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Piec Dunikowskiego
Kiedy Aleksander Rybicki wszedl do knkowskiej piwnicy i spod grubej

warstwy gliny oraz zanieczyszczefi wydobywal kafel po kaflu, nie
wiedzialjeszcze chyba do kofca,jakiej waftoici zabytek leiyprzed nim.
Piec wykonany przez

Alekandra Bachmifskiego, a naleiqcy niegdyS

do Xawerego Dunikowskiego jest jednym z najbatdziej wartofciowych

eksponatriw ceramiki pokuckiej w Polsce.

to kraina historyczna, le24ca nad 96rnym Prutem, na terenie
okucie

dzisiejszej Ukrainy. Nazwa

pochodzi od stolicy regionu - I(ut nad Czeremoszem.

fest elementem

skladowym

Huculszczy zny, zamieszkalej
przez Hucul6w g6rali pocho dzenia ruskiego i woloskiego,

tw6rc6w oryginalnej kultury
regionalnej w dorzeczu 96rnego Prutu. Przelom wiek6w

XVIII

i XIX to na Pokuciu

czas najwigkszego rozwoju
oryginalnej p6tmajoliki. Talerze, dzbany, kubki, 6wiecz-

niki, krucyfiksy i

wszystko
inne, co tylko mo2na wykonai
z gliny pelnily z jednej strony
oczywiste funkcje u21tkowe.

Z

drugiej byly odpowiedziq
na potrzeby estetyczne ludzi.
Zainteresowania Wlodzimie-

rza Dzieduszyckiego

Kafel z pieca Xawerego Dunikowskiegq ze zbior6w Muzeum llistorycznego w 5anoku,

wykonal Aleksander Bachmiriski, ll poi.

zalo|enie we Lwowie Muzeum Dzieduszyckich sprawilo,
wladnie tam znalazly sig najstarsze znane egzemplarze tej ceramiki. Byty to dwa obrazy z wizerunkiem Matki Boiej i dw. Mikolaja. Oba sygnowane
s4 przez malarza Mateusza l(owalskiego
i noszq datg ,,181f i W pol. XIX w. wyksztalcily sig wa2niejsze ofrodki wytw6r2e
Wlodzimierz Ksawery Tadeusz
Dzieduszycki

(1

825-1 899)

cze, przede wszystkim w miejscowofci
I(os6w Inne to I(olomyja, Pisty6, Riczka

i

Sokal. Razem z powstajqcq w6wczas
modq na ludowo6i rgkodzielo huculskie
zyskalo du2q popularno6i. Zainteresowali sig nim najwybitniejsi polscy i ukrairiscy badacze z Oskarem l(olbergiem

i

XIX w.,

glina ryta, malowana na pobiaice, szkliwo

i

Wlodzimierzem Szuchiewiczem

na

czele. Hrabia Edmunda Starzeriski zalo2yl w I(olomyi muzeum, kt6re ceramice podwigcilo osobny dzial zbior6w. Na
fali popierania, jak sig wtedy mawialo,

i dla poprawienia kondycji ekonomicznej mieszkaric6w w 1875 r. utworzono I(rajowq
Szkolg Garncarskq w I(olomyi. Jednak jej
slaboSci4 okazala sig kadra nauczycieli,,przemyslu domowego" Galicji

-malarzy niezwi4zanych z regionem i nie

znaj4cy ch miej scowej tradycj i.

.Wprowadzaj

qc obce

wzornictwo dzialali niedwiadomie wbrew ideom
qc y m zalozy cielom szkoly. Prze cigtnie
ksztalcilo sig w niej jednoczefnie ok. 20 uczni6w,
z czego tylko 4-5 miej-

przy6wiecaj

scowych.
Spo6r6d tw6rc6w najbardziej znanym jest

Aleksander Bachmi6ski, kt6rego tw6rczo6(, byla tyle2 bogata,

co

oryginalna.

Dol(

za-

uwaLy{ 2e przypisuje sig
mu autorstwo m.in. kafli
do blisko 150 piec6w.
A, przecie? produkowal teL inne wyroby.
przekazu

Wedlug

mial te2 by(

*y-

Swierzniky:rostawnyk,
Kosdw ll pol. XIX w.,

wyk. A. Bachminski
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Fft

oraz. cala re sTta
nalazc4 wyj4&owo udanego szkliwa, r6wnie dobrego jak emalia. Podobno nawet c6rkom nie
zdradzil jednak jego tajemnicy. Pytany
o to podczas ostatniej spowiedzi, mial
odpowiedziei ksigdzu: ,,Pan 869 mnie to
dal, przy mnie te2 pozostanie'l
Swoje prace prezentowal m.in. na Wystawie Iftajowej we Lwowie w 1877 r. fako i
dow6d uznania wartoSci tych prac, odznaczono
go w6wczas zlotym medalem, a jeden z czlonk6w .
rodziny cesarskiej zakupil kilka 6wiecznik6w. R6w-

niei,cesarzAustro-WggierFranciszek|6zefl'zwie6arnuszek (XlXw.) zdobiony

dzaj4cy trzy Iata p6Lniej wystawg etnograficzno -przemyslowq w Kolomyi, zwr6cil uwagg na jego prace, nabp,vajqc

piec kaflowy do swojej rezydencji. Ceramika z Pokucia byla
zdobiona dwoma technikami. Pierwsza charakteryzowala sig
.Wzozastosowaniem fresku, po kt6rego wyryciu wypalano wyr6b.
ry byly pokrywane pobialkE w dw6ch kolorach: bialym i czerwonym. Nastgpnie malowano wyr6b
farbami ceramicznymi, oblewano szkliwem i po raz drugi wypalano. Druga technika - z zastosowaniem wolowego roguzakofuczonego slomk4 lub pi6rkiem - dawala grubszq linig wzoru. Szkliwa
olowiowe, kt6rych u2)r /ano zaleznie od koloru tla, barwily sig na 26ltawo, zielonkawo lub brqzowo,
zachowuj qc przejr zy sto((,.
Dzisiaj na terenie Podkarpacia zbiory sztuki pokuckiej znajduj4 sig w Muzeum Historycznym w Sanoku, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Muzeum Etnograficznym im. Franciszka Kotuli
w Rzeszowie, Muzeum l(res6w w Lubaczowie, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemy6lu i Muzeum Okrggowym w Rzeszowie. Muzeum Historyczne w Sanoku otworzylo stal4
wystawg tej ceramiki, w ramach kt6rej bgd4 eksponowane najbardziej wartofciowe zbiory. I
motywami geometrycznymi
oraz roilinnyrni

Swiecznik trrijramienny tzw. trryrla Kosdw, ll pot. XIX w., wyk. A. Bachmiflski

,
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