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Kryształowe elementy
wyposażenia wnętrz w XIX
wieku – z Europy do Orientu
MGR ADAM WŁODARCZYK
AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH IM. EUGENIUSZA GEPPERTA WE WROCŁAWIU,
WYDZIAŁ CERAMIKI I SZKŁA

Dziś szkło jest materiałem powszechnie stosowanym w produkcji
masowej i architekturze, lecz w XIX w. za sprawą rewolucji technologicznej dopiero rozpoczynało swoją przemysłową karierę. Wcześniej
wytwarzane metodą rzemieślniczą, wyjątkowo kosztowne, dostępne
było wyłącznie dla zamożnych. W XIX w. dynamiczny rozwój wielu
dziedzin nauki i techniki pozwolił na zautomatyzowanie procesu
jego produkcji, a tym samym na obniżenie kosztów, co zaowocowało powszechnym dostępem do szklanych wyrobów. Przestało być
symbolem zbytku, a stało się materiałem, z którego korzystano na
co dzień. U progu konsumpcjonizmu słychać jeszcze echo mecenatu
arystokratycznych rodów, które wciąż otaczały się przepychem godnym królów. Mało znanym przejawem luksusu tamtych czasów są
szklane meble, zamawiane przez europejskich i orientalnych władców w najlepszych europejskich hutach szkła.
Czołowe miejsce pośród wytwórców zajmowały firmy: F. & C.
Osler z Birmingham z Wielkiej Brytanii, Le Compagne des Verreries
et Cristalleries de Baccarat mieszcząca się we Francji oraz firma
Elias Palme & Co. z Kamenickýego Šenova (ob. Republika Czeska).
Przykłady mebli dekorowanych szkłem lub z elementami szklanymi
odnajdujemy dużo wcześniej, lecz były to obiekty pojedyncze i unikatowe, wytwarzane na specjalne zamówienie koronowanych głów
Francji czy Rosji. Znany jest tylko z opisów i akwareli, wystrój buduaru Carycy Katarzyny II, zwanego „Tabakierką”, w pałacu w Carskim
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Rys. 1. Projekt buduaru carycy Katarzyny II o szklanym wystroju, zwanego
„Tabakierką”, pałac w Carskim Siole, projekt: Charles Cameron, 1780–1783;
źródło: Wikipedia.
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STRESZCZENIE
Na przestrzeni wielu wieków historii szkła
można odnaleźć przykłady wybitnych dzieł
sztuki i zwyczajne przedmioty codziennego
użytku. Niektóre z nich zachwycają bogatą
formą i wysokim poziomem wykonania.
Tego rodzaju ekstrawagancką ciekawostką
były szklane meble produkowane w 2 połowie XIX w. przez brytyjską manufakturę
szkła F. & C. Oslera oraz Manufakturę Szkła
Baccarat, dla europejskich i orientalnych
monarchów. Pełne przepychu wyrażonego
w zdobionym szlifami szkle kryształowym,
złoconym brązie i delikatnym aksamicie, wypełniały niewiarygodnie bogate rezydencje
królów i maharadżów. Ich luksusowy charakter graniczył z funkcjonalnością, lecz nie
można im odmówić elegancji i czaru, które
pozwalają choć na chwilę przenieść się do
świata z baśni tysiąca i jednej nocy. Artykuł
zawiera opracowanie danych z książki autorstwa Jane Schadel Spillman pt. European
glass furnishings for eastern palaces, The
Corning Museum of Glass; Corning, New
York 2006, towarzyszącej wystawie „Glass
of the Maharajahs” (CMG, 2006), oraz artykułów składających się na tę książkę.
SUMMARY
Crystal elements of interior design in the 19th
century – from Europe to the Orient
Throughout the centuries of glass history, we
can find examples of outstanding works of art
and ordinary objects of everyday use. Some
of them impress with their rich form and high
level of workmanship. This kind of extravagant
curiosity was the glass furniture produced at
the end of the 19th century by the British
glass factory F. & C. Osler, and French The
Compagnie des Verreries et Cristalleries de
Baccarat for European and Oriental monarchs.
Full of splendour, expressed in crystal glass,
gilded bronze and delicate velvet decorated
with ornaments, they filled the incredibly rich
residences of kings and maharajas. Their
thoroughly luxurious character borders on
functionality, but they cannot be denied elegance and charm. They allows to move to the
world from the fairy tales of a thousand and
one nights at least for a moment. The article
contains an elaboration of information from
Jane Schadel Spillman’s book European glass
furnishings for eastern palaces, The Corning
Museum of Glass; Corning, New York 2006,
accompanying the exhibition „Glass of the
Maharajahs” (CMG, 2006), and articles that
make up this book.
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Siole z lat 1780–1783. Sala miała
ściany i sufit wyłożone barwnymi
szklanymi panelami ze złoconą dekoracją, a jego wyposażeniem były
sprzęty ze szklanymi aplikacjami1
projektu Charlesa Camerona (rys. 1).
Innym przykładem szklanych
mebli z carskiej Rosji jest zestaw
dwóch stolików ze szkła kobaltowego,
bursztynowego i złoconego brązu,
Fot. 1. Toaletka księżnej de Berry
projektu Thomasa-Jean de Thoman
wykonana w 1819 r. przez firmę
Maison L’Escalier de Cristal ze
z 1808 r., wykonany w Cesarskiej
szklanych elementów wykonanych
Hucie Szkła w Sankt Petersburgu.
w Manufakturze Szkła Baccarat,
źródło: Wikipedia.
Stanowiły prezent Cara Aleksandra I
dla jego matki2.
Także we Francji pojawiały się interesujące przedmioty użytkowe wykonywane ze szkła. Jedna z najznamienitszych ówcześnie
i dziś hut szkła kryształowego w Europie – Baccarat, realizowała
na zamówienie dworu królewskiego (w latach 1814–1848) ekskluzywne dekoracje, żyrandole, zastawę oraz sprzęty ze szkła ołowiowego. Początkowo były to tylko elementy w formie aplikacji i blatów montowanych na drewnianych lub metalowych korpusach mebli.
Wyśmienitym przykładem twórczości tej huty jest kryształowa toaletka (fot. 1), wykonana z elementów szklanych powstałych w hucie
Baccarat, specjalnie dla firmy Maison L’Escalier de Cristal w 1819 r.
Ten luksusowy magazyn został stworzony w 1804 r. przez Marie
Jeanne Rosalie Charpentier. Była to pierwsza komercyjna wytwórnia
oferująca zegary, kandelabry i ozdobne wazony. Charakterystyczna
dla L’Escalier de Cristal była innowacja w postaci zestawienia
w jednym obiekcie złoconego brązu i bogato zdobionego szlifami
szkła kryształowego. To niezwykle efektowne i eleganckie połączenie zyskało wielu miłośników i zaowocowało złotym medalem na Exposition des produits de l'industrie française w 1819 r.
Wspomniana toaletka została wykonana na zamówienie księżnej
de Berry, synowej króla Karola X. Obecnie obiekt znajduje się w zbiorach Muzeum w Luwrze3.
Duży wpływ na zainteresowanie takimi wyrobami miały wystawy
przemysłowe organizowane od końca XVIII w. i od 1851 r. Wystawy
Światowe, na których przedsiębiorcy prezentowali zwiedzającym
szczytowe osiągnięcia swoich możliwości, umiejętności i technologii. W czasach, gdy dostęp do informacji nie był tak powszechny jak
dziś, podobne wydarzenia były jedną z niewielu okazji, by zobaczyć
dokonania techniczne i technologiczne czy ciekawostki z innych krajów. Przy okazji była to doskonała okazja do rozszerzenia kontaktów
handlowych i reklamy. Dlatego wyroby prezentowane na ekspozycji
musiały zachwycać doskonałością materiału, mistrzostwem wykonania, wirtuozerią opanowania rzemiosła i fantazją projektowania.
Za najważniejszą pośród tych imprez uznaje się Wielką Wystawę zorganizowaną w Londynie w 1851 r. Już sam budynek wystawienniczy
był cudem techniki. Zaprojektowana przez Josepha Paxtona hala,
nazwana później Kryształowym Pałacem (fot. 2), była na owe czasy
osiągnięciem rewolucyjnym. Długi na 549 m i wysoki na 43 m pawilon ze szkła i stali skupiał pod swoim szklanym sklepieniem nowinki techniki, rzemiosł, przemysłu i sztuki z całego świata. Właśnie
tam swoje ekspozycje prezentowały wspomniane wcześniej wytwórnie szkła.
Olbrzymie zainteresowanie wzbudziła wystawiona przez firmę
1. „The Zubov Wing”, The Tsarskoye Selo State Museum, http://eng.tzar.ru/museums/
palaces/c_atherine/zubov.
2-3. Shadel Spillman J., Glass furniture in the 19th century, Corning Museum of Glass,
https://www.cmog.org/article/glass-furniture-19th-century.
4. Shadel Spillman J., Corning, Nowy Jork 2006, str. 52, European glass furnishings for
Eastern palaces, Corning Museum of Glass.

Fot. 2. Pałac Kryształowy w 1854 r., źródło: Metropolitan Museum of Art.

Osler gigantyczna kryształowa fontanna umieszczona w centralnej części pawilonu wystawienniczego (rys. 2 i fot. 3). Wysoka na
ponad 8 metrów (27 stóp) ważyła 4 tony4. Niestety została zniszczona podczas tragicznego pożaru Kryształowego Pałacu, który
w 1936 r. obrócił w proch to wspaniałe dzieło architektury i zainstalowaną tam ekspozycję.

Rys. 2 i fot. 3. Grafika oraz fotografia przedstawiające kryształową fontannę
Oslera prezentowaną na wystawie w Kryształowym Pałacu, źródło: Corning
Museum of Glass / Wikipedia.

Kolejnym imponującym obiektem firmy Osler była para zachwycających rozmiarem (około 2,5 m) kandelabrów zakupionych przez
Księcia Alberta dla Królowej Wiktorii w 1848 r. Każdy z nich miał
15 ramion, na końcach których mieściły się klosze (rys. 3 i fot. 4).
Szczęśliwy traf sprawił, że można je oglądać do dziś w Osborne
House w Isle of Wight.
W trakcie trwania wystawy wyroby firmy F. & C. Osler wzbudziły
zainteresowanie tureckich i indyjskich możnowładców. Od tego
czasu znaczna część produktów firmy była kierowana na rynek
Bliskiego Wschodu i do brytyjskich kolonii w Indiach. To dla nich zaczęły powstawać wielokolorowe żyrandole ze szkła kryształowego,
barwnego i warstwowego, ale przede wszystkim meble, których nie
spotykano wcześniej w Europie (fot. 5). Po rozszerzeniu wpływów na
wschód, Osler otworzył w 1843 r. sklep w Kalkucie. Tam prezentował swoje wyroby dostosowane stylistycznie do orientalnych gustów.
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Rys. 3. Oryginalny katalog wzorów prezentujący projekty kandelabrów i żyrandoli,
F. & C. Osler, 1860 r. https://www.cmog.org/article/f-c-osler.
Fot. 4. Kryształowy kandelabr o 18 ramionach zakończonych świecznikami
(później zelektryfikowany), F. & C. Osler, 1883 r., źródło: Corning Museum of
Glass, https://www.cmog.org/article/f-c-osler.

Fot. 5. Szklana sofa w pawilonie Sheesh Mahal w pałacu Moti Bagh, Patiala,
1900–1910, źródło: Corning Museum of Glass.

Uwielbiane w Wielkiej Brytanii i na kontynencie czyste, przeźroczyste i ciężkie szkło kryształowe, w krajach orientu ustąpiło miejsca żywym kolorom i bogatej, złotej ornamentyce, dobrze znanej cywilizacji wschodu5. Z początkiem XIX w. sułtan turecki Mahmud II
wprowadził wiele zmian w strukturze swojego państwa. W ich skład
wchodziły przemiany w kulturze stroju i obyczajach, a także większe
otwarcie na zagraniczne, zachodnie firmy i ich produkty. Tę politykę
kontynuował jego syn Abdülmecid I. To za ich panowania powstały
najpiękniejsze pałace łączące stylistykę zachodniej architektury
z tradycją wschodu. Jednym z najbardziej niezwykłych budynków,
wzniesionych według europejskich wzorców, jest pałac Dolmabahçe
w Stambule (1843–1853). Właśnie tam, zgodnie z zachodnią modą,
lecz z orientalną fantazją i zamiłowaniem do dekoracyjności, pojawiły się zachwycające kryształowe zwierciadła, żyrandole, kominki
i meble. W tym kompleksie wybudowano słynną na cały świat klatkę
schodową ze szklanymi tralkami balustrady (firma Hancock, Rixon
and Dunt z Londynu, 1852) i zachwycającym żyrandolem (fot. 6).
Znajduje się tam także wyjątkowe zwierciadło pryzmatyczne
z 1000 pojedynczych pryzmatów, srebrzonych po jednej stronie
5-6. Shadel Spillman J., Corning, Nowy Jork 2006, str. 59, European glass furnishings for
Eastern palaces, Corning Museum of Glass.
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Fot. 6. Kryształowy żyrandol oświetlający szklaną klatkę schodową pałacu
Dolmabahce w Stambule, źródło: Wikipedia.

i ułożonych w rytmicznym układzie w bogato zdobionej złoconej
ramie (wysokości ok. 4,5 metra, wykonane przez firmę Jonas Defries
& Sons z Londynu w 1857), zbudowane nad kominkiem.
Ponadto pałac został wyposażony w zestaw kominków
w szklanych obudowach, a także bardzo liczne szklane żyrandole.
Ukoronowaniem spektakularnej realizacji jest szklany pawilon z żyrandolami i fontanną produkcji firm F. & C. Osler i Baccarat6.
Wiele pałaców z tego okresu zostało wyposażonych w takie
meble i elementy wystroju wnętrz, nie tylko w Turcji, ale także
w Indiach. Beylerbeyi i Ciragan (Çırağan) w Stambule, a także Jai
Vilas Mahal w Gwalior – to najlepsze przykłady. Ten ostatni zasługuje na dłuższy opis: zbudowany w 1874 r. dla Maharadży Jayajirao
Scindia, stanowi do dziś siedzibę dawnego królewskiego rodu
Scindias i jeden z największych kompleksów pałacowych Indii.
Powstał w związku z wizytą w 1875 przyjaciela Maharadży – Alberta
Edwarda, księcia Walii, późniejszego króla Edwarda VII.
Urządzono go z bajeczną fantazją. Brytyjska firma F. & C. Osler
wykonała do pałacu wiele szklanych żyrandoli, w tym dwa wyjątkowe.
Jeden znajduje się w głównej sali pałacu i jest prawdopodobnie największym żyrandolem wyprodukowanym w tej firmie. Szklany kolos
mierzy 12,5 m wysokości, waży 3,5 tony i rozświetla go 250 żarówek.
Natomiast drugi, wykonany ze szkła rubinowego ze złoconą dekoracją zawisł w równie zaskakującej przestrzeni – po środku klatki
schodowej z kryształowymi balustradami. Dwubiegowe schody z antresolą okala rząd szklanych tralek z poręczą ze słupkami zwieńczonymi gałkami i podwieszonymi „lambrekinami” (fot. 8)7.
Kolejnym indyjskim pałacem wartym wspomnienia jest Miejski
Pałac w Udaipur. Tam odnajdziemy salę audiencyjną z barwnymi

Fot. 7. Kryształowe żyrandole w pałacu Jai Vilas w Gwalior, źródło: Wikipedia.
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Fot. 9. Kryształowe krzesło, szkło
Fot. 8. Szklana balustrada w pałacu
Jai Vilas Gwalior. F. & C. Osler, 1875 r., ołowiowe, szlifowane, mosiądz, aksamit,
1880–1900 r., źródło: Corning Museum
źródło: Corning Museum of Glass.
of Glass, https://www.cmog.org/
article/f-c-osler.

przeszkleniami otworów okiennych, a także salę lustrzaną, której
ściany i strop pokryte są zwierciadlanymi płytkami. Ciekawostką budynku są szklane sterczyny znajdujące się na szczytach kopuł dachów pałacu.
W pałacu w Udaipur pojawiają się również zachowane do dziś
meble w całości wykonane ze szkła, z niewielkimi wstawkami złoconego brązu i mosiądzu. Firma F. & C. Osler, jako pierwsza wprowadziła meble składające się z pełnych części, w odróżnieniu od
wcześniejszych realizacji francuskich czy czeskich, gdzie szklane
elementy mebla stanowiły dekorację nakładaną na metalowy stelaż. Cechą wyróżniającą produkty Oslera była technologia produkcji
szklanych elementów. Hutnik odlewał pełne komponenty ze szkła
kryształowego. O wiele rzadziej niż u konkurencyjnych producentów zdarzało się, by w procesie obróbki hutniczej części składowe
mebli były wydmuchiwane w formach, by pozostawić wolne przestrzenie wewnątrz dla metalowych złączy. Tak uformowane półprodukty trafiały w ręce szlifierzy, którzy zdobili powierzchnię szklanych komponentów misternym wzorem nacinając je przy pomocy
tarczy szlifierskich. Tym samym firma F. & C. Osler, ograniczyła w
swoich produktach udział metalu do minimum, wymaganego ze
względów konstrukcyjnych. Meble, kanapy, sofy, fotele, podnóżki
miały szklane, stylizowane na toczone z drewna nogi europejskich
mebli. Siedziska i oparcia zawsze były pikowane i tapicerowane aksamitem w kolorze czerwieni, ultramaryny, bądź bieli ze złotym obszyciem brzegów (fot. 5 i 9). Styl mebli nawiązywał do panującej
wówczas w Europie mody na eklektyzm8. Francuska huta Baccarat
również utrzymywała intensywne kontakty handlowe z odbiorcami
na wschodzie. Z powodu wysokiej zawartości ołowiu (nawet 40%),
szkła tej wytwórni były szczególnie poszukiwane i chętnie kupowane.
Dlatego w wielu pałacach Indii i Egiptu znajdują się meble, żyrandole i kandelabry właśnie francuskiej produkcji9. Jednak głównym
towarem eksportowym tej huty pozostały naczynia stołowe, kandelabry i żyrandole. Powstało zaledwie kilka mebli ze szkła, które w większości nie przetrwały do naszych czasów (fot. 11). Wyjątkiem jest
stół znajdujący się obecnie w Muzeum Szkła w Corning w Stanach
Zjednoczonych. Jednak w odróżnieniu od przykładów angielskich,
7. Shadel Spillman J., Corning, Nowy Jork 2006, str. 66–69, European glass furnishings
for Eastern palaces, Corning Museum of Glass.
8. Shadel Spillman J., The eastern connection, Corning Museum of Glass, https://www.
cmog.org/article/eastern-connection, publikacja 15.01.2016.
9. Shadel Spillman J., Baccarat, Corning Museum of Glass, https://www.cmog.org/
article/baccarat, publikacja 14.03.2015.
10. Shadel Spillman J., Glass furniture in the 19th century, Corning Museum of Glass,
https://www.cmog.org/article/glass-furniture-19th-century.

Fot. 10. Wezgłowie szklanego łoża w pałacu w Udaipur, F. & C. Osler, lata 90.
XIX w., źródło: Corning Museum of Glass, https://www.cmog.org/article/f-c-osler.

Fot. 11. Szklany stół i kryształowa
łódź z elementami ze złoconego
brązu, Baccarat projekt: Charles
Vital Cornu 1889–1900, źródło:
Corning Museum of Glass.

francuski odpowiednik wciąż wznosi się na mosiężnym stelażu,
czym niestety traci na lekkości10.
Pod koniec wieku, wraz z nadejściem estetyki art nouveau, mariaż błyszczącego szkła kryształowego z bogactwem orientu stracił
na popularności. Masywne kształty, przesadnie pokryte szlifowaną
dekoracją i złoceniami, odeszły do lamusa i ustąpiły miejsca subtelnej, giętkiej linii secesyjnych wici roślinnych. Od samego początku
szklane meble, jako przedmiot unikatowy i związany z luksusem,
były przeznaczone dla bardzo wąskiego grona odbiorców o określonym guście i pozycji społecznej, dlatego nigdy nie zostały wprowadzone do masowej produkcji. Mimo wszystko, stanowią świadectwo
kunsztu dawnych mistrzów i nieograniczonej fantazji zleceniodawców. Ich odrobinę kuriozalny i nierealny charakter pozwala przenieść
się w świat rodem z orientalnych baśni, pełen drogocennych skarbów i niewyobrażalnego przepychu.
Artykuł jest autorskim opracowaniem informacji zawartych w książce autorstwa Jane
Schadel Spillman European glass furnishings for eastern palaces, The Corning
Museum of Glass; Corning, New York 2006, towarzyszącej wystawie „Glass of the
Maharajahs” (CMG, 2006) oraz artykułów składających się na tę książkę.
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