa rdzenia, splot rządkowy jako tradycyjna nazwa dla splotu skośnego lub 
termin technika śródziemnomorska dla złożonego splotu prostego wątkowego. Opracowanie 
niniejsze ma zatem na celu nie tylko wprowadzenie czytelnika w kwestie techniczne związa-
ne z budową splotową pasów i tym samym łatwiejsze studiowanie not katalogowych, lecz 
także uporządkowanie polskiego nazewnictwa, by było jednoznaczne i zrozumiałe nie tylko 
dla specjalistów zajmujących się technologią tkanin, lecz i dla historyków sztuki i przyszłych 
badaczy. 

Nitki
Pasy kontuszowe wykonywane były z różnego rodzaju nitek jedwabnych pojedynczych i wie-
lokrotnych oraz z nitek metalowych.

Do najważniejszych parametrów nitek należą grubość i liczba skrętów na jednostkę długo-
ści oraz kierunek skrętu (S lub Z). Dodatkowo, w przypadku nitek wielokrotnych, skręconych 
z pewnej liczby nitek pojedynczych lub także wielokrotnych, istotna jest liczba składowych 
nitek i kierunek skrętu nitki oraz jej poszczególnych składowych. Nitkę skręconą w kierunku Z 
z dwóch nitek o skręcie S oznaczamy symbolem Z2S. Jeśli z czterech takich nitek skręconych 
w kierunku S zostanie wykonany sznureczek, przyjmujemy oznaczenie S4(Z2S). 

Stosowane w pasach kontuszowych nitki metalowe mają formę rdzenia w postaci nitki je-
dwabnej, oplecionego w kierunku S lub Z metalową blaszką. Ich charakterystyka obejmuje 
parametry nitki stanowiącej rdzeń oraz własności metalowej blaszki: kierunek i gęstość oplotu, 
rodzaj zastosowanego metalu, grubość nitki, szerokość blaszki, a także informacje, czy nitka 
ma okrągły przekrój poprzeczny, czy też jest płaszczona. 

1  Nazewnictwo to stosowane było w wielu publikacjach Nahlika (np. Nahlik 1961, Nahlik 1971). W publikacjach tych złożony 

splot prosty wątkowy (taqueté façonné) nazywany jest splotem złożonym „śródziemnomorskim”.

Opis technologiczny pasów kontuszowych
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Nie zawsze możliwe jest podanie pełnej charakterystyki nitek. W przypadku jedwabiu  
o bardzo niskim skręcie dla oceny jego kierunku potrzebny jest dłuższy odcinek nitki, którego 
pozyskanie z reguły nie jest możliwe ze względu na ochronę zabytku przed zniszczeniem.  
Z tych samych powodów nie zawsze możemy podać kierunek skrętu wszystkich składowych 
nitek wielokrotnych. W przypadku nitek metalowych największym problemem jest podanie 
składu metalowej blaszki. Bez specjalistycznych, kosztownych badań rzadko jest to możliwe. 

Mówiąc o nitkach złotych, mamy najczęściej na myśli ich kolor, a nie skład pierwiastkowy. 
Nitki wyglądające obecnie jak srebrne często były nitkami ze złoconej miedzi lub srebra, dziś ze 
złoceniem niemal w całości wytartym, zachowanym w niewielkich ilościach na rewersie tkaniny. 

Oceniając grubość nitek, podajemy najczęściej szerokość nitki mierzoną w tkaninie, gdzie 
ulega ona spłaszczeniu. Dotyczy to głównie oceny grubości nitek osnowy zasadniczej w złożo-
nym splocie prostym wątkowym. W większości pasów jest to nitka w formie kilku różnokolo-
rowych pasm jedwabiu (np. w pasie słuckim, kat. nr 9), rzadziej jedna lub dwie oddzielne 
nitki w jednolitym kolorze. Pamiętając, że jest ona całkowicie ukryta pod wątkami tworzącymi 
wzór, można przypuszczać, że do jej przygotowania często wykorzystywano ten sam jedwab, 
z którego wykonywano wątki, lub nawet resztki jedwabiu z wcześniejszej produkcji, a jej kolo-
rystyka była zupełnie przypadkowa. Kolorystyka osnowy zasadniczej ważna była tylko wtedy, 
gdy jeden z wątków zasadniczych był cieńszy niż pozostałe i w tkaninie widoczny właśnie na 
tle osnowy zasadniczej. Jest tak m.in. w przypadku pasów z nieokreślonych pracowni: z białą 
osnową zasadniczą podbijającą koloryt cienkiego srebrnego wątku zasadniczego (kat. nr 31) 
oraz z żółtą osnową zasadniczą jako tłem dla cienkiego złotego wątku (kat. nr 36).

Innym interesującym problemem jest osnowa wiążąca w dwóch różnych kolorach. Dotyczy 
to głównie pasów słuckich. W niektórych wypadkach występowanie nitek różniących się bar-
wą jest zupełnie przypadkowe, jak w pasie kat. nr 13, z osnową wiążącą w kolorze kremowym 
i pojedynczymi nitkami w kolorze purpurowym, z których dwie związane są w połowie z nitką 
kremową. W innych jednak przypadkach nitki osnowy w kolorze purpurowym powtarzają się 

Rys. 1. Rodzaje nitek spotykane w pasach 
kontuszowych. Od lewej: nitka pojedyncza  
o bardzo niskim skręcie S; nitka pojedyncza  
o skręcie Z; nitka pojedyncza o skręcie S; 
nitka dwojona S2S; nitka wielokrotna S2(S2S); 
nitka złota – oplot S z blaszki złotej lub 
złoconej na szarym rdzeniu o skręcie S;  
nitka srebrna – oplot Z z blaszki srebrnej  
na rdzeniu czerwonym

Rys. 2. Osnowa zasadnicza, od lewej: Słuck  
(kat. nr 9), pracownia nieokreślona (kat. nr 31), 
pracownia nieokreślona (kat. nr 36)
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w pewnym stałym rytmie. Czy i na ile było to świadome działanie i czemu ewentualnie służy-
ło, nie wiadomo. Mogło to wynikać ze sposobu snucia i pomyłkowo użytych nawojów, mogło 
jednak być także sposobem wyznaczania rytmu wzoru na pasie, służącym pomocą tkaczowi 
operującemu wątkami broszującymi tworzącymi motywy wzoru, mogło też w końcu służyć jako 
rodzaj znaku wytwórni. 

Wprowadzenie do terminologii tkackiej
Tkanina to wyrób powstający na krośnie w wyniku przeplatania się dwóch prostopadłych 
układów nitek – wątku i osnowy. Osnowa jest zamocowana na krośnie, a poszczególne jej 
nitki, przewleczone przez nicielnice bądź bardka, mogą być podnoszone do góry lub opusz-
czane w dół. Pomiędzy górną a dolną warstwą nitek osnowy powstaje przesmyk, w który 
wprowadzane są nitki wątku. Opuszczenie podniesionych nitek osnowy oznacza zamknięcie 
przesmyku, a podniesienie do góry kolejnej partii nitek osnowy – otworzenie nowego. 

Tkanina może być skonstruowana z jednej osnowy i jednego wątku. Wtedy nazywana jest 
tkaniną pojedynczą. Wzory na takiej tkaninie otrzymujemy przez zestawianie różnych splotów, 
czyli porządku przeplatania się nitek osnowy i wątku. Chcąc uzyskać bardziej złożone, wielo-
kolorowe efekty zdobnicze, możemy wprowadzić dodatkowe osnowy i/lub wątki. Tego typu 
tkaniny mają złożoną budowę, a sploty wykorzystane do ich tworzenia nazywamy splotami 
złożonymi. W tkaninach z dodatkowymi osnowami mówić będziemy o osnowie zasadniczej 
oraz o osnowie wiążącej. W przypadku kilku wątków możemy mówić o jednym lub kilku (2–3) 
wątkach zasadniczych oraz o wątkach dodatkowych. O kilku wątkach zasadniczych, najczęściej 
w przypadku tkanin dwustronnych, mówimy wtedy, gdy pełnią one w tkaninie taką samą rolę 
i przeplatają się według tych samych zasad. 

Wątki dodatkowe przeplatają się w innym porządku. Wyróżniamy wśród nich wątki lansu-
jące, które biegną przez całą szerokość tkaniny, oraz broszujące, występujące jedynie w grani-
cach tworzonego przez nie motywu. 

Sposób przeplatania nitek osnowy i wątku możemy pokazać w formie rysunku na kratków-
ce. Jest to diagram w formie tablicy, w której każda z kolumn to jedna nitka osnowy, zaś 
każdy rządek to jedna nitka wątku. Kwadraty kratkówki oznaczają przeplot, czyli skrzyżowanie 
jednej nitki osnowy z jedną nitką wątku. Poszczególnym osnowom i wątkom przyporządkowa-
ne są różne kolory, a kolor kwadratu oznacza, która z nitek jest na wierzchu. Jeśli nitka osno-
wy znajduje się nad nitką wątku, nazywamy to pokryciem osnowowym, jeśli odwrotnie – po-
kryciem wątkowym. Przyjmuje się, że pokrycie osnową zasadniczą oznaczamy kolorem czarnym, 
zaś osnową wiążącą – czerwonym. Pokrycie wątkiem zasadniczym oznaczamy kolorem białym. 
Na ilustracjach w tekście przyjęto kolory żółty i szary dla wątku złotego i srebrnego, zaś inne 
kolory dla wątków zasadniczych lub dodatkowych.

Rys. 3. Kolory osnowy wiążącej. Pasy słuckie: kat. nr 5 po lewej 
oraz kat. nr 11 po prawej
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Najprostszym typem splotu jest splot płócienny, nazywany też prostym, będący bazą dla 
większości splotów złożonych, które możemy odnaleźć w pasach kontuszowych. 

Typy splotów w pasach kontuszowych
Do wytwarzania pasów kontuszowych używano kilku różnych splotów złożonych. Należą do 
nich złożony splot prosty (taqueté), złożony splot prosty wątkowy (taqueté façonné), lampas  
i złożony splot skośny wątkowy (samit). Większość technik bazuje na splocie prostym, z wyjąt-
kiem samitu, który jednak nie jest reprezentowany przez żaden z pasów z kolekcji Zamku 
Królewskiego w Warszawie. Sploty te charakteryzują się dwiema osnowami, liczbą wątków 
zasadniczych od 1 do 3 oraz wątkami dodatkowymi.

Rys. 4. Oznaczenia 
występujące  
w rysunkach splotów: 
A – tkanina z jednym 
wątkiem zasadniczym  
i wątkami 
dodatkowymi;  
B – tkanina z kilkoma 
wątkami zasadniczymi 
i wątkami 
dodatkowymi

Rys. 5. Rysunek na kratkówce i wizualizacja splotu 
prostego (płóciennego). Oznaczenia jak na rys. 4



135

Złożony splot prosty (taqueté) i tafta z dodatkowymi wątkami
Aby na bazie splotu prostego utworzyć złożony splot prosty, wprowadzamy wątki dodatkowe 
(w praktyce nie spotyka się ich więcej niż trzy). Do wiązania wątków dodatkowych wprowa-
dzamy dodatkową osnowę wiążącą lub używamy części nitek osnowy, które przyjmują jej 
funkcję. Nitki osnowy wiążącej i osnowy zasadniczej muszą być przewleczone przez inne ni-
cielnice i bardka, tak by tkacz mógł operować nitkami każdej z osnów niezależnie. 

W niektórych pasach grodzieńskich głowy wykonane są w splocie prostym (tafta) i broszo-
wane, przy czym nitki wątku broszującego nie są wiązane, lecz biegną luźno, jednak w pólkach 
i obrzeżeniach wszystkie wątki wiązane są wybranymi nitkami osnowy. Można by w tym przy-
padku powiedzieć, że głowy wykonane są techniką tafty broszowanej i że mamy do czynienia 
z tkaniną jednoosnowową – taftą broszowaną. Tego typu opisy często występują w literaturze. 
Jednak o typie tkaniny decyduje jej całość, a głównie to, w jaki sposób osnowa została przy-
gotowana do tkania, w ilu nicielnicach czy też bardkach została pogrupowana. Jeśli znakomi-
ta większość pasa w postaci pólek wykonana jest w sposób oczywisty dwiema osnowami, to 
nazwę tej złożonej techniki odnosimy do całości.

Aby w pełni określić rodzaj złożonego splotu prostego, należy podać liczbę osnów wątków 
oraz określić raport, a więc liczbę nitek osnowy i wątku, po którym powtarza się porządek 
przeplatania nitek. 

Taqueté to splot z dwiema osnowami, jednym wątkiem zasadniczym i pewną liczbą wątków 
dodatkowych. Obie osnowy razem przeplatają się z wątkiem zasadniczym w splocie prostym. 
Nitki osnowy wiążącej przeplatają się również z nitkami wątku dodatkowego, także w splocie 
prostym. Raport osnowowy jest zawsze liczbą parzystą R=2n, z czego co n-ta nitka to osnowa 
wiążąca. Na rysunkach splotów osnowa wiążąca i zasadnicza oznaczone są innymi kolorami. 
W przypadku taqueté obie osnowy były w praktyce w tym samym kolorze, gdyż razem tworzy-
ły tło, co uwidocznione jest w wizualizacji.

Rys. 6. Złożony splot prosty, raport 
osnowowy 10, wątek dodatkowy lansujący 

(taqueté, 10 fils, trame lancée). Osnowa 
zasadnicza, osnowa wiążąca, wątek 

zasadniczy, wątek dodatkowy lansujący. 
Oznaczenia jak na rys. 4. U dołu wizualizacja 

splotu
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Opisana wyżej technika pozwala na tworzenie wzorów na tkaninie poprzez przechodzenie 
wątku lansującego z awersu na rewers i z powrotem. Widzimy wtedy wzór wykonany wątkiem 
dodatkowym na tle w splocie prostym (płóciennym).

Wprowadzając dwa wątki dodatkowe, jeden na awersie tkaniny, drugi na jej rewersie, 
otrzymujemy tkaninę dwustronną, gdzie jedna strona jest kolorystycznym odwróceniem 
drugiej. Wątki, przechodząc z jednej strony na drugą, tworzą na tkaninie dwubarwny wzór 
(rys. 7).

W pasach z kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie zastosowano dwa podobne rozwią-
zania: z Grodna (kat. nr 27) oraz Lyonu (kat. nr 32) i Rosji (kat. nr 37). W pasie grodzieńskim 
oba wątki dodatkowe przeplatają się z tymi samymi nitkami osnowy wiążącej (rys. 7). W pasach 
lyońskim i rosyjskim pierwszy i drugi wątek dodatkowy wiązane są innymi, sąsiednimi nitkami 
osnowy wiążącej (rys. 8). W tym drugim przypadku na 2n nitek osnowy aż cztery to nitki 
osnowy wiążącej, podczas gdy w pierwszym tylko dwie. 

Rys. 7. Złożony splot prosty, raport 
osnowowy 10, 2 wątki dodatkowe 
lansujące (taqueté, 10 fils, 2 trames 
lancées). Osnowa zasadnicza, osnowa 
wiążąca, wątek zasadniczy, wątki 
dodatkowe lansujące: złoty  
i jedwabny. Oznaczenia jak na rys. 4. 
U dołu wizualizacja splotu

Rys. 8. Złożony splot prosty, raport 
osnowowy 10, 2 wątki dodatkowe 
lansujące (taqueté, 10 fils, 2 trames 
lancées). Każdy z wątków 
dodatkowych przeplata się z inną 
nitką osnowy wiążącej. Osnowa 
zasadnicza, osnowa wiążąca, wątek 
zasadniczy, wątki dodatkowe 
lansujące: złoty i jedwabny. 
Oznaczenia jak na rys. 4
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W ramach jednego pasa i tej samej techniki mogą być zastosowane różnego rodzaju roz-
wiązania. We wspomnianym wyżej pasie grodzieńskim w głowach użyto splotu jak na rysunku 
6, w gładkich pólkach jak na rysunku 7.

Pólka wzorzyste mają bardziej złożoną strukturę. Ich tło jest gładkie, wykonane w splocie 
prostym osnową zasadniczą i wiążącą oraz wątkiem zasadniczym; wątki dodatkowe pozostają 
na rewersie i przeplatają się z osnową jak na rysunku 10. Jeden z nich przeplata się w splocie 
prostym z osnową wiążącą, dwa pozostałe biegną zawsze nad nitkami osnowy wiążącej i pod 
nitkami osnowy zasadniczej. 

Tło wykonane jest osnową zasadniczą i wiążącą w splocie prostym z wątkiem zasadniczym. 
Wątki lansujące biegną na rewersie tkaniny. Na tym tle trzema dodatkowymi wątkami lansują-
cymi wykonany jest wzór kwiatowy (długie niewiązane odcinki nitek wątku w danym kolorze). 
Kolejne rysunki ilustrują poszczególne partie wzoru. Warto zwrócić uwagę na fakt, że na rewer-
sie wątki zachowują się według tej samej zasady, niezależnie od tego, który wątek tworzy wzór 

Rys. 9. Fragment pólka – rewers i awers. Grodno 
(kat. nr 27)

Rys. 10. Złożony splot prosty, raport  
osnowowy 10, 3 wątki dodatkowe lansujące 

(taqueté, 10 fils, 3 trames lancées). Awers tkaniny 
po lewej, rewers po prawej. Od góry: wzór 

wątkiem lansującym zielonym, wzór wątkiem 
lansującym niebieskim, tło. Osnowa zasadnicza, 

osnowa wiążąca, wątek zasadniczy, 3 wątki 
dodatkowe lansujące jedwabne. Oznaczenia jak 

na rys. 4
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na awersie: wątek zielony przeplata się z osnową w splocie prostym, a pozostałe pozostają 
między warstwami osnowy zasadniczej i osnowy wiążącej (rys. 10). Tego typu rozwiązania mia-
ły pomóc w lepszym zagęszczeniu wątków, skutkującym lepszym rysunkiem wzoru na tkaninie.

Mimo tej samej nazwy techniki tkackiej w pasie kontuszowym z Lyonu (kat. nr 32) odnaj-
dujemy inne, równie ciekawe rozwiązania. Dotyczy to zwłaszcza wciąża, wykonanego osnową 
zasadniczą i wiążącą, wątkiem zasadniczym oraz trzema wątkami lansującymi, innymi w każ-
dej połówce pasa. 

Omówimy tu jedną połówkę pasa. Raport osnowowy obejmuje sześć nitek osnowy, z czego 
cztery to nitki osnowy wiążącej, a dwie zasadniczej. Na tkaninie w splocie prostym ze wszystkich 

Rys. 11. Fragment wciąża – awers i rewers. 
Lyon (kat. nr 32)

Rys. 12. Złożony splot prosty, raport osnowowy 6, 
3 wątki dodatkowe lansujące (taqueté, 6 fils,  
3 trames lancées), awers po lewej, rewers  
po prawej. U góry kontur wzoru we wciążu,  
u dołu wzór wątkiem lansującym srebrnym. 
Osnowa zasadnicza, osnowa wiążąca, wątek 
zasadniczy, 3 wątki dodatkowe lansujące: 
srebrny, poziomkowy i czarny. Oznaczenia  
jak na rys. 4



139

nitek osnowy z wątkiem zasadniczym zastosowano lansowanie dwustronne. Nitki osnowy wiążącej 
wątki lansujące na awersie i rewersie są różne: na rewersie 1 i 3, na awersie 2 i 4. Wzór na 
awersie ma postać drobnych kwiatów i ulistnionych gałązek lansowanych srebrnym wątkiem. 
Kwiaty otoczone są czarnym konturem. W miejscu konturu wątek lansujący czarny przepla-
ta się w innym porządku: nad jedną nitką osnowy i pod dwiema. W tym miejscu osnowa 
zasadnicza i część osnowy wiążącej tworzą długie przeploty na awersie tkaniny, przeplatając 
się w splocie prostym z wątkiem zasadniczym (rys. 12).

Tło na awersie lansowane jest wątkiem czarnym, na rewersie srebrnym. Wątek lansujący 
w kolorze poziomkowym, który tworzy wzór na rewersie tkaniny, w miejscu konturu pozostaje 
na rewersie pod wątkiem srebrnym, dając efekt rozmycia wzoru (rys. 11 po prawej). Poza 
konturem wzoru po obu stronach tkaniny wątek poziomkowy zawsze biegnie razem z czarnym 
wątkiem lansującym, a ponieważ biegnie pod nim, nie widać go na awersie (natomiast na 
rewersie nie widać czarnego).

Złożony splot prosty wątkowy (taqueté façonné)
Znakomita większość pasów wykonana jest w złożonym splocie prostym wątkowym. Na awer-
sie i rewersie tkaniny dominują pokrycia wątkowe i te właśnie różnokolorowe wątki tworzą na 
tkaninie zarówno tło, jak i barwne wzory. 

Złożony splot prosty wątkowy to technika bazująca na dwóch osnowach i minimum dwóch 
wątkach zasadniczych. Osnowa zasadnicza bywa też nazywana wypełniającą, pozostaje bowiem 
ukryta między wątkami zasadniczymi tworzącymi wzór na awersie i rewersie tkaniny. Druga 
osnowa nosi nazwę wiążącej, wskazującą na jej funkcję wiązania wątków zasadniczych. Wią-
zanie to odbywa się w splocie prostym. Na jedną nitkę osnowy wiążącej przypada jedna nitka 
osnowy zasadniczej. Choć czasem składa się ona z kilku pasm lub nitek, można je traktować 
jako jedną nitkę, gdyż przeplatają się stale w identyczny sposób. Oprócz dwóch lub trzech 
wątków zasadniczych w splocie taqueté façonné mogą być zastosowane wątki dodatkowe: 
lansujące i broszujące.

W przypadku zastosowania tylko dwóch wątków zasadniczych tkanina jest tkaniną dwu-
stronną: wzór na awersie stanowi odwrotność wzoru na rewersie, tak jak w przypadku 
tkaniny z rysunku 13. W przypadku większej liczby wątków zasadniczych na rewersie tkani-
ny w jednym przesmyku znajduje się razem kilka wątków, co powoduje, że wzór tkaniny na 
rewersie jest rozmyty, a kolory zmieszane. Z reguły liczba wątków zasadniczych nie przekra-
cza trzech. 

Rys. 13. Złożony splot prosty 
wątkowy, 2 wątki zasadnicze: 

złoty i srebrny (taqueté façonné,  
2 lats). Awers po prawej, rewers 

po lewej
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W tkaninach wykonanych złożonym splotem prostym wątkowym oprócz wątków zasadni-
czych stosowane są także wątki dodatkowe – lansujące lub broszujące, czasem jedne i drugie. 
Podczas analizy tkaniny wątki broszujące łatwo zidentyfikować – w partiach wzoru są z reguły 
wiązane jak trzeci wątek zasadniczy (rys. 14) – jednak z wątkami lansującymi jest czasami 
trudniej. W niektórych przypadkach wyglądają na pierwszy rzut oka jak kolejny wątek zasad-
niczy, jednak dokładniejsza analiza pokazuje, że przeplatają się z osnową w inny sposób. Przy-
kładem może być kilka pasów słuckich, m.in. kat. nr 11. W głowach i pólkach tego pasa wątek 
zasadniczy złoty tworzy tło, zaś zasadniczy czarny – kontur wzoru na awersie. Miętowo-zielony 
wątek w głowach i pólkach występuje tylko na wysokości zielonych elementów wzoru, co się 

Rys. 14. Złożony splot prosty wątkowy, 3 wątki 
zasadnicze (taqueté façonné, 3 lats), awers  
po lewej, rewers po prawej. Na awersie wzór 
wątkiem złotym, na rewersie wątki niebieski  
i zielony. Osnowa zasadnicza, osnowa wiążąca, 
3 wątki dodatkowe zasadnicze: złoty  
i 2 jedwabne – niebieski i zielony. Oznaczenia  
jak na rys. 4. Splot jest identyczny w partiach 
wzoru wykonanego wątkiem broszującym  
w przypadku zastosowania 2 wątków 
zasadniczych i 1 dodatkowego  
– broszującego

Rys. 15. Fragment pasa słuckiego (kat. nr 11). 
Na rewersie (po prawej), w miejscu przetarcia 
czarnego wątku, widać co drugą nitkę osnowy 
zasadniczej na wątku jasnozielonym
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zdarza także w przypadku trzeciego wątku zasadniczego. W partiach wzoru na awersie wątek 
ten przeplata się w splocie prostym z osnową wiążącą. Jednak w pozostałych partiach prze-
chodzi nad i pod dwiema kolejnymi nitkami osnowy. Jest zatem wiązany osnową wiążącą, tak 
jak wątek zasadniczy na rewersie, i dodatkowo przeplata się w splocie prostym z osnową za-
sadniczą. Nie jest więc wątkiem zasadniczym, a wątkiem dodatkowym.

Lampas
Lampas to technika wykonywania tkanin wzorzystych z jednym wątkiem zasadniczym  
i jedną osnową zasadniczą oraz z osnową wiążącą i wątkami dodatkowymi. Tło tworzy osnowa 
zasadnicza przeplatająca się z wątkiem zasadniczym w splocie prostym, atłasowym itd., zaś 
wzory na tkaninie tworzą wątki dodatkowe, czasem także wątek zasadniczy, wiązane osnową 
wiążącą, najczęściej w splocie prostym lub skośnym.

W kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie znajduje się jeden pas wykonany w technice 
lampasu, pochodzący z wytwórni w Lyonie (kat. nr 34, rys. 17). Osnowa zasadnicza w kolorze 
czarnym przeplata się z wątkiem zasadniczym, także czarnym, w splocie prostym (płóciennym). 
Osnowa wiążąca w kolorze czerwonym wiąże wątki dodatkowe także w splocie prostym. Jed-
na nitka osnowy wiążącej przypada na cztery nitki osnowy zasadniczej. Wątki dodatkowe to 
wątki lansujące i broszujące (rys. 18). 

Rys. 16. Złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki 
zasadnicze, wątek dodatkowy lansujący (taqueté 

façonné, 2 lats, trame lancée). Awers po lewej, 
rewers po prawej. U góry wzór wątkiem 
lansującym zielonym, u dołu – wątkiem 

zasadniczym złotym. Osnowa zasadnicza, 
osnowa wiążąca, 2 wątki dodatkowe 

zasadnicze: złoty i jedwabny niebieski, 1 wątek 
dodatkowy: jedwabny zielony. Oznaczenia jak 

na rys. 4
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Brzegi pasów
Pasy mają oryginalne brzegi boczne, zwane też krajkami. Tkano je na nitkach osnowy najczę-
ściej dużo grubszych niż nitki osnowy wiążącej i zasadniczej. Często były to wręcz sznurki, 
wielokrotnie skręcane z nitek jedwabnych, rzadziej lnianych. Wydaje się, że poszczególne 
manufaktury miały swoje własne sposoby tkania brzegów pasów. 

Pasy słuckie z manufaktury Radziwiłłów prowadzonej przez Jana Madżarskiego mają brze-
gi tkane na dwóch dość grubych nitkach osnowy w formie sznureczków jedwabnych, kilku-
krotnie skręconych, najczęściej z różnokolorowych nitek jedwabnych. Z kolei pasy z manufak-
tury Paschalisa Jakubowicza w Lipkowie mają brzegi tkane na trzech lub czterech grubszych 
dwojonych nitkach osnowy. 

Pochodzące z tej samej manufaktury (prawdopodobnie ze Słucka w ostatniej fazie działal-
ności) dwa pasy o identycznej ornamentyce, ale zupełnie innej kolorystyce mają brzegi bocz-
ne wykonane na dwóch amarantowych sznureczkach jedwabnych. 

Spośród trzech pasów lyońskich dwa mają ten sam typ brzegu na czterech jedwabnych 
dwojonych nitkach osnowy w splocie płóciennym, trzeci wykonany jest także na czterech 

Rys. 17. Fragment pasa lyońskiego  
(kat. nr 34). Lampas. Wątek lansujący złoty 
pokrywa całą powierzchnię tła. Jedynie 
gałązki i kontury kwiatów, wykonanych 
wątkami broszującymi, utkano w splocie 
prostym, czarnymi wątkiem zasadniczym  
i osnową zasadniczą

Ry. 18. Lampas. Od lewej: wzór wątkiem 
dodatkowym jedwabnym, wzór wątkiem 
dodatkowym złotym, wzór osnową 
zasadniczą i wątkiem zasadniczym. Osnowa 
zasadnicza, osnowa wiążąca, 1 wątek 
zasadniczy, 2 wątki dodatkowe: złoty  
i jedwabny różowy. Oznaczenia jak na rys. 4
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nitkach osnowy, w rypsie podłużnym. Wydaje się więc, że brzegi pasów są do pewnego 
stopnia charakterystyczne dla manufaktur, w których zostały wykonane. 

Kolorystyka pasów
Pasy kontuszowe, podobnie jak inne tekstylia, utraciły swoją pierwotną kolorystykę. Główna 
przyczyna to promieniowanie ultrafioletowe, które powoduje fotochemiczną degradację barw-
ników, co objawia się utratą kolorów. W celu określenia pierwotnej barwy poszczególnych 
nitek wykorzystano fragmenty, które nie były narażone na działanie światła, jak mniej ekspo-
nowana druga strona tkaniny – rewers. W niektórych przypadkach ślady oryginalnego wybar-
wienia odnajdywano na nitkach zawracających na granicy pomiędzy poszczególnymi partiami 
wzoru. Dużą pomocą były także fotografie w oświetleniu z filtrami UV i IR. 

Inną trudnością związaną z określeniem kolorystyki pasów był dobór właściwych nazw dla 
poszczególnych odcieni barw. Oprócz tradycyjnych zastosowano nazwy kolorów odwołujące 
się do natury, popularne wśród współczesnych projektantów, ale wywodzące się z XVIII-wiecz-
nej tradycji i praktyki. Tak więc obok kolorów niebieskiego, brązowego czy zielonego pojawia-
ją się perłowy, słomkowy, miętowy, tabaczkowy, poziomkowy i wiele innych. Oddają one choć 
w części oryginalną, bogatą i wyrafinowaną kolorystykę pasów, mogą także zainspirować i po-
budzić wyobraźnię widzów i czytelników.

Sposób opisu struktury pasów
Na podstawie analizy pasów sporządzone zostały noty opisujące ich strukturę. Oprócz rodzaju 
techniki podano dokładne opisy dotyczące liczby i rodzaju wątków zasadniczych i dodatkowych, 
użytych do wykonania poszczególnych kompozycyjnych części tkaniny. Podanie tak szczegóło-
wych danych jest konieczne ze względu na specyficzny charakter pasów kontuszowych.  
W większości katalogów opisywane są w taki sam sposób jak tkaniny metrażowe, choć tkane 

Rys. 19. Różne typy brzegów bocznych pasów 
kontuszowych

Rys. 20. Fragment pasa słuckiego (kat. nr 13). 
Zmiana wątków zasadniczych w połowie pólka
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były jako wyroby gotowe, z obustronnym brzegiem (krajką) oraz z brzegami początkowym  
i końcowym. Przede wszystkim jednak każdy z elementów kompozycji pasa – głowy, pólka, 
obrzeżenia, szlaczki – wykonywany był z pewnego zestawu wątków zasadniczych i dodatkowych, 
takich samych lub zupełnie różnych. W pewnym sensie pasy przypominają tapiserie. Dla przy-
kładu: w dzielonym na pół wciążu każda połowa tkana jest swoimi własnymi wątkami zasad-
niczymi, które na granicy połówek zawracają, wiążąc się wzajemnie, najczęściej wiązaniem 
prostym lub podwójnym, dokładnie w taki sposób jak w tapiseriach.

Istnieją również różnice w wątkach zasadniczych i dodatkowych w głowach i pólkach oraz 
obrzeżeniach. W ramach jednego pasa i oczywiście tej samej techniki wspólnej dla całości 
zmieniają się liczba i rodzaje wątków zasadniczych i dodatkowych. Dla przykładu: pólko wy-
konane jest trzema wątkami zasadniczymi; dwa z nich zawracają na granicy pólka i obrzeżenia. 
Jeśli nawet w obrzeżeniu istnieją motywy w tym samym kolorze, wykonywane są wątkiem 
dodatkowym broszującym z takiej samej nitki jedwabnej.

Z tego właśnie powodu w opisie struktury pasów wymienione zostały poszczególne ele-
menty i wykorzystane do ich wytkania wątki zasadnicze i dodatkowe. 

Jak już wspomniano, w notach dotyczących struktury określono oryginalną (na ile było to 
możliwe) kolorystykę pasów oraz charakterystykę poszczególnych nitek wykorzystywanych jako 
osnowy i wątki. 

Ostatnia część opisu zawiera uwagi dotyczące brzegów pasów, o ile te się zachowały i na 
ile pozwalała na to nieinwazyjna metoda analizy. 

Rys. 21. Fragment pasa słuckiego (kat. nr 11). 
Zmiana wątków na granicy pólka i obrzeżenia. 
Wątek w kolorze koralowym jest wątkiem 
zasadniczym w pólku. Taka sama nitka  
w obrzeżeniu jest wątkiem broszującym
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1. Nieśwież (?), przed 1767 
nr inw. ZKW/4658
pas lity dwustronny, jedwab (brzoskwiniowy, malachitowa zieleń), nitka złota
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 2–3 lats)
Głowy, obrzeżenia i obwódki
2 wątki zasadnicze: brzoskwiniowy i nitka złota
Pólka wzorzyste
3 wątki zasadnicze: złoty, brzoskwiniowy, zielony. Na awersie, na brzoskwiniowym tle, motyw 
złotych kółek. Na rewersie wątek zielony przez całą szerokość pólek, wiązany razem  
z wątkiem złotym lub brzoskwiniowym (zob. rys. 14 w Opisie technologicznym pasów 
kontuszowych)
Paski gładkie rozdzielające pólka
a. 2 wątki zasadnicze: brzoskwiniowy i złoty
b. 2 wątki zasadnicze: zielony i brzoskwiniowy 
c. 2 wątki zasadnicze: złoty i brzoskwiniowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) biała, jedwab, grubość 0,33–0,42 mm
osnowa wiążąca dwojona, biała, jedwab, grubość 0,28–0,32 mm
wątki:
nitka złota: srebrny złocony oplot S w formie blaszki na żółtym jedwabnym rdzeniu, grubość 
0,31 mm; oplot gęsty, rdzeń o niskim skręcie Z słabo widoczny, nitka płaszczona, złocenie 
zachowane w śladowych ilościach
nitki jedwabne wielokrotne, z niskim skrętem S, grubość 0,37–0,47 mm
wątek zielony: melanż pasm ciemnozielonych, kremowych i żółtych

Liczności nitek
wątki zasadnicze 66 (33 x 2)/cm, 87 (29 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi obszyte ręcznie, pas podszyty na całej długości (konserwacja); brak zakończeń 

2. Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW/3285
pas półlity czterostronny, jedwab (kremowy, zieleń oliwkowa, ciemny morski, ciemny granat, 
jasnoniebieski, amarant, różowy, łososiowy, jasnobeżowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2 lats, trames brochées)
Głowy i obrzeżenia dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: srebrny/złoty i morski. Wątki broszujące: nić 
jedwabna w kolorach kremowym, jasnobeżowym, różowym/łososiowym, jasnoniebieskim/
granatowym. Na awersie wątki złoty/srebrny tworzą tło dla kwiatowych bukietów, wątek 
morski tworzy kontury broszowanych motywów (zob. rys. 13). Na rewersie, w broszowanych 
partiach wzoru, wątki zasadnicze wiązane razem. Na awersie wątki broszujące w splocie 
prostym z osnową wiążącą (zob. rys. 14)
Pólka gładkie, dzielone
po 2 wątki zasadnicze: łososiowy i kremowy / oliwkowy i amarant
Obwódki 
po 2 wątki zasadnicze: morski i srebrny/złoty
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Charakterystyka nitek
osnowa (wypełniająca) jasnoróżowa, 3 pasma w różnych odcieniach kremu i różu, jedwab, 
grubość 0,35 mm
osnowa wiążąca łososiowa, dwojona, jedwab, grubość 0,17–0,2 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu, grubość 0,26–0,31 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu, grubość 0,26–0,31 mm
oplot stosunkowo rzadki, dobrze widoczny rdzeń o wysokim skręcie Z
nitki jedwabne wielokrotne z niskim skrętem, grubość 0,33–0,37 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 72 (36 x 2)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 nitkach osnowy – wielokolorowych sznureczkach jedwabnych, z których 
zewnętrzny skręcony jest z nitek w kolorze łososiowym, kremowym i morskim Z2(S3Z); 
zakończenia: granatowy wątek w splocie płóciennym z obu osnowami

3. Słuck, 1767–1780
nr inw. FC-ZKW/1624 (ZKW-dep.FC/260)
pas lity czterostronny, jedwab (hebanowy, miodowy, kremowy, koralowy, amarant, jasny turkus, 
jasnoniebieski), nitka złota
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2–3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2–3 lats, trames brochées)
Głowy, obrzeżenia i pólka z motywem kwiatowych gałązek 
2 wątki zasadnicze: hebanowy i złoty; wątki broszujące: miodowy, kremowy, koralowy, 
jasnoniebieski. Na awersie wątek złoty tworzy tło dla kwiatowych krzaczków, wątek czarny  
– kontury kwiatów i listków oraz gałązki. Na awersie wątki broszujące w splocie prostym  
z osnową wiążącą. Na rewersie, w partiach broszowanych, oba wątki zasadnicze wiązane 
razem
Pólka jednolite wąskie
3 wątki zasadnicze: turkusowy, złoty i koralowy. Na awersie wzór koralowych kwiatów  
i turkusowych liści na złotym tle, na rewersie tło koralowe. Wątki nietworzące wzoru  
na awersie wiązane po 2 na rewersie tkaniny (zob. rys. 14)
Pólka dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty oraz kremowy/amarant
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: czarny i złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) w odcieniach beżu i różu, jedwab, grubość 0,41 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, dwojona, jedwab, grubość 0,14–0,22 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na kremowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,21 mm; rdzeń o niskim skręcie Z; oplot gęsty; nieliczne pozostałości złocenia
nitki jedwabne wielokrotne z bardzo niskim skrętem, grubość 0,32 mm
wątek hebanowy: czarny z pasmem zielonych włókien

Liczności nitek
wątki zasadnicze 88 (44 x 2)/cm, 117 (39 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm
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Brzegi na 2 nitkach osnowy, prawdopodobnie lnianych; pierwsza S2Z, grubość 0,75 mm, 
druga, zewnętrzna, Z2S, grubość 0,52 mm

4.  Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW/1159
pas lity czterostronny, jedwab (kasztanowy, łososiowy, brzoskwiniowy, modry, wiosenna zieleń), 
nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe: wątek lansujący, wątki 
broszujące (taqueté façonné, 2 lats, trame lancée, trames brochées) 
Głowy, pólka wzorzyste, dzielone 
2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty/srebrny, kasztanowy. Wątek lansujący zielony. Wątki 
broszujące: łososiowy, modry, srebrny/złoty (na alternatywnym tle). Na awersie wątek złoty/srebrny 
tworzy tło, zaś kasztanowy – kontury broszowanych i lansowanych motywów. Zielony wątek 
lansujący w głowach i pólkach tylko na wysokości zielonego wzoru, na awersie w splocie prostym 
z osnową wiążącą. W pozostałej części nad i pod dwiema kolejnymi nitkami osnowy (wiązany 
osnową wiążącą tak jak wątek zasadniczy na rewersie i dodatkowo w splocie prostym z osnową 
wypełniającą – zob. rys. 16). Wątki broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą
Obrzeżenia dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: kasztanowy, złoty/srebrny; wątki broszujące: 
łososiowy, modry, zielony, srebrny/złoty (na alternatywnym tle)
Pólka gładkie, dzielone 
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: brzoskwiniowy i niebieski / łososiowy i kasztanowy
Obwódki dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: kasztanowy na całej szerokości i złoty/srebrny

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) jasnoróżowa, pasma w różnych odcieniach kremu i różu, 
jedwab, grubość 0,33 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, dwojona, jedwab, grubość 0,15–0,2 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na żółtym rdzeniu jedwabnym,  
a w części pasa na kremowym, grubość 0,21–0,25 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,21–0,25 mm
oplot stosunkowo rzadki, dobrze widoczny rdzeń, nitka lekko spłaszczona
nitki jedwabne wielokrotne z niskim skrętem S, grubość 0,31–0,34 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 80 (40 x 2)/cm,120 (40 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 jedwabnych nitkach osnowy Z2S, z kasztanowych i kremowych nitek, grubość 0,69 mm

5.  Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW-dep.FC-ZKW/1735 (ZKW-dep.FC/984)
pas lity czterostronny, jedwab (szaroniebieski, gołębi, morelowy, bladoróżowy, brzoskwiniowy, 
miodowy, perłowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, dodatkowe wątki broszujące (taqueté 
façonné, 2 lats, trames brochées) 
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Głowy i obrzeżenia dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: szaroniebieski i srebrny/złoty. Wątki broszujące  
w kolorze gołębim i perłowym oraz złote/srebrne w głowach i obrzeżeniach, na 
alternatywnym metalowym tle. Na awersie tkaniny wątek srebrny/złoty tworzy tło, wątek 
szaroniebieski – kontury wzorów, gałązki, pączki i elementy kwiatów (zob. rys. 13). Na awersie 
wątki broszujące w splocie prostym z osnową wiążącą. W partiach broszowanych wątki 
zasadnicze wiązane razem na rewersie tkaniny (zob. rys. 14)
Pólka wzorzyste, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: szaroniebieski i srebrny/złoty; wątki broszujące  
w kolorze gołębim i perłowym
Pólka gładkie, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: morelowy i miodowy / brzoskwiniowy  
i bladoróżowy
Obwódki dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: szaroniebieski i srebrny/złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) w odcieniach kremowego i amarantowego, jedwab, 
grubość 0,32 mm
osnowa wiążąca dwojona, biała i amarantowa, jedwab, grubość 0,16–0,2 mm; 2 kolory  
w rytmie aaaaaaaaaababbabab
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na siarkowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,28 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,32 mm
oplot niezbyt gęsty, widoczny rdzeń o skręcie Z
nitki jedwabne wielokrotne, z bardzo niskim skrętem S, grubość 0,32 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 72 (36 x 2)/cm
osnowa 34 (17 x 2)/cm

Brzegi na 2 nitkach osnowy, prawdopodobnie lnianych lub lniano-jedwabnych; pierwsza S2Z, 
grubość 0,75 mm, druga S2Z, grubość 0,58 mm

6. Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW/4114
pas lity czterostronny, jedwab (miętowy, miodowy, oliwkowy, jasny błękit, ciemny morski, 
koralowy, cielisty), nitka złota, nitka srebrna

Splot
złożony splot prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe: wątek lansujący, wątki 
broszujące (taqueté façonné, 2–3 lats, trame lancée, trames brochées) 
Głowy i pólka z ornamentem kwiatowym
2 wątki zasadnicze: złoty (o dwóch grubościach) i czarny. Wątek lansujący oliwkowy. Wątki 
broszujące: koralowy, kremowy i jasnoniebieski oraz (tylko w głowach) miętowy (kontur 
kwiatów) i miodowy (kopczyk). Na awersie wątek złoty tworzy tło, czarny – kontur broszowanych  
i lansowanych elementów wzoru. W motywie kopczyka pojedyncze pokrycia wątkiem złotym 
dają efekt plastyczności wzoru. Oliwkowy wątek lansujący w głowach i pólkach tylko na wysokości 
oliwkowych motywów. W partiach wzoru w splocie prostym z osnową wiążącą. W pozostałej 
części nad i pod dwiema kolejnymi nitkami osnowy (zob. rys. 16). Na awersie wątki broszujące  
w splocie prostym z osnową wiążącą. W głowach wątek złoty grubszy, w pólkach cienki
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Obrzeżenia 
2 wątki zasadnicze: złoty i czarny; wątki broszujące: koralowy, kremowy, oliwkowy  
i jasnoniebieski
Pólka szersze, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: cienki złoty oraz koralowy/biały 
Pólka wąskie, dzielone
po 3 wątki zasadnicze w połówkach pasa: srebrny, koralowy oraz cielisty/morski; na rewersie 
po 2 wiązane razem
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: srebrny złocony cienki i czarny

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): pasma amarantowe i oliwkowe, jedwab, grubość 0,41 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa i amarantowa, dwojona, jedwab, grubość 0,13–0,2 mm
2 kolory, amarant i jasny róż, powtarzają się regularnie w rytmie aaaararrar 
wątki:
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,28 mm
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na słomkowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,21–0,24 mm
nitka złota cienka: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu,  
grubość 0,18 mm
oplot stosunkowo gęsty i mocny, rdzeń o wysokim skręcie Z
nitki jedwabne z bardzo niskim skrętem, grubość 0,22–0,39 mm
wątek ciemny morski: melanż niebieskiego i zielonego

Liczności nitek
wątki 82 (41 x 2)/cm, 99 (33 x 3)/cm
osnowa 34 (17 x 2)/cm

Brzegi na 2 nitkach osnowy w formie kolorowych sznureczków; pierwszy z nitek jedwabnych  
w kolorach niebieskim, żółtym i jasnoróżowym Z2(S3S), grubość 1,17 mm; drugi, zewnętrzny, 
z nitek jedwabnych w kolorach niebieskim i jasnoróżowym Z2S, grubość 0,58 mm

7.  Słuck, 1780–1807
nr inw. ZKW/4108
pas lity czterostronny, jedwab (hebanowy brąz, beżowy, jasnobłękitny, morski, kremowy, cielisty, 
słomkowy), nitka srebrna, nitka złota
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2–3 lats, trames brochées) 
Głowy i obrzeżenia dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: hebanowy i srebrny/złoty. Wątki broszujące: morski, 
kremowy, cielisty, beżowy, jasnobłękitny. Na awersie tkaniny wątek srebrny/złoty tworzy tło, 
wątek hebanowy – gałązki oraz kontury kwiatów i liści (zob. rys. 13). Na awersie wątki 
broszujące w splocie prostym z osnową wiążącą. W partiach broszowanych wątki zasadnicze 
wiązane razem na rewersie tkaniny (zob. rys. 14)
Pólka wąskie, dzielone
po 3 wątki zasadnicze w połówkach pasa: srebrny/złocony oraz kremowy i cielisty, na rewersie 
po 2 wiązane razem (zob. rys. 14)
Pólka szersze, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty i hebanowy / srebrny i słomkowy
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Pólka z ornamentem kwiatowym, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: srebrny/złoty i hebanowy; wątki broszujące: 
jasnobłękitny, cielisty i kremowy
Obwódki
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: hebanowy i srebrny/złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) w odcieniach jasnego różu z pojedynczymi pasmami 
amarantowego, jedwab, grubość 0,41 mm
osnowa wiążąca dwojona, jedwab, grubość 0,17–0,29 mm; 2 kolory, amarant i jasny róż,  
w nieregularnym rytmie a 11r a 18r a 11r a 11r a 32r 
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na słomkowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,25 mm 
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,25 mm 
oplot dość gęsty, widoczny rdzeń o skręcie Z 
nitki jedwabne wielokrotne z bardzo niskim skrętem, grubość 0,32–0,42 mm
wątek hebanowy: melanż pasm granatowo-brązowych
wątek gołębi: melanż szarego i niebieskiego

Liczności nitek
wątki ogółem 70 (35 x 2)/cm, 99 (33 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 jedwabnych nitkach osnowy w kolorze kremowym; pierwsza S2Z, grubość 0,66 mm,  
druga Z2S, grubość 0,66 mm

8. Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW-dep.FTS/772
pas półlity czterostronny, jedwab (błękit pruski, koralowy, seledynowy, niebieski, jasnoróżowy, 
kremowy, beżowy, amarantowy, słomkowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2 lats, trames brochées)
Głowy, pólka o wzorze kwiatowym i obrzeżenia 
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: błękit pruski oraz złoty lub srebrny. Wątki 
broszujące: nitki jedwabne w kolorach koralowym, niebieskim, beżowym, seledynowym  
i jasnoróżowym. Wątki zasadnicze tworzą na awersie złote/srebrne tło oraz zielononiebieski 
kontur dla elementów wzoru wykonanych wątkami broszującymi. W broszowanych partiach 
wzoru wątek broszujący zachowuje się jak 3. wątek zasadniczy wiązany osnową wiążącą  
w splocie prostym, a 2 wątki zasadnicze biegną razem na rewersie tkaniny (zob. rys. 14)
Pólka dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: kremowy i słomkowy / amarantowy i beżowy; 
tworzą tło na awersie i rewersie. Wątki broszujące: złoty/srebrny. Broszowany wzór na 
krańcach pólek: długie pokrycia wątkowe, niewiązane osnową, przechodzą na drugą stronę 
tkaniny i zawracają, tworząc geometryczny wzór na awersie i rewersie
Obwódki 
2 wątki zasadnicze złoty/srebrny i ciemnoniebieski tworzą geometryczny wzór

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): pasma jedwabiu w różnych odcieniach różu, bieli  
i niebieskiego, grubość ok. 0,5 mm
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osnowa wiążąca dwojona w kolorze jasnoróżowym, jedwab, grubość 0,15–0,21 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym jedwabnym rdzeniu,  
grubość 0,27–0,29 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym jedwabnym rdzeniu,  
grubość 0,26–0,31 mm
gęsty oplot, rdzeń słabo widoczny, nitki lekko płaszczone
nitki jedwabne wielokrotne z niskim skrętem S, grubość 0,29–0,32 mm 

Liczności nitek
wątki zasadnicze 80 (40 x 2)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi o szerokości ok. 1,9 mm na 2 nitkach osnowy – jedwabnych sznureczkach o grubości 
0,92 i 0,7 mm, z których zewnętrzny skręcony jest z jasnozielonych i kremowych nitek

9. Słuck, 1767–1780
nr inw. FC-ZKW/637 (ZKW-dep.FC/251)
pas lity dwustronny, jedwab (czarny, wiosenna zieleń, koralowy, róż cielisty, kość słoniowa, 
lazurowy, beżowy), nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe: wątek lansujący  
i wątki broszujące (taqueté façonné, 2–3 lats, trame lancée, trames brochées) 
Głowy, pólka najszersze
2 wątki zasadnicze: złoty i czarny, wątek lansujący zielony. Wątki broszujące: koralowy, kość 
słoniowa, lazurowy, beżowy. Wątek złoty tworzy tło, czarny – kontur broszowanych  
i lansowanych motywów. Zielony wątek lansujący w głowach i pólkach tylko na wysokości 
zielonych elementów wzoru. W miejscach zielonych motywów, w splocie prostym z osnową 
wiążącą, w pozostałej części nad i pod dwiema kolejnymi nitkami osnowy (wiązany osnową 
wiążącą tak jak wątek zasadniczy na rewersie i dodatkowo w splocie prostym z osnową 
wypełniającą – zob. rys. 16). Wątki broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą
Obrzeżenia
2 wątki zasadnicze: złoty i czarny; wątki broszujące: koralowy, kość słoniowa, lazurowy, 
beżowy, wiosenna zieleń
Pólka wąskie
3 wątki zasadnicze: srebrny, lazurowy i cielisty róż; 1 tworzy wzór na awersie, na rewersie  
2 pozostałe wiązane razem (zob. rys. 14)
Pólka szersze
2 wątki zasadnicze: srebrny i koralowy
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: srebrny i czarny

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) jasnoróżowa, pasma w kolorach niebieskim, różowym  
i białym, jedwab, grubość 0,41 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa i amarantowa, dwojona, jedwab, grubość 0,15–0,22 mm
2 kolory, amarant i jasny róż, powtarzają się regularnie w rytmie arrarrrrrr
wątki:
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,21–0,22 mm; oplot stosunkowo gęsty i mocny, nitka lekko fryzowana; rdzeń  
o wysokim skręcie Z
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nitki jedwabne wielokrotne, z bardzo niskim skrętem, grubość 0,27–0,31 mm 
wątek jedwabny czarny zmieszany z pasmem oliwkowym

Liczności nitek
wątki srebrne 41/cm
wątki jedwabne 41/cm
wątki ogółem 76 (38 x 2)/cm, 108 (36 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 grubych jedwabnych nitkach osnowy; pierwsza w kolorze beżowo-kremowym S2Z, 
grubość 0,98 mm; druga Z2(S3Z) w kolorach niebieskim, kremowym, jasnoróżowym,  
grubość 0,91 mm

10. Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW-dep.FTS/771
pas lity dwustronny, jedwab (czarny, wiosenna zieleń, jasnoróżowy, amarant, łososiowy, błękitny, 
niebieski, beżowy i biały), nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe: wątek lansujący i wątki 
broszujące (taqueté façonné, 2 lats, trames brochées, trame lancée) 
Głowy, pólka szerokie z wzorem kwiatowym
2 wątki zasadnicze: srebrny i czarny, wątki dodatkowe: wątek lansujący zielony, wątki broszujące: 
jasnoróżowy, łososiowy, błękitny, beżowy (tylko w głowach). Na awersie wątek srebrny tworzy 
tło, czarny – kontur wzoru. Zielony wątek lansujący w głowach i pólkach tylko na wysokości 
zielonych motywów. Na awersie, w miejscach zielonych elementów wzoru, wiązany w splocie 
prostym z osnową wiążącą, w pozostałych partiach – nad i pod dwiema kolejnymi nitkami 
osnowy (zob. rys. 16). Wątki broszujące na awersie wiązane w splocie prostym osnową wiążącą
Obrzeżenia 
2 wątki zasadnicze: srebrny i czarny. Wątki dodatkowe broszujące: łososiowy, jasnoróżowy, 
biały, błękitny, wiosenna zieleń. Na awersie wątek srebrny tworzy tło, czarny – kontury 
motywów. Wypełnienia motywów wątkami broszującymi
Pólka wąskie
2 wątki zasadnicze: srebrny i niebieski. Wątek dodatkowy lansujący, amarantowy. Na awersie 
wątek srebrny tworzy tło, niebieski – motyw w postaci listków (na rewersie odwrotnie). Wątek 
dodatkowy lansujący na awersie tworzy motyw w postaci stylizowanych kwiatków, w splocie 
prostym z osnową wiążącą. W pozostałej części nad i pod dwiema kolejnymi nitkami osnowy 
(wiązany osnową wiążącą tak jak wątek zasadniczy na rewersie i dodatkowo w splocie 
prostym z osnową zasadniczą – zob. rys. 16)
Pólka szersze
2 wątki zasadnicze: srebrny i amarantowy. Na awersie wątek srebrny tworzy tło, amarantowy  
– wzór w formie stylizowanych krzaczków i rozetek, na rewersie odwrotnie (zob. rys. 13)
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: srebrny i czarny 

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) jasnoróżowa z pasmami w kolorze białym, jedwab,  
grubość 0,41 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa dwojona, jedwab, grubość 0,13–0,16 mm
wątki:
nitka srebrna: oplot S ze srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym Z, grubość 0,20–0,22 mm
nitki jedwabne wielokrotne z bardzo niskim skrętem, grubość 0,27–0,3 mm
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Liczności nitek
wątki zasadnicze 82 (41 x 2)/cm
osnowa ogółem 30 (15 x 2)/cm

Brzegi o szerokości 1,9 mm na 2 nitkach osnowy skręconych z nitek jedwabnych  
w kolorach niebieskim, błękitnym i białym; pierwsza S2Z, grubość 0,58 mm, druga 
wielokrotna o grubości 0,81 mm

11. Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW-dep.FTS/722
pas lity czterostronny, jedwab (heban, koralowy, perłowy, kremowy, różowy, miętowo-zielony, 
miętowy, jasnoniebieski), nitka złota
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe: wątek lansujący, wątki 
broszujące (taqueté façonné, 2 lats, trames brochées, trame lancée) 
Głowy 
2 wątki zasadnicze: srebrny i hebanowy. Wątek lansujący miętowy (w dolnej części głów 
melanżowy, miętowy z zielonym). Wątki broszujące: koralowy, lazurowy, jasny róż i kremowy. 
Na awersie wątek złoty tworzy tło, hebanowy – kontury dla broszowanych motywów  
(zob. rys. 13). Wątki broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą. W partiach 
broszowanych, na rewersie tkaniny, wątki zasadnicze wiązane razem (zob. rys. 14). Wątek 
lansujący tylko na wysokości wzorów w kolorze miętowym. W partiach miętowych motywów 
na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą. W pozostałej części nad i pod dwiema 
kolejnymi nitkami osnowy (wiązany osnową wiążącą tak jak wątek zasadniczy na rewersie  
i dodatkowo w splocie prostym z osnową wypełniającą – zob. rys. 16) 
Obrzeżenia
2 wątki zasadnicze: złoty i hebanowy; wątki broszujące w kolorach jasnoniebieskim, 
koralowym, miętowym lub miętowo-zielonym
Pólka szerokie z ornamentem kwiatowym
2 wątki zasadnicze: złoty i heban; wątek lansujący miętowy (jak w głowach); wątki broszujące: 
koralowy, jasnoniebieski i jasny róż
Pólka wąskie
3 wątki zasadnicze: złoty, koralowy i miętowy, na rewersie tkaniny po 2 wiązane razem  
(zob. rys. 14)
Pólka dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty i hebanowy / srebrny i perłowy 
Obwódki
2 zasadnicze wątki: złoty i hebanowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) wielokolorowa: jasnoniebieski, żółto-zielony, koral, jedwab, 
grubość 0,48 mm
osnowa wiążąca dwojona, jedwab, jasny łosoś, grubość 0,14–0,25 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,24 mm, płaszczona; oplot niezbyt gęsty, widoczny rdzeń o skręcie Z 
nitki jedwabne wielokrotne z bardzo niskim skrętem, grubość 0,29–0,36 mm
hebanowy: ciemnobrązowy z domieszką zielonych włókien
różowy: melanż pasm różowych i kremowych
miętowo-zielony: melanż pasm w kolorach wiosennej zieleni i miętowym)
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Liczności nitek
wątki zasadnicze 99 (33 x 3)/cm, 80 (40 x 2)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 jedwabnych nitkach osnowy; pierwsza z nitek kremowych i różowych Z2(S2Z),  
grubość 0,69 mm, druga z nitek koralowych, różowych i niebieskich Z2(S3Z),  
grubość 0,81 mm

12.  Słuck, 1767–1780
nr inw. ZKW/1160
pas półlity czterostronny, jedwab (brąz umbra, oberżyna, jasny grynszpan, morelowy, kremowy, 
modry, jasnoniebieski), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2 lats, trames brochées)
Głowy i obrzeżenia 
2 wątki zasadnicze: złoty i brązowy. Wątki broszujące: nitka srebrna i nitki jedwabne  
w kolorach modrym i jasnoniebieskim, morelowym i kremowym. Wątki zasadnicze tworzą  
na awersie złote tło oraz brązowy kontur dla wzoru wykonanego wątkami broszującymi.  
Na rewersie tło brązowe. W broszowanych partiach wzoru wątki zasadnicze wiązane razem 
na rewersie. Wątki broszujące na awersie wiązane osnową wiążącą w splocie prostym  
(zob. rys. 13 i 14)
Pólka dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: kremowy i jasny grynszpan / morelowy i oberżyna; 
tworzą tło na awersie i rewersie. Wątek broszujący złoty. Broszowany wzór na krańcach pólek: 
długie pokrycia wątkowe niewiązane osnową przechodzą na drugą stronę tkaniny  
i zawracają, tworząc geometryczny wzór na awersie i rewersie
Obwódki 
2 wątki zasadnicze, złoty i brązowy, tworzą geometryczny wzór

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): po 4 pasma w różnych odcieniach różu i żółtego, jedwab, 
grubość 0,48 mm
osnowa wiążąca dwojona, jasnoróżowa, jedwab, grubość 0,15–0,19 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie złotej lub srebrnej złoconej blaszki na białym jedwabnym 
rdzeniu, grubość 0,27 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym jedwabnym rdzeniu,  
grubość 0,31 mm
oplot gęsty, rdzeń w wysokim skręcie Z, słabo widoczny, nitki lekko płaszczone
nitki jedwabne wielokrotne z niskim skrętem S, grubość 0,26–0,32 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 84 (42 x 2)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 nitkach osnowy – sznureczkach jedwabnych, z których zewnętrzny skręcony jest  
z niebieskich i żółtych nitek; zakończenia: brązowy wątek w splocie płóciennym z 2 osnowami 
łącznie
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13. Słuck, po 1807
nr inw. ZKW/2643
pas półlity czterostronny, jedwab [tabaczkowy, morski (melanż niebieskiej i oliwkowo-zielonej), 
błękitny, orzechowy, jasnoniebieski, beż, cielisty, kremowy], nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące  
(taqueté façonné, 2 lats, trames brochées
Głowy i obrzeżenia
2 wątki zasadnicze: złoty i tabaczkowy. Wątki broszujące: nitka srebrna, nitki jedwabne  
w kolorach orzechowym, jasnoniebieskim, beżowym, łososiowym. Na awersie wątek złoty 
tworzy tło, tabaczkowy – kontury dla broszowanych wzorów (zob. rys. 13). W partiach 
broszowanych wzorów wątki zasadnicze wiązane razem na rewersie tkaniny. Wątki broszujące 
na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą (zob. rys. 14)
Pólka dzielone 
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: morski i kremowy / błękitny i cielisty
Obwódki
2 wątki zasadnicze: złoty i tabaczkowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) kremowa, jedwab, grubość 0,43 mm
osnowa wiążąca kremowa, pojedyncze nitki w kolorze purpurowym (jedna wiązana  
w połowie długości pasa z kremową), jedwab, grubość 0,2–0,35 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 
0,25 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,25 mm
oplot gęsty, rdzeń niewidoczny, zachowane śladowe ilości złocenia
nitki jedwabne wielokrotne z bardzo niskim skrętem, grubość 0,35–0,42 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 68 (34 x 2)/cm
osnowa 34 (17 x 2)/cm

Brzegi na 2 jedwabnych nitkach osnowy w kolorze beżowym: pierwsza Z2S, grubość 1,16 mm, 
druga S2Z, grubość 0,87 mm; zakończenia: tabaczkowy wątek w splocie płóciennym  
z 2 osnowami łącznie

14. Słuck, 1780–1807
nr inw. ZKW/2819
pas lity czterostronny, jedwab (hebanowy, jasny koral, niebiesko-szary, jasnobłękitny, 
seledynowy, morelowy, kremowy, biały, słomkowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2 lats, trames brochées) 
Głowy, obrzeżenia i pólka z ornamentem kwiatowym, dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty/srebrny i hebanowy. Wątki broszujące  
w kolorach niebiesko-szarym, seledynowym, jasnobłękitnym, białym, koralowym, morelowym, 
kremowym i nitki srebrne/złote na alternatywnym metalowym tle. Na awersie wątek złoty/
srebrny tworzy tło, hebanowy – kontury broszowanych motywów (zob. rys. 13). Wątki 
broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą. W partiach broszowania oba 
wątki zasadnicze wiązane razem na rewersie tkaniny (zob. rys. 14)
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Pólka wąskie
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: srebrny/złoty z wątkiem zasadniczym błękitnym 
(wątki srebrne i złote zastosowane w połówkach przeciwstawnych do głów)
Pólka szerokie, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty i słomkowy / srebrny i biały
Obwódki
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty/srebrny i hebanowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) morelowa, grubość 0,39 mm
osnowa wiążąca dwojona, morelowa, grubość 0,14–0,27 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie złotej (złoconej?) blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,27 mm; oplot gęsty, słabo widoczny rdzeń
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,29 mm;  
oplot rzadszy, widoczny rdzeń o skręcie Z; nitki lekko spłaszczone 
nitki jedwabne wielokrotne z bardzo niskim skrętem S, grubość 0,29–0,4 mm
jasne kolory o niewielkim zróżnicowaniu barw, zachowanych lepiej na rewersie

Liczności nitek
wątki zasadnicze 72 (36 x 2)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 2 jedwabnych nitkach osnowy w kolorze kremowym; pierwsza S2Z, druga, 
zewnętrzna, Z2S, grubość 0,87 mm

15.  Słuck (?), 2. połowa XIX w.
nr inw. FC-ZKW/636 (ZKW-dep.FC/250)
pas lity dwustronny, jedwab (malinowy, ceglasty, kremowy, szarozielony – khaki, czekoladowy), 
nitka złota
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 3 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 3 lats) 
Głowy, obrzeżenia poziome z obwódkami
3 wątki zasadnicze: złoty, malinowy, szarozielony. Na złotym tle malinowe bukiety kwiatowe  
z konturem wątkiem szarozielonym. Efekt dekoracyjny stanowią dodatkowe pokrycia osnowy 
wypełniającej kremowej na malinowych płatkach kwiatów, co daje wrażenie plastyczności 
wzoru. Na rewersie po 2 wątki wiązane razem (zob. rys. 14)
Pólka 
a. 3 wątki zasadnicze: ceglasty, szarozielony, złoty
b. 3 wątki zasadnicze: szarozielony, czekoladowy, złoty
na rewersie po 2 w jednym przesmyku
Obwódki pomiędzy pólkami 
3 wątki zasadnicze: szarozielony, kremowy, złoty. Wątki kremowe i złote tworzą wzór  
na awersie, na rewersie wiązane razem z wątkiem szarozielonym
Paski pionowe z karpiołuską
Po 3 wątki zasadnicze: złoty, szarozielony oraz trzeci, taki jak w przylegającej obwódce lub 
pólku: kremowy, czekoladowy lub ceglasty (na rewersie przez całą szerokość pionowego 
pasa). Na awersie tkaniny wątki metalowy i szarozielony tworzą złotą karpiołuskę  
z szarozielonym konturem
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Obrzeżenia pionowe z obwódkami
Po 3 wątki zasadnicze: szarozielony, złoty oraz trzeci, jak w obwódkach i pólkach na tej samej 
wysokości pasa: kremowy, czekoladowy lub ceglasty. Kolorystyka motywów w obrzeżeniach 
odpowiada kolorystyce pólek

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) kremowa, jedwab, grubość 0,35 mm
osnowa wiążąca kremowa, jedwab, grubość 0,18 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na siarkowożółtym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,17 mm; oplot gęsty, rdzeń słabo widoczny
nitki jedwabne, grubość 0,36–0,42 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 54 (18 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm 

Brzegi na 2 amarantowych jedwabnych nitkach osnowy, grubość 0,79 mm i 0,44 mm; 
zakończenia rolowane i podszyte nitką jedwabną

16.  Słuck (?), 2. połowa XIX w.
nr inw. ZKW/584 
pas lity dwustronny, jedwab (kremowy, miodowy, szaroniebieski, czekoladowy, łososiowy), nitka 
srebrna
pas o strukturze i ornamentyce identycznej jak kat. nr 15, w innej kolorystyce
Splot

złożony prosty wątkowy, 3 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 3 lats) 
Głowy, obrzeżenia poziome wraz z obwódkami
3 wątki zasadnicze: srebrny, kremowy, czekoladowy. Na srebrnym tle kremowe bukiety 
kwiatowe z konturem wątkiem czekoladowym. Efekt dekoracyjny stanowią dodatkowe 
pokrycia osnowy wypełniającej kremowej na kremowych płatkach kwiatów, co daje wrażenie 
plastyczności sylwetowo potraktowanego wzoru. Na rewersie 2 wątki wiązane razem  
(zob. rys. 14) 
Pólka 
a. 3 wątki zasadnicze: miodowy, czekoladowy, srebrny
b. 3 wątki zasadnicze: łososiowy, czekoladowy, srebrny
Obwódki między pólkami 
3 wątki zasadnicze: czekoladowy, kremowy, złoty. Wątki czekoladowy i srebrny tworzą wzór 
na awersie, na rewersie wiązane razem z kremowym wątkiem
Paski pionowe z karpiołuską
Po 3 wątki zasadnicze: czekoladowy, srebrny oraz trzeci, taki jak w przylegającej obwódce  
lub pólku – kremowy, łososiowy lub miodowy (na rewersie przez całą szerokość pionowego 
paska). Na awersie tkaniny wątki metalowy i czekoladowy tworzą srebrną karpiołuskę  
z czekoladowym konturem
Obrzeżenia poziome wraz z obwódkami
Po 3 wątki zasadnicze: czekoladowy, srebrny oraz trzeci, jak na szlaczkach i pólkach na tej 
samej wysokości pasa: kremowy, łososiowy lub miodowy. Kolorystyka motywów na 
obrzeżeniach odpowiada kolorystyce obwódek i pólek

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) beżowo-kremowa, jedwab, grubość 0,31 mm
osnowa wiążąca beżowa, jedwab, grubość 0,15 mm
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wątki:
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na jasnobeżowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,29 mm; oplot bardzo gęsty, słabo widoczny rdzeń o niskim skręcie Z, nitki 
płaszczone
nitki jedwabne, grubość 0,31–0,43 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 54 (18 x 3)/cm
osnowa 34 (17 x 2)/cm

Brzegi na 2 amarantowych jedwabnych nitkach osnowy, grubość 0,84 mm i 0,77 mm

17.  Warszawa lub Lipków, 1787–1790
nr inw. FC-ZKW/633 (ZKW-dep.FC/248)
pas lity dwustronny, jedwab (zieleń, łososiowy, kremowy), nitka złota
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątek dodatkowy lansujący (taqueté façoné,  
2 lats, trame lancée) 
Głowy, obrzeżenia, pólka z wzorem kwiatowym 
2 wątki zasadnicze: złoty i zielony. Na awersie wątek złoty tworzy tło, zielony – motywy 
zdobnicze (zob. rys. 13)
Pólka z wzorem geometrycznym 
2 wątki zasadnicze: łososiowy i kremowy. Wątek lansujący złoty: długie, niewiązane osnową 
nitki wątku tworzą geometryczny ornament na awersie i rewersie pasa
Obwódki pólek z wzorem geometrycznym (gładkie szlaczki)
2 wątki zasadnicze: łososiowy i zielony
Obwódki
2 wątki zasadnicze: złoty i zielony 

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): pasma łososiowe, amarantowe i zielone, jedwab,  
grubość 0,35 mm
osnowa wiążąca kremowa, pojedyncze nitki amarantowe, jedwab, grubość 0,15–0,25 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na kremowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,24 mm; oplot gęsty, rdzeń słabo widoczny, nitka spłaszczona 
nitki jedwabne dwojone z bardzo niskim skrętem, grubość 0,31–0,37 mm
wątek zielony – szmaragdowa zieleń (melanż zielonego z niebieskim)

Liczności nitek
wątki zasadnicze 70 (35 x 2)/cm
osnowa 42 (21 x 2)/cm

Brzegi na 4 jedwabnych nitkach osnowy w odcieniach zieleni i kremowego S2(Z2S),  
grubość 0,56 mm; zakończenia: kremowy wątek w splocie płóciennym z 2 osnowami łącznie

18. Warszawa lub Lipków, 1787–1790
nr inw. ZKW/1158
pas lity czterostronny, jedwab (czarny, oberżyna, karmazynowy, kość słoniowa, wiosenna zieleń), 
nitka złota
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 2–3 lats) 
Głowy, obrzeżenia, pólka szerokie i obwódki, dzielone 
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Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: nitka złota i jedwab w kolorze oberżyny/czerni.  
Na awersie tło wątkiem zasadniczym złotym/srebrnym, z motywem kwiatowym wątkiem 
zasadniczym oberżynowym/czarnym (zob. rys. 13)
Pólka wąskie, dzielone 
Po 3 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty oraz karmazyn i kość słoniowa / czarny  
i zielony. Na rewersie po 2 wiązane razem (zob. rys. 14)

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) przeważnie w kolorze niebieskim, jedwab,  
grubość 0,35–0,42 mm
osnowa wiążąca w kolorze brzoskwiniowym, jedwab, grubość 0,12–0,19 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie złotej/złoconej blaszki na żółtym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,31 mm; oplot gęsty, rdzeń o wysokim skręcie Z
nitki jedwabne wielokrotne, grubość 0,35–0,39 mm 
wątek czarny z nutą zieleni prawie całkowicie uległ destrukcji, zachowały się jedynie 
pojedyncze fragmenty nitki, a w ich miejscu widać niebieską osnowę zasadniczą
wątek oberżynowy: melanż brązu i fioletu, na awersie spłowiały do jasnego brązu

Liczności nitek
wątki zasadnicze 66 (33 x 2)/cm, 84 (28 x 3)/cm
osnowa 40 (20 x 2)/cm

Brzegi na 3 jedwabnych nitkach osnowy w odcieniach fioletu S2Z, grubość 0,54 mm; 
zakończenia: kremowy wątek w splocie płóciennym z 2 osnowami łącznie

19.  Warszawa lub Lipków, 1787–1790
nr inw. FC-ZKW/634 (ZKW-dep.FC/249)
pas lity czterostronny, jedwab (czarny, jasnoniebieski, łososiowy, żółtozielony, kremowy, 
karmazynowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe: broszujące, wątek 
lansujący (taqueté façonné, 2 lats, trames brochées, trame lancée)
Głowa, obrzeżenia, pólka z ornamentem kwiatowym 
2 wątki zasadnicze: czarny i złoty. Na awersie wątek złoty tworzy tło, czarny – kontury dla 
broszowanych motywów (zob. rys. 13). Wątki broszujące: nitka srebrna i jedwab w kolorach 
jasnoniebieskim, żółtozielonym, łososiowym. W broszowanych partiach wzoru wątki 
zasadnicze wiązane razem na rewersie tkaniny. Wątki broszujące na awersie w splocie 
prostym z osnową wiążącą (zob. rys. 14) 
Pólka geometryczne, dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: żółtozielony i łososiowy / kremowy i karmazynowy. 
Wątek lansujący: nitka złota; długie odcinki niewiązane osnową wiążącą tworzą geometryczny 
wzór na awersie i rewersie pasa
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: czarny i złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): pasma kremowe i różowe, grubość 0,3 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, grubość 0,14–0,23 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,31 mm
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nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,31 mm
oplot gęsty, słabo widoczny rdzeń o skręcie Z
nitki jedwabne dwojone z bardzo niskim skrętem, grubość 0,36–0,45 mm
wątek karmazynowy: melanż łososiowego i amarantowego

Liczności nitek
wątki zasadnicze 60 (30 x 2)/cm
osnowa 42 (21 x 2)/cm

Brzegi na 4 jedwabnych nitkach osnowy w odcieniach zieleni S2Z, grubość 0,42 mm 

20.  Lipków, 1791–1794
nr inw. ZKW/4115
pas czterostronny, jedwab (koralowy, czarny, jasnoniebieski, słomkowy, perłowy, morski, melanż 
żółto-zielony, kremowy)
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté façonné, 
2–3 lats, trames brochées) 
Głowy i obrzeżenia 
Po 3 wątki zasadnicze: słomkowy, czarny oraz morski lub koralowy, w zależności od 
dominującego koloru ornamentu głów na danej długości pasa. Tło wątkiem zasadniczym 
słomkowym, kontury motywów, łodyżki i drobne elementy wzoru wątkiem zasadniczym 
czarnym, listki i elementy kwiatowe wątkiem zasadniczym morskim, wymiennie z koralowym 
(zob. rys. 14). Pozostałe motywy wątkami broszującymi w kolorach jasnoniebieskim, 
kremowym oraz koralowym lub morskim, w zależności od barwy trzeciego wątku 
zasadniczego (koralowy w partiach z wątkiem zasadniczym morskim i odwrotnie).  
Wątki broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą
Pólka z ornamentem kwiatowym 
3 wątki zasadnicze: słomkowy, czarny i koralowy; wątki broszujące w kolorach morskim, 
jasnoniebieskim, kremowym
Pólka wąskie 
3 wątki zasadnicze: perłowy, koralowy, morski – po 2 wiązane razem na rewersie tkaniny 
(morski pod wątkami w innych kolorach) lub na awersie (morski i perłowy wiązane razem  
na małych fragmentach pomiędzy partiami wzoru w kolorze morskim)
Pólka dzielone
po 3 wątki zasadnicze w połówkach pasa: słomkowy oraz modry i perłowy / żółto-zielony  
i koralowy
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: czarny i słomkowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): po 2 pasma kremowe, różowe, żółto-zielone  
lub niebieskie, grubość 0,5 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, grubość 0,21mm
wątki:
nitki jedwabne dwojone i wielokrotne, grubość 0,31–0,48 mm
wątek żółto-zielony: 2 nitki o skręcie Z2S
wątek jasnoniebieski: 2 nitki, jasnoniebieska i modra, o skręcie Z2S 
wątek w kolorze morskim: melanż włókien jasnozielonych i niebieskich (miejscami wyłącznie 
z włókien jasnozielonych)
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Liczności nitek
wątki zasadnicze 63 (21 x 3)/cm, 44 (22 x 2)/cm
osnowa 40 (20 x 2)/cm

Brzegi na 4 jedwabnych nitkach osnowy w odcieniach beżu S2Z, grubość 0,47 mm

21.  Lipków, 1791–1794
nr inw. ZKW/583
pas lity czterostronny, jedwab (czerń, jasnoniebieski, zieleń i wiosenna zieleń, koral, perłowy, 
żółty), nitka srebrna, nitka złota
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2–3 lats, trames brochées) 
Głowy, obrzeżenia poziome, pólka z wzorem kwiatowym 
3 wątki zasadnicze: złoty, czarny oraz zielony. Na awersie tło wątkiem złotym. Wątkiem 
czarnym – kontury motywów i szlaczek wokół obrzeżenia. W partiach z motywami w kolorze 
zielonym wątek zasadniczy zielony, w splocie prostym z osnową wiążącą, tworzy motywy 
zdobnicze, w partiach broszowanych biegnie pod wątkami broszującymi. W partiach tła  
na awersie wątek zielony wiązany razem z wątkiem złotym (ukryty pod nim), na rewersie  
z wątkiem czarnym (ukryty pod nim). Wątki broszujące – nitka srebrna oraz jedwab w kolorach 
jasnoniebieskim, koralowym i perłowym, na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą
Obrzeżenia pionowe 
2 wątki zasadnicze: złoty i czarny; wątki broszujące w kolorach perłowym, koralowym, 
wiosennej zieleni
Pólka wąskie 
2 wątki zasadnicze: srebrny cienki i zielony
Pólka dzielone
po 3 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty oraz żółty i koralowy / jasnoniebieski  
i perłowy (po 2 wiązane razem)
Obwódki 
2 wątki zasadnicze: czarny i złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): pasma w różnych odcieniach różu z pasmami 
niebieskiego, jedwab, grubość 0,41 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, jedwab, grubość 0,14–0,23 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na kremowym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,31 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,3 mm
nitka srebrna cienka: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,16 mm
oplot gęsty, słabo widoczny rdzeń o skręcie Z, nitki płaszczone
nitki jedwabne dwojone w bardzo niskim skręcie, grubość 0,37–0,44 mm
wątek czarny: ciemny palisandrowy, z nutką fioletu

Liczności nitek
wątki zasadnicze 52 (26 x 2)/cm, 72 (24 x 3)/cm
osnowa 38 (19 x 2)/cm

Brzegi na 3 jedwabnych nitkach osnowy w odcieniach niebieskiego, dwojonych S2Z,  
grubość 0,61 mm
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22. Lipków, 1791–1794
nr inw. FC-ZKW/632 (ZKW-dep.FC/247)
pas lity czterostronny, jedwab (lazurowy, czarny, zielony, kremowy, łososiowy, karmazynowy), 
nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2–3 lats, trames brochées) 
Głowy i obrzeżenia poziome wraz z obwódkami
2 lub 3 wątki zasadnicze: srebrny, czarny i dodatkowo, w miejscach występowania we wzorze 
koloru zielonego, 3. wątek zasadniczy – zielony. Na awersie wątek srebrny tworzy tło, wątek 
czarny – kontury, łodyżki i szypułki kwiatów, wątek zielony – listki. Wątki zasadnicze, które nie 
tworzą wzoru na awersie, wiązane są razem na rewersie tkaniny (zob. rys. 14). Wątki 
broszujące w kolorach lazurowym, kremowym, karmazynowym i łososiowym, wiązane  
w splocie prostym z osnową wiążącą
Obrzeżenia pionowe wraz z obwódkami
2 wątki zasadnicze: srebrny i czarny; wątki broszujące w kolorach lazurowym, kremowym, 
karmazynowym, łososiowym i zielonym
Wciąż
wciąż podzielony wzdłuż na 2 części; 2 wątki zasadnicze w każdej z nich: srebrny i lazurowy/
czarny

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) łososiowa z pasmami zielonymi i niebieskimi, jedwab, 
grubość 0,48 mm
osnowa wiążąca łososiowa, grubość 0,14–0,25 mm
wątki:
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,24 mm; oplot gęsty, słabo widoczny rdzeń o skręcie Z, nitka lekko płaszczona
nitki jedwabne dwojone z bardzo niskim skrętem, grubość 0,29–0,36 mm 

Liczności nitek
wątki zasadnicze 78 (39 x 2)/cm, 99 (33 x 3)/cm
osnowa 32 (16 x 2)/cm

Brzegi na 4 jedwabnych nitkach osnowy w odcieniach zieleni S2(Z2S), grubość 0,58 mm

23.  Kobyłka, 1781–1784 
nr inw. ZKW/4943
pas czterostronny, jedwab (kremowy, kasztanowy brąz, zieleń, beż, żółty, jasnoniebieski)
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 2 lats) 
Głowy
2 wątki zasadnicze, kremowy i zielony, tworzą dwustronny wzór (zob. rys. 13)
Obrzeżenia, pólka i obwódki
2 wątki zasadnicze: kremowy i brązowy
Pólka gładkie, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: zielony i beż / kremowy i jasnoniebieski
Obwódki gładkich pólek, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: żółty i zielony / jasnoniebieski i kremowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) kremowa, jedwab, grubość 0,43 mm
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osnowa wiążąca jasnoróżowa, dwojona, jedwab, grubość 0,12–0,21 mm
wątki:
nitki jedwabne wielokrotne, grubość 0,35–0,43 mm
wątek zielony – zieleń szparagowa, melanż zieleni, żółtego i morskiego

Liczności nitek
wątki zasadnicze 56 (28 x 2)/cm
osnowa 40 (20 x 2)/cm

Brzegi na 4 kremowych jedwabnych nitkach osnowy S2Z, grubość 0,34 mm

24. Kobyłka (?), 1781–1794
nr inw. ZKW/585
pas trójstronny, jedwab (cielisty, czekoladowy, chabrowy i ciemny oliwkowy) 
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 2 lats)
Głowy, obrzeżenia, pólka wzorzyste i obwódki
2 wątki zasadnicze, cielisty i czekoladowy, tworzą dwustronny wzór (zob. rys. 13)
Pólka gładkie, dzielone
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: czekoladowy oraz chabrowy/ciemny oliwkowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) w odcieniach różu, jedwab, grubość 0,5 mm
osnowa wiążąca biała, jedwab, grubość 0,21mm
wątki:
nitki jedwabne wielokrotne i dwojone, grubość 0,31–0,48 mm
wątek ciemny oliwkowy: melanż oliwkowego i niebieskiego
wątek chabrowy: niebieski z domieszką fioletu

Liczności nitek
wątki zasadnicze 63 (21 x 3)/cm, 44 (22 x 2)/cm
osnowa 40 (20 x 2)/cm

Brzegi na 2 jedwabnych nitkach osnowy, jasnobrązowych z dodatkiem zieleni Z2(S2Z),  
grubość 0,73 mm

25.  Kobyłka, 1781–1784 
nr inw. ZKW/3477
pas półlity dwustronny, jedwab (amarant, lazurowy, perłowy, srebrny, czarny, wiosenna zieleń), 
nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté façonné,  
2 lats, trames brochées)
Głowy poziome oraz jedno obrzeżenie pionowe z obwódką 
2 wątki zasadnicze: złoty i lazurowy. Na awersie tło wątkiem złotym, motywy roślinne  
i obwódki broszowanych motywów wątkiem zasadniczym lazurowym (zob. rys. 13). Wątki 
broszujące jedwabne w kolorze perłowym i amarantowym. Wątki broszujące na awersie  
w splocie prostym z osnową wiążącą, a wątki zasadnicze na rewersie (zob. rys. 14)
Drugie obrzeżenie pionowe z obwódką
2 wątki zasadnicze: złoty i czarny, wątki broszujące w kolorach lazurowym, wiosennej zieleni, 
srebrnym
Wciąż
2 wątki zasadnicze: amarantowy i perłowy; wątek broszujący złoty
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Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): pasma jasnoróżowe i białe, jedwab, grubość 0,37 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, jedwab, grubość 0,20 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 
0,31 mm; oplot dość gęsty, słabo widoczny rdzeń o skręcie Z
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,31 mm;  
oplot gęsty, rdzeń niewidoczny
nitki jedwabne wielokrotne i dwojone, grubość 0,39 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 64 (32 x 2)/cm
osnowa 42 (21 x 2)/cm

Brzegi na 4 białych jedwabnych nitkach osnowy, dwóch grubszych Z2(S2Z), grubość 0,64 mm,  
i dwóch cieńszych S2Z, grubość 0,35 mm

26.  Kobyłka (?), 1781–1794
nr inw. FC-ZKW/638 (ZKW-dep.FC/252)
pas lity czterostronny, jedwab (czarny, oliwkowy, beżowy, brzoskwiniowy, tabaczkowy, 
jasnoniebieski), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté façonné,  
2 lats, trames brochées)
Głowy i obrzeżenia dzielone 
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: czarny i złoty/srebrny. Wątki broszujące, srebrny  
i złoty, na alternatywnym metalowym tle oraz wątki jedwabne w kolorach jasnoniebieskim, 
brzoskwiniowym, oliwkowym i tabaczkowym Wątki broszujące na awersie w splocie prostym  
z osnową wiążącą (zob. rys. 14)
Wciąż dzielony, karpiołuska
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty i brzoskwiniowy / srebrny i jasnoniebieski

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) w odcieniach różu, jedwab, grubość 0,31 mm
osnowa wiążąca kremowa, jedwab, grubość 0,12–0,22 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na żółtym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,31 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,31 mm
oplot rzadki, rdzeń dobrze widoczny o skręcie Z
nitki jedwabne wielokrotne i dwojone, grubość 0,31–0,37 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 64 (32 x 2)/cm
osnowa 38 (19 x 2)/cm

Brzegi niezachowane z powodu niemal całkowitej destrukcji czarnego wątku. Pas naprawiany: 
na rewersie (z wyjątkiem wciąża) podszywany czarną taftą jedwabną, na awersie haftowany  
w miejscach degradacji wątków
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27.  Grodno, 1768–1780
nr inw. FC-ZKW/635 (ZKW-dep.FC/220)
pas dwustronny, jedwab (kremowy, jasny amarant, lazurowy, bladoniebieski, morska zieleń, 
żółty), nitka złota, nitka srebrna
Splot

prosty złożony, 10 nitek osnowy w raporcie, osnowa zasadnicza i wiążąca, jeden wątek 
zasadniczy, wątki dodatkowe broszujące i lansujące (taqueté de 10 fils, trames brochées, trames 
lancées)
osnowa zasadnicza i wiążąca w stosunku 4:1 lub 3:1, kremowa, w splocie prostym z wątkiem 
zasadniczym na całości
Głowy 
Tło w splocie płóciennym obu osnowami i wątkiem zasadniczym, wątki broszujące: nitka złota 
– długie, niezwiązane osnową pokrycia wątkowe; nitka srebrna: krótsze, niewiązane osnową 
pokrycia wątkowe tworzą kontur kwiatów, łodyg i liści wykonanych złotą nitką. Broszowanie 
dwustronne. Nitki broszujące przechodzą z jednej strony tkaniny na drugą i zawracają, 
tworząc dwustronny wzór (zob. rys. 6)
Pólka wzorzyste i obrzeżenia 
Tło w splocie płóciennym obu osnowami i wątkiem zasadniczym. Wątki lansujące jedwabne 
w kolorze zielonym, amarantowym, lazurowym, bladoniebieskim, pojedynczo, po 2 lub 3,  
w zależności od wzoru. Osnowa wiążąca co piąta. Na awersie długie, niewiązane pokrycia, 
na rewersie zielony wątek w splocie prostym z osnową wiążącą, a pozostałe wątki zawsze  
nad osnową wiążącą i pod nitkami osnowy zasadniczej (zob. rys. 10). Wątek broszujący: nitka 
srebrna, długie odcinki bez wiązania osnową
Pólka gładkie 
Osnowa wiążąca co piąta. Wątek zasadniczy w splocie płóciennym z 2 osnowami, 2 wątki 
lansujące w kolorze żółtym: jeden na awersie, drugi na rewersie tkaniny, wiązane po obu 
stronach z osnową wiążącą w splocie prostym (zob. rys. 7)
Obwódki
Osnowa wiążąca co czwarta. Tło w splocie płóciennym osnową i wątkiem zasadniczym, 
wątek lansujący jedwabny w kolorze zielonym. Na awersie długie, niewiązane pokrycia,  
na rewersie wątek wiązany w splocie prostym z osnową wiążącą

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza i wiążąca w kolorze kremowym, dwojona, grubość 0,21 mm
wątki: 
wątek zasadniczy w kolorze kremowym, skręt Z, grubość 0,23 mm
nitka złota: oplot S w formie złotej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,35 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,31 mm
oplot gęsty, rdzeń słabo widoczny o skręcie S, nitki lekko płaszczone
nitki jedwabne wielokrotne, grubość 0,37–0,5 mm
nitka w kolorze morskiej zieleni: melanż szmaragdowego i morskiego

Liczności nitek
osnowa 66/cm
wątek zasadniczy 26/cm we wciążu, 35/cm w głowach 
wątki lansujące 26/cm
wątki broszujące: 35/cm w głowach, 26/cm we wciążu

Brzegi w splocie rypsowym podłużnym 2/2(2) (louisine) na 4 białych jedwabnych nitkach 
osnowy S2Z, grubość nitek 0,4 mm
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28. Kraków, manufaktura Franciszka Masłowskiego, 1781–1806
nr inw. FC-ZKW/1796 (ZKW-dep.FC/1235)
pas czterostronny, jedwab (czarny, słomkowy – jasnożółty, zielony, łososiowy, jasnoniebieski)
Splot

złożony splot prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté 
façonné, 2 lats, trames brochées)
Głowy, obrzeżenia poziome, obrzeżenia pionowe z obwódkami oraz pólka z wzorem kwiatowym
2 wątki zasadnicze: czarny i słomkowy. Wątki dodatkowe broszujące, jedwabne, w kolorach 
niebieskim, zielonym i łososiowym. Wątki broszujące na awersie w splocie prostym z osnową 
wiążącą
Pólka z wzorem geometrycznym
po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: słomkowy i niebieski / słomkowy i łososiowy

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca): po cztery pasma cienkiej nitki jedwabnej o skręcie S, 
biała, grubość 0,37 mm
osnowa wiążąca różowa, jedwab, grubość 0,18 mm
wątki:
nitki jedwabne wielokrotne i dwojone, grubość 0,39 mm

Liczności nitek
wątki zasadnicze 60 (30 x 2)/cm
osnowa 40 (20 x 2)/cm

Brzegi o szerokości 2,6 mm, na 5 białych jedwabnych nitkach osnowy, dwojonych  
i pojedynczych; tkany w splocie rypsowym poprzecznym 1/1 (0,1,0) (gros de Tours)

29.  Kraków (?), koniec XVIII w.
nr inw. ZKW/4107
pas czterostronny, jedwab (biały, jasnozłocisty, brzoskwiniowy, lazurowy, szmaragdowy, 
granatowy, brązowy umbra, karmazynowy)
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 2–3 lats)
wątek zasadniczy jasnozłocisty, wspólny dla całości pasa, pozostałe wątki zasadnicze są inne 
dla dolnej części głowy i obrzeżeń na jej wysokości, a inne dla górnej części oraz wciąża
Dolna część głów i przyległe obrzeżenia poziome wraz z obwódkami 
2 wątki zasadnicze: brązowy i jasnozłocisty. Wątki broszujące w kolorach morskim, lazurowym 
i białym, na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą. W miejscach broszowanych 
motywów 2 wątki zasadnicze wiązane razem na rewersie (zob. rys. 14)
Górna część głów i przyległe obrzeżenia poziome, obrzeżenia pionowe wraz z obwódkami 
3 wątki zasadnicze: granatowy, brązowy i jasnozłocisty. Wątki broszujące w kolorach 
brzoskwiniowym, lazurowym, szmaragdowym i białym. W miejscach broszowanych wzorów  
3 wątki zasadnicze wiązane razem na rewersie
Wciąż dzielony 
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: jasnozłocisty i biały/karmazynowy. Na awersie 
karpiołuska w dwóch kolorach na jednolitym tle, na rewersie jednokolorowa na tle w dwóch 
kolorach

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) dwojona, beżowa, jedwab, grubość 0,43 mm
osnowa wiążąca beżowa, dwojona, jedwab, grubość 0,12–0,21 mm
wątki:
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nitki jedwabne wielokrotne, grubość 0,35–0,41 mm
nitka granatowa dwojona: niebieska i brązowa
nitka szmaragdowa: melanż niebieskiego i zielonego

Liczności nitek
wątki zasadnicze 56 (28 x 2)/cm 
osnowa 40 (20 x 2)/cm

Brzegi na 4 kremowych jedwabnych nitkach osnowy S2Z, grubość 0,29 i 38 mm

30.  Kraków (?), koniec XVIII w.
nr inw. ZKW/4109
pas czterostronny, jedwab (beż, ciemnogranatowy, seledyn, biały, brzoskwiniowy, amarantowy, 
jasnoniebieski, morski)
Splot

złożony prosty wątkowy, 3 i 4 wątki zasadnicze (taqueté façonné, 3–4 lats) 
Głowy i obrzeżenia z obwódkami 
3 lub 4 wątki zasadnicze: beżowy i ciemnogranatowy oraz jasnoniebieski, morski lub 
brzoskwiniowy jako trzeci, lub w parach, jako trzeci i czwarty, odpowiednio do kolorów 
wzoru. Na awersie tkaniny wątek beżowy tworzy tło, a ciemnogranatowy – kontury motywów. 
Wątki nietworzące wzoru na awersie biegną wiązane razem na rewersie tkaniny
Pólka z ornamentem kwiatowym
4 wątki zasadnicze: beżowy i ciemnogranatowy oraz morski lub brzoskwiniowy jako trzeci, lub 
oba jako trzeci i czwarty, odpowiednio do kolorów wzoru. Na awersie tkaniny wątek beżowy 
tworzy tło, a ciemnogranatowy – kontury motywów w postaci kwiatowych krzaczków. 
Pozostałe wątki tworzą wypełnienie motywów, poza tymi partiami wzoru wiązane razem  
z jasnobeżowym wątkiem na awersie lub rewersie tkaniny, ukryte pod nim. Te same wątki  
w obrzeżeniu na wysokości pólek
Pólka dzielone 
Po 3 wątki zasadnicze w połówkach pasa: jasnobeżowy oraz brzoskwiniowy i amarantowy / 
biały i seledynowy. Na rewersie po 2 wiązane razem
Obwódki pólek 
3 wątki zasadnicze: jasnobeżowy, ciemnogranatowy oraz ukryty pod wątkiem jasnobeżowym 
(na awersie i rewersie tkaniny) wątek w kolorze morskim, tworzący wzór na obrzeżeniu

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) w odcieniach beżu i różu, jedwab, grubość 0,36 mm
osnowa wiążąca jasnoróżowa, dwojona, jedwab, grubość 0,14–0,21 mm
wątki:
nitki jedwabne wielokrotne, grubość 0,41–0,51 mm 
nitka granatowa dwojona: niebieska i brązowa
nitka szmaragdowa: melanż niebieskiego i zielonego

Liczności nitek
wątki zasadnicze 92 (23 x 4)/cm, 69 (23 x 3)/cm
osnowa 38 (19 x 2)/cm

Brzegi na 4 beżowych jedwabnych nitkach osnowy, dwojonych S2Z, grubość 0,38 mm
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31. pracownia nieokreślona, koniec XVIII w.
nr inw. ZKW-dep.FTS/723
pas lity czterostronny, jedwab (heban, malinowy, morelowy, grynszpanowy, jasnoniebieski, 
niebieski, lilaróż), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté façonné,  
2 lats, trames brochées)
Głowy i obrzeżenia z obwódkami, dzielone
a. 2 wątki zasadnicze: hebanowy i srebrny (cienki); wątki broszujące: złoty (cienki) i złoty 
(grubszy), nitki jedwabne: błękitna, grynszpanowa i morelowa
b. 2 wątki zasadnicze: hebanowy i złoty (cienki); wątki broszujące: srebrny (grubszy), błękitny, 
grynszpanowy i morelowy 
W partiach broszowania oba wątki zasadnicze na rewersie wiązane razem. Wątki broszujące 
na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą (zob. rys. 14)
Wciąż z motywem karpiołuski, dzielony
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: złoty (cienki) i malinowy / srebrny (cienki) i lilaróż. 
Na awersie srebrna/złota karpiołuska z kolorowymi konturami, na rewersie odwrotnie

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) kremowa, jedwab, grubość 0,4 mm
osnowa wiążąca, malinowa, nieliczne nitki w kolorze morelowym, jedwab,  
grubość 0,16–0,22 mm
nitka złota (grubsza): oplot S w formie złotej (srebrnej złoconej?) blaszki na kremowym 
rdzeniu jedwabnym, grubość 0,41 mm
nitka złota (cienka): oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,31 mm
nitka srebrna (grubsza): oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,41 mm
nitka srebrna (cienka): oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,29 mm
oplot bardzo rzadki, dobrze widoczny rdzeń o niskim skręcie, nitki płaszczone
Na cienkiej nitce złoconej zachowały się jedynie śladowe ilości złocenia, widoczne na 
rewersie tkaniny. Na awersie wygląda jak nitka srebrna
nitki jedwabne dwojone o niskim skręcie Z, grubość 0,6 mm
wątek zasadniczy hebanowy podwójny, grubość 0,6 mm, drugi wątek zasadniczy metalowy, 
niemal trzykrotnie cieńszy, widoczny na tle kremowych osnów wypełniających
nitka malinowa: melanż amarantu z dodatkiem morelowego

Liczności nitek
wątki zasadnicze 44 (22 x 2)/cm 
osnowa ogółem 34 (17 x 2)/cm

Brzegi na 4 dodatkowych kremowych jedwabnych nitkach osnowy, grubość 0,4 mm; 
zakończenia w pasy, w splocie złożonym prostym, wątkowym, 2 wątki zasadnicze: lilaróż  
i malinowy
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32.  Lyon, 2. połowa XVIII w.
nr inw. ZKW/4368 
pas lity czterostronny, jedwab (czerń, lazurowy, jasnoniebieski, morska zieleń – melanż 
zielonego i niebieskiego, łososiowy, poziomkowy, biały), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty, 6 nitek osnowy w raporcie, osnowa zasadnicza i wiążąca, wątek 
zasadniczy, wątki dodatkowe broszujące i lansujące (taquete de 6 fils, trames brochées, trames 
lancées)
wątek zasadniczy i 2 osnowy w kolorze czarnym, w splocie płóciennym na całości pasa
Głowy, obrzeżenia i obwódki dzielone
osnowa zasadnicza i wiążąca w stosunku 1:2
a. wątek lansujący: nitka złota; wątki broszujące: nitka srebrna i wątki jedwabne w kolorach 
łososiowym, morskim, jasnoniebieskim 
b. wątek lansujący: nitka srebrna; wątki broszujące: nitka złota i wątki jedwabne w kolorach 
łososiowym, morskim, jasnoniebieskim
Wątek lansujący w splocie prostym z osnową wiążącą na awersie i rewersie tkaniny, wątki 
broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą
Wciąż dzielony
a. 3 wątki lansujące: złoty, lazurowy i biały
b. 3 wątki lansujące: srebrny, czarny i poziomkowy 
Lansowanie dwustronne. Nitki osnowy wiążącej wątki lansujące na awersie i rewersie są 
różne (na awersie 2. i 4., na rewersie 1. i 3. nitka osnowy wiążącej – zob. rys. 8). Wzór na 
awersie w postaci drobnych kwiatów i ulistnionych gałązek lansowanych złotym/srebrnym 
wątkiem z czarnym konturem w splocie płóciennym osnową i wątkiem zasadniczym.  
W miejscu konturu wątek lansujący biały/czarny nad jedną i pod dwiema nitkami osnowy 
(zob. rys. 12). Tło na awersie lansowane wątkami białym/czarnym, wzór złotym/srebrnym. 
Wątki lansujące lazurowy/poziomkowy tworzą wzór na rewersie tkaniny; w miejscu konturu 
pozostają na rewersie pod wątkami złotym/srebrnym. Poza konturem wzoru wiązane razem  
z wątkami lansującymi białym/czarnym (na awersie ukryte pod nimi, na rewersie na zewnątrz)

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza i wiążąca jedwabna w kolorze czarnym, dwojona, grubość 0,19 mm 
wątki: 
wątek zasadniczy w kolorze czarnym, grubość 0,23 mm
wątki dodatkowe:
nitka złota: oplot S w formie złotej blaszki na słomkowym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,29 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,29 mm
oplot rzadki, rdzeń dobrze widoczny o niskim skręcie S, nitki płaszczone
nitki jedwabne o niskim skręcie S, grubość 0,37–0,41 mm
nitka w kolorze morskiej zieleni: melanż zieleni i niebieskiego

Liczności nitek
osnowa 58/cm
wątek zasadniczy 28/cm we wciążu, 35/cm w głowach
wątki lansujące 35/cm w głowach, 84 (28 x 3)/cm
wątki broszujące 35/cm

Brzegi o splocie rypsowym podłużnym (louisine) na 4 kremowych jedwabnych nitkach osnowy  
o skręcie S, grubość 0,5 mm 
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33.  Lyon, 2. połowa XVIII w.
nr inw. ZKW-dep.FTS/773
pas lity czterostronny, jedwab (czerń, jasnoniebieski, stalowy, łososiowy, malinowy, biały), nitka 
złota, nitka srebrna
Splot

złożony splot prosty, 6 nitek osnowy w raporcie, osnowa zasadnicza i wiążąca, jeden wątek 
zasadniczy, wątki dodatkowe broszujące i lansujące (taqueté de 6 fils, trames brochées, trames 
lancées)
wątek zasadniczy i 2 osnowy w kolorze czarnym w splocie płóciennym na całości pasa
Głowy, obrzeżenia i obwódki dzielone
osnowa zasadnicza i wiążąca w stosunku 1:2
a. wątek lansujący: nitka złota; wątki broszujące jedwabne w kolorach niebieskim i czarnym 
b. wątek lansujący: nitka srebrna; wątki broszujące jedwabne w kolorach stalowym  
i malinowym
Wątek lansujący w splocie prostym z osnową wiążącą na awersie i rewersie tkaniny, wątki 
broszujące na awersie w splocie prostym z osnową wiążącą
Wciąż dzielony
a. 3 wątki lansujące: złoty, czarny i łososiowy
b. 3 wątki lansujące: srebrny, malinowy i biały
Lansowanie dwustronne. Nitki osnowy wiążącej wątki lansujące na awersie i rewersie są 
różne (na awersie 2. i 4., na rewersie 1. i 5. w raporcie splotu). Wzór na awersie w postaci 
lansowanych złotym/srebrnym wątkiem stylizowanych listków i gałązek z czarnym/malinowym 
konturem wątkami lansującymi. Tło w splocie płóciennym osnową i wątkiem zasadniczym 
(zob. rys. 8). Tło na awersie lansowane wątkami złotym/srebrnym, motywy – wątkami 
jedwabnymi łososiowym/białym. Wątki biały i malinowy na rewersie tkaniny, w partiach 
motywów, pod wątkami metalowymi złotym/srebrnym

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza i wiążąca czarna, jedwabna, dwojona o skręcie S, grubość 0,22–0,25 mm
wątki:
wątek zasadniczy w kolorze czarnym, grubość 0,23 mm 
nitka złota: oplot S w formie złotej blaszki na jasnożółtym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,29–0,33 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,27–0,32 mm
oplot rzadki, rdzeń dobrze widoczny w skręcie Z, nitki płaszczone, lekko frisé
nitki jedwabne o niskim skręcie S, grubość 0,37–0,41 mm
nitka w kolorze morskiej zieleni: melanż zieleni i niebieskiego

Liczności nitek
osnowa razem 57/cm
wątek zasadniczy 34/cm 
wątki lansujące 34/cm
wątki broszujące 34/cm 

Brzegi o szerokości 2,4 mm na 4 kremowych jedwabnych nitkach osnowy, dwojonych o skręcie S, 
grubość 0,5 mm, w splocie panamowym 2/2(0,2,0) (natté)
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34.  Lyon, manufaktura Guyota, Germaina i Dechazelle’a, 1785–1792 
nr inw. FC-ZKW/1623 (ZKW-dep.FC/259) 
pas lity dwustronny, jedwab (czarny, złoty, srebrny, łososiowy, zieleń, jasnoniebieski, 
musztardowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

lampas, wątki dodatkowe lansujące i broszujące (lampas, trames lancées, tremes brochées)
2 osnowy: zasadnicza czarna i wiążąca malinowa w stosunku 4:1
wątek zasadniczy czarny
wątek zasadniczy w splocie płóciennym z osnową zasadniczą
wiązanie wątków lansujących i broszujących: splot prosty z osnową wiążącą na awersie  
i rewersie tkaniny
Głowy, obrzeżenia i pólka wzorzyste 
wątki dodatkowe: wątek lansujący złoty; wątki broszujące: srebrny oraz jedwabne w kolorach 
wiosennej zieleni, łososiowym, jasnoniebieskim, musztardowym 
Wątek zasadniczy w splocie płóciennym z osnową zasadniczą. Na awersie tło lansowane 
wątkiem złotym, wiązanym osnową wiążącą w splocie prostym. Dekoracje w postaci bukietów 
w głowach oraz szlaczków z kwiatów i ulistnionych gałązek w pólkach i na obrzeżeniach 
wykonane wątkami broszującymi. Wątki broszujące wiązane w splocie prostym osnową 
wiążącą. Czarny kontur wokół broszowanych elementów wzoru tworzy wątek zasadniczy  
w splocie płóciennym z osnową zasadniczą. W miejscach broszowania wątek lansujący złoty 
na rewersie tkaniny w splocie prostym z osnową wiążącą (zob. rys. 18)
Obwódki 
Wątek lansujący złoty tworzy geometryczny wzór na awersie i rewersie tkaniny
Pólka gładkie
Wątek dodatkowy lansujący: jedwab w kolorze łososiowym. Lansowanie na rewersie tkaniny, 
na awersie wątek zasadniczy w splocie płóciennym z osnową zasadniczą

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza dwojona czarna, jedwab, grubość 0,23 mm
osnowa wiążąca malinowa, jedwab, grubość 0,22 mm
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na żółtym rdzeniu jedwabnym, grubość 
0,31 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,30 mm
oplot bardzo rzadki, dobrze widoczny rdzeń o niskim skręcie, nitki płaszczone
nitki jedwabne o niskim skręcie S i Z (zielona), grubość 0,37–0,44 mm
nitka w kolorze morskiej zieleni: melanż niebieskiego i zielonego

Liczności nitek
wątki zasadnicze 33/cm w głowach, 26/cm we wciążu
wątki broszujące i lansujące 33/cm w głowach, 26/cm we wciążu 
osnowa zasadnicza 66/cm, osnowa ogółem 88 (66+22)/cm

Brzegi o splocie rypsowym podłużnym 2/2 (2) (louisine) na 4 kremowych jedwabnych nitkach 
osnowy S2Z, grubość 0,45 mm
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35.  Lyon, manufaktura Guyota, Germaina i Dechazelle’a, 1785–1792 
nr inw. FC-ZKW/1566 (ZKW-dep.FC/258)
pas dwustronny, jedwab (czarny, kremowy, beżowo-różowy, morska zieleń), nitka złota
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 wątki zasadnicze, wątek dodatkowy broszujący (taqueté façonné,  
2 lats, trame brochée)
Głowy, obrzeżenia wraz z obwódkami i wzorzyste pólka
2 wątki zasadnicze: czarny i kremowy. Na awersie wątek kremowy tworzy tło, zaś wątek 
czarny – kontury broszowanych wzorów (zob. rys. 13). Wątek broszujący złoty w splocie 
prostym z osnową wiążącą. W miejscach broszowanych motywów wątki zasadnicze wiązane 
razem na rewersie tkaniny (zob. rys. 14)
Pólka gładkie 
2 wątki zasadnicze: morska zieleń na awersie oraz beżowo-różowy na rewersie tkaniny
Obwódki pólek
2 wątki zasadnicze: czarny i złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) różowa, jedwab, grubość 0,36 mm
osnowa wiążąca dwojona różowa, jedwab, grubość 0,16–0,2 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie złotej (srebrnej złoconej?) blaszki na żółtym rdzeniu jedwabnym, 
grubość 0,31 mm; oplot bardzo rzadki, dobrze widoczny rdzeń o niskim skręcie Z, nitki 
płaszczone
nitki jedwabne, grubość 0,29–0,35 mm
nitka w kolorze morskiej zieleni: melanż niebieskiego i zielonego

Liczności nitek
osnowa 32 (16 x 2)/cm
wątki zasadnicze 74 (37 x 2)/cm

Brzegi na 2 beżowych jedwabnych nitkach osnowy S2Z, grubość 0,54 mm

36. pracownia nieokreślona, koniec XIX w.
nr inw. ZKW/582
pas lity czterostronny, jedwab (bordowy, łososiowy, fioletowy, lawendowy, szafirowy, 
jasnoniebieski, szmaragdowy, ciemnozielony, kremowy), nitka złota, nitka srebrna
Splot

złożony prosty wątkowy, 2 i 3 wątki zasadnicze, wątki dodatkowe broszujące (taqueté façonné, 
2–3 lats, trame  brochée)
Głowy, obrzeżenia poziome wraz obwódkami
3 wątki zasadnicze: złoty, bordowy i szafirowy. Wątki broszujące: nitka srebrna (po 2), nitki 
jedwabne w kolorach fioletowym, lawendowym i łososiowym. Tło wątkiem złotym, kontury 
motywów – bordowym, wybrane motywy – szafirowym (zob. rys. 14). Wątki broszujące  
w splocie prostym z osnową wiążącą. W miejscach broszowanego wzoru wątki zasadnicze 
wiązane razem na rewersie tkaniny
Pólka jednolite (dwa rodzaje) i obrzeżenia wraz z obwódkami na wysokości pólek 
3 wątki zasadnicze: złoty i bordowy oraz trzeci, w zależności od koloru kwiatowego wzoru
a. lawendowy, kremowy, jasnoniebieski lub szafirowy 
b. lawendowy, fioletowy, szmaragdowy lub ciemnozielony
Płatki kwiatów w pólkach z efektem podobnym do cieniowania, dzięki zastosowaniu  
w jednym płatku wątków o podobnych kolorach, różniących się intensywnością
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Pólka dzielone
Po 2 wątki zasadnicze w połówkach pasa: kremowy i szafirowy / lawendowy i fioletowy. 
Wątek broszujący złoty
Obrzeżenia z obwódkami na wysokości pólek dzielonych
2 wątki zasadnicze: bordowy i złoty. Wątki broszujące: srebrny i szafirowy
Obwódki pólek 
2 wątki zasadnicze: bordowy i złoty

Charakterystyka nitek
osnowa zasadnicza (wypełniająca) żółta, jedwab, grubość 0,33 mm
osnowa wiążąca różowa, jedwab, grubość 0,18 mm
wątki:
nitka złota: oplot S w formie srebrnej złoconej blaszki na żółtym rdzeniu jedwabnym,  
grubość 0,33 mm
nitka srebrna: oplot S w formie srebrnej blaszki na białym rdzeniu jedwabnym, grubość 0,2 mm
oplot bardzo rzadki, dobrze widoczny rdzeń o niskim skręcie Z, nitki płaszczone
nitki jedwabne, grubość 0,43–0,46 mm
nitka w kolorze łososiowym z domieszką amarantowych włókien 
nitka w kolorze fioletowym z domieszką lawendowych włókien 

Liczności nitek
wątki zasadnicze 48 (24 x 2)/cm, 72 (24 x 3)/cm
osnowa 34 (17 x 2)/cm

Brzegi na jednej grubszej nitce osnowy; zakończenia: wątek bordowy w splocie rypsowym 
poprzecznym 2/2(2) (louisine) z 2 osnowami razem

37.  Rosja, 2. połowa XVIII w. lub początek XIX w. (?)
nr inw. ZKW/4367
pas dwustronny, jedwab, bawełna (len?) (beżowy, brąz umbra, brzoskwiniowy, kremowy, niebieski) 
Splot

złożony splot prosty, 6 nitek osnowy w raporcie, osnowa zasadnicza i wiążąca 1/2,  
jeden wątek zasadniczy, wątki dodatkowe lansujące (taquete de 6 fils, trames lancées)
osnowa zasadnicza i osnowa wiążąca w stosunku 1:2 w kolorze beżowym
beżowy wątek zasadniczy i osnowa w splocie płóciennym na całości pasa
wątki lansujące na awersie i rewersie tkaniny, wiązane w splocie prostym na awersie  
1. i 3. nitką osnowy, na rewersie 2. i 4. nitką osnowy wiążącej (zob. rys. 8)
obrzeżenia zmienne, z tych samych wątków co głowy i pólka na danej wysokości
Głowy i obrzeżenia wzdłuż głów
motyw w postaci 2 krzaczków kwiatowych i ornament na obrzeżeniu; na awersie tło wątkiem 
lansującym kremowym, motyw w pasy; na rewersie motyw wątkiem lansującym kremowym, 
tło w pasy
a. 2 wątki lansujące: brzoskwiniowy i kremowy
b. 2 wątki lansujące: niebieski i kremowy
c. 2 wątki lansujące: brzoskwiniowy i kremowy
d. 2 wątki lansujące: brązowy i kremowy
Pólka i obrzeżenia wzdłuż pólek wraz z obwódkami
a. 2 wątki lansujące: brzoskwiniowy i kremowy
b. 2 wątki lansujące: brązowy i kremowy
c. 2 wątki lansujące: niebieski i kremowy
pólka powtarzają się według schematu abcbabab
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Dolne i górne obrzeżenie głów
2 wątki lansujące: brązowy i kremowy – wąski szlaczek
2 wątki lansujące: brzoskwiniowy i niebieski – szersze pólko
2 wątki lansujące: brązowy i kremowy – wąski szlaczek
Obwódki pólek oraz górnego i dolnego obrzeżenia głów
2 wątki lansujące: brązowy i beżowy
Zakończenie pasa
1 lub 2 wątki lansujące w kolorach beżowym, brązowym lub niebieskim. Wątki lansujące tylko 
na awersie tkaniny. W przypadku 2 wątków lansujących pierwszy pozostaje nad lub pod 
drugim, tworząc wzór szachownicy

Charakterystyka nitek
osnowa w kolorze beżowym, dwojona, grubość 0,16–0,31 mm 
wątek zasadniczy beżowy, skręt Z, grubość 0,16–0,31 mm 
wątki lansujące:
jedwabne i bawełniane (lniane?), pojedyncze grubsze i dwojone w odcieniach brązu umbra, 
beżu, kremowego, brzoskwiniowego i niebieskiego
wątki: beżowy, brzoskwiniowy, niebieski i brązowy – po 2 nitki bawełniane o wysokim skręcie Z,  
grubość 0,16–0,31 mm 
wątek kremowy: nitka jedwabna, grubość 0,31–0,5 mm

Liczności nitek
osnowa 50/cm
wątek zasadniczy 48/cm 
wątki lansujące 48 (24 x 2)/cm 

Jeden z brzegów rolowany i podszyty oryginalnie nitką jedwabną w kolorze kremowym;  
na zakończeniach szerokie pasy w splocie płóciennym osnową i wątkiem zasadniczym,  
z częściowo zachowanymi wątkami lansującymi

Maria Cybulska
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The text is supposed to familiarise the reader with the technical considerations related to the 
structure of kontusz sashes, and thus to facilitate the study of the catalogue entries.

Threads
Kontusz sashes were made of various types of single or plied silk yarns and of metal threads.

The major parameters of threads are their thickness and number of twists per unit of length 
and the direction of twist (S or Z). In addition, in the case of plied threads made up of a cer-
tain number of single or ply threads, of essence is the number of individual threads and the 
direction of twist of the thread and its components. The thread twisted in Z direction from two 
threads with the twist S can be designed as Z2S. If a thread is made of four such threads 
twisted together in S direction, the symbol is S4(Z2S). 

The metal threads of kontusz sashes have a core in the form of a silk yarn, wrapped around 
in direction S or Z with a metal strip. Their characteristics include the parameters of the core 
thread and the properties of the metal strip: direction and density of the wrapping, kind of 
metal used, thickness of the thread, width of the metal strip, as well as information if the thread 
is round in cross-section or whether it is flattened. 

It is not always possible to give the full characteristics of the threads. In the case of silk 
with a very low twist, a longer section of yarn is required to assess the twist direction which 
usually cannot be obtained in order to protect the object from damage. For the same reasons, 
it is not always possible to specify the direction of twisting of all the components of ply yarns. 
In the case of metallic threads, the biggest problem is to specify the composition of the metal 
strip. Without specialized, expensive analysis, it is rarely possible. 

Speaking of gold threads, we usually mean their colour rather than the elemental com-
position. Threads that now look like silver were often made of gold-plated copper or silver; 
today the gilding is almost entirely worn out, preserved in small quantities on the reverse 
side of the cloth. Assessing the thickness of threads, we usually give the width of the thread 
measured in the cloth where it is flattened. This concerns mainly the measurement of the 
thickness of the main warp in a weft faced compound tabby. In most sashes, this is a thread 
in the form of a few multi-coloured strands of silk (e.g. in a Słuck sash, cat. no. 9), less often 
one or two separate threads of the same colour. Bearing in mind that it is entirely hidden 
under the wefts that make up the pattern, we may surmise that it was often made of the 

Technological description of kontusz sashes 

Fig. 1. Types of threads to be found in 
kontusz sashes. From the left-hand 
side: single thread with a very low 

S-twist; single thread with the Z-twist; 
single thread with the S-twist; double 

thread S2S; plied thread S2(S2S); gold 
thread – grey S-twist core wrapped 
with gold or gilt strip in S direction; 

silver thread – red core  wrapped with 
silver strip in Z direction
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same silk used for wefts, or even of silk remaining from earlier productions, which colour 
was completely a matter of chance. The colours of the main warp were important only 
when one of the complementary wefts was thinner than the others and it was visible on 
the background of main warp. This applies e.g. to sashes from unidentified workshops: with 
white main warp enhancing the colour of the thin silver complementary weft (cat. no. 31) 
and with yellow main warp as a background for a thin gold weft (cat. no. 36).

Another interesting question is binding warp in two different colours. This applies main-
ly to Słuck sashes. In some cases, the appearance of threads of different colours is mere 
chance, as in the sash cat. no. 13, with crème binding warp and with single purple threads, 
two of which are tied at half-length with a crème thread. In other cases, however, the warp 
threads in purple colour are repeated in a certain constant rhythm. We do not know if and 
to what extent it was a conscious action and what purpose it served, if any. It could have 
been a result of the way of weaving and mistakenly used bobbins, but it could also have 
been a way of determining the rhythm of the pattern on the sash, helping the weaver who 
uses brocading threads to create motifs of the pattern, and finally it could have served as 
workshop signage. 

Introduction to weaving terms
A woven fabric is a product made on a loom by interlacing two perpendicular sets of the warp 
and weft threads. The warp is installed on a loom, and its individual threads, pulled through 
harnesses or heddles, may be raised or lowered. Between the upper and the lower layer of 

Fig. 2. Main warp, from the left: Słuck (cat. no. 9), 
unspecified workshop (cat. no. 31), unspecified 
workshop (cat. no. 36)

Fig. 3. Colours of binding warp: Słuck sashes  
cat. no. 5 on the left and cat. no. 11 on the right
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the warp threads there is a shed, into which weft threads are inserted. Lowering the raised 
warp threads means the closure of the shed, while the raising of another section of the warp 
threads opens up a new shed. 

A textile may be made up of one set of warp and weft. Then it is called s simple structure. 
Patterns on such a fabric are obtained by combining different weaves, i.e. the order in which 
the warp and weft threads interlace with each other. In order to achieve more complex, mul-
ticolour decorative effects, we can introduce supplementary warp and/or weft threads. This 
type of fabric has a complex structure and the weaves used to create it are called compound 
weaves. In fabrics with additional warps we will speak about a main warp and a binding warp. 
In the case of a number of wefts, we can speak of one main or a few (2–3) complementary 
wefts and supplementary wefts. We can speak about a few complementary wefts, most often 
in reversible fabrics, when they play the same role in the fabric and interweave in accordance 
with the same rules. 

Supplementary wefts are interwoven in another order. We can identify patterning wefts, 
which run across the width of the fabric, and brocading ones, only within the motif they 
make up.

The way the threads of the warp and weft are interwoven may be shown as a drawing on 
a grid. This is a diagram in the form of a table, where each column is one thread of the warp, 
while each row is one thread of the weft. The squares of the grid are intersections of one 
thread of the warp and one of the weft. Individual threads of warp and weft are marked by 
different colours, and the colour of the square indicates which thread is on top. If a thread of 
the warp is placed over the weft, this is called warp overlap; if the opposite is the case, this is 
known as weft overlap. The main warp overlap is designated in black and with the binding 
warp in red. complementary weft overlap is designated in white. The illustrations in the text 
use the colours yellow and grey for gold and silver wefts, respectively, and other colours for 
complementary and supplementary wefts.

Fig. 4. Legend for 
drawings of the 

weaves: A – woven 
fabric with one  
main weft and 

supplementary ones; 
B – woven fabric with 
a few complementary 

wefts and 
supplementary ones
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Tabby (plain) weave is the simplest weave, the basis for most compound weaves to be 
found in kontusz sashes. 

Types of weaves in kontusz sashes
Kontusz sashes are made with use of a number of compound weaves. These are: compound 
tabby, weft face compound tabby, lampas, and samite. Most techniques are based on the tabby 
weave, with the exception of samite, which is not represented in any sash from the collection 
of the Royal Castle in Warsaw. These structures have two warps and from 1 main or 2–3 com-
plementary wefts and supplementary wefts. 

Compound tabby (taqueté) and taffeta with supplementary wefts
In order to create compound tabby on the basis of the tabby weave, we introduce supple-
mentary wefts (in practice no more than three). To bind supplementary wefts, we intro- 
duce a supplementary binding warp or use part of the warp threads which assume the 
function. Threads of the binding warp and the main warp must be woven through other 
harnesses so that the weaver might use the threads of each warp independently. 

The end panels of some sashes from Grodno are made in brocaded taffeta, with the threads 
of the brocading weft untied, loose, yet in the transverse stripes and borders all the wefts are 
bound with selected warp threads. In this case the end panels are made in brocaded taffeta 
–the structure with one warp. This type of descriptions are often to be seen in relevant litera-
ture. However, the entire structure determines its type; mainly how the warp was prepared 
for weaving and how many harnesses or heddles were used. If the vast majority of the sash in 

Fig. 5. Diagram and visualisation of a tabby weave. 
Legend as in Fig. 4
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the form of transverse stripes is obviously made with two warps, the name of the compound 
technique applies to the whole object.

To fully define the kind of compound tabby, we must define the number of warps and wefts 
and the weave repeat, i.e. the number of threads of the warp and weft, after which the order 
of thread interlacing is repeated. 

Compound tabby is a weave with two warps, one main weft and a certain number of 
supplementary wefts. Both warps interlace with the main weft in the tabby weave. Binding 
warp threads interlace also with the threads of the supplementary weft, also in the tabby weave. 
The warp repeat is invariably an even number R=2n, where the n-th thread is binding warp. 
In the diagrams of the weaves, the binding warp and the main one are marked by different 
colours. In the case of compound tabby, both warps were in practice in the same colour, since 
they made up a background, as demonstrated in the visualisation.

The above technique helps create patterns on the cloth by passing the patterning weft from 
the face to the back and the other way around. We see then a pattern made with a supple-
mentary weft on the background in the tabby weave.

Introducing supplementary wefts, one on the face of the fabric and the other on its back, 
we obtain a double-faced woven fabric, where one side is the colour reverse of the other 
one. The wefts, crossing from one side to the other, make up a two-colour pattern on the 
cloth (Fig. 7).

Fig. 6. Compound tabby, the warp repeat 10, 
supplementary patterning weft. Main warp, 

binding warp, main weft, supplementary 
patterning weft. Legend as in Fig. 4. At the 

bottom a visualisation of the weave 
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Sashes from the collection of the Royal Castle in Warsaw from Grodno (cat. no. 27) and 
Lyon (cat. no. 32) and Russia (cat. no. 37) apply two similar solutions. In the sash from Grodno, 
both supplementary wefts are bound with the same threads of the binding warp (Fig. 7). In the 
sashes from Lyon and Russia, the first and second supplementary wefts are bound with other, 
neighbouring threads of the binding warp (Fig. 8). In the latter case, out of 2n warp threads, 
as many as four are threads of the binding warp, and in the former case – only two of them. 

Within one sash and the same technique there may be different solutions. In the aforemen-
tioned sash from Grodno, in the end panels there is a weave as in Figure 6, in the plain trans-
verse stripes as in Figure 7.

Patterned transverse stripes have a more complex structure. Their background is plain, 
made in tabby weave of the main and binding warp and the main weft; supplementary wefts 
remain on the back and  interlace with the warp as in Figure 10. One of them is bound in the 
tabby by the binding warp, the two others are always above the binding warp threads and 
under the threads of the main warp. 

Fig. 7. Compound tabby, the warp 
repeat 10. Main warp, binding warp, 
main weft, supplementary patterning 
wefts: gold and silk. Legend as in  
Fig. 4. At the bottom a visualisation 
of the weave

Fig. 8. Compound tabby, the warp 
repeat 10. Each supplementary weft 
is bound by another thread of the 
binder warp. Main warp, binding 
warp, main weft, supplementary 
patterning wefts: gold and silk. 
Legend as in Fig. 4
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The background is made with complementary warp and binding warp in a tabby with the 
main weft. Supplementary patterning wefts remain on the back of the fabric. On this back-
ground a floral pattern is made by three supplementary patterning wefts (long unbound sections 
of threads in a given colour). Subsequent drawings present individual parts of the pattern. 
Interestingly, on the back the wefts follow the same principle, irrespective of which one makes 
up a pattern on the face: the green weft is interwoven with the warp in a tabby weave, and 
the others remain between the layers of the main warp and the binding warp (Fig. 10). This 
type of solutions were to help make the wefts denser and thus enhance the pattern.

Despite the same name of the weaving technique, in the kontusz sash from Lyon (cat. no. 32) 
we find also other, equally intriguing solution. This is especially evident in the central panel, 
with a main and binding warp, main weft and three supplementary patterning wefts, different 
in each half of the sash. 

Fig. 9. Fragment of transverse stripes – back and 
face. Grodno (cat. no. 27)

Fig. 10. Compound tabby, the warp repeat 10,  
3 supplementary patterning wefts. Fabric face on 

the left, back on the right. From the top:  
a pattern with a green supplementary patterning 

weft, a pattern with blue supplementary 
patterning weft, background. Main warp, binding 
warp, main weft, 3 silk supplementary patterning 

wefts. Legend as in Fig. 4
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Let us examine one half of a sash. The warp repeat is made up of six threads of the warp, 
four of which are of the binding warp and the two others of the main one. On the ground in 
a tabby weave out of all the warp threads a double side patterning was applied. The ends of 
the warp binding patterning wefts on the face and on the back are different: on the back 1st 
and 3rd, on the face 2nd and 4th. The pattern on the face is made up of tiny flowers and 
leafed twigs with silver supplementary patterning wefts. The flowers are outlined in black. In 
the place of the outline, the patterning weft is woven in another order: over one thread of the 
warp and under two ones. In this place the main warp and part of the binding warp makes 
up long floats on the face of the fabric, interweaving in a tabby with the main weft (Fig. 12).

Fig. 11. Fragment of the central panel – face 
and back. Lyon (cat. no. 32)

Fig. 12. Compound tabby, the warp repeat 6,  
3 supplementary patterning wefts, face on the 
left, back on the right. At the top the outline  
of the pattern in the central panel, at the 
bottom a pattern with silver supplementary 
patterning wefts. Main warp, binding warp, 
main weft, 3 supplementary patterning wefts: 
silver, wild strawberry and black. Legend as in 
Fig. 4
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The background on the face is patterned with black supplementary weft, on the reverse side 
– with a silver one. The wild strawberry supplementary patterning weft, making up a pattern 
on the back of the fabric, in the section of the outline remains on the back under the silver 
weft, giving a blur effect to the pattern (Fig. 11 on the right). Outside the outline of the pattern, 
on either side of the fabric the wild strawberry weft is always accompanied by a black pattern-
ing weft – on the face the wild strawberry weft is not visible, on the back it is black one.

Weft face compound tabby (taqueté façonné)
The vast majority of sashes are made in the weft face compound tabby. Dominant on the face 
and on the back of the fabric are wefts and the multicoloured wefts make up both backgrounds 
and colourful patterns. 

Weft face compound tabby is a technique based on two warps and a minimum of two 
complementary wefts. Main warp is also called inner, as it remains hidden between the com-
plementary wefts which make up a pattern on the face and back of the fabric. The other warp 
is known as binding warp, which demonstrates its function of tying up complementary wefts. 
The binding takes place in the tabby weave. For one thread of the main warp there is one 
thread of the binding warp. Although it sometimes consists of several strands or threads, they 
can be treated as a single thread as they are constantly interlaced in the same way. Apart from 
two or three complementary wefts, the weft face compound tabby may use supplementary 
wefts: patterning and brocading.

In the case of using only two complementary wefts, the fabric is reversible: the pattern on 
the face is the reverse of that on the back, as in the fabric in Fig. 13. In the case of a larger 
number of complementary wefts, on the back of the fabric there are a few wefts bound to-
gether, which makes the pattern on the back blurry and the colours mixed. As a rule, there 
are no more than three complementary wefts. 

Fabrics woven in the weft face compound tabby technique, have supplementary wefts apart 
from complementary ones – patterning or brocading, sometimes both. Brocading wefts are 
easy to identify during an analysis – in the sections of the pattern they are usually bound as 
the third complementary weft (Fig. 14); identification of the supplementary patterning wefts 
is more difficult. In some cases they look at first sight as yet another complementary weft, yet 
upon a more thorough scrutiny they are interwoven with the warp in another way. A case in 
point are a few Słuck sashes, e.g. cat. no. 11. In the end panels and transverse stripes of this 
sash the gold complementary weft makes a background while the black complementary weft 

Fig. 13. Weft face compound 
tabby, 2 complementary wefts: 

gold and silver. Face on the right, 
back on the left
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makes the outline of the pattern on the face. The mint green weft in the end panels and trans-
verse stripes can be found only at the height of the green elements of the pattern, which occurs 
also in the case of the third complementary weft. In the sections of the pattern on the face, 
the weft is bound in a tabby by the binding warp. However, in the remaining sections it is 
interwoven over and under two successive warp ends. It is then bound by a binding warp, as 
the complementary weft on the back, and is additionally in a tabby weave with the main warp. 
It is therefore a supplementary rather than complementary weft.

Fig. 14. Weft face compound tabby,  
3 complementary wefts, face on the left, back 
on the right. On the face the pattern in a gold 
weft, blue and green wefts on the back. Main 
warp, binding warp, 3 complementary wefts: 
gold and two silk ones – blue and green. 
Legend as in Fig. 4. The weave is identical  
in the section of the pattern with a brocading 
weft in the case of using two complementary 
wefts and one supplementary brocading one

Fig. 15. Fragment of a Słuck sash (cat. no. 11). 
On the back (on the right), at the worn section 
of the black weft visible every other thread of 
main warp on a light green weft
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Lampas
Lampas is a technique of manufacturing patterned fabrics with one main weft and one main 
warp and with binding warp and supplementary wefts. The background is made up of main 
warp interwoven with the main weft in a tabby weave, satin weave, etc., while patterns on 
the fabric are made up of supplementary wefts, sometimes also the main weft, bound by bind- 
ing warp, most often in a plain or twill weave.

Fig. 16. Weft face compound tabby,  
2 complementary wefts, supplementary 

patterning wefts. Face on the left, back on the 
right. At the top green supplementary 

patterning wefts, at the bottom gold 
complementary weft. Main warp, binding warp, 

2 complementary wefts: gold and silk blue,  
1 supplementary weft: silk green.  

Legend as in Fig. 4

Fig. 17. Fragment of a Lyon sash (cat. no. 34). 
Lampas. Gold supplementary patterning weft 
covers the entire surface of the background. 

Only the stalks and outlines of flowers, made in 
brocading wefts, were woven in a tabby weave, 

with black main weft and main warp
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The collection of the Royal Castle in Warsaw boasts one sash made in the lampas technique, 
from Lyon (cat. no. 34, Fig. 17). Black main warp is interwoven with main weft, also black, in 
the tabby weave. Red binding warp binds supplementary wefts also in a tabby weave. One 
thread of the binding warp is paired with four threads of the main warp. The supplementary 
wefts are patterning and brocading (Fig. 18). 

Selvages 
The sashes have original selvages, known in Polish as krajka. They were woven on a few warp 
ends, most often far thicker than that of the binding and main warps. They were often in fact 
cords, multi-plied silk and less often linen threads. It seems that individual manufactories had 
their own ways of weaving sash selvages. 

The Słuck sashes from the Radziwiłł manufactory managed by Jan Madżarski have selvages 
woven on two rather thick warp ends in the form of silk strings, twisted together a few times, 
most often made up of varicoloured silk threads. In turn, the sashes from the manufactory of 
Paschalis Jakubowicz in Lipków have their selvages woven on three or four thicker double 
warp threads. 

Two sashes with identical ornaments yet totally different colours from the same manufac-
tory (probably from Słuck in the last stage of operation) have their selvages made on two 
amaranthine silk cords. 

Out of the three sashes from Lyon, two have the same selvage type on four silk double-plied 
threads of the warp in the tabby weave, while the third one is also made on four warp threads, 
in gros de Tours. It seems, then, that sash selvages are to some extent characteristic of manu-
factories they were made in. 

Fig. 18. Lampas. From the left: the pattern  
with a silk supplementary weft, the pattern  
with a gold supplementary weft, the pattern 
with main warp and main weft. Main warp, 
binding warp, main weft, 2 supplementary 
wefts: gold and silk pink. Legend as in Fig. 4

Fig. 19. Different types of selvages of kontusz 
sashes
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Sash colours
Kontusz sashes, like other textiles, have lost their original colouring. The main cause is ultra-
violet radiation, which causes photochemical degradation of dyes, manifesting itself in colour 
loss. In order to determine the original colour of the individual threads, fragments that were 
not exposed to light were used, e.g. the less exposed, back side of the cloth. In some cases, 
traces of original colouring were found on the threads turning back at the boundaries between 
the individual parts of the pattern. Of great help were also photographs taken with the use of 
UV and IR filters. 

Another difficulty related to the determination of sash colours was the selection of appro-
priate names for particular hues. Apart from the traditional ones, colour names referring to 
nature, popular among contemporary designers, but originating from the 18th century tradition 
and practice, were used. Thus, apart from blue, brown or green colours, there are pearl, straw, 
mint, tobacco, wild strawberry, etc. They reflect at least in part the uniquely extensive and 
sophisticated colours of the sashes and can also inspire and stimulate the imagination of view-
ers and readers.

Description of sash structure
Sash analyses gave rise to entries describing their structure. Apart from the type of technique, 
detailed descriptions were given concerning the number and type of complementary and 
supplementary wefts used to make particular parts of the sash compositions. Such details are 
necessary in view of the specific nature of the kontusz sashes. In most catalogues they are 
described in the same way as any other woven goods, although they are woven as end pro-
ducts, with selvages on both sides and with the beginning and end edges. Above all, however, 
each of the elements of sash composition – end panels, transverse stripes, borders, patterns 
– was made from a certain set of complementary and supplementary wefts, the same or com-
pletely different. In a sense, kontusz sashes resemble tapestries. For example: in the central 
panel divided into two, each half was woven with its own complementary wefts, which turn 
back on the borderline of the halves, and tie one another, most often by a single or double 
interlocking, exactly as in tapestries.

There are also differences in the complementary and supplementary wefts in the end panels 
and transverse stripes and borders. Within a single sash and obviously within the same technique 
shared by the entire object, the number and kinds of complementary and supplementary wefts 

Fig. 20. Fragment of a Słuck sash (cat. no. 13). 
Change of the complementary wefts in the middle 

of transverse stripes
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change. For example: a transverse stripe is made with three complementary wefts; two turn 
back at the borderline of the transverse stripe and the border. Even if in the border we have 
motifs of the same colour, they are made with a brocading supplementary weft from the same 
silk thread.

As a result, the description of the structure of sashes includes individual elements and their 
complementary and supplementary wefts. 

As indicated above, the entries concerning the structure define the original (as far as poss- 
ible) colours of the sashes and the characteristics of individual threads used as warp and weft. 

The final section of the description contains comments on the sash selvages, provided they 
have been preserved, and a non-invasive analysis method was possible. 

Fig. 21. Fragment of a Słuck sash (cat. no. 11). 
Change of wefts at the borderline of the 
transverse stripe and border. Coral weft is the 
complementary weft of the transverse stripe.  
The same thread in the border is a brocading 
weft
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1.  Nieśwież (?), before 1767 
inv. no. ZKW/4658
gold and silk two-sided sash; silk (peach, malachite green), gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts 
End panels, borders, guard stripes
2 complementary wefts: peach and gold 
Decorated stripes 
3 complementary wefts: gold, peach, green. On the face motive of golden circles on a peach 
background. On the reverse the green weft runs widthwise the stripes and is bound together 
with the gold or the peach threads (see ill. 14 in Technological description of kontusz sashes) 
Plain stripes dividing decorated stripes
a. 2 complementary wefts: peach and gold
b. 2 complementary wefts: green and gold
c. 2 complementary wefts: gold and peach

Threads properties
main warp: white silk, thickness 0.33–0.42 mm
binding warp: white silk, doubled, thickness 0.28–0.32 mm
wefts:
gold thread: silver strip wrapped around a yellow silk core in the S-direction, thickness 0.31 mm;  
dense wrapping, the silk core of low Z-twist poorly visible, thread flattened, gilding partly 
preserved
silk threads multiplied, of low S-twist, thickness 0.37–0.47 mm
green weft: mélange of dark green, cream and yellow fibres

Threads count 
complementary wefts: 66 (33 x 2)/cm, 87 (29 x 3)/cm 
warp: 32 (16 x 2)/cm 

Selvages (side edges) damaged, trimmed by hand; no end edges.

2.  Słuck, 1767–1780
inv. no. ZKW/3285
gold and silk four-sided sash; silk (cream, olive green, dark verdigris, dark navy blue, light blue, 
amaranthine, pink, salmon, light beige), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels and borders, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: silver/gold and verdigris. Brocading wefts: 
silk, cream, light beige, salmon, light blue/navy blue. On the face silver/gold wefts form  
the background for brocaded flower bouquets, verdigris weft forms the contour of the 
brocaded motives (see ill. 13). On the reverse, in the brocaded areas of the pattern 
complementary wefts bound together. On the face brocading wefts bound in tabby  
by the binding warp (see ill. 14)
Plain stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: salmon and cream/olive green and 
amaranthine
Guard stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: verdigris and silver/gold
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Threads properties 
main warp: light pink silk, 3 strands in different shades of cream and pink, thickness 0.35 mm
binding warp: salmon silk, doubled, thickness 0.17–0.2 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 
0.26–0.31mm 
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.26–0.31 mm
sparse wrapping, the silk core of high Z-twist (well visible)
silk threads multiplied, low twist, thickness: 0.33–0.37 mm

Threads count
complementary wefts 72 (36 x 2)/cm
warp 32 (16 x 2)/ cm

Selvages on 2 warp ends – multiplied silk cordonettes, with the outer one made of salmon, 
cream and verdigris yarns Z2(S3Z); end edges: navy blue weft in tabby with both main  
and binding warps

3. Słuck, 1767–1780
inv. no. FC-ZKW/1624 (ZKW-dep.FC/260)
gold and silk four-sided sash; silk (ebony, honey, cream, coral, amaranthine, light turquoise, 
light blue), gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, borders and stripes with floral motifs
2 complementary wefts: ebony and gold. Brocading wefts: honey, cream, coral, light blue.  
On the face gold/silver weft forms the background for brocaded flowers, ebony weft forms 
the twigs and the contours of the brocaded flowers and leaves (see ill. 13). On the face 
brocading wefts bound in tabby by the binding warp. On the reverse in brocaded parts both 
complementary wefts bound together 
Narrow stripes (not divided)
3 complementary wefts: turquoise, coral, gold. On the face coral flowers and turquoise leaves 
on the golden background. On the reverse coral background. Weft threads which do not 
form the motive on the obverse, bound in pairs on the reverse (see ill. 14)
Divided stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: gold and cream/amaranthine
Guard stripes
2 complementary wefts: black and gold

Threads properties 
main warp: silk, beige and pink of different hues, thickness 0.41 mm
binding warp: light pink silk thread, doubled, thickness 0.14–0.22 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a cream silk core,  
thickness 0.21 mm. Dense wrapping, traces of gilding preserved; the silk core of low twist
silk threads multiplied, of low twist, thickness: 0.32 mm
ebony weft: black with green strands of silk

Threads count
complementary wefts 88 (44 x 2)/cm, 117 (39 x 3)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm
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Selvages on 2 warp ends, probably linen; the inner one S2Z, thickness 0.75 mm, the outer one 
Z2S, thickness 0.52 mm

4.  Słuck, 1767–1780
inv. no. ZKW/1159
gold and silk four-sided sash; silk (maroon, salmon, peach, blue, light green), gold and silver 
threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary patterning weft and 
brocading wefts
End panels and decorated stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: gold/silver, maroon. Supplementary wefts: 
patterning green, brocading: salmon, blue, silver/green (on the alternative background).  
On the face gold/silver wefts form the background, maroon weft forms contours of the motifs. 
Green patterning weft in the end panels and stripes appears only on the height of green 
motifs, bound in tabby by the binding warp, in the remaining areas over two and under next 
two warp ends (bound by the binding warp like the complementary weft and additionally  
in tabby with the main warp – see ill. 16). On the face brocading wefts in tabby with the 
binding warp
Borders, divided
2 complementary wefts in each half the sash: maroon, gold/silver. Brocading warps: salmon, 
blue, green, silver/gold (on the alternative background)
Plain stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: peach and blue/salmon and maroon
Guard stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: maroon (widthwise) and gold/silver

Threads properties 
main warp: light pink silk, cream and pink yarn of different hues, thickness 0.33 mm.
binding warp: light pink silk, doubled, thickness 0.15–0.2 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction partly around a yellow, partly around  
a cream silk core, thickness 0.21–0.25 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.21–0.25 mm
sparse wrapping, the core well visible, thread slightly flattened
silk threads multiplied, of low S-twist, thickness: 0.31–0.34mm 

Threads count
complementary wefts 80 (40 x 2)/cm,120 (40 x 3)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm

Selvages on 2 silk warp ends Z2S, from maroon and cream threads, thickness 0.69 mm

5.  Słuck, 1767–1780
inv. no. FC-ZKW/1735 (ZKW-dep.FC/984)
gold and silk four-sided sash; silk (greyish blue, light grey, apricot, light pink, peach, honey, 
pearl), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
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End panels and borders, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: greyish blue and silver/gold. Brocading wefts 
light grey, pearl and gold/silver (on the alternative metal background). On the face silver/gold 
wefts form the background, greyish blue weft forms contours of the motifs, twigs, buds and 
parts of flowers (see ill. 13). On the face brocading wefts bound in tabby by the binding 
warp. On the reverse in brocaded areas complementary wefts bound together (see ill.14)
Decorated stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: greyish blue and silver/gold. Brocading wefts 
greyish blue and pearl
Plain stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: apricot, and honey/peach and pale pink 
Guard stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: greyish blue and silver/gold

Threads properties 
main warp: silk, cream and amaranthine of different hues, thickness 0.32 mm.
binding warp: white and amaranthine silk, doubled, thickness 0.16–0.2 mm. Two colours 
repeat in the arrangement aaaaaaaaaawawwawaw
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a sulphur yellow silk core, 
thickness 0.28 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.32 mm
relatively sparse wrapping, the core visible
silk threads multiplied, of low S-twist, thickness: 0.32 mm

Threads count
complementary wefts 72 (36 x 2)/cm
warp 34 (17 x 2)/cm

Selvages on 2 silk warp ends probably linen or linen-silk; first one S2Z, thickness 0.75 mm; 
second one S2Z, thickness 0.58 mm 

6. Słuck, 1767–1780
inv. no. ZKW/4114
gold and silk four-sided sash; silk (black, mint green, honey, olive green, light blue, dark 
greenish blue, coral, nude), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 3 complementary wefts, supplementary patterning weft and 
brocading wefts
End panels and stripes with floral decoration
2 complementary wefts: gold (of two thicknesses), black. Supplementary wefts: patterning 
olive green, brocading: coral, cream, light blue and, only in the end panels: mint green 
(contours of flowers) and honey (a hillock). On the face gold weft forms the background, 
black weft forms contours of the motifs. In the hillock area single floats of gold 
complementary weft create three-dimensional effect. Olive green patterning weft in the end 
panels and stripes appears only on the height of the olive-green motifs; in the areas of the 
motifs, in tabby with the binding warp; in the remaining areas over two and under next two 
warp ends (see ill. 16). On the face brocading wefts bound in tabby by the binding warp.  
In the end panels thicker gold weft, the thinner one in stripes 
Borders
2 complementary wefts: black, gold. Brocading wefts: coral, cream, olive green and light blue 
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Wider stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: thin gold and coral/white.
Narrow stripes, divided
3 complementary wefts in each half of the sash: silver, coral and nude/greenish blue;  
on the reverse bound together.
Guard stripes
2 complementary wefts: gilt silver (thin) and black

Threads properties 
main warp: silk, amaranthine and olive green, thickness 0.41 mm
binding warp: silk, light pink and amaranthine, doubled, thickness 0.13–0.2 mm
two colours repeat in the arrangement aaaapappap
wefts:
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.28 mm
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.21–0.24 mm
gold thread (thin): gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core  
of thickness 0.18 mm
relatively dense and firm wrapping, the silk core of a high Z-twist.
silk threads of a very low twist, thickness: 0.22–0.39 mm
dark verdigris weft thread: mélange of blue and green

Threads count
wefts 82 (41 x 2)/cm, 99 (33 x 3)/cm
warp: 34 (17 x 2)/cm

Selvages on 2 warp ends – silk cordonettes, the inner one made of silk blue, yellow and light 
pink threads Z2(S3S), thickness 1–17 mm; the outer one of silk blue and light pink threads 
Z2S, thickness 0.58 mm

7.  Słuck, 1780–1807
inv. no. ZKW/4108
gold and silk four-sided sash; silk (ebony, beige, light blue, greenish blue, cream, nude, light 
yellow), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, brocading wefts
End panels, borders, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: ebony and silver/gold. Brocading wefts: silk, 
greenish blue, cream, nude, light blue
On the face silver/gold wefts form the background, ebony weft forms the twigs and the 
contours of brocaded flowers and leaves (see ill. 13). On the face brocading wefts in tabby 
with the binding warp. On the reverse, in the brocaded areas of the pattern complementary 
wefts bound together (see ill. 14) 
Narrow stripes, divided 
3 complementary wefts in each half of the sash: silver/gold and cream and nude,  
on the reverse bound together (see ill. 14)
Wider stripes, divided 
2 complementary wefts in each half of the sash: gold and ebony/silver and light yellow
Stripes with floral decoration, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: silver/gold and ebony; brocading wefts: light 
blue, nude and cream
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Guard stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: ebony and gold/silver

Threads properties 
main warp: light pink silk with single amaranthine yarns, thickness 0.41 mm
binding warp: silk, pink and amaranthine, doubled, thickness 0.17–0.29 mm; both colours 
repeated irregularly in the arrangement 1a 11p 1a 18p 1a 11p 1a 11p 1a 32p, 
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a light-yellow core,  
thickness 0.25 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core  
of thickness 0.25 mm. Relatively dense wrapping, the silk core of a Z-twist visible
silk threads, multiplied, of a very low twist, thickness: 0.32–0.42 mm
ebony weft: mélange of navy blue and brown fibres
light grey weft: mélange of grey and blue fibres

Threads count
wefts (in general) 70 (35 x 2)/cm, 99 (33 x 3)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm

Selvages on 2 silk cream warp ends; first one S2Z, thickness 0.66 mm, second one Z2S, 
thickness 0.66 mm

8. Słuck, 1767–1780
inv. no. ZKW-dep. FTS/772
gold and silk four-sided sash; silk (dark blue, coral, light green, blue, light pink, cream, 
amaranthine, light yellow), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels and borders
2 complementary wefts in each half of the sash: dark blue and silver/gold. Brocading wefts: 
silk, blue, beige, light green and light pink. On the face silver/gold wefts form the background, 
greenish blue forms contours of the brocaded motifs. In the areas of the brocaded motifs,  
the brocading weft runs like the third complementary weft bound in tabby by the binding 
warp; two complementary wefts run together on the reverse (see ill. 14)
Guard stripes
2 complementary wefts gold/silver and dark blue form the pattern
Stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: cream and light yellow/amaranthine and 
beige form the background on the face and on the reverse
brocading wefts: gold/silver
brocading wefts form the motifs at the ends of the stripes: long weft floats, threads runs  
to the other side of the cloth and come back forming the pattern on both sides. 

Threads properties 
main warp: silk of different hues of light pink, white and blue, thickness ca. 0.5 mm
binding warp: light pink silk, doubled, thickness 0.15–0.21 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.27–0.29 mm, 
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.26–0.31 mm
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dense wrapping, the silk core almost invisible, threads slightly flattened
silk threads multiplied, of a very low S-twist, thickness: 0.29–0.32 mm

Threads count
complementary wefts 80 (40 x 2)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm

Selvages ca. 1.9 mm wide, on 2 warp ends – silk cordonettes, thickness 0.92 and 0.7 mm;  
the outer one twisted from light green and cream threads

9. Słuck, 1767–1780
inv. no. FC-ZKW/637 (ZKW-dep.FC 251)
gold and silk two-sided sash; silk (black, light green, coral, nude, ivory, blue, beige),  
silver thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary patterning weft  
and brocading wefts
End panels, the widest stripes
2 complementary wefts: silver and black. Supplementary wefts: patterning green, brocading: 
coral, ivory, blue, beige. On the face silver weft forms the background, black weft forms 
contours of the motifs. Green patterning weft in the end panels and stripes applied only  
on the height of green motifs, in the area of green motifs bound in tabby by the binding 
warp, in the remaining areas over two and under next two warp ends (bound by the binding 
warp like the complementary weft and additionally in tabby with the main warp – see ill. 16). 
Brocading wefts on the face bound in tabby by the binding warp
Borders
2 complementary wefts: silver and black. Brocading wefts: coral, ivory, blue, beige, light 
green
Narrow stripes
3 complementary wefts: silver, azure, nude pink. One of them forms the motive on the face, 
two others are bound together on the reverse (see ill. 14)
Wider stripes
2 complementary wefts: silver and coral
Guard stripes
2 complementary wefts: silver and black 

Threads properties 
main warp: light pink silk (yarns: blue, pink, white), thickness 0.41 mm
binding warp: silk, light pink and amaranthine, doubled, thickness 0.15–0.22 mm
two colours repeat regularly in the arrangement appapppppp
wefts:
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.21–0.22 mm 
Dense and firm wrapping. The silk core of a high Z-twist. The thread slightly frisé. 
silk threads multiplied, very low S-twist, thickness 0.27–0.31mm
black silk weft mixed with an olive-green yarn. 

Threads count
silver weft 41/cm
silk weft 41/cm
wefts (in general): 76 (38 x 2)/cm, 108 (36 x 3)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm
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Selvages on 2 thick silk warp ends; first one beige and cream S2Z, thickness 0.98 mm; second 
one of blue, cream, light pink threads Z2(S3Z), thickness 0.91 mm

10.  Słuck, 1767–1843
inv. no. ZKW-dep.FTS/771
gold and silk two-sided sash; silk (black, light green, light pink, amaranthine, salmon, light blue, 
blue, beige, white), silver thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary patterning and 
brocading wefts
End panels, wide stripes with floral motifs
2 complementary wefts: silver and black, supplementary wefts: patterning green, brocading: 
light pink, salmon, blue, beige (only in the end panels). On the face silver weft forms the 
background, black contours of the patterned and brocaded motifs. Green patterning weft in 
the end panels and stripes appears only on the height of green motifs, on the face bound in 
tabby by the binding warp, in the remaining parts above two and below next two warp ends 
(see ill. 16). Brocading wefts on the face bound in tabby by the binding warp
Borders
2 complementary wefts: silver and black. Brocading wefts: salmon, light pink, white, blue, 
light green. On the face silver weft forms the background, black weft forms contours of the 
brocaded motifs. 
Narrow stripes
2 complementary wefts: silver and blue. Supplementary patterning weft: amaranthine.  
On the face silver weft forms the background, blue – leaves (in the opposite way on the 
reverse) Supplementary patterning weft forms the four-petals flowers bound in tabby by the 
binding warp. In the remaining parts over two and under next two warp ends (bound with 
the binding warp like the complementary weft and additionally in tabby with the main warp,  
see ill. 16)
Wider stripes
2 complementary wefts: silver and amaranthine. On the face silver weft forms the 
background for amaranthine motifs: stylised flowers and rosettes (in the opposite way  
on the reverse) – see ill. 13 
Guard stripes
2 complementary wefts: silver and black

Threads properties 
main warp: silk, light pink thread with white yarns, thickness 0.41 mm
binding warp: silk, light pink, doubled, thickness 0.13–0.16 mm
wefts:
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core (Z-twist), 
thickness 0.20–0.22 mm
silk threads multiplied, of a very low twist, thickness: 0.27–0.3 mm 

Threads count
complementary wefts 82 (41 x 2)/cm
warp (in all) 30 (15 x 2)/cm

Selvages: width 1.9 mm, on 2 warp ends twisted of silk threads: blue, light blue and white; first 
one S2Z, thickness 0.58 mm, second one multiplied, thickness 0.81 mm
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11.  Słuck, 1767–1780
ZKW-dep.FTS/722
gold and silk four-sided sash; silk (ebony, coral, pearl, cream, pink, mint, green, light blue), gold 
thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary patterning and 
brocading wefts
End panels
2 complementary wefts: gold and ebony. Supplementary wefts: patterning mint (in the 
bottom part of the panel ends mélange of mint and green), brocading wefts: coral, blue, light 
pink, and cream. On the face gold weft forms the background, ebony – the contours of 
brocaded motifs (see ill. 13). On the face brocading wefts bound in tabby by the binding 
warp. On the reverse, in the brocaded areas, complementary wefts bound together (see ill. 14). 
Mint patterning weft only on the height of mint motifs. On the face in the area of mint motifs 
bound in tabby by the binding warp, in the remaining areas over two and under next two 
warp ends (bound by the binding warp like the complementary weft and additionally  
in tabby with the main warp – see ill. 16)
Borders
2 complementary wefts: silver and ebony. Brocading wefts: light blue, coral, mint or green
Wide stripes with floral motifs
2 complementary wefts: gold and ebony. Patterning weft mint (like in the end panels). 
Brocading wefts: coral, light blue and light pink
Narrow stripes
3 complementary wefts: gold, coral and mint, on the reverse bound together in pairs  
(see ill. 14)
Divided stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: gold and ebony/ pearl
Guard stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: gold and ebony

Threads properties 
main warp: varicoloured silk thread – light blue, yellow green and coral strands, thickness 
0.48 mm
binding warp: light salmon silk, doubled, thickness 0.14–0.25 mm
wefts:
gold thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.24 mm.  
The silk core of a Z-twist visible, wrapped around sparsely; the thread flattened
silk threads multiplied, very low S-twist, thickness 0.29–0.36 mm
ebony silk weft – dark brown mixed with green fibres
pink silk weft: mélange of pink and cream strands
mint silk weft: mélange of light green and mint

Threads count
complementary wefts 99 (33 x 3)/cm, 80 (40 x 2)/cm
warp 32 (16x2)/ cm

Selvages on 2 silk warp ends; first one: cream and pink Z2(S2Z), thickness 0.69 mm, second 
one: coral, pink and blue Z2(S3Z), thickness 0.81 mm
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12.  Słuck, 1767–1780
inv. no. ZKW/1160
gold and silk four-sided sash; silk (umber, brown, aubergine, light verdigris, apricot, cream, 
blue, light blue), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels and borders
2 complementary wefts: gold and brown. Brocading warps: silver thread, silk threads: blue, 
light blue, apricot and cream. On the face gold weft forms the background, brown one  
– the contours of the brocaded motifs (see ill. 13). On the reverse, in the areas of the 
brocaded motifs complementary wefts bound together
On the face brocading wefts bound in tabby by the binding warp (see ill. 13 and 14)
Guard stripes
2 complementary wefts, gold and brown, form the geometric motive
Stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: cream and light blue/apricot and aubergine 
form the background on the face and on the reverse 
brocading weft: gold
brocading weft forms the pattern at the ends of the stripes: long, unbound weft floats; thread 
passes to the other side of the cloth and come back forming the pattern on the face and  
on the reverse of the cloth

Threads properties 
main warp: 4 silk yarns in different hues of pink and yellow, thickness 0.48 mm
binding warp: pink silk, doubled, thickness 0.15–0.19 mm
wefts:
gold thread: gold or gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, 
thickness 0.27 mm. 
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.31 mm
dense wrapping, the silk core of a Z-twist almost invisible. The thread slightly flattened. 
silk threads multiplied, very low S-twist, thickness 0.26–0.32 mm

Threads count
complementary wefts 84 (42 x 2)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm

Selvages on 2 warp ends – silk cordonettes, the outer one twisted of blue and yellow threads; 
on the end edges brown weft in tabby with both main and binding warps

13. Słuck, after 1807
inv. no. ZKW/2643
gold and silk four-sided sash; silk: tobacco, greenish blue (mélange of blue and olive green), 
blue, maroon, light blue, beige, nude, cream, gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, borders
2 complementary wefts: gold and tobacco. Brocading wefts: silver thread, silk threads: 
maroon, light blue, beige, salmon. On the face gold weft forms the background, ebony one  
– the contours of the brocaded motifs (see ill. 13). On the reverse, in the parts of the 
brocaded motifs complementary wefts bound together. On the face brocading wefts bound  
in tabby by the binding warp (see ill. 14)
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Divided stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: greenish blue and cream/blue and nude 
Guard stripes
2 complementary wefts: gold and stuff-coloured 

Threads properties
main warp: cream silk, thickness 0.43 mm
binding warp: silk, cream and single purple threads, thickness 0.2–0.35 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.25 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.25 mm
dense wrapping, the silk core invisible, preserved traces of gilding 
silk threads multiplied, very low S-twist, thickness 0.35–0.42 mm

Threads count
complementary wefts 68 (34 x 2)/cm
warp 34 (17 x 2)/cm

Selvages on 2 beige silk warp ends; the first one Z2S, thickness 1.16 mm; the second one S2Z, 
thickness 0.87 mm; on the end edges tobacco weft in tabby with both warps together

14. Słuck; 1780–1807
inv. no. ZKW/2819
gold and silk four-sided sash; silk (ebony, light coral, blueish grey, light blue, light green, apricot, 
cream, white, light yellow), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, borders and stripes with floral decoration, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: gold/silver and ebony. Brocading wefts: silk, 
blueish grey, light green, light blue, white, coral, apricot, cream, gold and silver threads 
On the face gold/silver wefts form the background, ebony one – the contours of the brocaded 
motifs (see ill. 13). On the reverse, in the parts of the brocaded motifs, complementary wefts 
bound together (see ill. 14)
Narrow stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: silver/gilt and blue (silver/gold wefts in stripes 
used in the arrangement opposite to this in the end panels)
Wide stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: gold and light yellow/silver and white
Guard stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: gold/silver and ebony

Threads properties 
main warp: apricot, thickness 0.39 mm
binding warp: apricot, doubled, thickness 0.14-0.27 mm
wefts:
gold thread: gold (gilt silver?) strip wrapped in the S-direction around a white silk core, 
thickness 0.27 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.29 mm.
the gold wrapping is dense, the silk core almost invisible; the silver wrapping more sparse, 
Z-twist core visible. Threads slightly flattened.
silk (light colours), threads multiplied, very low S-twist, thickness 0.29–0.4 mm 
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Threads count
complementary wefts 72 (36 x 2)/cm
warp 32 (16 x 2)/cm

Selvages on 2 cream silk warp ends; the inner one S2Z, the outer one Z2S, thickness 0.87 mm 

15.  Słuck (?), 2nd half of 19th century 
inv. no. FC-ZKW/636 (ZKW-dep.FC/250)
gold and silk two-sided sash; silk (raspberry, brick, cream, greyish green – khaki, chocolate), 
gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 3 complementary wefts
End panels, borders and guard stripes around the end panels
3 complementary wefts: gold, raspberry, greyish green. On the gold background raspberry 
bouquets with greyish green contour. The decorative effect is created by the floats  
of the cream main warp on raspberry flower petals, which gives the spatial effect of the 
silhouette-treated pattern. On the reverse, in the areas of the brocaded motifs complementary 
wefts bound together (see ill. 14)
Stripes
a. 3 complementary wefts: 3: brick, greyish green, gold 
b. 3 complementary wefts: greyish green, chocolate, gold 
Guard stripes between stripes
3 complementary wefts: greyish green, cream, gold. On the face cream and gold wefts form 
the motifs, on the reverse are bound together
Vertical bands with fish-scale pattern
3 complementary wefts: gold, greyish green and the third one identical in colour with  
the adjoining stripe or guard stripe: cream, chocolate or brick (on the reverse run widthwise 
the band). On the face greyish green and metal threads form the gold fish-scale pattern with 
greyish green contour 
Borders and guard stripes along the central field
3 complementary wefts: greyish green, gold and the third one identical in colour with  
the adjoining stripes: cream, chocolate or brick. Motifs in the borders match the colours  
of the stripes.

Threads properties 
main warp: cream silk, thickness 0.35 mm
binding warp: cream silk, thickness 0.18 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a sulphur yellow silk core, 
thickness 0.17 mm, the silk core almost invisible under the dense wrapping
silk threads, thickness 0.36–0.42 mm

Threads count
complementary wefts 54 (18 x 3)/cm
warp 32 (16 x 2) cm 

Selvages on 2 amaranthine silk warp ends, 0.79 mm; the end edges rolled and fastened with  
a silk thread
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16.  Słuck (?), 2nd half of 19th century
inv. no. ZKW/584 
gold and silk two-sided sash; silk (cream, honey, greyish blue, chocolate, salmon), silver thread
the sash with a structure and ornamentation identical with sash (cat. no 15), different colours 
Weaves

weft faced compound tabby, 3 complementary wefts
End panels, borders and guard stripes around the end panels
3 complementary wefts: silver, cream, chocolate. On the silver background cream bouquets with 
chocolate contour. The decorative effect is created by additional floats of the cream main warp 
on cream flower petals, which gives the spatial effect of the silhouette-treated pattern. On the 
reverse, in the parts of the brocaded motifs complementary wefts bound together (see ill. 14)
Stripes 
a. 3 complementary wefts: honey, chocolate, silver 
b. 3 complementary wefts: salmon, chocolate, silver 
Guard stripes between stripes
3 complementary wefts: chocolate, cream, gold. On the face cream and gold wefts form  
the motifs, on the reverse are bound together
Vertical bands with fish-scale pattern
3 complementary wefts: chocolate, silver and the third one identical in colour with  
the adjoining stripe or guard stripe: cream, salmon or honey (on the reverse run widthwise 
the band). On the face chocolate and metal threads form the gold fish-scale pattern with 
chocolate contour 
Borders and guard stripes along the central field
3 complementary wefts: chocolate, silver and the third one identical in colour with the adjoining 
stripes: cream, chocolate or honey. Motifs in the borders match the colours of the stripes 

Threads properties 
main warp: beige and cream silk, thickness 0.31 mm
binding warp: beige silk, thickness 0.15 mm
wefts:
silk thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a light beige silk core,  
thickness 0.29 mm. Dense wrapping, the Z-twist silk core almost invisible. Threads flattened
silk threads, thickness 0.31–0.43 mm

Threads count
complementary wefts 54 (18 x 3)/cm
warp 34 (17 x 2)/cm 

Selvages on 2 amaranthine silk warp ends, 0.84 and 0.77 mm

17. Warsaw or Lipków, 1787–1790
inv. no. FC-ZKW/633 (ZKW-dep.FC/248)
gold and silk two-sided sash; silk (green, salmon, cream), gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary patterning weft
End panels, borders, stripes with floral motifs
2 complementary wefts: gold and green. On the face gold complementary weft forms  
the background for the decorative motifs formed by the green one – (see ill. 13) 
Stripes with geometric pattern
2 complementary wefts: salmon and cream. Patterning weft: gold. Long unbound floats  
of gold weft create a geometric ornament on the face and on the reverse side of cloth.
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Plain guard stripe adjoining stripes with geometric pattern
2 complementary wefts: salmon and green
Guard stripes
2 complementary wefts: gold and green 

Threads properties 
main warp: silk yarns, salmon, amaranthine and green, thickness 0.35 mm
binding warp: silk, cream and single amaranthine threads, thickness 0.15–0.25 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a cream silk core,  
thickness 0.24 mm. The wrapping is dense, the silk core almost invisible; threads flattened
silk, threads doubled, very low S-twist, thickness 0.31–0.37 mm
green weft (mélange of green and blue)

Threads count
complementary wefts 70 (35x2)/cm
warp 42 (21x2)/cm

Selvages on 4 silk warps: green and cream (of different hues) S2(Z2S), thickness 0.56 mm;  
end edges: cream weft in tabby with two warps together

18. Warsaw or Lipków, 1787–1790
inv. no. ZKW 1158
gold and silk four-sided sash; silk (black, aubergine, crimson, ivory, light green), gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts 
End panels, borders, wide stripes and guard stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: gold thread and aubergine/black silk threads
On the face silver/gold wefts form the background for aubergine/black floral motifs (see ill. 13) 
Narrow stripes, divided
3 complementary wefts in each half of the sash: gold, crimson and ivory/black and green; 
bound in pairs on the reverse (see ill. 14)

Threads properties 
main warp: mainly blue silk, thickness 0.35–0.42 mm
binding warp: peach silk, thickness 0.12–0.19 mm
wefts:
gold thread: gold (or gilt silver?) strip wrapped in the S-direction around a yellow silk core, 
thickness 0.31 mm. The wrapping is dense, the silk core of high Z-twist 
silk, threads multiplied, thickness 0.35–0.39 mm; because of the almost total destruction of 
the black weft with a hint of green (only small fragments preserved) blue main warp is visible
aubergine weft (mélange of brown and violet) on the face faded to the light bronze 

Threads count
complementary wefts 66 (33 x 2)/cm, 84 (28 x 3)/cm
warp 40 (20 x 2)/cm

Selvages on 3 silk warp ends: violet of different hues S2Z, thickness 0.54 mm; end edges: 
cream weft in tabby with both warps together 

19. Warsaw or Lipków, 1787–1790
inv. no. FC-ZKW/634 (ZKW-dep.FC/249)
gold and silk four-sided sash; silk (black, light blue, salmon, yellowish green, cream, crimson), 
gold and silver thread
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Weaves
weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary patterning and 
brocading wefts 
End panels, borders and stripes with floral decoration
2 complementary wefts: black and gold. On the face gold weft forms the background, black 
one the contour of brocaded motifs (see ill. 13). Brocading wefts: silver thread and silk 
threads (light blue, yellow and green, salmon). On the reverse, in the area of the brocaded 
motifs complementary wefts bound together. On the face, brocading wefts bound in tabby  
by the binding warp (see ill. 14)
Stripes with geometric pattern, divided
2 complementary wefts w in each half of the sash: yellowish green and salmon/cream  
and crimson. Gold patterning weft: long floats, not bound by the binding warp, create  
a geometric ornament on the face and on the reverse
Guard stripes
2 complementary wefts: black and gold

Threads properties 
main warp: cream and pink silk, thickness 0.3 mm.
binding warp: light pink silk, thickness 0.14–0.23 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.31 mm 
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.31 mm
the wrapping is dense, the silk core Z-twist almost invisible
silk threads doubled with a very low twist, thickness 0.36–0.45 mm 

Threads count
complementary wefts 60 (30 x 2)/cm
warp 42 (21 x 2)/cm

Selvages on 4 silk warp ends: green of different hues S2Z, thickness 0.42 mm 

20.  Lipków; 1791–1794
inv. no. ZKW/4115
silk four-sided sash; silk (coral, black, light blue, light yellow, pearl, greenish blue, yellow green, 
cream)
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels and borders
3 complementary wefts: light yellow, black and greenish blue or coral (depending on  
the dominant colour of the ornament on a given sash length) 
On the face light-yellow weft forms the background, black one: contours of the motifs, twigs, 
and tiny details, the greenish blue/coral ones: leaves, details of flowers (see ill. 14). Remaining 
motifs made by the brocading wefts: light blue, cream and coral or greenish blue, depends 
on a colour of the third complementary weft (coral on the parts with the greenish blue one 
and in the opposite way). On the face brocading wefts bound in tabby by the binding warp 
(see ill. 14)
Stripes with floral motifs
3 complementary wefts: light yellow, black and coral. Brocading weft: greenish blue, light 
blue, cream
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Narrow stripes
3 complementary wefts: pearl, coral, greenish blue. On the reverse bound in pairs (greenish 
blue under the other weft); On the face greenish blue and pearl bind together on tiny areas 
between the greenish blue motifs
Divided stripes
3 complementary wefts: in each half of the sash: light yellow, blue and pearl/yellow green 
and coral
Guard stripes
2 complementary wefts: black and light yellow

Threads properties 
main warp: 2 strands of silk in cream, pink, yellow and green or blue, thickness 0.5 mm
binding warp: light pink, thickness 0.21mm
weft:
silk threads doubled and multiplied, thickness 0.31–0.48 mm
yellow green weft: two threads Z2S
light blue weft: two threads – blue and light blue Z2S 
greenish blue weft: mélange of light green and blue, sometimes only light green fibres

Threads count
complementary wefts 63 (21 x 3)/cm, 44 (22 x 2)/cm
warp 40 (20 x 2)cm

Selvages on 4 silk warp ends: beige of different hues S2Z, thickness 0.47 mm 

21. Lipków; 1791–1794
inv. no. ZKW/583
gold and silk four-sided sash; silk (black, light blue, green, light green, coral, pearl, yellow), gold 
and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, borders around the end panels, stripes with floral motifs
complementary wefts: gold, black and green (only in the areas decorated with green motifs).
On the face gold weft forms the background, black one contours of the motifs and a guard 
stripe around the borders. On the face, at the length of the sash decorated with green motifs 
the third complementary weft (green) forms the motifs, in tabby with the binding warp or,  
in the areas with brocaded motifs, under the brocading weft. In the areas of the background, 
on the face it runs together with the gold thread (hidden under it), on the reverse is bound 
together with the complementary black weft (under it). Brocading wefts: silver thread and silk 
threads: light blue, coral and pearl; on the face bound in tabby by a binding warp
Vertical borders (along the central field)
2 complementary wefts: gold and black. Brocading wefts: pearl, coral, light green
Narrow stripes
2 complementary wefts: silver (thin), green
Divided stripes
3 complementary wefts in each half of the sash: gold, yellow and coral/light blue and pearl 
Guard stripes
2 complementary wefts: gold and black

Threads properties 
main warp: pink silk (of different hues) with blue strands, thickness 0.41 mm
binding warp: light pink silk, thickness 0.14–0.23 mm
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wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a cream silk core,  
thickness 0.31 mm. 
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.3 mm
silver thread (thin): silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 
0.16 mm
the wrapping is dense, the silk core with Z-twist almost invisible. Threads flattened
silk threads: doubled, of a very low twist, thickness 0.37-0.44 mm 
black weft with a trace of violet

Threads count
warp 38 (19 x 2)/cm
complementary wefts 52 (26 x 2)/cm, 72 (24 x 3)/cm

Selvages on 3 silk warp ends: blue of different hues S2Z, doubled, thickness 0.61 mm

22. Lipków, 1791–1794
inv. no. FC-ZKW/632 (ZKW-dep.FC/247)
gold and silk four-sided sash; silk (blue, black, green, cream, salmon crimson), silver thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, borders and guard stripes around the end panels
2 or 3 complementary wefts: silver, black and green (in the areas decorated with green 
motifs). On the face silver weft forms the background for black twigs, stems and petioles  
of flowers and contours of the motifs; green weft forms the leaves. Complementary wefts 
which do not create motifs on the face are bound together on the reverse (see ill. 14). 
Brocading wefts: silk threads: azure, cream, crimson and salmon, bound in tabby  
by the binding warp.
Borders and guard stripes along the central field
2 complementary wefts: silver and black. Brocading wefts: azure, cream, crimson, salmon  
and green
The central field, divided 
2 complementary wefts: silver and azure/black 

Threads properties 
main warp: silk, salmon with green and blue strands, thickness 0.48 mm
binding warp: silk, salmon, thickness 0.14–0.25 mm
wefts:
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.24 mm
the wrapping is dense, the silk core: S-twist almost invisible; threads slightly flattened
silk threads: doubled in a very low twist, thickness 0.29–0.36 mm

Threads count
warp 32 (16 x 2)/ cm
complementary wefts 78 (39 x 2)/cm, 99 (33 x 3)/cm

Selvages on 4 silk warp ends: green of different hues, S2(Z2S), thickness 0.58 mm
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23. Kobyłka, 1781–1784 
inv. no. ZKW/4943 
silk two-sided sash; silk (cream, maroon, brown, green, beige, yellow, light blue) 
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts 
End panels
2 complementary wefts: cream and green create a double-faced design (see ill.13)
Borders, stripes with floral decoration and guard stripes
2 complementary wefts: cream and brown
Plain stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: green and beige/cream and light blue
Guard stripes of the plain stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: yellow and green/light blue and cream 

Threads properties 
main warp: cream silk, thickness 0.43 mm
binding warp: light pink silk, doubled, thickness 0.12–0.21mm
wefts:
silk multiplied threads, thickness 0.35–0.43 mm
green weft: mélange of green, yellow, and greenish blue

Threads count
warp 40 (20 x 2) cm
complementary wefts 56 (28 x 2)/cm

Selvages on 4 cream silk warp ends S2Z, thickness 0.34 mm

24. Kobyłka (?), 1781–1794
inv. no. ZKW/585
silk three-sided sash; silk (nude, chocolate, blue, dark olive green)
Weave structure

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts 
End panels, borders, stripes with floral decoration and guard stripes
2 complementary wefts: nude and chocolate create a double faced design (see ill.13)
Plain stripes, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: chocolate and blue and blue/dark olive 
green

Threads properties 
main warp: pink silk of different hues, thickness 0.5 mm
binding warp: white silk, thickness 0.21 mm
wefts:
silk multiplied and doubled threads, thickness 0.31–0.48 mm
dark olive-green weft: mélange of olive green and blue
blue weft with an admixture of violet

Threads count 
warp 40 (20 x 2)/ cm
complementary wefts 63 (21 x 3)/cm, 44 (22 x 2)/cm

Selvages on 2 silk warp ends (brown with an admixture of green) Z2(S2Z), thickness 0.73 mm
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25. Kobyłka, 1781–1784 
inv. no. ZKW/3477
gold and silk two-sided sash; silk (amaranthine, azure, pearl, black, light green), gold and silver 
threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, horizontal borders and one vertical border with a guard stripe
2 complementary wefts: gold and azure. On the face gold weft forms the background; azure 
one- floral motifs and contours of the brocaded motifs (see ill. 13). Brocading silk wefts: 
amaranthine and pearl. On the face in the brocaded areas brocading wefts in tabby with  
a binding warp, complementary wefts on the reverse bound together. (see ill. 14)
Second vertical border with a guard stripe 
2 complementary wefts: gold and black. Brocading wefts: azure, light green, silver
Central field
2 complementary wefts: amaranthine and pearl. Brocading weft: gold

Threads properties 
main warp: light pink and white silk strands, thickness 0.37 mm
binding warp: light pink silk, thickness 0.20 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.31 mm. The wrapping is relatively densely, the silk core Z-twist, almost invisible; 
threads slightly flattened
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.31 mm.  
The wrapping is dense, the silk core invisible
silk threads: multiplied and doubled, thickness 0.39 mm

Threads count
warp 42 (21 x 2)/cm
complementary wefts 64 (32 x 2)/cm

Selvages on 4 white silk warp ends: two thicker Z2(S2Z), thickness 0.64 mm; two thinner S2Z, 
thickness 0.35 mm

26. Kobyłka (?), 1781–1794
inv. no. FC-ZKW/638 (ZKW-dep.FC/252)
gold and silk four-sided sash; silk (black, olive green, beige, peach, tobacco, light blue), gold 
and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels and borders, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: black and gold/silver. Brocading wefts: silver/
gold on gold/silver background. Silk wefts: light blue, peach, olive green and tobacco.  
On the face brocading wefts in tabby with a binding warp (see ill. 14)
Central field (fish-scale pattern), divided
2 complementary wefts in each half of the sash: gold and peach/silver and light blue

Threads properties 
main warp: silk in pink of different hues, thickness 0.31 mm
binding warp: cream silk, thickness 0.12-0.22 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a yellow silk core, thickness 0.31 mm
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silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.31 mm
Sparse wrapping, the silk core Z-twist well visible 
silk threads: multiplied and doubled, thickness 0.31-0.37 mm 

Threads count
Complementary wefts 64 (32 x 2)/cm
Warp 38 (19 x 2)/cm

Selvages missing because of the almost complete destruction of the black weft; on the face: 
embroidery replacing missing wefts; on the reverse: lining with a black silk taffeta (except  
the central field area)

27. Grodno, 1768–1780
inv. no. FC-ZKW/635 (ZKW-dep.FC/220)
gold and silk two-sided sash; silk (cream, light amaranthine, azure, pale blue, greenish blue, 
yellow), gold and silver thread
Weaves

compound tabby, 10 ends in repeat, 1 complementary weft, supplementary patterning and 
brocading wefts 
main warp and binding warp, in the ratio 4:1 or 3:1, cream, in tabby with the complementary 
weft on the whole surface 
End panels
The background by both warps and complementary weft in tabby. Brocading wefts: gold and 
silver. Gold thread creates the pattern with long unbound floats; silver thread with shorter 
floats forms the contours of flowers, twigs and leaves made of gold thread. Brocading wefts 
passing from the face to the reverse and backward forms a double-sided pattern (see ill.6)
Decorated stripes and borders
The background by the both warps and the complementary weft in tabby. Patterning wefts: 
silk: green, amaranthine, azure, pale blue (single, two or three depending on the pattern). 
Binding warp: every fifth. On the face long unbound floats of patterning wefts, on the reverse 
green weft bound in tabby by the binding warp, the other wefts always over the binding 
warp and under the main warp (see ill. 10). Brocading silver weft: long, unbound floats form 
the pattern. 
Plain stripes
Binding warp: every fifth. Complementary weft in tabby with both warps together.  
2 supplementary patterning wefts: yellow one on the face, the second one on the reverse;  
on both sides bound in tabby by the binding warp (see ill. 7)
Guard stripes
Binding warp: every fourth. The background: the warp and the complementary weft in tabby. 
Patterning weft: green silk. On the face long, not bound weft floats, on the reverse in tabby 
with the binding warp 

Threads properties 
main warp and binding warp: cream, doubled, thickness 0.21 mm
wefts: 
complementary weft: cream silk in Z-twist, thickness 0.23 mm 
gold thread: gold strip wrapped in the S-direction around a yellow silk core, thickness 0.35 mm
silver thread: silver strip wrapped around a white silk core in the S-direction, thickness 0.31 mm
The wrapping is dense, the S-twist silk core almost invisible. Threads slightly flattened 
silk threads: multiplied, thickness 0.37–0.5 mm
greenish blue thread: mélange of emerald green and greenish blue
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Threads count
warp 66/cm
complementary weft 26/cm (the central field), 35/cm (end panels)
supplementary patterning wefts 26/cm
brocading wefts 35/cm (end panels), 26/cm (the central field)

Selvages – a rep weave 2/2(2) (Louisine) on 4 white silk warp ends S2Z, thickness 0.4 mm

28. Cracow, workshop of Franciszek Masłowski, 1781–1806
inv. no. FC-ZKW/1796 (ZKW-dep.FC/1235)
silk four-sided sash; silk (black, light yellow, green, salmon, light blue)
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, horizontal borders, vertical borders with guard stripes and stripes with floral motifs
2 complementary wefts: black and light yellow. Brocading wefts: silk, blue, green, salmon.  
On the face brocading wefts in tabby with the binding warp
Stripes with geometric pattern
2 complementary wefts in each half of the sash: light yellow and blue/light yellow and salmon 

Threads properties 
main warp: white thin silk S-twist, thickness 0.37 mm
binding warp: pink silk, thickness 0.18 mm
wefts:
silk threads: multiplied and doubled, thickness 0.39 mm

Threads count:
complementary wefts 60 (30 x 2)
warp 40 (20 x 2)/cm

Selvages 2.6 mm wide, a rep weave 1/1 (0.1.0) (gros de Tours) on 5 white silk warp ends, single 
and doubled 

29. Cracow (?), late 18th century 
inv. no. ZKW/4107
silk four-sided sash; silk (white, light golden, peach, azure, emerald, navy blue, brown (umber), 
crimson)
Weaves 

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts. Golden light silk thread on the whole 
sash. Remaining complementary wefts different in lower parts of the end panels and 
adjoining borders, different in the upper part of end panels and in the central field
Lower part of the end panels, adjoining borders and guard stripes
2 complementary wefts: brown and golden light. Brocading wefts: greenish blue, azure and 
white; on the face bound in tabby by the binding warp. On the reverse in the area of the 
brocaded motifs two complementary wefts bound together (see ill.14)
Upper part of the end panels, adjoining borders, borders and guard stripes along the central field
3 complementary wefts 3: navy blue, umber, golden light. Brocading wefts: peach, azure, 
emerald and white. On the reverse in the area of the brocaded motifs three complementary 
wefts bound together 
Central field, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: golden light and white/crimson
On the face a fish-scale pattern in two colours on the one-coloured background.  
On the reverse: one-coloured fish-scale pattern on the background in two colours.
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Threads properties 
main warp: beige silk, doubled, thickness 0.43 mm
binding warp: beige silk, doubled, thickness 0.12–0.21 mm
wefts:
silk threads: multiplied, thickness 0.35–0.41 mm
navy blue thread, doubled (mélange of blue and brown) 
emerald thread: mélange of blue and green

Threads count
complementary wefts 56 (28 x 2)/cm 
warp 40 (20 x 2)/cm

Selvages on 4 cream silk warp ends, S2Z, thickness 0.29 and 0.38 mm

30. Cracow (?), late 18th century
inv. no. ZKW/4109
silk four-sided sash; silk (beige, dark navy blue, light green, white, peach, amaranthine, light 
blue, greenish blue)
Weaves

weft faced compound tabby, 3 and 4 complementary wefts 
End panels, borders and guard stripes
3 or 4 complementary wefts: beige, dark navy blue and light blue, greenish blue or peach  
(as a third one, or in pairs as the third and the fourth one – adequately to the colour of the 
pattern) On the face beige weft forms the background, dark navy blue – contours of the 
motifs. Wefts which do not create motifs On the face are bound together on the reverse
Stripes with floral motifs
4 complementary wefts: beige, dark navy blue and greenish blue or peach (or both of them) 
as the third and the fourth one – adequately to the colour of the pattern. On the face the 
beige weft forms the background, navy blue one contours of the floral motifs. Remaining 
wefts form the filling of the motifs. In the undecorated areas they are bound together with  
the beige weft, on the face or on the reverse, and hidden under it. The same wefts used in 
the borders adjoining the stripes
Divided stripes
3 complementary wefts in each half of the sash: light beige, peach and amaranthine/white 
and light green; on the reverse bound together in pairs
Guard stripes of the stripes
3 complementary wefts: light beige, dark navy blue and greenish blue (hidden under  
the beige weft on the face and on the reverse) form the pattern on the borders 

Threads properties 
main warp: silk in beige and pink of different hues, thickness 0.36 mm
binding warp: light pink silk, doubled, thickness 0.14–0.21mm
wefts:
silk threads: multiplied, thickness 0.41–0.51 mm
dark navy-blue thread, doubled (blue and brown)
emerald thread (mélange of blue and green)

Threads count
complementary wefts 92 (23 x 4)/cm, 69 (23x 3)/cm
warp 38 (2 x 2)/cm

Selvages on 4 beige silk warp ends, doubled, S2Z, thickness 0.38 mm
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31. Unknown workshop, late 18th century
inv. no. ZKW-dep.FTS/723
gold and silk four-sided sash; silk (ebony, raspberry, peach, verdigris, light blue, blue, lilac-pink), 
gold and silver thread
Weaves 

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels and borders with guard stripes, divided
a. complementary wefts: ebony and silver thread. Brocading wefts: gold thread (thin)  
and gold thread (thicker), silver threads: light blue, verdigris and peach
b. complementary wefts: ebony and gold thread. Brocading wefts: silver thread (thicker)  
and silk threads: light blue, verdigris and peach
On the reverse, in the brocaded parts of the pattern complementary wefts bound together
On the face brocading wefts bound in tabby by the binding warp (see ill.14)
Central field with fish-scale pattern, divided
2 complementary wefts in each half of the sash: gold (thin) and raspberry/silver (thin) and 
lilac pink. On the face silver/gold fish-scale pattern with coloured contours (in the opposite 
way on the reverse)

Threads properties 
main warp: cream silk, thickness 0.4 mm. 
binding warp: silk, raspberry, a few apricot yarns, thickness 0.16–0.22 mm
wefts:
gold thread (thicker): gold (gilt silver?) strip wrapped in the S-direction around a cream silk 
core, thickness 0.41 mm 
gold thread (thin): gilt silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, 
thickness 0.31 mm.
silver thread (thicker): silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, 
thickness 0.41 mm 
silver thread (thin): silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 
0.29 mm
very sparse wrapping, the silk core of low twist well visible, threads flattened; on the thin gold 
thread only traces of gilding preserved – on the face it looks like a silver thread 
silk threads doubled, of low Z-twist, thickness 0.6 mm
ebony complementary weft doubled, metal complementary weft (almost three times thinner) 
visible on the background of the cream main warp
raspberry thread: mélange of amaranthine and apricot

Threads count
complementary wefts 44 (22 x 2)/cm 
warp: (in general) 34 (17 x 2)/cm

Selvages on 4 cream silk warp ends, 0.4 mm; the end edges stripped: weft faced compound 
tabby, 2 complementary wefts: lilac and raspberry

32. Lyon, 2nd half of 18th century
inv. no. ZKW 4368 
gold and silk four-sided sash; silk (black, azure, light blue, greenish blue (mélange of green and 
blue), salmon, strawberry, white), gold and silver threads
Weaves

compound tabby, 6 ends in repeat, 1 complementary weft, supplementary wefts patterning 
and brocading
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Complementary weft and both warps in black: in tabby on the whole sash. Main warp  
and binding warp in the ratio 1:2.
End panels, borders and guard stripes, divided
a. patterning weft: gold thread; brocading wefts: silver thread and silk threads – salmon, 
greenish blue, light blue 
b. patterning weft: silver thread; brocading wefts: gold thread and silk threads – salmon, 
greenish blue, light blue. Patterning and brocading wefts bound in tabby by the binding warp 
Central field, divided
a. patterning wefts: gold thread, azure and white
b. patterning wefts: silver thread, black and strawberry
Double side patterning. Warp ends binding pattering wefts on the face and on the reverse  
are different (on the face 2 and 4, on the reverse 1 and 3 – see ill. 8). The pattern on the 
face: tiny flowers and leafy twigs formed by the gold/silver patterning weft with a black 
contour formed by the warp and the complementary weft in tabby. In the area of the contour 
the white/black patterning weft runs over one and under two warp ends (see ill. 12) 
On the face, on the background formed by the white/black patterning wefts, motifs formed  
by gold/silver wefts. On the reverse the patterning wefts azure/strawberry form the motifs,  
in the place of the contour they are hidden under gold/silver wefts; in remaining parts  
of the sash they are bound together with the white/black patterning wefts (on the face hidden 
under them, on the reverse visible)

Threads properties 
main warp and binding warp: black silk, doubled, thickness 0.19 mm 
wefts:
complementary weft: black silk, thickness 0.23 mm
supplementary wefts: 
gold thread: gold strip wrapped in the S-direction around a light-yellow silk core,  
thickness 0.29 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.29 mm
The wrapping is sparse, the silk core of low S-twist well visible; threads flattened
silk threads of low S-twist, thickness 0.37–0.41 mm
greenish blue weft: mélange of green and blue

Threads count
warp 58/cm
complementary weft 28/cm (central field), 35/cm (end panels)
patterning wefts 28 x 3/cm (central field), 35/cm (end panels)
brocading wefts 35/cm

Selvages: on 4 cream silk warp ends of twist S, thickness 0.5 mm

33. Lyon, 2nd half of 18th century
inv. no. ZKW – dep. FTS/773
gold and silk four-sided sash; silk (black, light blue, grey, salmon, raspberry, white), gold  
and silver threads
Weaves

compound tabby, 6 ends in repeat, 1 complementary weft, supplementary patterning  
and brocading wefts 
complementary weft and both warps: black, in tabby in the whole sash 
main warp and binding warp in the ratio 1:2
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End panels, borders and guard stripes, divided
a. Supplementary patterning weft: gold thread. Brocading wefts: silk – blue and black
b. Supplementary patterning weft: silver thread. Brocading wefts: silk – grey and raspberry 
Supplementary patterning wefts in tabby with the main warp on the face and on the reverse. 
Brocading wefts on the face bound in tabby by the binding warp 
Central field, divided
a. supplementary patterning wefts: gold, black and salmon
b. supplementary patterning wefts: silver, raspberry and white
Double side patterning. Warp ends binding the pattering wefts on the face and on  
the reverse are different (on the face 2 and 4, on the reverse 1 and 5). The pattern  
on the face: gold/silver stylised leaves and twigs with a black/raspberry contour formed  
by the patterning wefts, on the background formed by the warp and the complementary  
weft in tabby (see ill. 8). On the reverse the background formed by the supplementary 
patterning wefts – gold/silver, motifs – salmon/white. On the reverse white/raspberry 
patterning threads in the place of the motifs are hidden under silver/gold threads

Threads properties 
main warp and binding warp, black silk, doubled, S-twist, thickness 0.22–0.25 mm
wefts:
complementary weft: black silk, thickness 0.23 mm 
gold thread: gold strip wrapped in the S-direction around a light-yellow silk core,  
thickness 0.29–0.33 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.27–0.32 mm
sparse wrapping, the silk core of Z-twist well visible, threads flattened, slightly frisé
silk threads of low S-twist, thickness 0.37–0.41 mm
greenish blue weft: mélange of green and blue

Threads count
warp (total) 57/cm
complementary weft 34/cm 
supplementary pattering wefts 34/cm
brocading wefts 34/cm 

Selvages 2.4 mm wide, on 4 cream warp ends (doubled, S-twist, thickness 0.5 mm, in a basket 
weave 2/2(0.2.0) (natté)

34. Lyon, workshop of Guyot, Germain and Dechazelle, 1785–1792 
inv. no. FC-ZKW/1623 (ZKW-dep.FC/259) 
gold and silk two-sided sash; silk (black, salmon, green, light blue, mustard), gold and silver 
thread
Weaves

lampas, supplementary patterning and brocading wefts
main warp: black and binding warp: raspberry – in the ratio 4:1
main weft: black
The main warp and main weft in tabby. Supplementary patterning and brocading wefts 
bound in tabby by the binding warp on the face and on the reverse
End panels, borders and decorated stripes
Supplementary wefts: patterning weft gold, brocading wefts: silver and silk – light green, 
salmon, light blue, mustard. The main weft and the main warp in tabby. On the face:  
the background formed by the gold patterning weft bound in tabby by the binding warp. 
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Motifs: bouquets in the end panels, floral motifs in stripes and borders formed by the 
brocading wefts bound in tabby with the binding warp; black contour of the motifs formed  
by the main weft in tabby with the main warp. On the reverse, in the brocaded areas the 
patterning gold weft in tabby with the binding warp (see ill.18)
Guard stripes
Gold supplementary patterning weft creates a geometric pattern on the face and  
on the reverse
Plain stripes
Salmon silk patterning weft on the reverse. On the face complementary weft in tabby with 
the main warp 

Threads properties 
main warp: black silk, doubled, thickness 0.23 mm
binding warp: raspberry silk, thickness 0.22 mm
weft:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a yellow silk core,  
thickness 0.31 mm
silver thread: silver strip wrapped in the S-direction around a white silk core,  
thickness 0.30 mm
very sparse wrapping, the silk core of low twist well visible, threads flattened
silk threads of low S and Z-twist (green one) 0.37–0.44 mm
greenish blue weft: mélange of green and blue

Threads count
main weft 33 /cm (end panels) 26/cm (central field)
supplementary patterning and brocading wefts 33 /cm (end panels) 26/cm (central field)
main warp 66/ cm, warp (in general) 88 (66+22)/cm

Selvages in rep weave 2/2 (2), louisine, on 4 cream silk warp ends, S2Z, thickness 0.45 mm

35. Lyon, workshop of Guyot, Germain and Dechazelle, 1785–1792 
inv. no. FC-ZKW/1566 (ZKW-dep. FC/258)
gold and silk two-sided sash; silk (black, cream, beige pink, greenish blue), gold thread
Weaves

weft faced compound tabby, 2 complementary wefts, supplementary brocading weft
End panels, borders and guard stripes and decorated stripes 
2 complementary wefts: black and cream. On the face cream weft forms the background, 
black weft the contours of the brocaded motifs (see ill. 13). Gold brocading weft bound in 
tabby by the binding warp. On the reverse, in the areas of the brocaded motifs 
complementary wefts bound together (see ill. 14)
Plain stripes 
2 complementary wefts: greenish blue on the face, beige pink on the reverse 
Guard stripes adjoining stripes
2 complementary wefts: black and gold

Threads properties 
main warp: pink silk, thickness 0.36 mm
binding warp: pink silk, doubled, thickness 0.16–0.2mm
wefts:
gold thread: gold (gilt silver?) strip wrapped in the S-direction around a yellow silk core, 
thickness 0.31 mm
very sparse wrapping, the silk core of low Z-twist well visible, threads flattened
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silk threads, thickness 0.29–0.35 mm 
greenish blue weft: mélange of green and blue

Threads count
warp 32 (16 x 2)/ cm 
complementary wefts 74 (37 x 2)/cm

Selvages in rep weave 2/2 (2) (louisine) on 4 silk beige warp ends S2Z, thickness 0.54 mm 

36. Unknown workshop, late 19th century 
inv. no. ZKW/582
gold and silk four-sided sash; silk (crimson, salmon, violet, lavender, sapphire, light blue, 
emerald, dark green, cream), gold and silver threads
Weaves

weft faced compound tabby, 2–3 complementary wefts, supplementary brocading wefts
End panels, borders and guard stripes around the end panels 
3 complementary wefts: gold, crimson, sapphire. Brocading wefts: silver (doubled), silk 
threads – violet, lavender and salmon. The background formed by gold weft, contours of the 
motifs by crimson one, some motifs with sapphire weft (see ill. 14). Brocading wefts bound in 
tabby by the binding warp. On the reverse, in the areas of the brocaded motifs 
complementary wefts bound together
Stripes (two kinds), adjoining borders and guard stripes
3 complementary wefts: gold, crimson and the third one depending on a colour of the floral 
motif
a. lavender, cream, light blue or sapphire 
b. lavender, violet, emerald or dark green
Petals of flowers in the stripes formed with the effect of shading, thanks to use in the petal 
wefts of similar colours but differing in intensity
Divided stripes
2 complementary wefts in each half of the sash: cream and sapphire/lavender and violet
Brocading weft: gold 
Borders with the guard stripes, adjoining the divided stripes
2 complementary wefts: crimson and gold
Brocading wefts: silver and sapphire
Guard stripes of the stipes
2 complementary wefts: crimson and gold

Threads properties 
main warp: yellow silk, thickness 0.33 mm
binding warp: pink silk, thickness 0.18 mm
wefts:
gold thread: gilt silver strip wrapped in the S-direction around a yellow silk core,  
thickness 0.33 mm
silver thread: two silver threads twisted together with very low twist, individual thread: silver 
strip wrapped in the S-direction around a white silk core, thickness 0.20 mm
very sparse wrapping, the silk core of low Z-twist well visible. Threads flattened
silk threads, thickness 0.43– 0.46/ mm
salmon weft with an addition of amaranthine strands of fibres
violet weft with an addition of lavender strands 
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Threads count
complementary wefts 48 (24 x 2)/cm, 72 (24 x 3)/cm
warp 34 (17 x 2)/cm

Selvages on 2 silk plied warp ends, thickness 0,46 mm; end edges: crimson weft in rep weave 
2/2(2) (louisine) with both warps together 

37. Russia 2nd half of 18th or early 19th century (?)
inv. no. ZKW/4367
two-sided sash; silk, linen, cotton (?), colours: beige, umber, peach, cream, blue
Weaves

compound tabby, 6 ends in repeat, 1 complementary weft, supplementary patterning wefts 
main warp and binding warp, beige, in the ratio 1:2. Beige main weft in tabby with both 
warps together in the whole sash. Supplementary patterning wefts in tabby with  
1 and 3 (on the face) and with 2 and 4 (on the reverse) binding warp ends (see ill. 8). 
Borders formed of the same wefts as the adjoining end panels and stripes 
End panels and borders along them
4 motifs of flowering plants and ornament on the borders. On the face: cream patterning weft 
forms the background, motifs – striped. On the reverse: cream patterning weft forms the 
motifs on the striped background.
a. 2 supplementary patterning wefts: peach and cream
b. 2 supplementary patterning wefts: blue and cream
c. 2 supplementary patterning wefts: peach and cream
d. 2 supplementary patterning wefts: brown and cream
Stripes with adjoining borders and guard stripes
a. 2 supplementary patterning wefts: peach and cream
b. 2 supplementary patterning wefts: brown and cream
c. 2 supplementary patterning wefts: blue and cream
Stripes repeat according to a scheme: a-b-c-b-a-b-a-b
Horizontal borders
2 supplementary patterning wefts: brown and cream (narrow stripe)
2 supplementary patterning wefts: peach and blue (wider stripe)
2 supplementary patterning wefts: brown and cream (narrow stripe)
Guard stripes of the stripes and horizontal borders
2 supplementary patterning wefts: brown and beige
Ends
1 or 2 supplementary patterning wefts: beige, brown or blue. Patterning wefts only on the 
face. In the case of 2 supplementary patterning wefts: first one runs under or above another 
creating a checker motif 

Threads properties 
warp: beige, doubled, thickness 0.16–0.31 mm 
complementary weft: beige, Z-twist, thickness 0.16–0.31 mm 
supplementary patterning wefts:
silk and cotton (linen?), single (thinner) and doubled, in brown (umber), beige, cream, peach 
and blue
wefts in beige, peach, blue and brown: two cotton threads of high Z-twist plied together, 
thickness 0.16–0.31 mm 
cream silk weft, thickness 0.31–0.5 mm
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Threads count
warp 50/cm
complementary weft 48/cm 
supplementary patterning weft 48 (24 x 2)/cm 

Selvages – one of them rolled and fasten with a silk cream thread (original); on the end edges 
wide stripes formed of the warp and the main weft in tabby with partly preserved 
supplementary patterning wefts

Maria Cybulska
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