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Fot. Bernadeta Galus

Dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

Szanowni Państwo, Szanowny Panie Dyrektorze

W

Państwa ręce trafia publikacja wyjątkowa – poświęcona Człowiekowi,
który nie boi się podejmowania wyzwań i wbrew wielu przeciwnościom
inicjuje projekty nie tylko kończące się sukcesem, ale też trwale poszerzające pole
aktywności muzealniczej w Polsce. Czuję się niezwykle zaszczycona, że moim
udziałem stało się przygotowanie tego słowa wstępnego. Już od wielu lat bowiem mam przyjemność w życiu zawodowym współpracować z dr. inż. Jerzym
Litwinem, dyrektorem Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Dyrektora Jerzego Litwina poznałam w 2007 roku w Wilnie, podczas spotkania Grupy Monitorującej ds. Dziedzictwa Kulturowego Państw Regionu Morza
Bałtyckiego (obecnie Komitet ds. Dziedzictwa Krajów Bałtyckich), której był
członkiem niemal od początku jej istnienia. Jego zaangażowanie w działania grupy może być wzorem dla wszystkich reprezentujących Polskę w gremiach międzynarodowych. Przede wszystkim cechowała go duża aktywność i profesjonalne reprezentowanie interesów polskich w dziedzinie, która była na forum grupy
dyskutowana. Jednocześnie nigdy nie zapominał o „swoim” Muzeum i zawsze
starał się promować jego działalność i dokonania. Nieustannie rozwijał w ten
sposób sieć kontaktów dla Muzeum i budował jego markę w świecie. Dzięki ciężkiej i konsekwentnej pracy udało mu się stworzyć przy muzeum Ośrodek Kultury
Morskiej, sfinansowany z funduszy norweskich, jedną z największych inwestycji
w obszarze dziedzictwa kulturowego zrealizowaną od podstaw z tych środków.
Aktywność Dyrektora Jerzego Litwina na forach międzynarodowych zdecydowanie wykracza poza region Morza Bałtyckiego. Dzięki kontaktom jego i jego
współpracowników Muzeum, któremu przewodzi, jest doskonale znane w środowisku muzealników morskich na każdej szerokości geograficznej. I nie są to
tylko kontakty stricte zawodowe, ale w wielu wypadkach prawdziwe przyjaźnie,
bo otwartość i serdeczność Dyrektora Litwina natychmiast zjednuje mu ludzi.
Narodowe Muzeum Morskie (dawniej Centralne Muzeum Morskie) także jako
jedno z pierwszych w Polsce ubiegało się o Europejską Nagrodę Muzealną EMYA,
dwukrotnie uzyskując nominację do tego najbardziej prestiżowego wyróżnienia
muzealnego na Starym Kontynencie. Przez pewien czas Muzeum promowało także nagrodę w Polsce, pełniąc funkcję koordynatora krajowego EMYA. W ostatnich latach Muzeum odpowiada merytorycznie za proces ratyfikacji konwencji
UNESCO o ochronie dziedzictwa podwodnego.

Nie będzie też przesadą skierowanie uwagi na najwybitniejsze osiągnięcia
Narodowego Muzeum Morskiego w okresie, gdy funkcję dyrektora sprawował
Jerzy Litwin.
Muzeum Morskie powstało w 1960 roku, by w roku 2013 uzyskać miano
muzeum narodowego. Fakt ten był bez wątpienia uhonorowaniem pracy całego
zespołu Muzeum na przestrzeni wielu lat jego istnienia. Ale ostatnie siedemnaście
lat, gdy funkcję Dyrektora Muzeum pełnił dr inż. Jerzy Litwin, to dla Muzeum
czas największych inwestycji i niezwykle prężnego rozwoju, na który składają się:
wspomniana budowa Ośrodka Kultury Morskiej nieopodal gdańskiego Żurawia,
Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z magazynem studyjnym w Tczewie,
rewitalizacja Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich, a także przygotowanie budowy Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego
w Łebie. Warto również zauważyć, w perspektywie wymienionych aktywności,
że Muzeum jednocześnie utrzymuje i udostępnia dwa statki-muzea, co jest rzadkie nawet na światową skalę.
Jednocześnie pragnę raz jeszcze podkreślić, że prócz inwestycji twardych Muzeum w ostatnich latach prowadziło prężną działalność w zakresie współpracy
międzynarodowej, tak w zakresie unijnego prawodawstwa w zakresie ochrony
podwodnego dziedzictwa kulturowego, jak i wymiany doświadczeń z innymi
instytucjami tego typu w Europie. Działania te to udział we wspomnianym już
Komitecie ds. Dziedzictwa Krajów Bałtyckich, ale także Grupie Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego, Grupie Roboczej ds. Podwodnego Dziedzictwa Kulturowego, Międzynarodowym Stowarzyszeniu Muzeów Morskich i wielu
innych organizacjach.
Oczywiście wszystkie wymienione wyżej zaangażowania Muzeum nie byłyby możliwe, gdyby nie osobiste poświęcenie, energia i dynamika Zespołu
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku z Dyrektorem Jerzym Litwinem na
czele. Gratulując zatem dotychczasowych osiągnięć, chylę czoła przed dokonaniami zawodowymi Dyrektora Litwina i życzę Muzeum kolejnych pięknych lat
rozwoju.
Paulina Florjanowicz
Dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Ladies and gentlemen, Dear Dr Litwin,

T

he book you have just received is something exceptional: it is devoted to
a person who has never shied away from a challenge, who has initiated projects
which, despite all manner of obstacles strewn in his path, he has managed to carry
out successfully, thereby making a lasting contribution to the ever-expanding
activities of museums in Poland. I feel greatly honoured to have been invited to
write this preface. For many years now, I have worked on a professional basis with
Dr Litwin, Director of the National Maritime Museum in Gdańsk.
I first met Dr Litwin back in 2007, when we were both in Wilno attending
a meeting of the Monitoring Group on Cultural Heritage in the Baltic Sea States
(now the Baltic Region Heritage Committee). He had been a member of that Group
since its inception, and his exemplary commitment to its activities may serve as
an example of how Poland ought to be represented on international bodies. Above
all, he was very active, representing Polish interests in whatever field was under
discussion in a highly professional way. At the same time, he never forgot about
“his” Museum, always striving to publicise its activities and achievements. In this
way he was constantly able to expand his network of contacts for the Museum
and build up its renown worldwide. As a result of hard work and diligence, he was
able to set up a Maritime Culture Centre at the Museum, financed by a Norway
Grant; this is one of the largest cultural heritage projects to be supported from
these funds.
Dr Litwin’s international activities extend far beyond the Baltic Sea region.
As a result of his contacts and those of his staff, the Museum that he runs is very
well known among maritime museologists all over the world. These contacts are
not merely professional: in many cases they have grown into real friendships, for
his openness and cordiality immediately win people over. The National Maritime
Museum (formerly the Polish/Central Maritime Museum) was one of the first
museums in Poland to apply for the European Museum of the Year Award and was
nominated for this highly prestigious distinction on two occasions. For a while,
the NMM undertook to promote this award in Poland, acting as the national
EMYA coordinator. In recent years the Museum has been factually responsible
for the ratification process of the UNESCO Convention on the Protection of the
Underwater Cultural Heritage.

It will not be out of place here to draw attention to the NMM’s most outstanding
achievements during the period when Jerzy Litwin has been in charge.
The Maritime Museum came into being in 1960, and was rewarded with the
appellation of National Museum in 2013. This was surely the culmination of
the work and aspirations of all the Museum’s staff ever since its foundation. The
last 17 years, during which time Dr Litwin has been its Director, have witnessed
unprecedented investments in the Museum’s development: the building of
the aforementioned Maritime Culture Centre not far from the Great Crane of
Gdańsk, the Centre for the Conservation of Ship Wrecks in Tczew together with
its Collections Research Area, the refurbishment of the Vistula Lagoon Museum
at Kąty Rybackie, not to mention the preparations for building the Museum of
Underwater Archaeology and Baltic Fishery in Łeba. Besides all this, it is worth
noting that the Museum has a couple of other attractions in the form of two
museum ships which it maintains and opens to the public – something of a rarity
in today’s world.
I would like to add that apart from the Museum’s “hard investments”, it
is very active internationally, both in the field of EU legislation regarding the
protection of underwater cultural heritage and in the exchange of information
with other maritime museums in Europe. These activities take place under the
auspices of the already mentioned Baltic Region Heritage Committee, in the
Coastal Culture and Maritime Heritage Working Group, the Underwater Cultural
Heritage Working Group, the International Congress of Maritime Museums and
many other organisations.
Obviously, all the above undertakings and commitments on the part of the
National Maritime Museum in Gdańsk would not have been possible without the
personal devotion, energy and dynamism of its staff, headed by Dr Jerzy Litwin.
In congratulating the Museum’s achievements to date, I express my admiration
for Dr Litwin’s manifold accomplishments and wish the Museum many more
years of fruitful development.
Paulina Florjanowicz
Director of the Department of Cultural Heritage
Ministry of Culture and National Heritage

Gdańsk, dnia 15 września 2018 roku

Wielce Szanowny
Pan dr inż. Jerzy Litwin
Dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku

D

ecyzja Pana Dyrektora o przejściu na emeryturę z końcem bieżącego roku
została przyjęta przez Radę Narodowego Muzeum Morskiego z niedowierzaniem i poczuciem żalu. Rada, jako gremium opiniujące, powoływane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wyraża najwyższe uznanie dla dokonań
Pana jako dyrektora, a wcześniej kierownika Działu Historii Budownictwa Okrętowego i zastępcy dyrektora do spraw merytorycznych ówczesnego Centralnego
Muzeum Morskiego.
Czas pełnienia przez Pana funkcji Dyrektora, od roku 2001, to nie tylko kontynuacja działań poprzedników – dyrektorów Przemysława Smolarka i Andrzeja
Zbierskiego, ale także nadanie Muzeum nowego wymiaru i dynamicznego rytmu pracy. Pana profesjonalizm, pasja i ogromne zaangażowanie w dzieło zachowania oraz udostępniania morskiego i rzecznego dziedzictwa Rzeczypospolitej,
a w szerszym ujęciu – dziedzictwa Europy Bałtyckiej, znajduje potwierdzenie
w wielu sukcesach, jakie są udziałem Pana i kierowanego przez Pana zespołu pracowników Muzeum. Zwieńczeniem dotychczasowych osiągnięć i jednocześnie
zapowiedzią kolejnych była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
o nadaniu, w roku 2013, najwyższego statusu, jaki może otrzymać instytucja
muzealna, a mianowicie statusu muzeum narodowego. Rezultaty Pana wieloletniej, pełnej poświęcenia i determinacji działalności, jako dyrektora i zarazem realizatora, są utrwalone nie tylko w Gdańsku, ale i w Gdyni, Kątach Rybackich,
Tczewie, Helu i Łebie. Zarówno w kraju, jak i za granicą, uznanie przyniosło
odkrycie i eksploracja przez pracowników Muzeum wraku tzw. Miedziowca (za
opracowanie naukowe tego wraku nagroda Sybilla 2014). Chlubą floty nawodnej
są „Dar Pomorza” i „Sołdek”.
Ponadto w procesie edukacji ważną rolę spełniają wystawy stałe i czasowe, zajęcia specjalistyczne dla dzieci i młodzieży, a co godne szczególnej uwagi – także
dla osób niepełnosprawnych. Działający od 2012 roku Ośrodek Kultury Morskiej
to sukces (m.in. nagroda Sybilla 2012, nominacja do nagrody EMYA 2015, nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej 2011–2015), którego podstawę stworzyło pozyskanie przez Pana Dyrektora
środków finansowych z kraju i zagranicy.

Narodowe Muzeum Morskie to dzisiaj instytucja edukacyjno-naukowa na
miarę XXI wieku. Najnowszym tego potwierdzeniem jest nagroda Sybilla 2016
i o rok wcześniejsza nominacja do prestiżowej nagrody TRAVELERY 2015 miesięcznika „National Geographic”, w kategorii „Naukowe Odkrycie Roku”, za
opracowanie i wdrożenie nowatorskiej metody podwodnego dokumentowania
wraków w 3D oraz stworzenie wirtualnego skansenu wraków. Jak wiadomo, nagroda Sybilla to najwyższa forma uznania za osiągnięcia w muzealnictwie polskim. Szczególnym i niezwykle ważnym powodem do satysfakcji jest też wzrastająca rokrocznie liczba zwiedzających.
Niekwestionowany prestiż, jakim cieszy się Narodowe Muzeum Morskie
w kraju i poza jego granicami, to przede wszystkim uzasadniony powód do dumy
Pana Dyrektora i całego zespołu pracowników, którym Pan tak znakomicie kieruje od 2001 roku. Prestiż ten odzwierciedla zarówno wybór Pana Dyrektora do
krajowych i międzynarodowych rad i stowarzyszeń, jak i zapraszanie Muzeum
do udziału w rodzimych i zagranicznych konferencjach oraz przedsięwzięciach
wystawienniczych. Udział Narodowego Muzeum Morskiego w otwartej w czerwcu br. w Berlinie ekspozycji Europa und das Meer to niewątpliwie kolejny wyraz
wysokiego międzynarodowego uznania dla Muzeum z Gdańska i jego Dyrektora.
Pana osoba, jako wybitnego muzealnika, cenionego znawcy historii okrętownictwa i tradycyjnego szkutnictwa, autora wielu prac naukowych i popularnonaukowych – 10 książek i ponad 240 artykułów, w tym ponad 50 opublikowanych
w języku angielskim (także jako publikacji pokonferencyjnych) – na trwałe jest
zapisana na kartach historii muzealnictwa, nie tylko w Gdańsku, w Polsce, ale
i za granicą. Pana praca w Centralnym/Narodowym Muzeum Morskim to misja
twórczego wzbogacania i umacniania morskiego dziedzictwa Rzeczypospolitej,
a niejednokrotnie też ratowania jego skarbów.
Niewątpliwie decyzja Pana Dyrektora o przejściu na emeryturę zamyka etap
najbardziej aktywnego, wszechstronnego życia zawodowego. Niemniej jednak
powinien Pan Dyrektor mieć wielce uzasadnione poczucie rzetelnego spełnienia zawodowego. Gratulując tak znakomitych dokonań i życząc zrealizowania
planów w tym nadchodzącym nowym czasie, Rada pragnie wyrazić nadzieję na
dalsze utrzymywanie przez Pana Dyrektora profesjonalnej więzi z Narodowym
Muzeum Morskim.
Szanowny i Drogi Panie Dyrektorze, Rada Narodowego Muzeum Morskiego jest przekonana, że łacińska maksyma opus opificem probat zawiera w sobie
prawdę najpełniej zaświadczającą o Pana dokonaniach zawodowych w służbie
muzealnictwa morskiego w Polsce i poza jej granicami.
Z wyrazami głębokiego szacunku i najwyższego uznania
W imieniu Rady Narodowego Muzeum Morskiego
Przewodniczący Rady
Prof. dr hab. Mieczysław Nurek

Gdańsk, 15 September 2018

Dr Jerzy Litwin
Director of the National Maritime Museum, Gdańsk
Dear Dr Litwin,

Y

our decision to retire at the end of this year was received by the Museum’s
Council with feelings of incredulity and regret. As a consultative committee
convened by the Minister of Culture and National Heritage, the Council would
like to place on record its deepest appreciation for your achievements as Director,
and earlier as Head of the Shipbuilding History Department and as Deputy
Director for Maritime Matters in the then Polish (Central) Maritime Museum.
The period of your directorship since 2001 has not merely been a continuation
of the activities of your predecessors Przemysław Smolarek and Andrzej Zbierski:
you have used this time to impart to the Museum a new dimension and dynamic.
The professionalism, passion and wholehearted commitment on the part of you
and your staff to the work of preserving and then sharing with the public the
maritime and riverine heritage not only of Poland but also in the broader context
of Baltic Europe have given rise to many outstanding achievements. These were
crowned by the decision of the Minister of Culture and National Heritage in 2013
to confer the highest status that a museum can enjoy in our country, namely, that
of a National Museum. The results of your devotion and determination, both as
director and as executor, are there for all to see not only in Gdańsk, but also in
Gdynia, Kąty Rybackie, Tczew, Hel and Łeba. The discovery and exploration of
the so-called “Copper Ship” by the Museum’s staff met with universal acclaim
(the scientific write-up of this wreck received the Sybilla 2014 award). The floating
ships “Dar Pomorza” and “Sołdek” are the jewels in the museum’s crown.
The permanent and temporary exhibitions are important aspects of the
Museum’s educational activities, as are the specialist workshops organised for
children and young people, and also for disabled persons, a fact worth underlining.
The Maritime Culture Centre, inaugurated in 2012, has been a phenomenal
success: it was awarded the Sybilla 2012 prize, nominated for the EMYA in 2015,
and received the prize of the President of Gdańsk for the best architectural design
in the city for the period 2011-2015. It was on the basis of these achievements that
you successfully applied for financial support in both Poland and other countries.

Today, the National Maritime Museum is a scientific and educational
institution worthy of the 21st century. The latest confirmation of this is the Sybilla
2016 prize (the highest award for achievements by Polish museums), and also the
nomination for a National Geographic Traveler Award in 2015 for the design and
implemention of an innovative three-dimensional method of documenting wrecks
and the creation of a virtual museum of wrecks. The annually increasing numbers
of visitors to the museum are a special and important source of satisfaction.
The unquestioned prestige that the National Maritime Museum enjoys both
at home and abroad is a source of immense pride for you and the Museum’s staff,
whom you have so diligently captained since 2001. This prestige is reflected both
in your appointment to Polish and international councils and associations, and
in the invitations to the Museum to participate in national and international
conferences and exhibitions. To name but one example: the NMM’s participation
in the exhibition Europa und das Meer, opened in Berlin in June of this year, is
yet another expression of the high regard in which the Gdańsk Museum and its
Director are held internationally.
As an outstanding museologist, an acknowledged expert in the history of
shipbuilding and traditional boatbuilding, the author of many scientific and
popular-science works (10 books and more than 240 articles, over 50 of which
were published in English (also as post-conference materials)), you have gained
for yourself a permanent place in the history of museums, not just in Gdańsk,
in Poland, but also in many other countries. You have treated your work at the
Central/National Maritime Museum as a mission to creatively enrich, preserve
and protect Poland’s maritime heritage, and on more than one occasion to rescue
its treasures from oblivion.
Without a doubt, your decision to retire brings to a close the most active and
all-embracing period in your professional life. Nonetheless, you can leave with
a manifestly justified feeling of genuine professional fulfilment. In congratulating
you on your attainments and wishing you every success in whatever you undertake
in the next chapter of your life, we in the Council hope that you will not altogether
sever your professional links with the National Maritime Museum.
Dear Dr Litwin, Dear Director, the Council of the National Maritime museum
is convinced that the Latin maxim opus opificem probat encapsulates the truth
about your professional achievements in the service of maritime museums both
in Poland and elsewhere in the world.
On behalf of the whole Council of the National Maritime Museum, I, its
chairman, would ask you to accept our expressions of profound respect and the
highest esteem.
			

Prof. dr hab. Mieczysław Nurek

MOTTO:
Fama semper vivat.
Sława o nim niech żyje zawsze.

P

rzejście na emeryturę prawie dla każdego, kto przez znaczną część swego życia piastował ważne stanowiska, jest przeżyciem niezwykle traumatycznym, gdyż w jednej
chwili – zaraz po przebrzmieniu ostatnich słów pożegnalnych dotychczasowych przełożonych i współpracowników – odchodzący na emeryturę uświadamia sobie, że od tej
chwili wszystko będzie inaczej: nikt nie będzie oczekiwał od niego podjęcia jakichś decyzji, telefony dzwonić będą coraz rzadziej, a wpływowi znajomi unikać będą spotkań
w obawie przed nieoczekiwanymi życzeniami emeryta.
Sytuacja taka jednakże nie musi się zdarzyć, zwłaszcza wtedy, gdy przyszły emeryt
równolegle do wykonywanej przez lata pracy zawodowej kultywował działalność inną
– zbieżną ze swą pracą lub gdy oddawał się swemu hobby, które przez lata pogłębiał
i rozwijał.
Dr inż. Jerzy Litwin należy właśnie do tej kategorii mężczyzn, dla których przejście
na emeryturę oznaczać będzie wprawdzie pewne zmiany w dotychczasowej rutynie
dnia codziennego, ale nie wpłynie to z całą pewnością na Jego samopoczucie i aktywność intelektualną.
Ten przyszły stan będzie niewątpliwie rezultatem zarówno uzyskanego wykształcenia, jak i całej Jego dotychczasowej drogi życiowej. Ukończył On studia inżynieryjne
w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej, ale wcześniej od lat młodzieńczych
rozwijał w sobie zamiłowanie do modelarstwa marynistycznego, co z konieczności wywołało potrzebę pogłębionych studiów historycznych, archeologicznych i geograficznych zarówno w zakresie wykonywanego zawodu, jak i pasji hobbistycznej. Finalnym
rezultatem tych lat poświęconych różnym dziedzinom nauki było uzyskanie stopnia
doktora nauk humanistycznych w Instytucie Historii Kultury Materialnej Polskiej
Akademii Nauk. Kontynuowanie zajęć i badań sprawiło, iż dr inż. Jerzy Litwin stał
się w pewnym sensie jednym z niewielu już przedstawicieli ludzi typu renesansowego,
którzy łączą w sobie wiedzę i umiejętności z kilku dziedzin wiedzy i którzy stali się autorytetami zarówno w skali krajowej, jak i międzynarodowej. Taki właśnie status osiągnął szanowny dr Jerzy Litwin dzięki swym dokonaniom, a w tym zwłaszcza dzięki
publikacjom naukowym i referatom głoszonym na rozlicznych konferencjach, a także
pracy dyrektorsko-menadżerskiej i organizacyjnej, która przyczyniła się do rozbudowy
bazy materialnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i do wzbogacenia jego
zbiorów. Wszystko to sprawiło również uzyskanie przez Muzeum sławy jednego z najlepszych europejskich muzeów morskich.
Można mieć całkowitą pewność, że dr Jerzy Litwin będzie kontynuował swą
działalność naukową, publicystyczną i wykładową. Jednocześnie należy wyrazić nadzieję, iż dotychczasowi zwierzchnicy i Jego następcy na stanowiskach dyrekcyjnych
w Narodowym Muzeum Morskim zechcą wykorzystywać – w zmienionej może formie
– wiedzę i doświadczenia tak wybitnej osobowości, jaką jest dr inż. Jerzy Litwin. Tego
mu z całego serca życzymy.
Dr Fryderyk Tomala
Prezes Towarzystwa Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego

MOTTO:
Fama semper vivat.
May his fame last forever.

F

or nearly everybody who has long held some important office, retirement
can be a traumatic experience: with the last words of farewell from one’s
superiors and colleagues still ringing in his ears, the pensioner-to-be suddenly
realises that from now on everything is going to be different. No one is going
to expect him to take decisions, the telephone won’t be ringing as often, and
influential acquaintances will hope not to meet him, so as not to have to receive
some unwanted wishes.
However, this does not have to be the case, especially when the pensioner-tobe, alongside his professional work, has cultivated some other activity or hobby,
more or less related to his professional interests.
Dr Jerzy Litwin belongs to that breed of men for whom retirement will, of
course, mean certain changes in his everyday routine but will certainly not affect
his health or intellectual activity.
This future state of his will be the result of his education and the whole journey
of his life so far. He graduated as an engineer from the Institute of Shipbuilding
at the Gdańsk University of Technology. But ever since his early youth he was an
enthusiastic ship modeller. So as to become more knowledgeable in this respect,
he had to intensify his studies of history, archaeology and geography, both for
his hobby and his profession. All those years devoted to the study of different
disciplines culminated in his being awarded a doctorate in the arts by the Institute
of the History of Material Culture (Polish Academy of Sciences). In a sense, by
continually broadening his knowledge and performing research, Dr Jerzy Litwin
became a member of that rare species, the polymath, or Renaissance man,
one whose expertise spans a significant number of different subject areas and
who has become an authority, both nationwide and worldwide. Dr Litwin has
achieved precisely such a status thanks to his attainments: these include scientific
publications, lectures delivered at numerous conferences, his man-management and
organisational skills at work, which enabled him to enlarge the material resources
and enrich the collections of the National Maritime Museum in Gdańsk. The
upshot is that this museum has become famous as one of the most outstanding
in Europe.
We can be absolutely certain that Dr Litwin will continue his activities as
scientist, publicist and lecturer. At the same time, we hope that his superiors and
his successors as directors of the National Maritime Museum will make good use,
though perhaps in different ways, of the knowledge and experience of such an
authority figure as he. This is what we wish him with all our hearts.
Dr Fryderyk Tomala
President of the Society of Friends
of the National Maritime Museum

Curriculum vitae

Dr inż. Jerzy Litwin podczas oględzin wraka szkuty wydobytej przez archeologów CMM z Martwej
Wisły, 2012. Fot. Wojciech Jóźwiak

Maria Dyrka

Jerzy Litwin – pasjonat, badacz, wizjoner

J

erzego Litwina poznałam 44 lata temu. Był wrzesień 1974 r. Jerzy był kierownikiem Działu
Historii Budownictwa Okrętowego, a ja – bezpośrednio po studiach na Politechnice Gdańskiej
– rozpoczynałam swoją pracę w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, tworząc od podstaw
Pracownię Konserwatorską. Ówczesnym miejscem jego pracy była Baszta Kotwiczników, a moim
– budynek Bramy Żuławskiej. Z racji pełnionych funkcji rozpoczęliśmy współpracę z dniem mojego zatrudnienia.
Poznałam wtedy te cechy Jerzego, które do dziś uważam za najważniejsze: wytrwałość, konsekwencja w rozwijaniu swoich pasji i wiedzy, niespotykana pracowitość, determinacja w dążeniu do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów. We współpracy Jurek był skrupulatny, dokładny
i zdyscyplinowany.
W 1988 r. odszedł z Muzeum, by powrócić tu ponownie w listopadzie 1991 r. na stanowisko
wicedyrektora ds. merytorycznych. Po wygranym konkursie, od czerwca 2001 r., został dyrektorem Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Z końcem 2018 roku, po 54 latach działalności zawodowej, w tym 43 latach pracy w naszym
Muzeum, dr inż. Jerzy Litwin kończy swoją pracę w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku.
Chcąc upamiętnić niepospolitego człowieka o ogromnych zasługach dla Muzeum, podjęliśmy
decyzję o wydaniu specjalnej publikacji – Księgi Pamiątkowej, w której nie mogło zabraknąć opisu jego drogi zawodowej. Przypadł mi w udziale zaszczyt i wielka przyjemność przedstawienia
zawodowego życiorysu dyrektora Jerzego Litwina.
Życiorys zawodowy
Jerzy Litwin urodził się 6 lipca 1944 roku w Grodnie. W maju 1945 roku przybył wraz z rodzicami do Gdańska, w którym mieszka do dnia dzisiejszego.
Od najmłodszych lat interesował się żeglugą, okrętownictwem i modelarstwem okrętowym.
Po zdaniu matury w IX LO w Gdańsku w 1963 r., rozpoczął naukę w Studium Nauczycielskim
w Gdańsku (kierunek matematyczno-fizyczny). W 1964 r., jako student Studium, podjął pracę instruktora w Młodzieżowym Domu Kultury w Gdańsku-Wrzeszczu, w pracowni modelarstwa okrętowego, do której uczęszczał już od 8 lat. W 1964 r. rozpoczął współpracę z Muzeum
Morskim w Gdańsku, podejmując próby rekonstrukcji dawnych statków pomorskich dla potrzeb
wystawienniczych. W 1965 roku rozpoczął studia na Wydziale Budowy Okrętów Politechniki
Gdańskiej, a po ich ukończeniu w 1972 roku podjął pracę w Centralnym Muzeum Morskim
(CMM) na stanowisku starszego asystenta.
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Jerzy Litwin podczas żeglugi rzeką Neckar (dopływ Renu) podczas Mistrzostw Świata
Wystawowych Modeli Statków, Rastatt (RFN), 1984. Fot. z archiwum J. Litwina

W ramach pracy w CMM kierował Działem Historii Budownictwa Okrętowego, współorganizował 6 wystaw za granicą i uczestniczył we wszystkich ważniejszych działaniach Muzeum.
Specjalizował się w historii budownictwa okrętowego i ludowego szkutnictwa.
W latach 1974–1990 prowadził nad polskimi rzekami, jeziorami i zalewami oraz na wybrzeżu
morskim inwentaryzację tradycyjnie budowanych tam łodzi. Z uwagi na techniczne i okrętowe
przygotowanie zawodowe, zainteresowanie ludowym szkutnictwem pozostawało ważnym elementem jego wiedzy, przydatnym w studiach nad dawnym, „drewnianym” okrętownictwem, co
stało się głównym kierunkiem specjalizacji Jerzego Litwina. Działalność na tym polu prowadził
dwutorowo. Pierwszym było dokumentowanie tradycyjnie budowanych łodzi na obszarze całej
Polski, drugim zaś studiowanie szkutnictwa innych narodów, w tym naukowe opracowywanie
i rozwijanie muzealnej kolekcji światowego szkutnictwa ludowego w Muzeum. Tematy te stały się
przedmiotem jego rozważań i licznych wystąpień na konferencjach w kraju i za granicą, a także
wielu publikacji.
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Maria Dyrka w pracowni konserwatorskiej CMM (wówczas jeszcze w budynku
Składu Kolonialnego), 1979. Fot. Ewa Meksiak

W 1988 r. odszedł z CMM i objął stanowisko kustosza w Biurze Badań i Dokumentacji
Zabytków w Gdańsku. Pracował tam nad sprawami ochrony zabytków techniki. W marcu
1989 r. wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wydawnictwa Morskiego, w którym pracował do września 1990 roku. Ukoronowaniem prac Jerzego Litwina była rozprawa doktorska
„Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku”, którą obronił w Instytucie Historii Kultury Materialnej
PAN w Warszawie w listopadzie 1990 r. Wkrótce potem podjął pracę w Regionalnym Ośrodku
Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku, gdzie zajmował się morskim dziedzictwem regionu. W 1991 r., po nagłej śmierci dyrektora CMM Przemysława Smolarka, powrócił
do pracy w naszej instytucji, obejmując od 15.11.1991 r. stanowisko wicedyrektora do spraw merytorycznych. Z dniem 1.06.2001 r., po wygraniu konkursu, został dyrektorem Centralnego (od
2013 roku – Narodowego) Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Przebieg pracy naukowej, muzealnej i osiągnięcia organizatorskie
Historia dawnego okrętownictwa jest podstawową specjalizacją naukową dr. inż. Jerzego Litwina.
Wiedzę na ten temat pogłębiał w ramach studiów indywidualnych i na stypendiach zagranicznych
przyznanych przez Ministerstwo Kultury i Sztuki (1975 – Norwegia; 1981 – Holandia; 1984/1985
– Dania). W 1992 roku uzyskał, w ramach konkursu, stypendium Rady Naukowej Biblioteki
Naukowej Uniwersytetu Browna w Providence (Stany Zjednoczone), co było wyrazem uznania
dla prowadzonych przez niego i publikowanych za granicą badań nad dawnym okrętownictwem.
W 1986 r. został zaproszony przez jedną z komisji VIENNA CENTRUM (sekcja UNESCO
w Wiedniu) do uczestniczenia w pracach badawczych nad okrętownictwem średniowiecznym.
Prace prowadzone były do 1990 roku, a ich wyniki prezentował na konferencjach naukowych
w Rostoku i Valletcie.
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Pierwsze miejsce pracy w Żurawiu Jerzy Litwin dzielił z księgowością i Działem Sztuki. Fot. S. Klupiński

Jerzy Litwin i Krzysztof Bogacki podczas wernisażu wystawy „Kontakty polsko-holenderskie
w XVII w.”, 1978. Fot. Ewa Meksiak

20-lecie CMM w Gdańsku, Jerzy Litwin odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, 1980. Fot. Ewa
Meksiak
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Konferencja muzeów morskich (ICMM), 1984. Fot. z archiwum J. Litwina

W latach 1972–2018 brał udział w około 70 międzynarodowych konferencjach, wygłaszając
ponad 50 referatów. Uczestniczył również w wielu konferencjach krajowych. Jego dorobek autorski stanowi m.in. 10 książek (w tym jedna wydana w RFN) oraz ponad 250 artykułów poświęconych zagadnieniom morskim (zwłaszcza historii okrętownictwa), muzealnym i modelarstwu.
Ponad 60 publikacji zostało wydrukowanych za granicą (w tym około 40 referatów): w RFN,
Wielkiej Brytanii, Malcie, Danii, Holandii, Finlandii, Litwie, Francji i Stanach Zjednoczonych.
W latach 1992–2006 prowadził regularną działalność dydaktyczną z zakresu archeologii
morskiej i muzealnictwa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 2010 do 2016
roku wykładał historię transportu na Wydziale Okrętownictwa i Oceanotechniki Politechniki
Gdańskiej, a od 2012 do 2015 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku historię architektury
statków i okrętów na specjalności Architektura Statków Morskich.
W latach 1998–2003 redagował hasła i artykuły opisowe do Encyklopedii Powszechnej
PWN (wprowadził do niej po raz pierwszy m.in. hasła: „Archeologia podwodna”, „Nautologia”,
„Centralne Muzeum Morskie” i biogram Jerzego Doerffera – jeszcze za życia Profesora). W latach 2005–2007 pisał (jako jedyny Polak) artykuły do haseł w ramach współpracy z komitetem
redakcyjnym 4-tomowej encyklopedii morskiej – The Oxford Encyclopedia of Maritime History
(redaktor naczelny prof. J. Hattendorf) – wydanej w całości w 2007 roku. W latach 2008–2011
opracował ponad 20 artykułów hasłowych do Encyklopedii Gdańskiej.
Ważnymi osiągnięciami dr. inż. Jerzego Litwina w skali międzynarodowej były zaproszenia
do udziału w pracach komitetów organizacyjnych konferencji naukowych w Sassnitz (IKUWA
1999), Wenecji (ISBSA 2000), Roskilde (ISBSA 2003), Mainz (ISBSA 2006) i Marsylii (ISBSA
2018). Uczestniczył też w międzynarodowym programie badawczym: „The Ma‘agan Mikhael
Ship Project” (Haifa 1999–2001).
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Wizyta robocza dyrektora Muzeum Łodzi Wikingów w Roskilde Jana Skamby Madsena,
1995. Fot. Ewa Meksiak

Do najbardziej znaczących w skali międzynarodowej sukcesów dr. inż. Jerzego Litwina związanych z pracą zawodową należałoby zaliczyć:
- organizację wystawy Polska–Holandia w 1997 r., otwartej przez Jej Królewską Mość Beatrix;
- organizację wystawy dotyczącej bitwy pod Oliwą, otwartej w 2000 roku w Karlskronie
przez laureata nagrody Pax Baltica premiera Litwy A. Brazauskaza;
- zaproszenie w 2004 r. do Kolegium Dyrektorów – organu opiniodawczego i doradczego
organizowanego w Brukseli Muzeum Europy (otwartego w październiku 2007 roku);
- zainicjowanie w 2014 r. sieci europejskich muzeów rzek (European Network of River
Museums – ENoRM). W ramach ustalonego programu działań konferencje przedstawicieli
takich instytucji odbywają się co roku i dotychczas miały miejsce: w 2014 r. w Gdańsku,
w 2015 r. w Lauenburgu nad Łabą, w 2016 r. w Duisburgu nad Renem, w 2017 r. w Wiedniu,
a w 2018 r. w Belgradzie.
Ważniejsze osiągnięcia z zakresu muzealnictwa
Analizując archiwalne i bieżące dokumenty dotyczące działalności naszego Muzeum, starałam
się wybrać najważniejsze – moim zdaniem – dokonania dyrektora Jerzego Litwina z zakresu
muzealnictwa.
W 1992 roku przygotował (napisał scenariusz i sprawował nadzór nad pracami aranżacyjnymi) wystawę „Polska na morzu”, którą prezentowano w pawilonie narodowym podczas międzynarodowej ekspozycji „Ente Colombo” w Genui.
Z kolei w latach 1995–2018 opracował i nadzorował wprowadzenie nowego programu ekspozycji stałych naszego Muzeum. Jest autorem scenariuszy wystaw stałych w oddziałach: Muzeum
Rybołówstwa w Helu – „Dzieje Rybołówstwa na wodach Zatoki Gdańskiej”, Muzeum Zalewu
Wiślanego w Kątach Rybackich – „Dzieje żeglugi i rybołówstwa na Zalewie Wiślanym”, Muzeum
Wisły w Tczewie – „Wisła w dziejach Polski” i Muzeum Archeologii Morskiej i Rybołówstwa
Bałtyckiego w Łebie (oddział w trakcie tworzenia). Od 1998 roku, na podstawie własnego po-
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Wizyta dowództwa Marynarki Wojennej: dyrektor Jerzy Litwin prezentuje zabytki z Miedziowca, 2009.
Fot. Bernadeta Galus

mysłu, nadzorował przebudowę oraz przygotował duże fragmenty scenariusza głównej wystawy
stałej „Polacy na morzach świata”. Zwrócił w ten sposób uwagę na polskie dziedzictwo kultury i techniki. Obecnie opracowuje scenariusz dużej części stałej wystawy w głównej siedzibie
Muzeum pt. „Gospodarka morska w Polsce w latach 1945–1989”, której montaż będzie realizowany w kolejnych latach.
Dzięki osobistym kontaktom dyrektora Jerzego Litwina ze środowiskami okrętowców, przedsiębiorstwo Holding Remontowa S.A. przyjęło propozycję naszego Muzeum i zorganizowało
w 2014 roku w Ośrodku Kultury Morskiej, ze swoich funduszy, nowoczesną wystawę, wykorzystującą techniki multimedialne i interaktywne, prezentującą działalność produkcyjną tej stoczni.
W latach 2001–2007 usilnie zabiegał o ratowanie dziedzictwa technicznego Stoczni Gdańskiej,
postulując utworzenie na jej terenie Muzeum Techniki Stoczniowej. Niestety, przez lata starania
te nie spotkały się z zainteresowaniem. Dopiero od 2012 roku prowadzone są kampanie na rzecz
ochrony zabytków techniki i krajobrazu industrialnego Stoczni Gdańskiej.
Były i są mu bardzo bliskie sprawy związane z zachowaniem dla przyszłych pokoleń unikatowej muzealnej kolekcji zabytkowych statków-muzeów: „Dar Pomorza” i „Sołdek”. Zainicjował
prace mające na celu ich dalszą rewaloryzację. Pod jego kierunkiem opracowano koncepcję
przebudowy ładowni nr 2 na „Sołdku”. We wrześniu 2018 roku Muzeum złożyło do Programu
Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014–2020 projekt konserwacji/dokowania Sołdka
wraz z utworzeniem w jego ładowniach nowej wystawy stałej (w chwili pisania tych słów czekamy na rozstrzygnięcie konkursu). Natomiast na „Darze Pomorza” dokonano, w ramach remontu
konserwatorskiego, renowacji masztów i rei oraz całkowitej wymiany drewnianych pokładów. Od
2015 roku kontynuowany jest remont pomieszczeń w rufowej części statku, finansowany z dotacji Urzędu Miasta Gdyni. Niejednokrotnie, zgodnie z wymogami Polskiego Rejestru Statków, oba
statki przechodziły remonty konserwatorskie w dokach stoczni.
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Dzięki osobistej dobrej znajomości z wybitnym
brytyjskim muzeologiem polskiego pochodzenia –
panią Barbarą Woroncow, dyrektor Jerzy Litwin
pozyskał do zbiorów naszego Muzeum jej pamiątki po ojcu i dziadku. Dziadek pani Woroncow – Jan
Kwapiński, przedwojenny działacz PPS, podczas
drugiej wojny światowej był w rządzie na uchodźstwie wicepremierem i ministrem przemysłu, handlu i żeglugi. Przedmioty o charakterze osobistym
i pamiątki z okresu kierowania resortem żeglugi
stanowią na naszej wystawie dokument ciągłości państwa polskiego pomimo trwającej okupacji kraju. Ojciec pani Barbary Woroncow – oficer
polskiego lotnictwa w Dywizjonie 307 „Nocnych
Puchaczy” w Anglii służył jako specjalista od radiolokacji morskiej. Otrzymaliśmy po nim kompletny mundur, nieśmiertelniki i inne odznaki
noszone przez polskich lotników w Anglii podczas wojny – dary te również prezentowane są na
wystawie.
Jednym z ostatnich osiągnięć dyrektora
Jerzego Litwina było doprowadzenie do zakupu
przez NMM zbioru obrazów o tematyce morskiej
Jedna z wydanych nakładem NMM publikacji
z zasobów Polskich Linii Oceanicznych oraz pozypokonferencyjnych, pod redakcją Jerzego Litwina
skanie na ten cel środków finansowych z MKiDN.
Wystawa, prezentująca tę kolekcję, została otwarta w listopadzie 2018 roku.
Dużą rolę w popularyzowaniu polskiego dziedzictwa kultury morskiej i techniki odegrały międzynarodowe konferencje naukowe, zorganizowane w Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku z inicjatywy dyrektora Jerzego Litwina. Najważniejsze z nich to dwie o randze
światowej, z cyklu „Łodzie i statki w archeologii” (International Symposium on Boat and Ship
Archaeology), które odbyły się w latach 1997 i 2015. W 1998 roku Muzeum gościło uczestników konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Muzeów Morskich (ICMM) – dr inż. Jerzy
Litwin był przez dwie kadencje członkiem Zarządu tego stowarzyszenia.
Od 2001 roku, mocą decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków RP, dyrektor Jerzy Litwin
aktywnie uczestniczy w pracach Komitetu ds. Dziedzictwa Regionu Bałtyku (Baltic Region
Heritage Committee, poprzednia nazwa: The Monitoring Group on Cultural Heritage in the
Baltic Sea States), powołanego przez ministrów kultury krajów nadbałtyckich oraz Norwegii,
mającego na celu badanie i popularyzowanie dziedzictwa kulturowego. Z inicjatywy dr. inż.
Jerzego Litwina od 2003 roku organizowane są międzynarodowe konferencje poświęcone tym
zagadnieniom – pierwsza miała miejsce w siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
i odbywała się pod tytułem „Common Sea – Common Culture”. Ponadto nasze Muzeum uczestniczy w pracach dwóch grup roboczych, zajmujących się ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz kulturowym dziedzictwem nadmorskim.
Jedną z ważniejszych form badania dziejów i upowszechniania dziedzictwa techniki i kultury
są krajowe konferencje naukowe muzealnictwa morskiego i rzecznego. Organizowane z inicjatywy dr. inż. Jerzego Litwina – który reaktywował w 1994 roku ideę konferencji muzeów morskich
i rozszerzył ją o problematykę rzek, a następnie także jezior – odbywają się co dwa lata we współpracy z muzeami partnerskimi z całego kraju. Ich uczestnicy prezentują wyniki prac badawczych
nad poszczególnymi zagadnieniami, przedstawiają plany organizacji nowych wystaw i placówek
muzealnych, rozważają problemy funkcjonowania takich instytucji itp.

32

Jerzy Litwin – pasjonat, badacz, wizjoner

Hala magazynowo-wystawiennicza w Kątach Rybackich, 2014. Fot. Wojciech Jóźwiak

Jako dyrektor Centralnego, a następnie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku dr inż.
Jerzy Litwin był twórcą programów rozwoju naszego Muzeum. Wymienię kilka najważniejszych
działań realizowanych w ramach tych programów.
W 2002 roku dyrektor Jerzy Litwin zaprosił Gminę Sztutowo do współpracy, której efektem było zorganizowanie w Kątach Rybackich wystawy poświęconej historii żeglugi na wodach
Zalewu Wiślanego. W 2006 roku obiekty mieszczące wystawę stały się, za zgodą Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego, nowym Oddziałem NMM. W 2014 została wzniesiona w Kątach
Rybackich hala magazynowo-wystawiennicza.
Dyrektor Jerzy Litwin zainicjował również cykl prac mających na celu poprawę warunków
funkcjonowania oddziału Muzeum Rybołówstwa w Helu. Począwszy od roku 2004 sukcesywnie i etapami do 2016 roku rozbudowywano Oddział, przeprowadzono gruntowną i kompleksową rewaloryzację i konserwację siedziby oddziału (budynku pokościelnego z I poł. XV wieku)
oraz murów ograniczających teren Muzeum wraz z bramą wejściową. Przebudowano również
wnętrza budynku, zmodernizowano stałą wystawę poświęconą dziejom rybołówstwa na Zatoce
Gdańskiej, wzbogacając ją o stanowiska interaktywne. Dzięki zainstalowaniu nowoczesnej windy wystawy stałe i czasowe zostały udostępnione osobom niepełnosprawnym.
W latach 2004–2007 dr inż. Jerzy Litwin doprowadził do porozumienia z Prezydentem
Miasta Tczewa, w wyniku którego przekazano miastu nieodpłatnie zdekapitalizowany budynek pofabryczny. Miasto Tczew w zamian pozyskało środki finansowe z Unii Europejskiej, które
umożliwiły remont kapitalny budynku i dostosowanie jego połowy do potrzeb Muzeum Wisły
(druga część budynku przeznaczona została na potrzeby kulturalno-wystawiennicze miasta).
Dzięki takiemu rozwiązaniu Muzeum pozyskało bez własnego udziału finansowego nowoczesną
placówkę, w której udostępniło dla zwiedzających wystawę stałą „Wisła w dziejach Polski”.
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U góry: podsekretarz stanu w MKiDN Monika Smoleń, dyrektor NMM Jerzy Litwin i wicedyrektor Maria Dyrka
podczas uroczystości wmurowania kamienia węgielnego pod Ośrodek Kultury Morskiej, 2010. Fot. Bernadeta Galus
Na dole: wizyta przedstawicieli Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego tuż przed otwarciem Ośrodka
Kultury Morskiej – kontrola realizacji projektu „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kultury Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej”, 2012. Od lewej: członkowie zespołu
projektowego CMM: Anita Bober, Szymon Kulas, przedstawiciele MKiDN: Anna Gatkowska, Monika Trupacz,
Marcin Krawczyk, dyrektor Departamentu Finansowego Wojciech Kwiatkowski oraz kierownik merytoryczny
projektu, wicedyrektor NMM Maria Dyrka i dyrektor Jerzy Litwin. Fot. Bernadeta Galus
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U góry: wizyta Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego w Ośrodku Kultury
Morskiej, 2012. Fot. Bernadeta Galus
Na dole: wicedyrektor NMM Maria Dyrka i dyrektor Jerzy Litwin na wystawie
„Ludzie – statki – porty” w Ośrodku Kultury Morskiej. Fot. Bernadeta Galus

35

Maria Dyrka

Dyrektor NMM Jerzy Litwin i wicedyrektor Maria Dyrka przed
Żurawiem, który w tym czasie był poddawany pracom konserwatorsko-restauratorskim, m.in. związanym z redukcją istniejącej deformacji
drewnianego wyciągu Żurawia, 2007. Fot. Bernadeta Galus

Większość budynków naszego Muzeum to obiekty wpisane do Rejestru Zabytków. Należyta
dbałość o ich zachowanie jest jednym z podstawowych zadań Dyrektora, wynikających z planów
rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego. Najważniejszym z nich jest bez wątpienia XV-wieczny
Żuraw Gdański, jeden z symboli miasta. W 2002 roku została w nim zrealizowana nowa wystawa
stała „Gdańsk od XVI do XVIII wieku – życie portowego miasta”. Również w latach 2002–2017
Żuraw Gdański był poddawany pracom konserwatorsko-restauratorskim oraz konstrukcyjnym,
mającym na celu wzmocnienie i utrwalenie zabytkowej substancji obiektu w sposób zachowujący
wszelkie zmiany i nawarstwienia historyczne. Obecnie została przygotowana nowa, kompletna dokumentacja projektowa gruntownej renowacji i konserwacji Żurawia wraz z utworzeniem w nim
nowoczesnej wystawy, dotyczącej historii średniowiecznego portu gdańskiego. Dokumentacja ta
umożliwi Muzeum w najbliższym czasie aplikowanie o kolejne fundusze norweskie.
Największymi wyzwaniami i jednocześnie najważniejszymi osiągnięciami w zakresie merytoryczno-organizacyjnym Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku podczas pełnienia przez
dr. inż. Jerzego Litwina funkcji dyrektora, były realizacje dwóch projektów: Ośrodka Kultury
Morskiej w Gdańsku (2012 rok) oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem
Studyjnym w Tczewie (2016 rok), które wprowadziły Muzeum w XXI wiek.
Projekt pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa infrastruktury kulturalnej Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku na potrzeby Ośrodka Kultury Morskiej” został sfinansowany dzięki środkom uzyskanym z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Był to największy projekt indywidualny w sektorze kultury realizowany ze środków norweskich nie tylko
w Polsce, ale również w Europie, w okresie programowania 2004-2009. Wysokość przyznanego
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Minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Małgorzata Omilanowska,
dyrektor Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN Jacek Miler i dyrekcja NMM na budowie Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie,
2015. Fot. Bernadeta Galus

grantu wyniosła 8,6 mln euro. Ośrodek Kultury Morskiej, wybudowany w miejscu adaptowanego w 1977 roku na potrzeby Muzeum obiektu po byłej ciepłowni miejskiej, zaprojektowany
został jako idealnie harmonizujący z otoczeniem, wyposażony w najnowocześniejsze urządzenia
oraz sprzęt i aparaturę naukowo-badawczą. W ten sposób w Gdańsku powstała jedyna placówka w kraju, która w kompleksowy i interaktywny sposób przekazuje wiedzę z dziedziny kultury dotyczącej tematyki morskiej, wykorzystując techniki multimedialne i interaktywne. W OKM
prowadzona jest działalność wystawiennicza, edukacyjna, konserwatorska oraz naukowo-badawcza. Należałoby tutaj dodać, że Ośrodek Kultury Morskiej to najbardziej „utytułowany” budynek
NMM. Przyznano mu 11 nagród, w tym tak prestiżowych, jak Sybilla 2012, nominacje do nagród
Europejskiego Muzeum Roku (EMYA) i „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”
oraz nagroda Prezydenta Miasta Gdańska dla najlepszej gdańskiej realizacji architektonicznej
2011-2015.
Z inicjatywy dyrektora Jerzego Litwina powstał również projekt gruntownej i kompleksowej przebudowy pracowni konserwatorskich w oddziale Muzeum Wisły w Tczewie. Centrum
Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie to najnowszy, zbudowany w 2016 roku, oddział Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jest jednym z niewielu
miejsc, gdzie można zapoznać się z technikami budowy dawnych łodzi oraz statków, poznać historię polskiego żeglarstwa i podejrzeć muzealnych konserwatorów przy pracy. Połączenie w budynku dwóch funkcji: pracowni konserwatorskich i magazynu studyjnego, umożliwiło pełną
i innowacyjną w skali kraju prezentację zgromadzonych muzealiów i realizację ciekawego programu kulturalnego i edukacyjnego. Wartość projektu Centrum Konserwacji Wraków Statków to
ponad 22 mln zł, z czego 85% to środki Norweskiego Mechanizmu Finansowego, a 15% to wkład
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ukoronowaniem działań naszego Muzeum pod kierunkiem Dyrektora Jerzego Litwina na
rzecz ochrony morskiego dziedzictwa kulturowego była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w dniu 10 grudnia 2013 roku o podniesieniu naszej instytucji do rangi Narodowego
Muzeum Morskiego.
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Prof. Sirje Helme, jurorka konkursu EMYA, z dyrektorem NMM dr. Jerzym Litwinem na wystawie „21. Dekalog
Solidarności”. Fot. Bernadeta Galus

Przedstawiając ważniejsze osiągnięcia dyrektora Jerzego Litwina z zakresu muzealnictwa, należałoby wspomnieć o jego planach dalszego rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego, które są
odważne i wizjonerskie.
Najważniejszym rozpoczętym i obecnie realizowanym projektem jest przedsięwzięcie utworzenia w Łebie Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego, na powstanie którego w 2013 roku wyraziło zgodę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W 2017 roku
Muzeum przejęło teren pod przyszły budynek i rozstrzygnęło konkurs architektoniczny na ten
obiekt. Do końca 2018 roku ma zostać wykonana kompletna dokumentacja na wzniesienie budynku Muzeum oraz zakończony konkurs na wystawę. Scenariusz przyszłych ekspozycji w tym
obiekcie został opracowany według koncepcji dyrektora Jerzego Litwina. Obecnie koordynuje on
prace rekonstrukcyjno-badawcze wraków łodzi wczesnośredniowiecznych odkrytych w Pucku,
przewidzianych do prezentacji w przyszłym Muzeum w Łebie. NMM planuje rozpocząć tę budowę w 2019 roku.
Jednym z ostatnio ogłoszonych przez Dyrektora projektów jest zamiar wzniesienia hali –
magazynu studyjnego dla morskich zabytków techniki zgromadzonych przez Muzeum, a przechowywanych na wolnym powietrzu, obok siedziby głównej NMM. Pozyskano kilka koncepcji wyglądu takiego obiektu na drodze konkursu akademickiego dla dyplomantów kierunku
Architektura z Politechniki Gdańskiej.
Od wielu już lat dyrektor Jerzy Litwin czyni starania mające na celu utworzenie Muzeum
Żeglarstwa Polskiego. Ostatecznie placówkę taką planuje się wznieść w Gdyni, na części terenu
po byłym przedsiębiorstwie „Dalmor”. Na wniosek Prezydenta Miasta Gdyni, Minister Skarbu
wydzielił z prywatyzowanego terenu działkę pod przyszłe Muzeum.
Ostatnio, dzięki współpracy z Wydziałem Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej, dyrektor Jerzy Litwin doprowadził do nieodpłatnego przekazania Muzeum dokumentacji technicznej nowoczesnego promu, który w najbliższych latach zastąpi wyeksploatowany
prom „Motława”.
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Premier Norwegii Jens Stoltenberg i premier Polski Donald Tusk z wizytą w Gdańsku, oprowadzani po Ołowiance
przez dyrektora NMM Jerzego Litwina. Fot. Bernadeta Galus

Niektóre z inicjatyw dr. inż. Jerzego Litwina mają wymiar daleko wykraczający poza ściśle muzealny krąg zagadnień. W styczniu 2007 r., w następstwie jego starań, władze miasta
Gdańska wzniosły przy głównej siedzibie Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku pomnik
„Tym, którzy nie powrócili z morza”.
Obok obowiązków zawodowych związanych z muzealnictwem morskim, badań naukowych
nad historią budownictwa okrętowego i popularyzacji spraw morskich, dr inż. Jerzy Litwin znajdował również czas na działalność społeczną. Obecnie i w minionych latach pełnił między innymi funkcje: członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Nautologicznego (1980–2000), przewodniczącego Centralnej Komisji Modelarstwa LOK (1990–2008), członka Kolegium Redakcyjnego
Kwartalnika Naukowego „Nautologia”, członka Rady ds. Muzeów przy Ministrze Kultury (2010–
2018), członka Rady Muzeum: Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum Soli w Wieliczce,
Muzeum Narodowego w Gdańsku, Muzeum Zamkowego w Malborku, członka Rady Kuratorów
Fundacji – Archiwum Filmowe „Drogi do Niepodległości”. Udzielał się też społecznie w organizacjach międzynarodowych, m.in. jako członek zarządu Międzynarodowego Stowarzyszenia
Muzeów Morskich – ICMM (dwie kadencje, lata 1996–2004), przewodniczący sekcji modelarstwa redukcyjnego-pływającego i członek zarządu (lata 1995–1997), a następnie wiceprezydent
(dwie kadencje, lata 1999–2007) Światowego Związku Modelarzy Okrętowych NAVIGA.
Za swoje osiągnięcia zawodowe dr inż. Jerzy Litwin został odznaczony m.in. Krzyżem
Oficerskim Odrodzenia Polski – za wybitne zasługi w działalności na rzecz kultury polskiej i zachowania dziedzictwa kulturowego oraz za szczególne osiągnięcia w pracy oświatowej i społecznej, złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” oraz medalem św. Wojciecha – w uznaniu wybitnych zasług dla miasta Gdańska.
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Wicedyrektor Maria Dyrka, podsekretarz stanu w MKiDN Monika Smoleń-Bromska i dyrektor Jerzy Litwin
podczas uroczystego otwarcia Ośrodka Kultury Morskiej, 2012. Fot. Bernadeta Galus

Kiedy zadałam sobie pytanie: jak powinnam zakończyć, podsumować informację o Człowieku,
którego zawodowy życiorys przedstawiłam na poprzednich stronach, uznałam, że dokonania
dr. inż. Jerzego Litwina – Dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – najpełniej
opiszą słowa: PASJONAT, BADACZ, WIZJONER, NAUCZYCIEL i KOLEGA, który potrafił wraz
z pracownikami zmienić nasze Muzeum, a przy tym pozostać osobą bardzo skromną i pracowitą.
Jest jednym z tych, którzy na zawsze wpisali się w historię naszego Muzeum.
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Fot. Bernadeta Galus

JERZY LITWIN (urodzony 6 VII 1944 w Grodnie). Muzealnik, historyk okrętownictwa i tradycyjnego szkutnictwa, autor publikacji o tematyce morskiej, muzealnej i o modelarstwie okrętowym. Absolwent Instytutu Okrętowego Politechniki
Gdańskiej (1972 r.). W latach 1964–1973 był instruktorem modelarstwa okrętowego w MDK we Wrzeszczu. Od 1972 kierował Działem Historii Budownictwa
Okrętowego w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (dziś: Narodowe
Muzeum Morskie). Od 1988 roku kustosz w Biurze Badań i Dokumentacji
Zabytków. W okresie 15 VI 1989 – 18 IX 1990 był dyrektorem Wydawnictwa
Morskiego. W 1990 roku obronił doktorat w IHKM PAN w Warszawie na temat
ludowego szkutnictwa w Polsce i podjął pracę w Regionalnym Ośrodku Studiów
i Ochrony Środowiska Kulturowego w Gdańsku (zajmował się morskim dziedzictwem regionu). 15 XI 1991 roku został wicedyrektorem do spraw merytorycznych, a 1 VI 2001 – dyrektorem CMM. Zasiadał do 2018 roku w Radzie do
spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa
Narodowego. W latach 1996–2004 był członkiem zarządu Międzynarodowego
Stowarzyszenia Muzeów Morskich (ICMM). W okresie od 1991 do 2008 roku pełnił funkcję przewodniczącego Centralnej Komisji Modelarstwa ZG Ligi Obrony
Kraju, a od 1999 do 2007 roku był wiceprezydentem Światowego Związku
Modelarzy Okrętowych (NAVIGA). W latach 1992–2006 prowadził zajęcia z historii okrętownictwa i muzealnictwa na UMK w Toruniu, a od 2010 do 2016 r.
wykładał historię transportu na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG.
Zorganizował wiele konferencji międzynarodowych, a od roku 1994, w cyklu dwuletnim, konferencje polskiego muzealnictwa morskiego i rzecznego. Opracował
plan rozwoju NMM i w dużym stopniu go zrealizował. Zmodernizował wystawy stałe, utworzył Oddział – Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich
i doprowadził do przebudowy Muzeum Wisły w Tczewie. Zmodernizował infrastrukturę Oddziału – Muzeum Rybołówstwa w Helu, uzyskał środki finansowe
z MKiDN i EOG na budowę Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku (otwarty
w 2012 r.) i z tych samych funduszy zrealizował budowę Centrum Konserwacji
Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie (otwarte w 2016 r.)
Opracował koncepcję nowego Oddziału NMM – Muzeum Archeologii Podwodnej
i Rybołówstwa Bałtyckiego w Łebie. Doprowadził do zmiany nazwy Muzeum na
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (2013 r.). Rozwinął współpracę z muzeami i instytucjami zagranicznymi. Jest autorem 10 książek i ponad 240 artykułów, w tym ponad 50 opublikowanych za granicą. Odznaczony m.in. Krzyżem
Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem św. Wojciecha oraz złotym medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
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Fot. Bernadeta Galus

Medale, odznaczenia, nagrody honorowe i wyróżnienia
Brązowa odznaka „Zasłużony Działacz LOK”, 1972
Złota odznaka „Zasłużony Działacz Ligi Obrony Kraju”, 1977
Srebrny Krzyż Zasługi, 1981
Brązowy medal „Za zasługi dla obronności kraju”, 1982
Brązowy medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, 1983
Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”, 1985
Srebrna odznaka „Zasłużony Pracownik Morza”, 1988
Odznaka Honorowa „Za szczególne zasługi na rzecz Ligi Obrony Kraju”, 1994
Odznaka „Zasłużony Działacz Kultury”, 1995
Odznaka Pamiątkowa 80-lecia Marynarki Wojennej RP, 1998
Złoty medal „Za zasługi dla Ligi Obrony Kraju”, 1999
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, 2001
Złota odznaka „Za opiekę nad zabytkami”, 2003
Medal 60-Lecia Ligi Obrony Kraju „Za zasługi”, 2004
Order „Kozacka Slawa” III Klasy, 2004
Medal Św. Wojciecha – w uznaniu wybitnych zasług dla Miasta Gdańska, 2005
Brązowy medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 2005
Odznaka „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, 2009
Odznaka „Zasłużony pracownik morza”, 2009
Medal im. Eugeniusza Kwiatkowskiego „Za oddanie wartościom morza”, 2009
Srebrny medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 2010
Złoty Krzyż Związku Piłsudczyków RP, 2010
Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, 2012
Srebrny medal „Za zasługi dla obronności kraju”, 2013
Medal Civitas e Mari („tym, którzy odważnie realizują marzenia”), 2017
Order honorowy Związku Piłsudczyków RP, 2017
Złoty medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”, 2018
Ponadto otrzymał m.in.:
w 2001 r. tytuł: „Kawaler Komandorii Łódzkiej” Ligi Morskiej i Rzecznej
w 2005 r. medal 85-lecia szkolnictwa morskiego w Polsce
w 2005 r. tytuł: „Dżentelmen Roku” (wyróżnienie środowiskowe w woj. pomorskim)
w 2006 r. nagrodę „Conrad” za popularyzowanie spraw morskich i wkład w ochronę
polskiego dziedzictwa morskiego.
w 2015 r. nagrodę środowiskową Związku Pracodawców Forum Okrętowe, w kategorii
„Osobowość”
w 2018 r. Medal za Szczególne Zasługi dla Żeglarstwa Pomorskiego.
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Najwcześniejsze zainteresowania sprawami morskimi były inspirowane działaniami
rodziców – tu Jerzy Litwin wraz z bratem Ryszardem w marynarskich mundurkach,
za nimi stoją Janusz Reszczyński z siostrą, ok. 1950 r. Fot. A. Litwin

Ulubionym miejscem niedzielnych spacerów z rodzicami były nabrzeża Motławy – Jerzy Litwin na tle odbudowywanego obiektu dla Muzeum Archeologicznego, w głębi zniszczone spichlerze na Ołowiance, ok. 1954 r.
Fot. A. Litwin

W trakcie niedzielnych spacerów trasa wiodła promem na Ołowiankę – zdjęcie na promie z bratem Ryszardem
na tle zniszczonego Żurawia, ok. 1954 r. Fot. A. Litwin

Grupa modelarzy w pracowni Domu Kultury we Wrzeszczu wraz z instruktorem Tadeuszem Piskorzyńskim –
trzeci od lewej Jerzy Litwin, ok. 1956 r. Fot z archiwum J. Litwina

Jerzy Litwin z modelami statków historycznych przez siebie zbudowanymi, ok. 1958 r. Fot. z archiwum J. Litwina

Dużą atrakcją dla młodzieży zainteresowanej sprawami morskimi było udostępnienie do zwiedzania
niszczyciela „Burza”. Na zdjęciu Jerzy Litwin ok. 1959 r. Fot. z archiwum J. Litwina
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O puchar Morza, „Morze”, 1972, nr 11, s. 14.

6.

Jest pomeranka!, „Morze”, 1974, nr 2, s. 37.

7.

Kapitańskie muzeum, „Morze”, 1974, nr 2, s. 33.

8.

Koga elbląska z 1350 r. w świetle znaleziska bremeńskiego, „Budownictwo Okrętowe”, 1975,
nr 7, s. 283-286.

9.

Modele okrętów z Dworu Artusa, „Morze”, 1975, nr 9, s. 5-6.

10. Interesujący model okrętu z XVII wieku, „Biuletyn Informacyjny Zarządu Muzeów i Ochrony
Zabytków”, 1976, nr 123, s. 112-113.
11. Próba rekonstrukcji kogi gdańskiej z 1299 r., „Modelarz”, 1977, nr 3, s. 18-21.
12. Domy z galionami, „Morze”, 1977, nr 4, s. 33.
13. Miedziowiec – interesujący zabytek dawnej techniki okrętowej, „Budownictwo Okrętowe”,
1977, nr 4, s. 134-139.
14. Interesująca wystawa modeli okrętów w gdańskim Domu Technika, „Budownictwo Okrętowe”,
1977, nr 5, s. 217.
15. Historia rozwoju form statków bałtyckich, „Budownictwo Okrętowe”, 1977, nr 5-12; 1978,
nr 1-12; 1979, nr 1 [cykl 20 odcinków].
16. Marynarska kolekcja, „Namiary”, 1977, nr 8-9, s. 33-36.
17.

Łodzie ludowe z okolic Oulu, „Nautologia”, 1977, nr 2, s. 74-77.

18. Jeszcze o statku z gdańskiego ołtarza – uwagi do artykułu Mieczysława Prosnaka, „Nautologia”,
1977, nr 3, s. 83-88.
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Budowa kogi według projektu Jerzego Litwina, przeznaczonej do filmu Stefana Szlachtycza „Tylko Beatrycze”.
Stocznia „Szkuner” we Władysławowie, 1975 r. Fot. J. Litwin

Jerzy Litwin jako jeden z medalistów na Mistrzostwach Europy Modeli Wystawowych w Cannes, 1976 r.
Fot. z archiwum J. Litwina
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35. O powrót żagli, „Morze”, 1980, nr 4, s. 18-19.
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Na stanowisku archeologicznym, podczas pobytu na stypendium w 1981 roku w Holandii. Fot. z archiwum
J. Litwina

Badania archeologiczne wraków łodzi w Tolkmicku, ok. 1983 r. Fot. E. Meksiak
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67. Współczesne szkutnictwo ludowe nad Wartą, „Nautologia”, 1986, nr 1, s. 36-47.
68. Puchar Morza dla modelarzy z Parczewa, „Morze”, 1986, nr 12, s. 20.
69. Problematyka szkutnicza w publikacjach Bronisława Malinowskiego, „Acta Universitatis
Wratislaviensis”, No 889, 1988, s. 85-93.
70. Changes in Folk Boat-Building Techniques along two Tributaries of the Vistula: the Dunajec and
the Wisłoka, [w:] Local Boats, BAR International Series, No 438, Oxford 1988, s. 181-212.
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Jerzy Litwin z żoną Marią w Danii, podczas rejsu repliką łodzi z czasów wikingów, zbudowaną w Muzeum Łodzi
Wikingów w Roskilde. Fot. z archiwum J. Litwina

Przez kilkanaście lat, często w czasie urlopów, Jerzy Litwin inwentaryzował zabytki ludowego szkutnictwa – tu
łodzi typu lejtak w okolicach Wyszogrodu. Fot. M. Litwin
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Jerzy Litwin z przyjaciółmi – Ole Lisbergiem Jensenem, dyrektorem Orlogsmuseet w Kopenhadze i Nielsem
Jannaschem, dyrektorem Muzeum Północnego Atlantyku w Halifaksie (Kanada) – na tle legendarnego
krążownika „Aurora” w St. Petersburgu, podczas konferencji muzeów morskich w 1990 roku. Fot. z archiwum
J. Litwina
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Przerwa w naradzie przed eksperymentalnym rejsem śladami duńskiego podróżnika Wulfstana z Hedeby do
Truso, Muzeum Łodzi Wikingów w Roskilde (Dania). Od lewej: Ole Crumlin-Pedersen (założyciel Muzeum,
wówczas emerytowany dyrektor), nautolog George Indruszewski, Jerzy Litwin i Anton Engler (kustosz Muzeum),
2004. Fot. z archiwum J. Litwina

Księżniczka Anna podczas rozmowy z Jerzym Litwinem podczas oficjalnego spotkania w Dworze Artusa
w Gdańsku w 2008 roku. Fot. Maciej Kosycarz / KFP www.kfp.com.pl
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Zwiedzanie Mierzei Kurońskiej – Jerzy Litwin wraz z Zarządem Towarzystwa Przyjaciół NMM przy
latarni morskiej w Nidzie. Od lewej: Jerzy Litwin, Irena Pawlukiewicz, Wojciech Boroś, Apoloniusz
Łysejko, Teresa Boguszewska i Fryderyk Tomala – prezes TP NMM. Fot. z archiwum TP NMM
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Prywatna wizyta w Muzeum Marynarki w Istambule; od lewej: Jerzy Litwin z żoną Marią, dyrektor Muzeum
i prof. Nergis Günsenin (specjalistka archeologii podwodnej). Fot. z archiwum J. Litwina

Wizyta na „Sołdku” dokowanym w Stoczni Remontowej w Gdańsku, 2010 r. Fot. z archiwum NMM
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Niecodzienne wędkowanie z norweskiego kutra na Lofotach, 2014 r. Fot. z archiwum J. Litwina

W Maritiman w Göteborgu, na pokładzie jednej z prezentowanych tam zabytkowych jednostek pływających.
Fot. Robert Domżał

Na pokładzie żaglowca „Suomen Joutsen”, należącego do Forum Marinum w Turku, z dyrektorem muzeum
Jaakko Tikką, 2014. Fot. Robert Domżał

Pamiątkowe zdjęcie po uroczystości 55-lecia Narodowego Muzeum Morskiego. Fot. z archiwum NMM

Dyrektor NMM dr Jerzy Litwin w towarzystwie wicedyrektorów: Marii Dyrki i Szymona Kulasa przyjmuje
nagrodę Muzealne Wydarzenie Roku – Sybilla 2012 w dziedzinie „Zarządzenie i organizacja” za zrealizowanie
budowy Ośrodka Kultury Morskiej, Warszawa 2013. Fot. z archiwum NMM
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Kevin Fewster

Hands across the sea
Jerzy Litwin and the International
Congress of Maritime Museums1

T

he International Congress of Maritime Museums (ICMM) is the world peak body for our
sector, with a remit ‘to represent and support member maritime museums all over the world
in matters of common professional interest’. It’s hard to think of anyone who has personified these
aims more than Jerzy Litwin through his long-standing institutional and personal involvement
with ICMM and his continual encouragement for his staff to become involved with ICMM and
the benefits it can bring to them and to his museum generally.
Established in 1972, ICMM was the brain-child of the directors from the world’s two largest
maritime museums: Britain’s National Maritime Museum at Greenwich and Mystic Seaport
Museum in USA. ICMM’s early conferences were dominated, not surprisingly, by museums from
western Europe, Britain, Scandinavia and North America. As the cost of intercontinental travel
dropped with the shift from sea voyages to air flights (something of an irony given our maritime
focus), it became easier for colleagues from further afield to participate. By the early 1980s
maritime museum professionals from as far away as Australasia were regularly attending ICMM
gatherings and in 1988 the annual ICMM Interim conference was held in Sydney, Australia. This
conference was my introduction to ICMM, and the beginning of 30 years of untold professional
stimulation and a great many personal friendships.
Looking back with the benefit of hindsight, my joining ICMM could not have been better
timed, as the 1990 Congress proved to be the most ambitious programme ICMM has ever
attempted. Organised jointly by Sweden’s National Maritime Museum and Vasa Museum, the
graceful Baltic passenger ship M/S Kristina Regina was chartered for an unforgettable nine day
ship-board conference, departing Stockholm with port calls in Mariehamn, Kotka, Kronstadt and
Tallin before we finally disembarked in Helsinki. Over 200 delegates enjoyed what still remains
ICMM’s only ever ship-board conference. Among them was Jerzy Litwin, then Conservator at the
Centre for Monuments Doc. in Gdańsk, attending what I presume was his first ICMM meeting.
Jerzy soon became a regular and enthusiastic ICMM attendee. Poland was just emerging
from its long years of communist isolation and I’m sure that, for Jerzy, ICMM was an invaluable
means of broadening his knowledge of modern museum practice in the west. It’s a mark both of
Jerzy’s professional standing and determination that he was able to secure a travel visa at the time
when few Polish people were able to go abroad. I’m told that Jerzy has subsequently recounted to
a colleague that back then people in Sweden and Norway were very suspicious and treated him
as a probable Communist spy!
1

I wish to thank the following ICMM colleagues for their recollections and assistance: Robert Domżał, Stuart Frank, Richard
Holdsworth, Roger Knight, Peter Neill, Stuart Parnes, Tony Tibbles and Jane Weeks.
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ICMM Executive Council members on a commemorative photograph with the historic Great Crane of Gdańsk
(Żuraw) (one of the NMM’s departments) in the background. 25th August 1998. Photo by Ewa Meksiak.

When I was elected ICMM President for the term 1996-99 Jerzy was elected on to my Executive
Committee. He remained on the Council for the next six years. The Council was delighted when
Jerzy suggested that his museum, then named the Centralne Muzeum Morskie (Central Maritime
Museum), wished to host the 1998 ICMM Interim Conference. It would be the first time ICMM
had met in a former Eastern Bloc country and, as such, a great way of expanding ICMM’s
footprint as well as tangible recognition of the emerging status of the Gdańsk museum and
Jerzy’s ambition for it to become a leading maritime museum in the Baltic and beyond. Officially,
the timing of the conference was linked to Gdańsk’s millennium in 1997. Unofficially, Jerzy (like
many of us who have hosted such conferences) hoped the prestige that ICMM would bring to
the museum could assist him in securing the funds required to complete their ambitious plans to
expand into three reconstructed harbour granary buildings immediately adjacent to the existing
museum building. In the sort of leap of faith that every museum director must do at some time,
Jerzy was basing his planning around the assumption that the academic sessions would be staged
in the renovated granary spaces. But, as the conference planning progressed, Jerzy confided in
a letter to Roger Knight, the Deputy Director at the National Maritime Museum Greenwich and
a member of the 1998 Academic Programme committee: ‘In the Museum we have many “old”
problems – especially with money for the investition [sic] – our new building unfortunately is still
not ready…’2 While Jerzy may have been frustrated by this apparent slow pace of progress, Roger
Knight has told me: ‘I remember that the difference that they had made in the Museum from our
[first] trip in 1995 until the conference was remarkable – remembering that they had very few
artefacts. (‘Anything that the Germans left, the Russians took’). But Jerzy made a real difference
to that Museum, and the contact with the West, he saw, was critical.’3
2
3

ICMM Archives. Letter, J. Litwin to Roger Knight, 4 September 1997
Email, R. Knight to author, 14 February 2018
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Kevin Fewster, president of the ICMM, chairing a meeting of the ICMM’s Executive Council in the Central
Maritime Museum’s Library. Photo by Ewa Meksiak.

Jerzy, Roger and the organising committee formulated the Gdańsk programme along the
then traditional structure for an ICMM Interim Conference: a full-day meeting of the ICMM
Executive Council followed by a three-day conference, with days 1 and 3 devoted to academic
papers and day 2 given over to an excursion. The programme also offered an additional oneday excursion for those delegates who could stay on longer. The Day 1 programme began with
presentations about the Maritime Museum of Poland, followed by presentations from directors
of other maritime museums in Eastern Europe. I assume this was the first time most of these
directors had been able to present their museums to a broad international audience of colleagues.
The programme for Day 3 very much bore the stamp of Jerzy’s influence and interests, with
a session devoted to the ethics of maritime archaeology, ship and boat conservation and
reconstruction, and the final session entitled ‘On water or on the dry? How to preserve historical
ships in museums.’ The themes of both these sessions strongly reflect key areas of interest within
the Gdańsk museum and, interestingly, areas in which the Museum has subsequently developed
a considerable international reputation.
In addition to the standard programming, Jerzy had the brilliant idea of having our conference
run in parallel with a world exhibition and competition for ship-model builders associated with
NAVIGA (the world organisation for model ship building and model ship sport). What could be
better for maritime museum nerds like us than the chance during our coffee breaks to ogle at
300+ superbly made ship models and meeting the model makers!
For me, the prospect of visiting Gdańsk was especially exciting. Coming from Australia on
literally the other side of the world, it would be my first visit to a former communist country and
Gdańsk conjured up a special fascination as the home town of Solidarity, Lech Wałęsa and the
inspiring deeds of its shipyard workers. As Jerzy had warned me to be careful of thieves on the
trains, I stayed firmly in my seat for the entire train trip from (I think) Berlin to Gdańsk keeping
a watchful eye on my suitcase!
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The conference began on Tuesday 25 August with the customary all-day meeting of the
ICMM Executive Council. The photo on page 75 shows us all deep in session, with me at the far
end of the table. I believe that Jerzy is sitting second on my right, between Richard Holdsworth
from Chatham Historic Dockyard (then serving as ICMM Honorary Treasurer) and Peter Neill
from South Street Seaport Museum in New York (who succeeded me as ICMM President in 1999).
Please note the impressive array of papers we’re all dutifully studying… not an ipad or laptop
computer to behold! Those were the days! I have to admit that my most vivid memory of this day
is not the decisions we took in the meeting but the spectacular luncheon that Jerzy had arranged
for us at a superb restaurant in the city square. Each course was brought out by very smartly
dressed waiters and unveiled with great panache in front of us when, in unison, they lifted the
silver lids from each plate. I was fast realising that Gdańsk was very different to the empty shops
and food queues we’d observed in 1990 when our ICMM conference cruise made a one-day visit
to the historic Soviet naval base at Kronstadt!
In preparing this article I contacted several ICMM colleagues who attended the Gdańsk
conference; I thank them for sharing their recollections. For all of us, a still vivid memory is
the incredible, rebuilt fifteenth-century Żuraw human-powered crane tower that dominates the
Museum site and offers unique insights into Polish history (both the very old and the not so old).
My Mystic Seaport friend Stuart Parnes (then ICMM Honorary Secretary) perhaps speaks for
all of us through his comment: ‘mostly I remember how impressed I was that Jerzy was able to
accomplish what he did with so much less in the way of funds and support than the rest of us
enjoyed’.4 An overarching memory of mine is the inspiring group of young people who Jerzy had
assembled as translators and guides to assist the foreign delegates. I was massively impressed by
not just their excellent English, but their infectious energy and genuine enthusiasm to broaden
their horizons through talking with us. I came away thinking that Poland had a bright future.
While working on this paper I’ve discovered that one of these young people was Robert Domżał,
now a highly regarded maritime archaeologist on the staff of the Polish National Maritime
Museum. Well done Jerzy for nurturing Robert and others like him.
I’m embarrassed to admit that, as is so often the case, our most vivid memories of the
conference relate to incidents and events other than the academic content. The highlight of
every ICMM gathering is invariably a boat outing of some form or other, and Gdańsk did not
disappoint. The conference programme described it as:
Excursion by a ship to Gdynia (The Oceanographic Museum and Aquarium, the
Navy Museum in Gdynia, the Museum-Ship ‘Dar Pomorza’) and to the fishing village
Hel (The Fishery Museum, The lighthouse, The Sealarium).5
Impressive as all these venues might sound, for all of us it sits fondly in our memories as the
day we went to Hell and back! Tony Tibbles (the curator at Merseyside Maritime Museum in
Liverpool, UK) subsequently wrote in his annual Christmas letter to friends:
It was good to see old friends and colleagues from around the world… Fortunately
there were some good papers and the highlights of the visit were a boat trip along
the Vistula and round to Gdynia and a place called Hel (I doubt its name-sake is
so appealing and I bet they don’t serve beer!) and then a [post conference] trip to
the Teutonic knights castle at Marlbork which is huge, like one of those Tuscan hill
towns!6
As the incumbent President I was required to make the usual speeches thanking Jerzy and our
other hosts. But little did I realise how far my presidential standing would take me! As mentioned
earlier in this article, Jerzy had co-programmed an international gathering of model-makers to
4
5
6

Email, S. Parnes to author, 14 February 2018
ICMM Archives
Email, T. Tibbles to author, 14 February 2018
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The opening of the NAVIGA ship modelling world championships, on the quayside by the NMM’s main building.
Below: three of the more than 250 models on display. From left to right: the Russian ship of the line Azov (1826),
HMS Sovereign of the Seas (1637) and HMS Cleopatra (1779). Photo by Ewa Meksiak.

coincide with the ICMM conference. Peter Neill rightly recalls that the vast assortment of models
‘was astonishing in its display of range and [the] virtuosity of young builders’.7 I remember being
particularly impressed by several ultra-fine models of the Sovereign of the Seas, highly ornate
ships that specially appeal to some ship modellers for the opportunities they offer to showcase
their exquisite craft skills. Around 30 of the model makers had travelled from China and, much
to my surprise, they all decided I was a double for another president of the era: US President Bill
Clinton! [Judge for yourself in the photo.] Late one afternoon they insisted I be photographed
with each and every one of them! On returning home they presumably showed the photo to
friends and family, describing it (quite correctly!!) of them shaking hands with ‘the President’!
Ever since, whenever I have a work trip to China and my host museum offers to send a car to meet
me at the airport I simply tell them to instruct the driver to look for Mr Clinton. It works every
time, hence I owe the model makers a great debt!
7

Email, P. Neill to author, 13 February 2018
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Models also feature in one other memory that we all fondly recall from our Gdańsk conference.
Jerzy had arranged an official reception one evening in the fine Artus Court, totally rebuilt after
being destroyed in World War 2. The hall had a wonderful maritime atmosphere with superb
large antique models hanging down from its ceiling. Much to our amazement, before the speeches
began an official came into the hall carrying a long pole with a lit taper on one end which he
duly used to fire several guns on one of the models. We’d never seen anything like it! All of us left
Gdańsk with very fond memories.
Two of our colleagues, Stuart Frank (then Director of the Kendall Whaling Museum in the
USA) and his wife (and maritime curator) Mary Malloy took home a story of rather more dramatic
proportions – and one that says much about Jerzy’s great diplomatic skills and personal repute.
Stuart’s email to me deserves reproducing in full:
Around the same time as the ICMM meeting in Gdańsk, Jerzy invited us — Mary
Malloy and me — to do a concert of sailor songs and sea ballads to open the museum’s
brand new auditorium and concert-hall: we were to be the first-ever performances
there, and when we arrived the finishing touches were still being installed but were
ready in plenty of time for the event.  
So to do the concert we had to bring with us a gaggle of musical instruments:
Mary’s violin, my guitar, two antique English concertinas, and a diatonic accordion
that I had acquired in Bretagne during the 1981 ICMM Paris conference. We
were treated like royalty in Gdańsk, the concert was very warmly and graciously
received (sea songs were associated with the Gdańsk Shipyard since the outset, thus
had enormous political and spiritual power in Poland at the time and especially in
Gdańsk), Jerzy was of course the perfect host, and all was well until it came time,
many days later, to leave Poland. We were stopped at the ferry terminal and told we
would not be permitted to take our musical instruments out of the country, as they
are antiques, antiques could not be expatriated without a permit unless they were our
personal property, in which latter case we should have a permit issued at the time
we entered Poland — and as no one had ever informed us beforehand of any such
requirement, we had no such entry permit. So there we were, facing the confiscation
of virtually irreplaceable instruments of a value equivalent to a year’s income.
Jerzy to the rescue. He has been a great friend for many years — even helped
me hang a new ceiling in the master bedroom when Mary and I sponsored him for
a research fellowship at Brown University, and arranged lodgings for us in the Royal
Palace for our visit to Warsaw, and treated us to a variety of fascinating tours in, around,
and outside of Gdańsk — but never has his help and counsel been more welcome
than at Polish Customs, where he showed up and adopted his serious demeanor as
High Ranking Bureaucrat, speaking rapid, authoritative Polish to the effect that these
two internationally renowned musicians were Doctors of Philosophy, Official Guests
of the Polish government, and cultural ambassadors of Poland’s allies and friends
in America, with their every move being recorded for Posterity for the honour and
Freedom of the Polish Nation. I wish we could have Jerzy with us whenever we meet
with bureaucratic red tape, as his scissors cut sharply and with aplomb.8
While the 1988 ICMM conference was no doubt a highlight of Jerzy’s international work it is
by no means the sum total of his successful endeavours in this field. Ever conscious of the need
to develop expertise within his staff, in 1995 Jerzy secured a partnership with the National
Maritime Museum at Greenwich that subsequently enabled two of his curators to travel to Britain
to spend time working alongside NMM staff as well as making visits to the Science Museum and
Merseyside Maritime Museum. These research trips built on the experiences Jerzy had himself
8

Email, S. Frank to author, 20 February 2018
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had through a fellowship at the John Carter brown Library in Providence, USA in 1993.9 Jerzy’s
success in organising these trips abroad in what must still have been a time in Poland of great
uncertainty and scarce funding is testament to his diplomatic skills and dogged determination.
Two decades have passed since ICMM met in Gdańsk. How much legacy the conference left
within the Museum is something only Jerzy and his staff can assess. My sense, and fervent hope,
is that it helped establish the Museum’s reputation, both within Poland and across the maritime
museum world, as an emerging museum of great energy and potential. Under Jerzy’s leadership,
these hopes have undoubtedly been realised with the Polish National Maritime Museum in
Gdańsk growing steadily over the years into one of the world’s foremost and most respected
maritime museums. I am honoured to count Jerzy as a good friend and colleague, our hands
still linked closely across the seas through our long involvement in ICMM. In 2013, some years
after I had moved to the UK to become Director of Royal Museums Greenwich, I was asked to
serve a second term as ICMM President and was not surprised on my appointment to discover
that Jerzy’s protégé, Robert Domżał, was giving valuable service on the Executive Council. Every
organisation needs leadership and vision. Jerzy has been exemplary in providing this within his
museum as well as to our wider sector around the Baltic and across the world. On behalf of all
your colleagues and friends within ICMM, congratulations and thank you.

9

Email, R. Knight to author, 14 February 2018
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Jerzy Litwin – a new idea for European co-operation
ENoRM – The European Network of River Museums

T

he shipping connections between Lauenburg and Gdańsk can be traced back to the last
quarter of the 19th century. The rivers Elbe, Oder and Vistula with their interconnections were
the dominant waterways in northern Europe at that time. Therefore since very early on, there has
been a more or less strong connection between the two cities along this east-west axis.
It was at the end of the 1990s that I first had occasion to visit Poland – for professional reasons.
My first visit was to the NAUTA shipyard in Gdynia; later, I was also involved with the CRIST
Company in Gdańsk. At the same time, I was only working in an honorary capacity both at the
“Lauenburger Elbschiffahrtsmuseum” and in other national institutions. So it became a matter
of course for me to use my visits in Poland to familiarise myself with the “Central-Maritime
Museum” (CMM).
That path led me to Jerzy Litwin. As president of the “Arbeitskreis historischer Schiffbau”,
I met Jerzy Litwin, a builder of model ships, who turned out to be very well informed about model
ship building in Germany. During our first meeting he made the impressive statement about the
German study group as follows:
“… the members of this institution are not professionals, but all what they are doing is
very very professional…”
That was high praise indeed!
My ever more frequent visits to the CRIST Company from 2008 onwards presented me with
the opportunity of meetings with Jerzy Litwin at the “National Maritime Museum” (NMM). This
began with informal co-operation with the “Elbschiffahrtsmuseum” and the “Elbschiffahrtsarchiv”
in Lauenburg.
During one of those meetings, Jerzy came up with a new idea, perhaps triggered by the
reopening of the “Vistula Museum” in Tczew: “…it ought to be possible to get representatives of
European inland waterway museums and their associated organisations together around a table for
talks…”
Already in 1976, the “Verein zur Förderung des Lauenburger Elbschiffahrtsmuseums” had
founded a similar study group together with the “Deutsches Schiffahrtsmuseum Bremerhaven”.
This led not only to a mutual exchange of ideas, but also the organisation of of special exhibitions,
all-embracing documentation of technical literature and the exchange of archival material.
Unfortunately, once those tasks had been fulfilled in 2002, the study group went into hibernation,
as it were.
This was precisely Jerzy’s objective: without actually founding another new, official
organisation, representatives of existing inland waterway museums and institutes on nearly all
central European rivers should get together once a year for open and informative discussions.
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Jerzy Litwin (r.) in action: with great commitment, he expounds the idea of ENoRM; beside him, Werner Hinsch
from Lauenburg. Photo by H. Böttcher, Duisburg, 2016.

Even in the era of modern electronic media with their far-reaching connections, personal
contacts remain indispensable. Getting to know one another is most important for the generation
of new ideas and exchanging information about the central European inland waterway network,
which today crosses many borders, ensuring the exchange of goods and culture.
Very quickly, we began working together, developed practical ideas for putting this fine project
into practice, and gave it a name:
THE EUROPEAN NETWORK of RIVER MUSEUMS
We took the Polish “Congress of Maritime Museums” in Gdańsk in late May 2014 as our
starting point.
Even though just a small but important number of participants turned up at the first meeting,
the awareness grew that the history of shipping is a part of the European cultural heritage. Ever
newer technical innovations combined with the adaptation of waterways had led to a dynamic
growth in this kind of transportation in Europe. All the more reason for museums and institutions
to undertake to research and preserve the history of inland waterway navigation. This primarily
implies ongoing cooperation in parallel with special local activities: important focal points are the
exchange of knowledge, research, joint exhibition projects and digitalisation.
After 2013 Jerzy Litwin’s idea, initially mooted among just a few persons, gathered momentum.
Double the number of people attended the next meeting 2015 in Lauenburg on the Elbe. One year
later in Duisburg on the Rhine we were able to welcome 31 participants from 17 institutions in
10 European countries. This trend continued in Vienna in 2017, where the focus was on the river
Danube – a once unimaginable success for that idea born in Gdańsk! We will continue our efforts
in 2018 at the Belgrade “Museum of Science and Technology”.
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H istoric

river vessels

Eu rop e a n Net work of R iver Museu m s

Vistula boat called bat
from Kazimierz Dolny
B

ig boats called bats have long been used on the central Vistula to transport people and
goods in local traffic and in cross-border transport. They were also used by sandblasters
extracting gravel and sand from the river bed and transporting it to Warsaw.
Drawing by Adam W. Reszka

Bat under full sail. Interwar period

The boat from the collections of the National Maritime
Museum in Gdańsk served as a ferry that transported people
across the Vistula from Kazimierz Dolny to Janowiec. Outside
the tourist season, it was used to transport fruit to Warsaw.
It’s registration number was: Wa-III-780. The boat was built
in 1967 from the following materials: bottom from 5 pine
planks 36 mm thick, sides from 2 pine planks 50 mm thick
overlapped. The transverse stiffening consists of 9 ribs made
of natural oak roots with a cross-section of 10 × 12 cm, joined
in the bottom, with a spacing of about 1 m, attached to the
bottom with wooden pins. The load capacity of the boat was
22 people. It is flat-bottomed, non-keel unit. The bow section
is sharp with a block stem and raised high in a characteristic
manner: sternpost sloping, almost vertical. Dimensions: length
– 12.15 m, width – 2.1 m, height – 0.63 m.
The bat was powered by a spritsail and quant poles. Sometimes
square sail was also fixed on a stay, thanks to which it was
easier to return to Kazimierz. Additional equipment includes
handrails to prevent passengers from falling into the water and
benches along the sides. Light draught of the bat was 10 cm,
while the maximum draught was 33 cm.

The last passenger bat from Kazimierz Dolny, which entered the collection of the
National Maritime Museum in Gdańsk. Photo by Przemysław Smolarek, 1973

The last owner of the bat was Julianna Paziak from Kazimierz
Dolny. In 1976 it became a part of the collections of the Central
(currently National) Maritime Museum in Gdańsk. Since 1979
it has been exhibited at permanent exhibitions of the NMM
branch – the Vistula River Museum in Tczew.
The bat is a classic product of Vistula shipbuilding, constituting
in its character and construction a reduced copy of the scute
– the symbol of the golden age of the Vistula shipping, which
has gone down in history and legend.
Bibliography:
Jerzy Litwin, Polish 20th century folk boatbuilding, Works of the Central Maritime Museum in Gdańsk,
volume V, Gdańsk 1995,
Roman Klim, Artefacts of folk shipbuilding in the collection of the Vistula River Museum in Tczew,
Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, No. 3/1991,
Adam Reszka, Vistula ships and navigational techniques from the 16th to the 20th centuries, Works of the
Central Maritime Museum in Gdańsk, volume XIII, Gdańsk 2012
Przemysław Smolarek, Boat-builders from Kazimierz Dolny and their boats, 1973–1974, NMM/AAP/4151

Bat from Kazimierz Dolny at the permanent exhibition “Vistula in the history of
Poland” at the Vistula River Museum in Tczew – Branch of the National Maritime
Museum in Gdańsk. Photo by Piotr Żagiell, 2017

Jerzy Litwin’s ideas and suggestions for an unofficial study group remain valid and should
continue to be explored and enlarged. The main points will be a database of river museums,
the possible utilisation of EU funds for research programmes, exchange of exhibits and other
materials for joint exhibitions, and to organise annual meetings at different museum locations
around Europe.
In summary, I can say that Jerzy Litwin with his idea of ENoRM has kick-started a plan for
a future development. Even after his retirement from the “National Maritime Museum – NMM”
he just has to (!) remain involved in our common project, undoubtedly, one of his many groundbreaking ideas. He will always be welcome among us!
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Jerzy Litwin introduced me to vodka

I

first met Jerzy thirty-five years ago. At the time I was a very junior curator at the National
Maritime Museum in Greenwich, England, where Basil Greenhill was the director. Greenhill
had been in that post for over a decade and had transformed the Museum from a worthy but
rather dull institution with few visitors (fewer in fact than the nearby Cutty Sark clipper ship) into
a highly-respected major museum with an international standing: indeed he had turned it into
the world’s pre-eminent maritime museum. Although this was not the age of visitor targets, the
Museum under Greenhill had a clear idea of its responsibilities to the public and set out its galleries
like a three-dimensional encyclopaedia of maritime history. Almost no theme was untouched,
from Arctic exploration to ocean liners, from naval heroes to yachting. And underpinning this
public offering was a deep commitment to research and scholarship.
Greenhill had a very clear idea of what museums should be about, particularly in relation
to history departments in universities: the latter were to deal with the broad sweep of history,
museums were there to capture the detail of history. He had a wide range of his own research
interests, from the British assault on Finland in the mid-nineteenth century to merchant
schooners. He also had a fascination with the development of the boat, from log or raft to planked
vessel, and in order to pursue this, he established the Archaeological Research Centre, under the
direction of Dr Sean McGrail. Its focus was on small craft, particularly prehistoric (indeed one
of the museum’s trustees, Ted Wright, had been one of the discoverers of the Bronze Age Ferriby
boats). Greenhill, a former diplomat in East Pakistan (now Bangladesh), had published on the
traditional craft of the region and both he and McGrail were keen to see research expanded into
areas abroad where traditional, pre-industrial boat building skills were still being practiced. As
a result, as an anthropologist who had done fieldwork among the fishing communities on the
Red Sea coast of the Sudan, I joined with the specific responsibility for ethnographic research.
My main area was to develop into South India and Sri Lanka and the sewn boat tradition. At the
time there was relatively little ethnographic research being undertaken, but I was soon to learn
the name of Jerzy Litwin.
Indisputably because of his diplomatic background, Greenhill was very keen on developing
international relations: indeed he was to be one of the driving forces behind the establishment
of, and the first president of, the International Congress of Maritime Museums. One particular
relationship he fostered was with the then Centralne Muzeum Morskie in Gdańsk, under the
directorship of Przemysław Smolarek. At the time, Smolarek was expanding his museum’s research
interests in underwater archaeology, so there was a natural affinity between the two directors and
the two museums. However, while the museum in England received generous state funding, this
was not the case for the Centralne Muzeum Morskie. Its resources were stretched and certainly
could not extend to buying foreign currencies for its curators to undertake study visits abroad.
The solution was exchanges – the Centralne Muzeum Morskie would sent staff from Gdańsk to
London, where the National Maritime Museum would fund the visit in its entirety, and National
Maritime Museum staff would travel to Gdańsk and be hosted by the museum there.
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In the days when we had hair: Jerzy in the centre with his head turned away from the
camera explaining the boats’ construction.

I was one of the beneficiaries of this arrangement, being sent to meet the man who was already
gaining a considerable reputation for the study of traditional boat building, Jerzy Litwin. I arrived
in Warsaw in mid-September 1983, and over the following two weeks travelling in a van, Jerzy
and his driver Marek took me the length and breadth of Poland, from Hel and Gdańsk across to
the Ukrainian border, along the Vistula, down to Krakow and the (then) Czechoslovakian border,
stopping wherever Jerzy knew traditional craft still survived.

86

Jerzy Litwin introduced me to vodka

It was one of the most memorable trips of my life, even though it coincided with a very
difficult time for Poland. The crackdown on the Solidarity movement was in full swing; shops
were frequently bare and outside the big cities restaurant food was …. well, let’s say unappetising.
Yet there was something almost tangible in the atmosphere that Poland was one of the most
exiting places to be. Despite the repressions and difficulties there was an optimism and indeed
a certainty that things were going to change, even if this would actually take several more years.
It really did feel as if I had found myself in the pulsating heart of Europe.
Our main task was to look at the traditional boats and for me to understand Jerzy’s philosophy
and methods of recording craft. Even though we covered such an enormous area I still vividly
remember many impressions of our road trip. Two places particularly stand out. Jerzy took me
to the far east of the country, to where the River Bug forms the border with Ukraine. It was here
that Jerzy had discovered what he believed to be the last place in Europe where log boats – vessels
carved from a single tree trunk – were still being made.
Usually, when boat builders are asked why they build boats in a particular way, they will
shrug and say it is ‘tradition’. However, here Jerzy had discovered a much more pragmatic reason
for the log boat’s survival: the Russian authorities would not allow any boat to be left on the
River Bug overnight, for fear of Ukrainians using them to flee across the river into Poland. So
the fishermen needed a vessel that could be hauled up onto a tractor’s trailer every day without
damage. There is no wooden vessel so robust as a log boat – it was the perfect solution.
Everywhere we went we were treated with great generosity and hospitality and this boat
builder’s home was no exception. His wife had prepared a wonderful meal for us, the centrepiece
of which was a pike – a fish which is rarely served in England, and something I’d never eaten
before. Unfortunately I can remember nothing of the taste: what I do recall vividly is the raspberry
flavoured vodka which accompanied it, and which quickly blurred the memory of the pike’s
flavour and the rest of the afternoon.
We travelled as far south as it is possible to go in Poland, to the Dunajec River Gorge in the
Pieniny mountains which forms the boundary between Slovakia and Poland. It is a particularly
beautiful part of Poland, where pleasure trips on traditional craft have been organised for well
over a century. The vessels are widely described as ‘rafts’ but in reality they are composed of
around five very narrow simple plank boats (with an obvious clear log boat ancestry) lashed
together. Gently gliding down the river through this wonderful valley was certainly memorable,
but I had an even stronger impression: that of cold. It was only late September but perhaps I was
not dressed appropriately and after a couple of hours I was colder than I had ever been in my life.
Jerzy of course knew the answer: within minutes of disembarking I was in a bar with a quickly
drained glass of vodka in my hand. It truly is a miracle cure. Before I came to Poland I thought
vodka was a Russian drink (even though the only variety available in England at the time was
distilled two hundred miles north of London). Jerzy taught me the truth. To this day, I keep
vodka in the house in readiness for a sudden cold snap (you would be surprised how frequently
London is cold enough to warrant a glass or two).
Over the following decades, our careers took us in different directions, but eventually we
reconnected over our mutual interests in boats and I have been privileged to revisit Gdańsk. It has
been a delight to see that Jerzy has managed to balance the burden of leading the museum with
continuing to lecture and publish. It has been an equal pleasure to watch the Centralne Muzeum
Morskie grow and evolve into the National Maritime Museum under Jerzy’s directorship, to
see the new buildings emerge, and to enjoy the quality of its displays, research, publications
and research programmes. There is a very clear parallel between what Basil Greenhill did for
Greenwich and what Jerzy has done for Gdańsk.
Even though the temperature in London today is 80oF (surely Gdańsk still uses the Fahrenheit
scale), I raise a glass of best Polish vodka to my good friend Jerzy and wish him all the very best
for a long, happy and well deserved retirement.
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Jerzy Litwin: 35 years of friendly relations

M

y rapidly vanishing memories of the then Danzig date back to 1945, when my mother and
her three sons spent some time in a cinema there. In 1983 things had changed. A friend of
mine, a skilled model builder, and I took a ferry from Travemünde to Gdynia to avoid an ugly
frontier, and we stayed in the house of the Science Club and on board the “Dar Pomorza”, for
ship lovers a wonderful experience. With Prof. Smolarek we talked about Solidarność, economic
problems, the freedom of publishing and thinking. Again new circumstances. Member of NATO
and the European Union, free of political restrictions, Poland became a flourishing tourist magnet.
Back in 1983, Jerzy showed me the Kashubian region, Malbork, Frombork, Elbląg and Bartoszyce.
One special place Jerzy, now Dr. ing., showed me was the Cathedral of Frombork, where
Copernicus had lived and died in 1543. Alas, the church was closed that day, the way up to the
monastery was icy and dangerous. The highlight of our tourist tour was – as for anyone else – the
overwhelming brick architecture and Gothic structure of the Marienburg castle in Malbork. Built
around 1280, it was partly damaged in World War 2, but authentically restored by Polish experts;
that castle is a must for every tourist.
Visiting the Westerplatte, we remembered the fateful history of our neighbouring nations.
Walking around in Elbląg, Jerzy explained to me the problems of reconstructing old streets and
houses and the visible result. In Oliwa we listened to a concert of the famous organ and meditated
about what we had seen. On a sunny day we visited the Kashubian region while an open-air
museum was being built. I remember a mill there under reconstruction. It must be ready by now
and a popular attraction.
As planned and expected, the focal point of our visits to Poland was the Narodowe Muzeum
Morskie and its various and widely known collections of original ships (e.g. the steamer “Sołdek”),
of wrecks, models, pictures etc. My special interests were the unique collection of ethnological
boats. It includes, among others, a Greenland kayak, a boat of the Algonkin tribe from Canada,
a Panama dugout, an Indian fishing boat and other craft, which conserved elaborate and mostly
obsolete construction techniques and functions.
At Tczew we learned a bit about primitive seafaring of the country’s ancestors and shaping big
trees into dug-outs suited for rivers, lakes and coastal waters. The conservation tank was, when we
were there, it its beginnings. Now it is well known for its effective work.
The collections of Gdynia belong to the Polish Navy. They were completed there with the
destroyer “Błyskawica” of 1936 and the famous “Dar Pomorza” of 1909, one of the most elegant
sailing ships ever constructed. Prof. Smolarek had arranged two cabins there and we had the
chance of smelling the taste of the bygone days of the great ships under sail and its wonderful
preserved example in Gdynia.
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Cover of the catalogue for the “Ships in the Bible” exhibition, organised
at the NMM in 1998 with the assistance of Arvid Göttlicher.

One day a boat took us to the little village of Hel on the peninsula of the same name. Jerzy
explained to us the unique collection of local boats and tools, a mirror of maritime ethnology
along the coasts of Poland. Seeing that museum was both instructive and pleasant. Jerzy spoke
about the construction technique and function of those everyday small craft. He is one of the
experts with a wide professional and passionate knowledge of that subject. As a prolific ship
scholar, Jerzy explained the visible material remains of maritime populations and the current
problems of collecting, studying, recording, conserving and financing those objects – the current
state of research and all the stimulating ideas.
As the chief editor of “Das Logbuch”, a journal for ship-modelling and history, I invited Jerzy
to write about Polish maritime research and make it known to German readers, for the first time
at all, I suppose. Of course, he has written a lot for your country’s books and journals, and even
complete books, of which I reviewed some in my “Logbuch” when they were written in English,
like “The National Maritime Museum in Gdańsk” of 2015, one of the finest books on maritime
museums. It is a mirror of Jerzy’s and his team’s initiative to enlarge activities, attractions, events
and exhibitions. He was proud to show us around the old (in the Crane) and new premises and
collections. Among them are Jerzy’s thoroughly researched and exactly built models of historic
and authentic sailing ships, still admired by visitors to the Muzeum Morskie.
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Jerzy has always liked to organize meetings
or symposia in the NMM and attend others
in other places. In 2015, 163 experts met
in Gdańsk for the 14th Symposium on Boat
and Ship Archaeology. The lectures were
published in a delightful book, which, entitled
“International Symposium on Boat and Ship
Archaeology 14: Baltic and Beyond”, 2015,
presented the whole panorama of maritime
research in the Baltic Sea region. It gained
Jerzy and his team worldwide recognition
for their work, which will be going on after
Jerzy’s stimulating ideas.
As in any big museum, special exhibitions
keep the staff busy, attract more visitors
and inspire further research. In 1998 the
NMM planned and installed an exhibition
entitled “Ships in the bible”, which showed
examples of the Bible’s nautical imagery, e.g.
Noah’s Ark, the ship of Jonah, the boats of
the New Testament miracles and those of the
Revelation. Polish folklore was present with
examples of its contemporary productions. To
thank me for my help with the exhibition and
catalogue, Jerzy arranged a tour to Warsaw
and Kraków, where we had rooms in the
National Archaeological Museum and in the
Wawel Castle. Especially the historic meaning
of Kraków and the Wawel has fascinated my
wife and me with its charm, architecture,
museums and cafés…
The inauguration of the “Ships in the Bible” exhibition.
In Wrzeszcz (which I never learned to On the upper photograph from left to right: Dra Arvid
pronounce and write by heart), we enjoyed Göttlicher, Henryk Kleinzeller, Dr Jerzy Litwin. Photo by
the warm hospitality of the Litwin home, Ewa Meksiak.
having supper and Bulgarian red wine with
Mrs. Litwin, talking about prices, salaries, Mr. Walesa and Jan Pawel. Some time later, in 1993, the
Litwins’ daughter spent three weeks with us in Bremervörde and had some insights into a middleclass Protestant family with their different traditions, life-style and cultural and job activities.
I can hardly imagine Jerzy as a “procul negotis” – a man just relaxing and reading the
newspaper. Probably he will continue researching on monoxyl boats, medieval town seals and
local craft, building models and visiting the museums for which he was worked so passionately
for such a long time.
Ad multos annos, Jerzy!
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Jerzy Litwin – An exceptional director

I

met Jerzy Litwin for the first time in 1983. I was a member of the German team and participant
in the third NAVIGA world championships in Stara Zagora, Bulgaria. Jerzy was a member of
the Polish delegation and, as I recall, had been invited by the Bulgarians as referee to judge the
ship models. We were both still young and absolutely spellbound by the events surrounding this
fantastic exhibition organized by this still emerging world federation. After all, a few thousand
modellers from all over the world had turned up. For a better understanding of the situation,
I will briefly present the history of NAVIGA. It was already around 1950 that the first contacts
were being made among European ship modellers. They came from Poland, Switzerland, France,
Austria, and also Germany, which was not yet divided at that time. At first, we used to meet
at sporadic intervals in order to exchange experiences and to display models. In some of these
countries, the first national federations were later established on the basis of existing clubs and
associations. In 1959 NAVIGA was founded – at that time as the European federation of model
ship building and sport, based in Vienna. From then on, European championships were held,
although their scope was quite modest. The building of model ships and above all actively sailing
them developed rapidly in parallel with the technical advancements in those days. Those times
were not always easy, however. Political developments in Europe led to the formation of the
eastern and western blocs. Curiously, these emerging tensions were not especially perceptible
in NAVIGA. Although model ship building in Eastern Europe was coming under increasing
political and military influence, the modellers themselves managed to maintain and even
extend international relations. In 1979, contacts beyond Europe led to NAVIGA’s expansion as
the World Organization for Model Ship Building and Model Ship Sport. During the first world
championships, held in Duisburg in 1979, Brazil, and China as an observer, were in attendance.
Years later, Jerzy Litwin was elected as one of the two vice-presidents of NAVIGA.
During NAVIGA’s infancy, my international contacts were few in number and I was involved
only in administrative activities in the German national federation. Therefore, I knew of Jerzy’s
activities during this time only from a few descriptions and very incomplete contemporary reports.
The last living contemporary witness and co-founder of the Polish LOK (Ligi Obrony Kraju) is
Jan Marczak from Warsaw: my information derives predominantly from him. On the occasion of
a visit in Warsaw he made his photographic archives available to me and gave me a great amount
of important photographic documentation. I include some of those photos in this appreciation.
Ship modelling was always an important aspect of LOK’s activities. After the war had ended, Jan
Marczak began to edit MODELARZ, a magazine for modellers that is still being published. For
a long time, Jerzy was a member of the Editorial Board of MODELARZ, but with the passing of
time his ever greater and far-ranging activities as director of the National Maritime Museum in
Gdańsk compelled him to withdraw from this team. Nonetheless, he continues to support the
magazine from time to time with interesting and professionally well-grounded articles.
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The inauguration of the NAVIGA European Championships held at the National Maritime Museum, Gdańsk in
2003 – the teams from the various participating countries being welcomed. Photo by Bernadeta Galus.

Jerzy is also a ship modeller himself. Models that he constructed long ago as a young man
are still on display in the National Maritime Museum. This is probably the reason for his
intimate connection with the national and international communities of model ship builders in
Poland and in NAVIGA. The two wonderful international championships in Gdańsk, where we
participated as guests of the National Maritime Museum, were unforgettable. In 1998 we met at
Poland’s first world championships in Gdańsk. Contemporaneously, a great international meeting
of representatives from the world’s most outstanding maritime museums was taking place. It
was an unforgettable event, which made a lasting impression on both scientists and modellers.
Many visitors had never before seen models of such precision and quality. We, the builders of
those model ships, received the admiring recognition of our handiwork with pride. Jerzy and
his team had organized these events and brought all these people together. I was responsible
for the participation of the German team. It was my first trip to Poland. Countless ones were to
follow, because thanks to the collaboration of regional associations, committed communes, LOK
and NAVIGA, many important events took place in Poland. I was always happy to participate.
Jerzy takes much of the credit for this, having offered his assistance and support on numerous
occasions.
Because the world championships for precision scale models in 1998 had been so successful,
a second great international event came about in 2003 – this time the European championships.
With those fond memories of the first world championships still fresh in mind, a lot of participants
from many nations once again brought their models to Gdańsk. Even now, during subsequent
biennial world championships, many people like to recall the events in Gdańsk, Jerzy, and his
museum. The NMM organizes a diversity of impressive exhibitions at its various branch museums
in different parts of Poland, and these are always very attractive to ship modellers. Whenever
possible, I always combine my trips to Poland with a visit to the museum. As a result of his good
relationships with ship modellers from many countries and especially Poland, Jerzy has succeeded
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The NAVIGA European Championships 2003 – the committee judging the models in the competition. Photo by
Bernadeta Galus.

in acquiring a great many excellent and in many ways extraordinary ship models for the museum,
making its displays all the more attractive. I am familiar with many ocean and maritime museums,
but in my view the Polish National Maritime Museum has always had a special atmosphere and
of course an extraordinarily beautiful location. All this is Jerzy’s achievement, who together with
his staff has created something remarkable and permanent for Poland.
An important chapter in Jerzy’s life is coming to an end. Those who are acquainted with him,
know how intimately connected he has been with the museum over such a long time – surely
a life-long love affair! So much so that it is hard to imagine that he will be soon handing over the
helm of the good ship “Maritime Museum” to somebody else.
Finally, I would like once again to focus on Jerzy Litwin’s relationship with NAVIGA. If we
look at Jerzy’s lifetime achievement, we must be convinced that it is a special piece of good fortune
for the world organization and ship modellers to have him among us. That it was important
for him to devote, in addition to his manifold and important duties as director of the NMM,
some of his private time to our comparatively small community, characterizes him in a special
manner. For more than two decades he has evaluated models as expert and referee or represented
NAVIGA as vice-president and board member. At the same time, he was always accompanied
by his amiable and ever optimistic wife Maria. Both are always welcome guests at all manner of
events and championships.
When in 2007 the course for a new leadership of NAVIGA was set, Jerzy was particularly
concerned that his activities in the NAVIGA Board should be taken over by a lady. In addition,
his farsighted support in this respect for Maria Demidenko from Ukraine enabled more attention
to be focused on nations in the east. This was also of great interest to me. His preference for
ship modelling and the contacts and friendships over many years arising thereby are of course
a benefit for him and his wife. Even more, ship modellers worldwide feel particularly honoured
to know Jerzy as one of their own.
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Dieter Matysik (right) with Jerzy Litwin (left) during a visit to Poland. Photo from the
author’s private archive.

I am especially proud to have collaborated with Jerzy for such a long time and to call him
a good friend in Poland. On behalf of the international association of ship modellers in NAVIGA
I would like to thank Jerzy warmly and to pay him the highest tribute. I don’t know if there was
ever a director of an ocean and maritime museum, who has been able to combine being a ship
modeller and acknowledged expert and member of an international association for excellent
model ship building in one person: a special stroke of luck, not only for Poland. Jerzy Litwin has
rendered outstanding services to NAVIGA and to the relationships between Polish ship modellers
and the world organization.
For the new chapter in his life we wish Jerzy much good luck, a little more privacy and of
course contentment. Those of us who know him are sure that he will not only live a quiet life and
look after his family. We will be hearing from him and wish him and his family good health and
all the very best for the future.
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The Lithuanian vytinė. A reconstruction project

O

n 25 June 2018, a traditional wooden river craft called a vytinė (in Polish sources “wicina”)
was launched at the confluence of the Rivers Dnieper and Pripet. It was already the fourth
season of the “National Expedition” television project, in which television stars sail local river
craft in order to acquaint Lithuanian society with the history, nature and ethnography of the
former lands of the Grand Duchy of Lithuania 1385-1795 (Fig. 1). An old boat was chosen,
because hundreds of years ago, rivers were the country’s main roads. In fact, our reconstruction
of a vytinė was specially designed for two expeditions.
In German sources, such ships used to be called “russische Wittinnen” (Julius Sittenfeld
1902, Die Entwicklung der preussischen Wasserstrassen), in accordance with the then name of
the state, when after the third partition of the Polish–Lithuanian Commonwealth, the Lithuania
of today became part of the Russian Empire (1795). In Russian sources, the ships were called
“polskaya vitsina”, as they were based on original Polish models. In Polish sources, the vytinė
is specified as a Lithuanian river craft, as opposed to different ship types of the Polish kingdom
(szkuty, berlinki, byki, kozy), or other Russian or German vessels like the strug and boidack, the
“Reisekahn” from the Curonian Lagoon, and others. Comparison of drawings and plans of these
boats shows that all the so-called Russian, Polish or Lithuanian vytinė are undoubtedly the same
vessels. The Lithuanian vytinė is probably the only ship of purely Lithuanian origin from the
Grand Duchy of Lithuania, i.e. the present territory of Lithuania excluding the Klaipėda region.

Fig. 1. The “National Expedition” in 2018.
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The vytinė is a flat-bottomed barge, which used to sail mostly from the riverhead of the
Nemunas (Niemen) to Königsberg (today’s Kaliningrad), transporting cereals, honey, wax and
other products from eastern Lithuania and present-day Belarus. The boats were constructed from
fresh coniferous timber at the riverhead and along the middle reaches of the Nemunas, usually for
just for one trip. At their final destination they were dismantled and the timber used for wooden
constructions and for firewood. A better quality of timber was mostly used to build the German
cargo ships known as boidacks. Sometimes the barges would be pulled by vytininkai – barge haulers
(known as dzimken in other sources) as they walked along the river banks. Fully loaded with
Prussian goods like furniture and ceramics, the vytinė boats sailed upriver, probably to Kaunas.
Such craft sailing up the river were mentioned in Władysław Syrokomla’s work “The Nemunas
(Niemen) from source to mouth. The diary of a sailor on a Lithuanian vytinė from Kaunas to
Königsberg”, and one of C. Hennenberger’s pictures shows a vytinė under sail. According to
tax returns and the numbers recorded by Zygmunt Gloger, the numbers of vytinė barges plying
the Nemunas in Lithuania can be estimated at around four hundred. This is highlighted by
a disaster that occurred near Rasyte (now Rybachi, Russian Federation): forty such barges sank
and four hundred men drowned during a single storm. Only every sixth vytinė reached its final
destination, and this was one of the reasons why these ships disappeared at the end of the 19th
century. Insurance companies refused to insure the goods transported on these ships.
Constructional details
A vytinė was up to 50 m long, 9 m wide, and 1.5 m in height. Despite its flat bottom, this boat
was symmetrical from the top. The fore and aft sections were equally angled (Ernest Sucker’s
drawing). The planks were connected to the hull by the carvel technique. A steering paddle was
used instead of a rudder. A square sail was raised on one mast using a twin yard. The mast was
usually in the front of the ship, two stationary logs, known as chłopcy (Polish) or Totermann
(German) being used to hold it down. Depending on the load, the midship area was covered with
an easily removable rigid or soft roof.
The earliest sources mentioning this type of boat are from the Middle Ages. In 1390, Duke
Vytautas used the vytinė and other vessels to help the troops besieged in the castle of Grodno
(Strykowski 1846, Litwin 2000, p. 375). The first illustrations on which this boat type can be
identified were in Olaus Magnus’ “Carta Marina” from 1539. This map was printed in Venice, and
such ships were named Naves Frumentarie because of their importance for transporting cereals
and other agricultural produce. In Lithuanian translations it was usual to call these ships not
by their authentic name – vytinė – but as a barge, barkas or boydack. These discrepancies arose
out of a misunderstanding, because these names came into use after the appellation “vytinė”
had disappeared from general usage; moreover, it had never become established in the subject
literature. Thus, a vytinė would be referred to as a strug, and a Kurische Reisekahn as a vytinė.
This came about especially because of the wide dissemination of Władysław Syrokomla’s work
(op. cit.). That writer described what he called a vytinė from looking out of the back of his boat
cabin. However, he must have travelled on some other type of boat, because the original vytinė
did not have windows. The misunderstanding could also have arisen because Syrokomla described
a trip made by another person, not himself, and which had taken place several decades before
the description was written down. In Syrokomla’s day, there would have been no more genuine
boats of the vytinė type in the port of Kaunas, the Kurische Reisekahn having taken its place. The
name “vytinė” came to be applied to most of the river craft sailing on the Nemunas, especially
by the local populace: even though this type of ship had become extinct, its name had survived.
The reconstruction project
Jerzy Litwin’s paper “Die Memel, Wittinen und die Binnenschiffahrt nach Königsberg” became
the main scientific starting point of this project. Jerzy Litwin and his institute continued to
take an active interest in this topic, even after the above article had been published (Deutsches
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Fig. 2. The “Vytautas Didysis”, a reconstruction of the so-called Merkinė ship.

Fig. 3. The “Vytis” and “Vytautas Didysis” moored by the Vistula during the “National Expedition” in 2017.
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Schiffahrtsarchiv 23.2000). The project for restoring a Lithuanian vytinė in Trakai began in
2010. Such information about the history of this ship as was available from the Lithuanian Sea
Museum and other specialists was insufficient to undertake this reconstruction. So we got in
touch with the Director of the National Maritime Museum in Gdańsk: Dr Litwin welcomed the
project partners, shared his materials and ideas about the ship. On the basis of his professional
expertise, he also pointed out information gaps that would prevent an accurate reconstruction
of the ship. The conference “Vytinė – a secret of Lithuanian history” was held on 15 April
2011. This international event brought together speakers from Lithuania, Poland, Germany and
Belarus, and, of course, Dr Litwin was among them. The preliminary recommendations and
studies of reconstruction plans of the ship were presented to specialists in different fields during
the conference. The results of this meeting helped us to improve the proportions, the ship’s shape,
construction etc.
The actual building of the ship began in the winter of 2011. The shipbuilding team consisted
of seven people. About 200 cubic metres of oak, pine and spruce timber as well as other materials
(felt, resin, canvas) were purchased. In the first stage, the bottom of the ship was assembled,
marked (but not finally assembled), stem rabbet templates and floors were prepared in Švėkšna,
Šilutė district. In May 2012, the planks and the remaining material were transported to Trakai,
where the second phase of the reconstruction began. The bottom, 20 m long, 5 m wide and
0.12 m thick, was matched, assembled and trimmed. This work lasted for 3 weeks. The hull
itself, with a 0.05 metre-thick sideboard, was completed in October. It took 5 months to build
the entire ship. The hull, floor and roof were of pine, floors and beams of oak, and the mast of
spruce. The final dimensions of the ship were: length 23 m, width 5.8 m, mast height 16 m, and
her net weight was about 30 tons. She was officially launched in spring 2012. An exhibition of
Lithuanian inland waterways and trade was displayed inside the boat. Dr Litwin visited the ship
in the same year.
In 2016, the second season of the most expensive Lithuanian television reality project
“National expedition – the Nemunas through Lithuania”, was filmed. The filming team decided
to make a further expedition into Poland, sailing along the Rivers Narew and Wisła. There were
many considerations regarding what kind of ship would best suit the film’s main objectives. After
much deliberation, our vytinė was selected. Since the project was aimed at showing Lithuanians
the history and heritage of the Grand Duchy of Lithuania, this ship was chosen to reflect that era.
In 2017 another conference was organized on this topic at the Lithuanian Sea Museum. The
so-called Merkinė ship – the remains of an original Lithuanian vytinė – became the prototype for
a new vytinė. The choice of ship was also based on the assumption that this type of vessel entered
the Vistula along the Augustów Canal. The construction of the ship was started immediately
after the conference and lasted for 4 months. The length of this ship is 11.3 m, the width 2.7 m,
and the mast height 10 m. The materials were selected in the same way as for the Trakai vytinė
project (Fig. 2).
In the summer of the same year, the television project, which had started in Łomża, ended
in Gdańsk near the National Maritime Museum (Fig. 3). The expedition’s participants were
welcomed by Dr Litwin. I would say that it is no accident that the our vytinė sailed on the inland
waterways of the Polish-Lithuanian Commonwealth, as depicted in detail on a fresco in the
Polish museum. Our two nations have so many historical connections.
Today the restored vytinė has become the traditional flagship of Lithuania. This work and
research is helping to educate people: as a result of this project Lithuanians have learned a lot
about their history, in which shipping played an important part. Traditional ships have become
a symbol of the Nemunas riverscape, and our reconstructed ship takes part in all the main events
of a maritime nature. This was achieved by people of science, and one of the most prominent
among them was the great friend of Lithuania, Dr Jerzy Litwin.
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Dziedzictwo kulturowe regionu Bałtyku – 20 lat współpracy

18

kwietnia 2018 roku w Sztokholmie odbyła się – zorganizowana przez Szwedzki Narodowy
Urząd Ochrony Zabytków – konferencja, podsumowująca 20 lat współpracy w zakresie
ochrony dziedzictwa kulturowego rejonu Morza Bałtyckiego. Miejsce spotkania nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie w stolicy Szwecji zakiełkowała w 1996 roku myśl, żeby zawiązać
międzynarodową współpracę w obrębie Morza Bałtyckiego, koncentrującą się na ochronie dziedzictwa kulturowego. Zainicjowany w Szwecji pomysł spotkał się z uznaniem ministrów kultury państw regionu bałtyckiego, którzy na jednym z regularnych spotkań, tak zwanym Szczycie
Państw Bałtyckich, podjęli decyzję o sformalizowaniu wspólnych działań.
Podczas omawiania 20 lat wytężonej i zwieńczonej wieloma sukcesami współpracy organizatorzy zarysowali szczegółowo powstanie specjalnej Grupy Roboczej, potem przekształconej
w Grupę Monitorującą, a w 2017 roku w Komitet Dziedzictwa Regionu Bałtyckiego. Wśród panelistów, którzy podsumowali lata działań na polu ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego, nie
mogło zabraknąć dr. inż. Jerzego Litwina, dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Wraz z szefem Łotewskiej Służby Ochrony Zabytków Jurisem Dambisem, wieloletnią sekretarz
obecnego Komitetu Marianne Lehtimäki z Finlandii i Algimantasem Degutisem z Ministerstwa
Kultury Litwy podzielił się ze słuchaczami swoimi refleksjami nad dotychczasową współpracą
oraz planami na przyszłość (il. 1). Podkreślano znaczenie wspólnych projektów z zakresu ochrony
dziedzictwa, bardzo udane konferencje tematyczne i wymianę doświadczeń, która pozwoliła zde-

Il. 1. Konferencja podsumowująca 20 lat współpracy bałtyckiej, Szwecja, kwiecień
2018. Siedzą od lewej: Jerzy Litwin, Marianne Lehtimäki, Juris Dambis i Algimantas
Degutis. Fot. Robert Domżał
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finiować i zrozumieć problemy występujące w większości krajów bałtyckich. Dla dyrektora Jerzego
Litwina początki formalnej współpracy bałtyckiej sięgają roku 2000, choć – jak wspominał – dużo
wcześniej odbywały się regularne spotkania naukowców i muzealników zajmujących się historią
morską Europy Północnej. Chodzi tu na przykład o konferencje w fińskim mieście Kotka, poświęcone głównie historii żeglugi i archeologii morskiej.
Ważnym etapem rozwoju współpracy bałtyckiej było powołanie na trzecim Szczycie Państw
Bałtyckich w Lubece w 1997 roku specjalnej Grupy Roboczej ds. Dziedzictwa Kulturowego Państw
Bałtyckich. Celem jej utworzenia było skoordynowanie działań zmierzających do identyfikacji,
zachowania i promocji najbardziej wartościowych zabytków kulturowych regionu i przygotowanie strategicznego planu działania. Grupa Robocza zobowiązana została do przygotowania
raportu na temat stanu ochrony dziedzictwa kulturowego w krajach bałtyckich. Do koordynacji
zadań międzynarodowych w styczniu 1998 r. Szwedzki Narodowy Urząd Ochrony Zabytków
powołał specjalny Sekretariat, który prowadził prace aż do 2003 roku. Na kolejnym szczycie
ministrów kultury państw bałtyckich, we wrześniu 1999 r. w Gdańsku, zaprezentowano pierwszy efekt prac tejże Grupy Roboczej. Był to raport pt. Safeguarding and Developing the Common
Cultural Heritage in the Baltic Sea Region1. W tym też roku Grupa Robocza została przekształcona
w tak zwaną Grupę Monitorującą.
Grupa Monitorująca, do realizacji wyznaczonych celów, zainicjowała na naradzie w Wilnie
w 2000 roku powstanie czterech Grup Roboczych (GR), koordynowanych przez różne państwa.
Pierwsza, GR ds. Ochrony Dziedzictwa Architektonicznego, była koordynowana przez Szwecję
i Łotwę, druga, GR ds. Dziedzictwa Podwodnego – przez Danię, trzecia, GR ds. Nadmorskiego
Dziedzictwa Kulturowego – przez Norwegię i Polskę, ostatnia, Grupa Zrównoważonego Rozwoju
Historycznych Miast, kierowana była przez Finlandię i Estonię. Od tego też czasu rozpoczął się
dla ówczesnego Centralnego Muzeum Morskiego2 wieloletni okres wytężonej pracy międzynarodowej. Jednym z liderów wspomnianej wyżej GR ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego był
ówczesny wicedyrektor CMM dr inż. Jerzy Litwin. Wspólnie z kierownik grupy Randi Ertesvag
z Norwegii wyprowadzili oni morskie dziedzictwo kulturowe północnej Europy na szerokie wody3.
W latach 1999–2001 Grupa Monitorująca i współpracujące z nią Grupy Robocze zorganizowały wiele konferencji branżowych, które spotkały się z dużym zainteresowaniem środowisk konserwatorskich, uczelni wyższych, urzędów ochrony zabytków itd. Były to między innymi seminaria naukowe, warsztaty i narady. Pierwsza strona internetowa z informacjami na temat Grupy
Monitorującej i jej prac została zaprezentowana na naradzie ministrów kultury w Kopenhadze
w 2001 roku4.
W 2002 roku, szukając nowej formuły na zintegrowane działania popularyzatorskie i naukowe, Grupa Robocza ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego, której współprzewodniczącym
był dr inż. Jerzy Litwin, wystąpiła z ciekawą inicjatywą. Polegać ona miała na organizacji międzynarodowej konferencji naukowej poświęconej problemowi tożsamości kulturowej mieszkańców regionu Morza Bałtyckiego. Rok później, w kwietniu 2003 r., w siedzibie NMM w Gdańsku
odbyło się I Bałtyckie Forum Dziedzictwa Kulturowego. Brało w nim udział ponad 60 naukowców z krajów nadbałtyckich, a także goście z Białorusi. Poświęcone było głównie nadmorskiemu
dziedzictwu kulturowemu, a poruszano na nim zagadnienia żeglugi, handlu morskiego, nawigacji, rybołówstwa i wiele innych5. Temat główny konferencji sprowadzał się do pytania, czy
wokół wspólnego morza można mówić o wspólnej tożsamości kulturowej? Po wysłuchaniu wielu
1
2
3

4
5

Raport dostępny jest w internecie: http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/1999_MG%20report%201.pdf [dostęp: 18.01.2015].
Nazwa Centralne Muzeum Morskie została zmieniona na Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku w grudniu 2013 roku.
Od 2002 roku piszący te słowa by zapraszany przez Dyrektora Jerzego Litwina do udziału w niektórych naradach Grupy
Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego. W latach 2007–2014 był przewodniczącym tejże grupy i do dzisiaj
jest jej aktywnym członkiem.
Była to strona „Batic Sea Heritage Co-operation”, zob. http://balticheritage.raa.se [dostęp: 18.01.2015].
Piszący te słowa zabrał głos w sprawie zabytkowych latarni morskich: R. Domżał, Polish Baltic Lights: Resources, Conservation,
Presentation, w: Baltic Sea Identity Common Sea–Common Culture, 1st Cultural Heritage Forum Gdańsk 3rd-6th April 2003,
Gdańsk 2004.
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wystąpień uczestnicy doszli do wniosku, że
mieszkańców rejonu Morza Bałtyckiego łączy wiele cech kulturowych, wspólna historia
polityczna i problemy oraz wyzwania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego (il.
2). Na konferencji przyjęto także założenie,
że Bałtyckie Forum Dziedzictwa Kulturowego będzie organizowane raz na 2 lata w różnych krajach nadbałtyckich6.
Podczas trwania Forum Grupa Robocza
ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego
zaprezentowała wystawę pt. „Latarnie Bałtyku” („Baltic Lights”), składającą się z 13
posterów tematycznych, przedstawiających
w różnych aspektach dzieje i funkcje bałtyckich latarni morskich7 (il. 3). Wystawa
ta miała charakter popularnonaukowy i zapoczątkowała cykl podobnych projektów,
realizowanych w następnych latach przez
tę Grupę. Kolejno były to wystawy: „Porty
Bałtyku” („Baltic Harbours”), eksponowana
w 2007 roku w czasie III Forum Bałtyckiego
Dziedzictwa Kulturowego w Wilnie8, „Historyczne Statki Bałtyku” („Baltic Historic
Ships”), otwarta we wrześniu 2010 r. podczas
IV Forum Bałtyckiego Dziedzictwa Kultu- Il. 2. Okładka publikacji z I Bałtyckiego Forum Dziedzicrowego w Rydze na Łotwie9, a ostatni z se- twa Kulturowego zorganizowanego w Gdańsku w 2003 r.
rii projektów wystawienniczych poświęcony
został rybołówstwu śledziowemu na Bałtyku i Morzu Północnym – wystawę otwarto podczas
V Forum Bałtyckiego Dziedzictwa Kulturowego w Tallinie we wrześniu 2013 roku.
Większość programu V Forum, które zatytułowano „Zmieniająca się kultura nadbrzeżna
i morska” („The Changing Coastal and Maritime Culture”), poświęcona była tematyce dziedzictwa morskiego. Wzięli w niej udział wybitni specjaliści z zakresu archeologii podwodnej,
m.in. James P. Delgado ze Stanów Zjednoczonych mówił o „Titanicu” w stulecie zatonięcia
słynnego statku, Arturo Rey da Silva zaprezentował konwencję UNESCO o ochronie podwodnego dziedzictwa kulturowego, Albert Hafner ze Szwajcarii opowiadał o procesie wpisywania
zatopionych osiedli palafitowych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Inne referaty poświęcone były historii rybołówstwa śledziowego, rozwojowi turystyki kulturowej w Zatoce
Fińskiej, zmieniającemu się krajobrazowi nadmorskiemu i ochronie latarni morskich. Ostatni
panel ekspertów przedstawiał problemy zachowania dziedzictwa kulturowego in situ, a Forum
zakończyły dwa referaty o przekształceniach terenów nadmorskich wchodzących w skład aglomeracji miejskich10.

6
7

8

9

10

W praktyce od 2007 r. konferencje te organizowane co 3, a nie co 2 lata.
Wystawa ta została dostosowana do prezentacji w internecie i jest dostępna pod adresem: http://www.nmm.pl/balticlights/
index.html [dostęp: 15.01.2015].
Wersja internetowa dostępna pod adresem: http://mg.kpd.lt/users/ww7/uploaded/BalticHarbours_exhibition2007.pdf
[dostęp: 15.01.2015].
Wersja internetowa dostępna pod adresem: http://mg.kpd.lt/users/www/uploaded/BalticShips_1-12_exhibition_2010.pdf
[dostęp: 15.01.2015].
Wszystkie referaty wydano w publikacji: The Changing Coastal and Maritime Culture, The 5th Baltic Sea Regional Heritage
Forum in Tallinn 18–20 September 2013, Tallinn 2013.
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Baltic Lights
A GUARANTEE OF SAFE PASSAGE

Lindesnes lighthouse, Norway: a guarantee of safe passage to and from the Baltic Sea. © Thor Ivar Hansen.

Lighthouses

are some of the oldest aids to navigation and have marked the main highways along our coasts for centuries.
Throughout their history they have benefited from the development of new technology and increasingly automated
equipment. Ironically these same advantages have gradually eroded the need for manned lighthouses. Today the
majority of lights world-wide are automatically operated and no longer require personnel. Many others have
been decommissioned from service. Continual exposure to the harsh maritime environment and no regular
maintenance means these buildings rapidly deteriorate. It is this threat which many Baltic Lights now face.

What future is there for our Baltic Lights?
Lighthouses are:
• A guarantee of safe passage
• Advanced technological systems and equipment
• Landmarks in the coastal landscape
•
•
•
•

Historic Monuments
Distinctive Buildings
Sources of Cultural History
Tourism and Recreation

• Centres for Study and Research
• Holiday homes
By developing their potential as historic and cultural monuments it is possible for more of them to be guaranteed
a safe passage for the benefit of future generations.

Cultural Heritage in the Baltic Sea States
No. 1

http://balticheritage.raa.se

Il. 3. Tytułowa plansza wystawy posterowej „Baltic Lights”
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Grupa Robocza ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego zainicjowała wyjątkowy projekt w formie podróżującej wystawy czasowej, podsumowującej ostatnie 12
lat działań Grupy. W 2016 roku ekspozycja
opłynęła wokół Bałtyk, promując tematykę
morskiego dziedzictwa kulturowego. Przedsięwzięcie zorganizowano na pokładzie norweskiego statku „Gamle Oksøy”. Ten 40-metrowy statek zawijał do najważniejszych bałtyckich portów, gdzie lokalni organizatorzy
przygotowali specjalne akcje promocyjne
i zajęcia edukacyjne. Z okazji rejsu wydano specjalny katalog, omawiający tematykę
ochrony nadmorskiego dziedzictwa kulturowego Bałtyku (il. 4). Ponadto w czasie odwiedzin w nadbałtyckich portach partnerzy
projektu przygotowali krótkie filmy na temat
dziedzictwa architektonicznego XX wieku.
Z zebranego materiału powstał ciekawy film
dokumentalny pt. „Baltic Voyage”, który został zaprezentowany w czasie VI Bałtyckiego
Forum Dziedzictwa Kulturowego, zorganizowanego w niemieckim mieście Kilonia. Film
ten, przygotowany przez lidera projektu wystawy, Muzeum Latarni Morskiej Lindesness
Il. 4. Okładka publikacji „Baltic Seascapes”, podsuw Norwegii (jednocześnie armatora statku
mowującej prace Grupy Roboczej ds. Nadmorskiego
„Gamle Oksøy”) można zobaczyć na platfor- Dziedzictwa Kulturowego
mie internetowej www.coastlight.net11.
Od 2011 roku tzw. Grupa Monitorująca działa jako międzyrządowa grupa ekspercka pod patronatem Rady Państw Morza Bałtyckiego. Formalnie jej praca opiera się na systemie tzw. Troiki
(kierują nią 3 kraje, w tym kraj wiodący, drugi obejmujący po roku kierowanie i trzeci kraj, który
pełnił przewodnictwo w poprzednim roku), który to system jest powiązany z prezydencją krajową w Radzie Państw Morza Bałtyckiego.
Warto wspomnieć tutaj o ważnym dla omawianej działalności projekcie PRO BSR, realizowanym w roku 2014 i 2015. Ten mały projekt pilotażowy, finansowany przez Radę Państw
Morza Bałtyckiego, realizowany był przez kilka państw działających w Grupie Monitorującej ds.
Bałtyckiego Dziedzictwa Kulturowego, przy udziale NMM w Gdańsku, w tym piszącego te słowa. W wyniku dwuletnich prac zweryfikowano wcześniejsze założenia programu i działań Grupy
Monitorującej, napisano szczegółowe wytyczne dla prac tejże Grupy i Grup Roboczych. Ponadto
opracowano tzw. Morski Plan Działania (Maritime Action Plan), oraz zdecydowano, że wśród przyszłych kierunków kluczowa będzie próba przygotowania dużego projektu do bałtyckiego programu
Unii Europejskiej w 2016 lub 2017 roku. W wyniku prowadzonych prac zdecydowano, że ważnym
dla wspólnego bałtyckiego dziedzictwa kulturowego tematem jest tzw. Plan Zagospodarowania
Przestrzennego Bałtyku. Sukcesem zakończyło aplikowanie o dofinansowanie do programu
Interreg Rejonu Morza Bałtyckiego i w 2017 rozpoczęto realizację projektu BalticRim. Liderem
projektu są Niemcy, zaś jednym z wiodących partnerów Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku.
Głównym zadaniem jest włączenie w nadchodzących latach ochrony podwodnego i nadmorskiego
dziedzictwa kulturowego do procesu planowania przestrzennego dna Bałtyku.
11

Zob. https://coastlight.net/detaljer/5018/The-Baltic-voyage/ [dostęp: 15.07.2018].
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Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na szczególną rolę Norwegii w budowaniu współpracy kulturalnej w naszym regionie. Geograficznie Norwegia nie leży nad Bałtykiem, mimo tego
prawie od początku włączyła się do współpracy bałtyckiej i była bardzo aktywna, szczególnie
w Grupie Roboczej ds. Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego. Dwoje pierwszych kierowników tejże Grupy, Randi Ertesvag i Harald Hamre (z Muzeum Morskiego w Stavanger), pochodziło właśnie z Norwegii. Warunkowane jest to oczywiście bliskością kulturową obszaru Morza
Północnego i Bałtyku, wspólną historią sięgającą jeszcze czasów hanzeatyckich i podobnymi
problemami związanymi z ochroną dziedzictwa kulturowego.
Dużą rolę w budowaniu partnerstwa między Polską i krajami nadbałtyckimi odegrał Norweski
Dyrektoriat ds. Dziedzictwa Kulturowego (Riksantikvaren) z Oslo. Przedstawiciel tej instytucji
Sverre Normo był przez wiele lat aktywnym członkiem wspomnianej wyżej Grupy Roboczej ds.
Nadmorskiego Dziedzictwa Kulturowego. Zajmował się on głównie inwentaryzacją i oceną stanu
zabytkowych łodzi i statków. Swoje cenne doświadczenia wykorzystał w realizacji bilateralnego
programu polsko-norweskiego pt. „Morskie Dziedzictwo Kulturowe Polski i Norwegii”, którego
koordynatorem był piszący te słowa. Współpraca opierała się na partnerskiej wymianie wiedzy
eksperckiej, mającej wpłynąć na lepszą ochronę i promowanie różnorodności nautologicznego
dziedzictwa kulturowego obu krajów. Innym ważnym elementem projektu było zagadnienie digitalizacji zbiorów zabytkowych łodzi i statków oraz wymiana wiedzy w tym zakresie. Od wielu lat tworzone są wytyczne konserwatorskie, dotyczące dokumentacji zabytkowych jednostek
pływających. W Norwegii trwają obecnie prace nad wdrożeniem zaleceń konserwatorskich dla
dokumentowania małych, zabytkowych statków drewnianych. Za zadanie to odpowiedzialne
jest Riksantikvaren. Ta ostatnia instytucja, działająca przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska,
zajmuje się, obok Ministerstwa Kultury, zarządzaniem narodowym dziedzictwem kulturowym,
jego ochroną i dbaniem o zrównoważony rozwój zasobów kulturowych12. W 1996 r. zaszła
w Norwegii poważna zmiana systemowa w zakresie ochrony tradycyjnych statków. Na wniosek
Riksantikvaren rząd Norwegii powołał trzy narodowe ośrodki renowacji zabytkowych łodzi13.
Największy z nich, zlokalizowany w Kristiansand na terenie stoczni Bredalsholmen, specjalizuje
się w renowacji dużych jednostek o stalowych kadłubach. Prowadzi się tam remonty statków,
stosując tradycyjne techniki nitowania. Inne centrum mieści się w miejscowości Norheimsund
koło Bergen i jest połączone z lokalnym muzeum, gdzie można oglądać zabytkowe jednostki
oraz obserwować proces ich naprawy. Dokumentuje się i remontuje w nim różnego rodzaju statki
drewniane, promy i małe łodzie (il. 5).
Finansowanie renowacji i dokumentowanie historycznych statków leży w zakresie obowiązków Riksantikvaren. Transport wodny był zawsze dla Norwegii kluczowy ze względu na długość
linii brzegowej, wynoszącej ponad 65 000 km (z fiordami i wyspami) i dostęp do niektórych
miejscowości tylko od strony morza. W narodowym planie ochrony zabytkowych statków na
lata 2010–2017 zapisano główne założenia, jakie stawia sobie Riksantikvaren w tym zakresie.
Wymienia się tam potrzebę współpracy z wolontariuszami, wzmocnienie pozycji właścicieli jednostek pływających w kwestii używania infrastruktury portowej, wreszcie kontynuację prac nad
rejestrem zabytkowych statków i pomoc stoczniom oraz warsztatom szkutniczym w zdobywaniu
wiedzy w zakresie prac przy renowacji historycznych jednostek14. Środki finansowe na ochronę
pływających zabytków techniki są w Norwegii znaczące. W 2013 r. na ten cel przeznaczono aż
23 mln zł (po przeliczeniu z koron norweskich według kursu 1 NOK = 0,40 PLN – także dla kwot
poniżej). Dodatkowo przyznano 1 mln zł dla stowarzyszeń zajmujących się ochroną zabytkowych statków i prawie 4 mln zł dla narodowych centrów renowacji statków, w tym na cele edukacyjne i promocyjne. W 2013 r. złożono wnioski na blisko 90 mln zł. Riksantikvaren przyznało
60 mln zł na 153 różne projekty.
12
13
14

Raport Parlamentarny Nr 16, Living with our Cultural Heritage, Oslo 2005, s. 2–4.
Riksantikvaren Handlingsplan for Fartoyvern 2002–2006, s. 4.
Nasjonal Ferneplan for Vartoy 2010–2017, Oslo 2010, s. 61.
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Il. 5. Statki w norweskiej stoczni Bredalsholmen. Fot. Robert Domżał

Podsumowując powyższe rozważania, można stwierdzić, że ostatnie 20 lat współpracy w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego rejonu Morza Bałtyckiego było niezwykle intensywne
i owocne. Podkreślić należy bardzo aktywną rolę polskiego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, w tym Departamentu Współpracy z Zagranicą, jak również urzędów ochrony zabytków krajów rejonu Bałtyku. Trudno jest w pełni wymienić długą listę interesujących projektów naukowych, wystawienniczych i edukacyjnych realizowanych na omawianym obszarze. Nie
byłoby wielu cennych inicjatyw bez wsparcia finansowego funduszy pochodzących z programów
Unii Europejskiej, takich jak „Południowy Bałtyk”, oraz wsparcia z tak zwanego Mechanizmu
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W ramach tego ostatniego wydzielono
w nowych krajach członkowskich UE specjalny pakiet finansowy przeznaczony na działania kulturalne. Przypomnieć należy, że Narodowe Muzeum Morskiego w Gdańsku było dwukrotnie
beneficjentem tego programu i zrealizowało dwa duże projekty infrastrukturalne. Pierwszym,
którym kierowała zastępca dyrektora ds. merytorycznych Maria Dyrka, była budowa Ośrodka
Kultury Morskiej w Gdańsku, otwartego w 2012 roku. Drugim, którym kierował zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych Szymon Kulas, była budowa Centrum Konserwacji
Wraków Statków w Tczewie, otwartego w czerwcu 2016 roku. W tym ostatnim, oprócz działań
konserwatorskich, prezentowana jest w formie magazynu studyjnego duża kolekcja tradycyjnych
łodzi śródlądowych, jachtów oraz obiektów archeologicznych, głównie fragmentów wraków statków. Inwestycje te, jak wiele innych cennych inicjatyw, nie byłyby możliwe do realizacji bez
wsparcia wypróbowanych partnerów z zagranicy, szczególnie z Norwegii. Partnerstwo takie było
budowane przez Dyrektora NMM dr. inż. Jerzego Litwina konsekwentnie na przestrzeni wielu
lat. Proces rzeczywistej integracji kulturalnej regionu jest jeszcze przed nami i mam nadzieję, że
kolejni liderzy naszego Muzeum będą równie zdeterminowani w budowaniu partnerstwa bałtyckiego, jak Dyrektor Jerzy Litwin.
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Współpraca z Towarzystwem Przyjaciół
Narodowego Muzeum Morskiego

P

rzypadająca w 2018 roku sześćdziesiąta rocznica powstania i aktywnego funkcjonowania
Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego zbiegła się w czasie z zakończeniem kadencji trzeciego dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, dr. inż. Jerzego
Litwina.
Dokonania Towarzystwa Przyjaciół miały kapitalne znaczenie dla procesu konstytuowania
i pomyślnego rozwoju Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku1. Towarzystwo stworzyło
klimat dla powstania Muzeum oraz zorganizowało zaplecze społeczne inspirujące, wspierające
oraz forsujące jego budowę i rozwój. Trudno dziś określić, ile rozmów na różnych szczeblach władzy musieli odbyć pierwsi działacze Towarzystwa, aby zapadły właściwe decyzje co do pierwszej
siedziby Muzeum Morskiego w Gdańsku i odbudowy na ten cel Żurawia Gdańskiego ze zniszczeń
wojennych, przyznania środków finansowych na zatrudnienie pierwszych pracowników i w wielu
innych ważnych sprawach. Powołanie Muzeum Morskiego w Gdańsku zaledwie w cztery lata po
powstaniu w 1958 roku Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Morskiego to efekt pasji i determinacji
grona wybitnych znawców spraw morskich, którzy rozumieli potrzebę powstania w Gdańsku takiego muzeum, a wśród nich Przemysława Smolarka, Stanisława Ludwiga, Bolesława Polkowskiego,
Floriana Wichłacza, Witolda Jana Urbanowicza i wielu innych. Ich dążeniom sprzyjał fakt, że
w powojennej rzeczywistości idea muzeum polskiej tradycji morskiej wplatała się w niezwykle
wtedy ważny politycznie nurt dokumentowania polskości Gdańska. Sprawiło to, że w krótkim
czasie wśród entuzjastów powołania morskiej placówki muzealnej znaleźli się przedstawiciele
władz regionalnych, naukowcy z Politechniki Gdańskiej i Instytutu Morskiego, a także reprezentanci przemysłu okrętowego, żeglugi, rybołówstwa i branż pokrewnych.
Te wszystkie uwarunkowania i okoliczności spowodowały, że już w 1962 roku powstało
w Gdańsku Muzeum Morskie jako samodzielna instytucja kultury, a Towarzystwo Przyjaciół
Muzeum Morskiego było faktycznym sprawcą jego powstania. Pierwszym dyrektorem Muzeum
został doc. dr hab. Przemysław Smolarek, który zorganizował je od podstaw i skutecznie nim
zarządzał aż do 18 czerwca 1991 roku, tj. do dnia swojej śmierci.
Po pomyślnym zrealizowaniu najważniejszego celu, jakim było doprowadzenie do powołania w Gdańsku Muzeum Morskiego, Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Morskiego nie tylko nie
rozwiązało się, ale zintensyfikowało swoją działalność i ukierunkowało ją na wspieranie rozwoju
i funkcjonowania Muzeum we wszystkich aspektach jego działalności.
1

Powstała dzięki działalności Towarzystwa placówka nosiła nazwę Muzeum Morskie w Gdańsku. Nazwę tę zmieniono
w 1972 roku na Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (CMM). W 2013 roku rangę Muzeum podniesiono i odtąd nazywa
się Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku (NMM). W niniejszym opracowaniu, w dużej mierze historycznym, zastosowane nazwy odpowiadają czasowo omawianym wydarzeniom.
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CMM i odbudowywane spichlerze na Ołowiance w 1976 r. Fot. Ewa Meksiak

Muzeum Ratownictwa Morskiego w Łebie w 1978 r. Fot. Ewa Meksiak

11 stycznia 1977 r. inż. Jerzy Litwin, będąc już pracownikiem Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku, złożył deklarację członkowską przystąpienia do Towarzystwa Przyjaciół CMM, a już
kilka miesięcy później, tj. 21 czerwca 1977 r., podczas I Nadzwyczajnego Walnego Zebrania
Członków został wybrany do Zarządu Towarzystwa na funkcję sekretarza, którą piastował przez
dwie kolejne kadencje, aż do 9 grudnia 1983 roku.
We wrześniu 1977 r. rozpoczęłam pracę zawodową w Centralnym Muzeum Morskim,
w Oddziale Rybołówstwa w Helu. Pamiętam z tamtego okresu, że inż. Jerzy Litwin pełnił funkcję kierownika działu Budownictwa Okrętowego i był „prawą ręką” dyrektora Przemysława
Smolarka. Cieszył się jego uznaniem i był niejako nieformalnym (gdyż stanowisko takie nie
było przewidziane w strukturze organizacyjnej) zastępcą dyrektora do spraw merytorycznych.
Lubiany i ceniony przez koleżanki i kolegów, chętnie służył radą i pomocą nowym pracownikom,
stawiającym pierwsze kroki w muzealnictwie. Ja również chętnie korzystałam z tej pomocy.
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Po objęciu funkcji sekretarza w Zarządzie
Towarzystwa Przyjaciół CMM, inż. Jerzy
Litwin zaangażował się całym sercem w planowane i realizowane przez Towarzystwo
Przyjaciół przedsięwzięcia, a wśród nich:
utworzenie w Gdyni Muzeum Polskiego
Żeglarstwa jako oddziału Centralnego
Muzeum Morskiego, zorganizowanie w Łebie
Muzeum Ratownictwa Morskiego, rozbudowa i powiększanie zbiorów Archiwum Ludzi
Morza i Archiwum Polskich Konstrukcji
Okrętowych, powołanie Sekcji Historii
Rybołówstwa,
współtworzenie
Sekcji
Koordynacji Inwestycji i wiele innych.
Pomimo zmiany zatrudnienia w 1988 roku
i przejścia do innej instytucji badającej i dokumentującej gdańskie zabytki, inż. Jerzy
Litwin pozostał członkiem Towarzystwa
Przyjaciół i w dalszym ciągu aktywnie uczestniczył w jego działalności.
Rok 1991 przyniósł ogromne zmiany
w Muzeum. W sposób nagły odszedł jego
twórca i wieloletni dyrektor, profesor dr hab.
Przemysław Smolarek. 15 listopada 1991
roku decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego na stanowisko dyrektora
Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku
powołano doc. dr. hab. Andrzeja Zbierskiego, Prof. dr hab. Zygmunt Sójka, Prezes Towarzystwa Przya funkcję wicedyrektora ds. naukowych po- jaciół CMM w latach 1992–2004; od 28 maja 2004 r.
wierzono dr. inż. Jerzemu Litwinowi, który Prezes Honorowy. Fot. z archiwum rodzinnego
po ponad trzech latach powrócił do pracy w tej instytucji. Powrót ten okazał się niezwykle pomyślny nie tylko dla Muzeum, ale również dla Towarzystwa Przyjaciół CMM, którego prezesem
był wówczas prof. dr hab. Zygmunt Sójka.
To właśnie za sprawą dr. inż. Jerzego Litwina pozyskany został do Towarzystwa wielki pasjonat latarni morskich, Apoloniusz Łysejko, pełniący wówczas funkcję dyrektora Biura
Hydrograficznego Rzeczypospolitej Polskiej. Jego akces do TP CMM zaowocował udostępnieniem do zwiedzania większości latarni morskich wchodzących w skład morskiego oznakowania
nawigacyjnego. W praktyce oznaczało to, że – zamiast jednej dotychczas udostępnionej do zwiedzania latarni morskiej w Rozewiu – Towarzystwo rozszerzyło swoją działalność o następujące
latarnie morskie: Krynica Morska, Hel, Stilo, Czołpino, Ustka, Jarosławiec, Gąski, Kołobrzeg
i Niechorze. Organizacja wystaw tematycznych we wszystkich latarniach morskich udostępnionych dla ruchu turystycznego stanowiła nie lada wyzwanie. I tutaj znowu pomoc dr. inż.
Jerzego Litwina, wicedyrektora ds. naukowych Centralnego Muzeum Morskiego, była bezcenna. Stopniowo i sukcesywnie wszystkie latarnie morskie, w których pozwalały na to warunki
lokalowe, zostały wyposażone w wystawy, najczęściej planszowe, prezentujące m.in.: historię
latarnictwa, historię ratownictwa morskiego, wielkie odkrycia geograficzne, ochronę wybrzeży,
bezpieczeństwo nawigacji i inne. Dzięki tej współpracy wzbogacone zostało nasze dziedzictwo
morskie. Apoloniusz Łysejko natomiast został podczas VIII Walnego Zebrania Członków w dniu
25 kwietnia 1992 r. wybrany do Zarządu Towarzystwa na funkcję wiceprezesa i pełni ją z dużym
powodzeniem aż do chwili obecnej, tj. przez 7 kolejnych kadencji.
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Prymas Polski ks. kardynał Józef Glemp dokonuje aktu chrztu łodzi „Sanctus Adalbertus”, 18 kwietnia 1997 r.
Fot. Ewa Meksiak

Także dr. inż. Jerzemu Litwinowi zawdzięcza Towarzystwo pozyskanie w 2000 roku do
grona członków dr. Fryderyka Tomali, doktora ekonomii, wieloletniego dyrektora finansowego i członka zarządu firmy „Centromor S.A.” oraz polskich spółek handlowych w Niemczech
i we Włoszech, prywatnie miłośnika historii i zabytków Gdańska oraz współczesnego malarstwa, w szczególności marynistycznego. Na Walnym Zebraniu Członków 5 stycznia 2001 roku
dr Fryderyk Tomala został wybrany do władz Towarzystwa i powierzono mu funkcję wiceprezesa. Gdy cztery lata później dotychczasowy prezes TP CMM profesor Zygmunt Sójka postanowił
już nie kandydować, na Walnym Zebraniu Członków 28 maja 2004 roku na prezesa wybrano
właśnie dr. Fryderyka Tomalę. Wybór ten, czego dowiodły kolejne lata, okazał się niezwykle
trafny i wręcz przełomowy dla działalności tak Towarzystwa Przyjaciół Centralnego (a potem
Narodowego) Muzeum Morskiego, jak i samego Muzeum. Dr Fryderyk Tomala funkcję prezesa pełni z ogromnym powodzeniem do chwili obecnej, tj. przez 4 kolejne kadencje. Okres ten
charakteryzuje się szczególnym dynamizmem w wielokierunkowym rozwoju Towarzystwa, co
zostało również docenione przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który przyznał
Towarzystwu w grudniu 2013 roku wysokie odznaczenie resortowe – srebrny medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”.
Za sprawą dr. inż. Jerzego Litwina TP CMM zaistniało w roku 1997 w obchodach millenium Gdańska – poprzez współudział w budowie repliki łodzi „Sanctus Adalbertus”. U podstaw
idei budowy łodzi stało przekonanie o konieczności przypomnienia społeczeństwu, że biskup
Pragi czeskiej, Wojciech, przybył do Gdańska wiślaną drogą wodną, na łodzi. Pomysłodawcy,
zorganizowani w Społecznym Komitecie Budowy Łodzi Wojciechowej, powierzyli jej budowę
inż. Aleksandrowi Celarkowi z Chałup, a nadzór naukowy – dr. inż. Jerzemu Litwinowi. Budowa
łodzi „Sanctus Adalbertus” była także otaczana życzliwą uwagą Episkopatu, a aktu poświęcenia stępki dokonał w Chałupach na Półwyspie Helskim ks. arcybiskup dr Tadeusz Gocłowski
23 kwietnia 1996 r. Rok później, 18 kwietnia 1997 r., odbyło się wodowanie i chrzest łodzi,
z udziałem władz i najwyższych dostojników kościelnych. Aktu chrztu dokonał prymas Polski
ks. kardynał Józef Glemp. Towarzystwo Przyjaciół CMM sfinansowało połowę kosztów budowy
łodzi, zarejestrowało łódź, ubezpieczyło ją oraz uzyskało dla niej kartę bezpieczeństwa.
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Władze Towarzystwa Przyjaciół i Dyrektor NMM na wystawie stałej w Spichlerzach na
Ołowiance. Stoją od lewej: Wojciech Ronowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Robert
Witkowski – skarbnik, Lucjan Boroś – sekretarz, dr Fryderyk Tomala – prezes TP NMM, dr inż.
Jerzy Litwin – dyrektor NMM, Apoloniusz Łysejko – wiceprezes. Siedzą: Teresa Boguszewska
– wiceprezes, prof. dr hab. Zygmunt Sójka – Prezes Honorowy, Irena Pawlukiewicz – sekretarz
Komisji Rewizyjnej. Fot. Bernadeta Galus

Współpraca Towarzystwa Przyjaciół CMM z wicedyrektorem ds. naukowych Centralnego
Muzeum Morskiego ukierunkowana również została na pozyskiwanie nowych eksponatów
dla Muzeum. Dzięki tej współpracy muzealne zbiory stale i systematycznie wzbogacały się,
a Towarzystwo w sposób efektywny realizowało swoją najważniejszą misję statutową.
Z dniem 1 czerwca 2001 r. nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Doc. dr hab. Andrzej Zbierski, po blisko 10 latach kierowania Muzeum,
postanowił przejść na emeryturę, a Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło
konkurs na stanowisko dyrektora. Konkurs ten w pięknym stylu wygrał dr inż. Jerzy Litwin. Nie
mogło być inaczej, bowiem tylko on spośród wszystkich kandydatów posiadał doskonałą znajomość instytucji i sposobu skutecznego nią zarządzania, głęboką wiedzę w kilku dziedzinach reprezentowanych w Muzeum, dorobek naukowy oraz ugruntowany autorytet tak w skali krajowej,
jak i międzynarodowej.
Objęcie funkcji dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego przez dr. inż. Jerzego Litwina jeszcze
bardziej zacieśniło współpracę z Towarzystwem Przyjaciół CMM i spowodowało ukierunkowanie działalności Towarzystwa na lepsze poznanie muzeów morskich i współpracę międzynarodową. We wrześniu 2006 r. zorganizowano jednodniowy wyjazd studyjno-szkoleniowy do Muzeum
Oceanu Światowego w Kaliningradzie, a po paru miesiącach kilkudniowy wyjazd do muzeów morskich na zachodnim wybrzeżu Bałtyku. W 2007 r. dzięki współpracy TP CMM z dyrektorem Jerzym
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Powyżej i na poprzedniej stronie: wycieczka autokarowo-promowa do Niemiec, zorganizowana przez Zarząd
Towarzystwa i Dyrektora CMM, 12–15 października 2011 r. W programie m.in.: zwiedzanie Muzeum Morskiego w Rostocku i należącego do niego statku-muzeum, Muzeum Regionalnego i latarni morskiej w Warnemünde,
Stralsundu oraz skansenu słowiańskiego i warsztatu szkutniczego w Torgelow. Fot. Apoloniusz Łysejko

Litwinem zorganizowano dla członków Towarzystwa wycieczkę do Muzeum Wisły w Tczewie,
Muzeum Zalewu Wiślanego w Kątach Rybackich oraz do latarni morskiej w Krynicy Morskiej.
Również w 2007 r. delegacja Towarzystwa i Muzeum uczestniczyła w III Forum Dziedzictwa
Kulturowego Krajów Nadbałtyckich w Wilnie, gdzie prezentowano najciekawsze przykłady lokalnych, regionalnych i ponadregionalnych projektów rozwijających turystykę kulturową w rejonie
Bałtyku oraz w innych krajach europejskich. Prezes TP CMM dr Fryderyk Tomala w referacie wygłoszonym w języku angielskim omówił działania podejmowane przez Towarzystwo, mające na
celu zorganizowanie i stałe rozwijanie oferty turystycznej w zabytkowych obiektach nawigacyjnych
polskiego wybrzeża, jakimi są latarnie morskie. Wystąpienie to wzbudziło duże zainteresowanie
wśród słuchaczy, którzy po jego zakończeniu czynnie uczestniczyli w dyskusji.
W kolejnym, IV Forum Dziedzictwa Kulturowego Krajów Nadbałtyckich, które odbyło się we
wrześniu 2010 r. w stolicy Łotwy – Rydze, również uczestniczyła delegacja władz Towarzystwa
Przyjaciół Centralnego Muzeum Morskiego. Prezes dr Fryderyk Tomala zaprezentował wówczas, wdrażany z sukcesem przez Towarzystwo, produkt turystyczny Bliza, którego celem jest
zachęcenie turystów do odwiedzania latarni morskich. Zaproponował też projekt utworzenia
Międzynarodowej Odznaki Turystycznej Bliza International, który został bardzo dobrze przyjęty
przez uczestników IV Forum i w rezultacie wprowadzony w życie. Uczestniczą w nim cztery muzea morskie krajów nadbałtyckich: Lietuvos Juru Muziejus w Kłajpedzie (Litwa), Schiffbau und
Schiffahrtsmuseum w Rostocku (Niemcy), Marinmuseum w Karlskronie (Szwecja) i Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku.
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Dyrektor NMM dr inż. Jerzy Litwin i prezes TP NMM
dr Fryderyk Tomala prezentują wydany na jubileusz
55-lecia Towarzystwa album „Przyjaciele dla Muzeum”
podczas uroczystości jubileuszowej. Fot. Bernadeta Galus

Wernisaż wystawy „Przyjaciele dla Muzeum” zorganizowanej przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku na
jubileusz 55-lecia Towarzystwa. Fot. Bernadeta Galus
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Wśród różnorodnych zadań realizowanych
przez Towarzystwo Przyjaciół Narodowego
Muzeum Morskiego w okresie minionych
60 lat poczesne miejsce zajmuje wspieranie
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
zarówno poprzez wzbogacanie zbiorów muzealnych, jak i inne, niezwiązane z muzealiami formy. Działania te zostały szczegółowo
przedstawione w wydanym w 2013 r. albumie,
zatytułowanym „Przyjaciele dla Muzeum”,
a także na bieżąco są prezentowane na stronie
internetowej Towarzystwa www.tpnmm.pl
w zakładce „Dary”. W okresie od 1960 r. do
2017 r., Towarzystwo Przyjaciół (jako organizacja i indywidualni członkowie) przekazało
Narodowemu Muzeum Morskiemu 1 100 zabytków i finansowało zakup 233 zabytków,
wydatkując na ten cel rocznie średnio kwotę
220 tys. zł.
Do szczególnie interesujących darów należą: współfinansowany przez Towarzystwo
obraz Jacka Malczewskiego „Dama na tle
morza” oraz zakupiony przez Towarzystwo
i przekazany Narodowemu Muzeum Morskiemu obraz Alfreda Scherresa – malarza
urodzonego w Gdańsku – „Nokturn z żaglowcem w porcie”. Dzięki darowiznom rzeczowym i pieniężnym Towarzystwa zbiory
muzealne wzbogaciły się o szereg cennych
modeli statków i okrętów, z których warto
wymienić modele trzech okrętów podwodnych, kolejno noszących nazwę „Orzeł”,
a także modele okrętów floty carskiej z wojny
rosyjsko-japońskiej, na których służyli polscy
oficerowie i marynarze, współtworzący później Polską Marynarkę Wojenną.
Towarzystwo Przyjaciół Narodowego
Muzeum Morskiego może się poszczycić,
że dzięki jego pomocy wzbogaciły się również zbiory biblioteczne i zasoby archiwalne
Działu Dokumentacji Naukowej, wśród których wymienić należy utworzone w 1972 r.
z inicjatywy prof. Bolesława Polkowskiego
Archiwum Ludzi Morza. Dopełnieniem dorobku Towarzystwa Przyjaciół w realizacji
jego misji wspierania Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku, obok wzbogacania
zbiorów muzealnych, są także inne, równie ważne działania pomocowe, wspierające
rozwój i funkcjonowanie Muzeum, a wśród
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Prezes TP NMM dr Fryderyk Tomala przekazuje Narodowemu Muzeum Morskiemu
obraz Alfreda Scherresa „Nokturn z żaglowcem w porcie”. Fot. Bernadeta Galus

Uhonorowani medalem „Przyjacielowi Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”
członkowie zespołu realizującego wystawę „Lux in tenebris” podczas Walnego Zebrania
Członków TP NMM, 19 czerwca 2015 r. Od lewej: Teresa Boguszewska, Apoloniusz
Łysejko (zasłonięty), Wojciech Ronowski, Jadwiga Klim, Radosław Paternoga, dr Fryderyk
Tomala, Lucjan Boroś, Robert Witkowski i dr inż. Jerzy Litwin. Fot. Bernadeta Galus

nich: finansowanie lub współfinansowanie wystaw i ich wernisaży, konserwacja muzealiów, publikacje, konferencje i sympozja, badania i objazdy naukowe, koncerty, zagospodarowanie muzealnych nieruchomości, zakupy sprzętu elektronicznego, zakupy materiałów promocyjno-ekspozycyjnych, a także dofinansowanie corocznych wyścigów smoczych łodzi oraz ustanowienie
specjalnego wyróżnienia „Laur Muzeum Morskiego” dla pracowników Muzeum. Darowizny rzeczowe i pieniężne Towarzystwa Przyjaciół niewątpliwie przyczyniły się do osiągnięcia obecnego
potencjału Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
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Uroczystość odsłonięcia repliki tablicy nominacyjnej z 1933 roku. Fot. z Archiwum TP NMM

Spośród rozmaitych inicjatyw podejmowanych i realizowanych wspólnie przez Towarzystwo
Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego i kierowane przez dr. inż. Jerzego Litwina Narodowe
Muzeum Morskie w Gdańsku na uwagę i omówienie zasługuje współpraca na rzecz ochrony zabytków morskiego dziedzictwa kulturowego. Od 1964 roku Towarzystwo nieprzerwanie
działa na rzecz ochrony zabytków kultury morskiej, jakimi są latarnie morskie i obiekty z nimi
związane. Do roku 1991 działalność ta koncentrowała się wyłącznie wokół latarni morskiej
w Rozewiu; obecnie prowadzona jest w czterech latarniach morskich wschodniego wybrzeża:
w Stilo, Rozewiu, Helu i Krynicy Morskiej. Urządzane w latarniach wystawy, skierowane głównie
do młodzieży, licznie odwiedzającej najdalej na północ wysunięty przylądek Polski, przekazują
w różnych formach wiedzę na temat historii i dnia dzisiejszego nawigacji morskiej, zadań służb
dbających o bezpieczną żeglugę oraz obiektów i urządzeń służących do realizacji tych celów.
Organizowanie działalności turystycznej i edukacyjnej w latarniach morskich oraz prac konserwacyjnych i remontowych tych zabytkowych obiektów stanowi duże wyzwanie dla – pracujących
wyłącznie społecznie – władz Towarzystwa, liczących łącznie 8 osób. Dlatego wsparcie okazywane Towarzystwu przez Narodowe Muzeum Morskie i jego dyrektora dr. inż. Jerzego Litwina jest
bardzo cenne i podnosi atrakcyjność dla zwiedzających latarni morskich i urządzanych w nich
wystaw. Wspólną troską władz Towarzystwa i dyrektora Jerzego Litwina jest taka obsługa zwiedzających, aby odeszli z latarni usatysfakcjonowani oraz zechcieli jeszcze tutaj powrócić. W tym
celu podejmuje się nowe inicjatywy i działania, a wśród nich:
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• odtworzenie i uroczyste odsłonięcie ufundowanej przez Towarzystwo repliki tablicy nominacyjnej z 1933 r., upamiętniającej nadanie przez
Rząd II RP imienia Stefana Żeromskiego najsłynniejszej polskiej latarni morskiej w Rozewiu,
• zorganizowanie obchodów 100-lecia powstania
i funkcjonowania w służbie bezpieczeństwa żeglugi latarni morskiej w Stilo. Z okazji tego jubileuszu odsłonięto pamiątkową tablicę zamocowaną na ścianie latarni oraz wybito okolicznościowy medal,
• kolejna tablica, odsłonięta podczas uroczystości
w sierpniu 2014 r., utrwala w pamięci społecznej odchodzący powoli w zapomnienie zawód
latarnika i przedstawia popiersie śp. Romualda
Łozickiego, wieloletniego kierownika tejże latarni, który w wybitny sposób przyczynił się do popularyzacji zawodu, jego historii, a także samej
latarni morskiej i regionu. Potwierdza to umieszczony na tablicy napis: „Dla zachowania, w pamięci potomnych, niezrównanego gawędziarza
utrwalającego wśród zwiedzających sienkiewiczowską romantykę zawodu latarnika”,
• wprowadzenie w życie oryginalnego produktu
turystycznego pod nazwą: Odznaka Miłośnika
Latarń Morskich „Bliza”, w znaczący sposób Romuald Łozicki znów spogląda ze swojej laprzyczyniającego się do zwiększenia zaintereso- tarni. Fot. Grażyna Sadłoń (TP NMM)
wania tymi obiektami i edukującego przy okazji licznych zwiedzających,
• systematyczne realizowanie celów edukacyjnych i wychowawczych wśród młodszych pokoleń poprzez wspieranie organizowanych w szkołach prelekcji oraz konkursów wiedzy
o lądowym oznakowaniu nawigacyjnym i historii latarń morskich. Ich pokłosiem są wystawy prac konkursowych w obiektach latarnianych,
• sponsorowanie plenerów malarskich, w których uczestniczą malarze-maryniści z Polski
i krajów nadbałtyckich. Prace te wystawiane są następnie w latarni morskiej w Stilo i Sali
Wystawowej „Stodoła” w Rozewiu, gdzie turyści mogą je podziwiać i ewentualnie nabyć,
• zorganizowanie konkursu fotograficznego dla wszystkich zwiedzających latarnie morskie.
W jego efekcie zgłoszono kilkaset prac, z których jury wyróżniło kilkadziesiąt, a najlepsze
trafiły na kartki kalendarza ściennego, sprzedawanego następnie w latarniach morskich,
• konkursy na reportaż pisemny, fotograficzny lub filmowy, przedstawiający wrażenia turystów związane ze zdobywaniem odznak Blizy.
Wspólne starania Towarzystwa Przyjaciół NMM i dyrektora Muzeum o nadanie latarni morskiej Rozewie II imienia Jana Kasprowicza, wielkiego poety, pisarza, dziennikarza i tłumacza,
zostały zwieńczone sukcesem. 17 czerwca 2017 r. w Rozewiu odbyła się uroczystość odsłonięcia
pamiątkowej tablicy z płaskorzeźbą Poety i fragmentem hymnu „Baltja”. Dzięki tej inicjatywie,
dwaj wielcy Polacy, pisarz Stefan Żeromski oraz poeta Jan Kasprowicz, którzy byli wspólnie zaangażowani w działania na rzecz polskości Warmii, Mazur i Powiśla przed plebiscytem w 1920
roku, odtąd dzielą wspólnie skrawek polskiego wybrzeża i patronują dwom sąsiednim latarniom
morskim w Rozewiu. Wydarzeniu temu towarzyszył wernisaż obrazów Władysława Jarockiego,
zięcia Jana Kasprowicza. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem sprawował Jarosław Sellin,
wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego.
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Odsłonięcia tablicy na latarni Rozewie II dokonali (od góry): prezes TP NMM dr Fryderyk Tomala, autorka projektu tablicy Dobrochna Surajewska, główny księgowy UM Andrzej Kajut, dyrektor NMM dr Jerzy Litwin i burmistrz
Władysławowa Roman Kużel. Fot. Grażyna Sadłoń (TP NMM)

Bardzo ważną rolę na wspólnej drodze Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum
Morskiego i Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku pod kierownictwem dr. inż. Jerzego
Litwina spełnia działalność wydawnicza i medalierska. Opublikowaliśmy już kilkanaście pozycji wydawniczych poświęconych latarniom morskim w Polsce i na świecie, a także ludziom
zasłużonym dla gospodarki morskiej, Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku i naszego
Towarzystwa. Cieszą się one niesłabnącym powodzeniem wśród zwiedzających oraz internautów,
odwiedzających sklepik internetowy.
Stałemu i systematycznemu upowszechnianiu morskiego dziedzictwa kulturowego służą
także coroczne obchody Międzynarodowego Dnia Latarni Morskich, które zwykle przypadają
w trzecią niedzielę sierpnia. Data ta upamiętnia uchwaloną w 1789 r. przez Kongres Stanów
Zjednoczonych Ameryki Północnej ustawę o latarniach morskich.
Również bogaty i urozmaicony program wystaw czasowych w Sali Wystawowej „Stodoła”
w Rozewiu, który zakłada comiesięczną zmianę ekspozycji, podnosi atrakcyjność oferty dla zwiedzających, przyczyniając się do zwiększonego zainteresowania społeczeństwa zagadnieniami
tego dziedzictwa.
Jednym z największych wspólnych przedsięwzięć Towarzystwa i Muzeum była wystawa czasowa „Lux in tenebris. Światło w ciemnościach”, przygotowana w ramach programu operacyjnego
Dziedzictwo Kulturowe priorytet 2 Wspieranie działań muzealnych, a prezentowana od 19 grudnia
2014 r. do 28 września 2015 r. w Spichlerzach na Ołowiance – głównej siedzibie NMM. Tematem
wystawy było morskie dziedzictwo kulturowe związane z dziejami latarnictwa morskiego i historią prawa nadbrzeżnego. Jako że latarnie morskie są stałym elementem nadmorskiego krajobrazu
i pełnią ważną rolę w systemie oznakowania nawigacyjnego, organizatorzy wystawy przedstawili
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Zajęcia edukacyjne podczas zimowych ferii szkolnych w 2015 r. na ekspozycji „Lux in tenebris.
Światło w ciemnościach”. Fot. Wojciech Jóźwiak

postęp techniczny, jaki dokonał się od momentu rozpalenia pierwszego ogniska na wybrzeżu morskim aż po zastosowanie światła elektrycznego w latarniach morskich. Drugim, istotnym elementem wystawy było prawo nadbrzeżne, które ewoluowało od bezkarnego grabienia i mordowania
rozbitków do międzynarodowego prawa o ratowaniu ludzkiego życia, statków i mienia. Motywem
łączącym oba te elementy jest światło – które, gdy jest widziane na szczycie latarni morskiej,
gwarantuje żeglarzom bezpieczeństwo i ratunek; jednak gdy pochodzi z ogniska, rozpalonego na
brzegu w celu zwabienia i rozbicia statku, jest zagrożeniem, gdyż często przynosi utratę majątku,
niewolę lub śmierć. Na wystawie, oprócz tradycyjnych środków przekazu, pojawiły się również nowoczesne formy prezentacji multimedialnej z wykorzystaniem animacji 3D włącznie. Nowe technologie informatyczne wprowadzały w narrację wystawy oraz zbudowały uniwersalny kontekst
dla przedstawianych muzealiów. Unikatem w ekspozycji był, przywieziony ze Szwecji, oryginalny
galion ze statku „Georg”, który zatonął koło Skagen w 1857 r., a należał do gdańskiego kupca
i armatora Georga Lincka. W opinii zwiedzających wystawę tę należy uznać za ważne wydarzenie
w upowszechnianiu kultury morskiej, o czym świadczy także fakt objęcia nad nią patronatu przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Prezydenta Miasta Gdańska.
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Jubileusz 55-lecia Towarzystwa Przyjaciół CMM. Uhonorowani członkowie władz TP CMM z wręczającą odznaczenia wiceminister prof. Małgorzatą Omilanowską. Stoją od lewej: Tomasz Czayka, Robert Witkowski,
Lucjan Boroś, dr Fryderyk Tomala, Teresa Boguszewska, prof. Małgorzata Omilanowska, Apoloniusz Łysejko,
dr inż. Jerzy Litwin. Fot. Bernadeta Galus

Uwieńczeniem wspólnych wieloletnich starań działaczy Towarzystwa Przyjaciół i wszystkich
trzech dyrektorów Muzeum była decyzja Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana
Zdrojewskiego z grudnia 2013 roku, zmieniająca nazwę i status z dotychczasowego Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku na Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Decyzję tę ogłosiła
profesor Małgorzata Omilanowska, ówczesna wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego,
podczas uroczystości jubileuszu 55-lecia Towarzystwa. W ten sposób największa w Polsce placówka muzealna o profilu morskim została doceniona za intensywną pracę nad ochroną i popularyzacją morskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za wieloletni, wszechstronny
rozwój, tworzenie nowych oddziałów w całym województwie pomorskim, opiekę nad „Darem
Pomorza” i „Sołdkiem”, prowadzenie podwodnych badań archeologicznych, ożywioną działalność wystawienniczą, naukową i edukacyjną oraz współpracę z zagranicą.
Przejście dr. inż. Jerzego Litwina na w pełni zasłużoną emeryturę zamyka w dziejach
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku niezwykle ważny etap, w którym rozwinęło się
ono na imponującą skalę. Dyrektor Jerzy Litwin pozostawia po sobie wielką spuściznę i bardzo
cieszymy się, że w jej tworzeniu swój udział miało Towarzystwo Przyjaciół Narodowego Muzeum
Morskiego. Mamy nadzieję, że w naszym przyjaznym gronie – do którego należy już od 41 lat –
będzie mógł nadal, tym razem spokojnie, bez obciążeń administracyjnych i prawnych, rozwijać
i realizować swoje pasje i zainteresowania.
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Jak Towarzystwo pozyskało latarnie morskie

W

początku lat dziewięćdziesiątych
rozpoczęły się przemiany polityczne,
które spowodowały zmiany w strukturach
i funkcjonowaniu służb i instytucji państwowych. Dotyczyły one również instytucji
związanych z gospodarką morską. Uchwalona w 1991 r. przez Sejm RP ustawa o hydrografii utworzyła państwową służbę hydrograficzną, złożoną z oddziałów i komórek podporządkowanych urzędom morskim
oraz sił Służby Hydrograficznej Marynarki
Wojennej. Powstałe wówczas Biuro Hydrograficzne Rzeczypospolitej Polskiej (BH
RP) podporządkowane zostało Ministrowi
Transportu i Gospodarki Morskiej.
Nowa instytucja przejęła od urzędów
morskich (jednostek administracji państwowej) m.in. oznakowanie nawigacyjne, którego elementem były latarnie morskie polskiego wybrzeża. Wśród nich znalazła się latarnia morska w Rozewiu, w której Muzeum
Morskie w Gdańsku wspólnie z Urzędem
Morskim w Gdyni podjęło w 1963 r. inicjatywę utworzenia stałej ekspozycji. Rok później
Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Morskiego
objęło opiekę nad tą wystawą – zwaną czę- Latarnia morska w Helu, 1923, akwarela, papier. Ze zbiosto Muzeum Latarnictwa Morskiego. Dzięki rów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
temu Towarzystwo uzyskało dodatkowe
środki na swoją działalność statutową. Pomimo że Muzeum prowadziło aktywną działalność
w wielu dziedzinach, moja wiedza o nim w latach 70. i 80. XX w. była bardzo skromna. Zmieniło
się to z chwilą objęcia stanowiska dyrektora BH RP w roku 1991, a związane było z działalnością
Towarzystwa w latarni morskiej Rozewie. Dzięki frekwencji, utrzymującej się na poziomie powyżej 70 tys. zwiedzających rocznie, Towarzystwo mogło wspierać zarówno Muzeum, jak i Biuro
Hydrograficzne RP. Wsparcie polegało przede wszystkim na pomocy finansowej przy zakupie
dzieł sztuki dla Muzeum i remontach latarni Rozewie pod kątem bezpieczeństwa zwiedzających.

123

Apoloniusz Łysejko

Latarnia Rozewie im. Stefana Żeromskiego. Fot. Apoloniusz Łysejko

W roku 1991 zmieniła się dyrekcja Muzeum: dyrektorem został dr hab. Andrzej Zbierski,
a wicedyrektorem do spraw merytorycznych – adresat tego opracowania, dr inż. Jerzy Litwin.
Nawiązanie kontaktów z Biurem przypadło dyrektorowi Litwinowi. W lutym 1992 roku doszło do pierwszego spotkania przedstawicieli Biura, Muzeum i Towarzystwa. Odbyło się ono
w Narodowym (wówczas jeszcze: Centralnym) Muzeum Morskim. Dr inż. Jerzy Litwin reprezentował wówczas również Towarzystwo, zaś delegatem Biura Hydrograficznego oprócz mnie
był główny specjalista Henryk Koszka. Strony zadeklarowały chęć współpracy i utrzymania
Muzeum Latarnictwa w Rozewiu, wobec czego postanowiono przygotować porozumienie, dotyczące prowadzenia działalności wystawienniczej przez Towarzystwo w latarni morskiej Rozewie.
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Latarnia Rozewie II w 2015 roku, ze zrekonstruowaną staraniem Towarzystwa
Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego laterną. Fot. Apoloniusz Łysejko

Jak dziś pamiętam tę wizytę w Muzeum Morskim, w lutym 1992 roku. Nasz kontakt przebiegał w przyjaznej atmosferze. Dyrektor poinformował o zadaniach Muzeum i roli
Towarzystwa, a ja – o planach i zamierzeniach nowo powstałej instytucji. Dyrektor oprowadził nas po salach wystawowych. Naszą uwagę przykuły szczególnie eksponaty poświęcone
Marynarce Wojennej, w której służyliśmy ponad 25 lat – nie tylko współczesne, ale też ilustrujące historię bitwy pod Oliwą. Zainteresowała mnie również działalność Towarzystwa, o której tak ciekawie opowiadał Dyrektor – wobec czego odpowiedziałem twierdząco na pytanie,
czy chciałbym zostać członkiem stowarzyszenia. Otrzymaną deklarację wypełniłem w marcu i wysłałem do sekretariatu Towarzystwa. 25 kwietnia 1992 r., w trakcie VIII Walnego
Zebrania Członków, przyjęto mnie do Towarzystwa i powierzono, jako II wiceprezesowi zarządu, obowiązek opieki nad zabytkami dziedzictwa morskiego, którymi są latarnie morskie.
Nie pamiętam już, czy w trakcie Walnego Zebrania, czy po nim zaświtała mi myśl przekazania
Towarzystwu opieki nad pozostałymi latarniami polskiego wybrzeża. Wiązałoby się to z uruchomieniem podobnej działalności jak w Rozewiu także w pozostałych latarniach morskich. Nie wiedziałem, jak propozycję tak znacznego rozszerzenia działalności odbierze Zarząd Towarzystwa.
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Odsłonięcie pamiątkowej tablicy na ścianie
latarni morskiej Stilo, ufundowanej z okazji
jej 100-lecia, 2006

Zwiedzający w oczekiwaniu na wejście do latarni morskiej podczas
Międzynarodowego Dnia Latarń Morskich

Okazja do rozmów nadarzyła się niemal natychmiast. Kolejne spotkanie ustalające treść porozumienia pomiędzy Biurem i Towarzystwem odbyło się 19 maja 1992 r. w siedzibie Biura, przy
ulicy Jana z Kolna w Gdyni. Uczestniczyli w nim członkowie Zarządu Towarzystwa w osobach
prezesa prof. Zygmunta Sójki i wiceprezesa Zbigniewa Grzywaczewskiego, kierownictwo Muzeum
reprezentowali dyrektor dr hab. Andrzej Zbierski, wicedyrektor dr inż. Jerzy Litwin i główna księgowa Teresa Boguszewska, Biuro natomiast oprócz mnie reprezentował główny inżynier Wojciech
Drozd. Zasugerowałem wówczas Towarzystwu przygotowanie i prowadzenie zwiedzania pozostałych latarń morskich. Goście wyrazili zainteresowanie nieoczekiwaną propozycją. Ustaliliśmy
listę latarń i podpisaliśmy rozszerzone porozumienie. Towarzystwo podjęło się obsługi ruchu turystycznego dodatkowo w 13 latarniach: w Krynicy Morskiej, Jastarni, Helu, Nowym Porcie, Stilo,
Czołpinie, Ustce, Jarosławcu, Darłowie, Gąskach, Kołobrzegu, Niechorzu i Kikucie.
Przed nami nastąpił okres przygotowania latarń do przyjmowania zwiedzających. Czasu
nie było dużo. Termin, jaki wyznaczyliśmy sobie na udostępnienie latarń, przypadał 1 czerwca
1992 r. Zarząd ochoczo zabrał się do nowych zadań. Przez 10 dni dokonaliśmy wizji lokalnych
w latarniach i określiliśmy zakres prac zapewniających bezpieczeństwo zwiedzających. Okazało
się wówczas, że warunki techniczne uniemożliwiają realizację zwiedzania latarń w Jastarni,
Nowym Porcie i Kikucie.
Zmiany organizacyjne w administracji terenowej wprowadzone pod koniec lat 90. spowodowały, że obecnie w naszej gestii pozostają cztery latarnie: Krynica Morska, Hel, Rozewie i Stilo.
Dzięki znajomości zawartej w lutym 1992 r. z dyrektorem Jerzym Litwinem, informacjom, jakich mi udzielił na temat działalności Towarzystwa Przyjaciół Narodowego Muzeum Morskiego
i jego zachęcie do wstąpienia w szeregi tego stowarzyszenia to właśnie Towarzystwu przypadło
zorganizowanie ruchu turystycznego w latarniach morskich. Nie wiem, czy był to właściwy ruch
z mojej strony, ale ocenią Państwo to sami. Już od 26 lat można zwiedzać polskie latarnie morskie od Krynicy Morskiej na wschodzie do Świnoujścia na zachodzie. Przez ten czas zwiedziło je
około 10 000 000 osób. Myślę, że trudno o lepszą promocję dla obiektów dziedzictwa morskiego.
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P

rzekazanie rudowęglowca „Sołdek” Centralnemu (dziś: Narodowemu) Muzeum Morskiemu
wiązało się z koniecznością opracowania koncepcji przystosowania statku do zadań muzealnych
oraz uzyskania na ten cel odpowiednich środków.
Zrodziła się wówczas idea powołania społecznej
organizacji wspierającej Muzeum w tym zakresie.
Powołane Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum
„Sołdek” zarejestrowane zostało oficjalnie 28 maja
1984 r. Towarzystwo, którego prezesem został prof.
Jerzy Doerffer, działało bardzo aktywnie do 17
lipca 1985 r., czyli do chwili udostępnienia statku
publiczności. Uznano, że Towarzystwo spełniło
swoje zadania i podjęto decyzję o zawieszeniu jego
działalności.
Realia zmieniającej się rzeczywistości oraz wymogów technicznych i eksploatacyjnych sprawiły, że po prawie 20 latach, 22 marca 2005 roku,
nastąpiło reaktywowanie Towarzystwa Przyjaciół
Statku-Muzeum „Sołdek”.
Reaktywacja Towarzystwa Przyjaciół StatkuGłównymi zadaniami Towarzystwa są: współ- Muzeum „Sołdek”, 2005: dyrektor CMM dr Jerzy
praca z Narodowym Muzeum Morskim w działa- Litwin, honorowy prezes prof. Jerzy Doerffer i preniach dla zachowania „Sołdka” dla przyszłych po- zes Towarzystwa prof. Bolesław Mazurkiewicz.
Fot. Ewa Meksiak
koleń i zdobywanie środków na ten cel, podtrzymywanie polskich tradycji morskich oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.
Dzięki staraniom udało się podnieść status Towarzystwa i od 18 października 2007 roku stało
się ono organizacją pożytku publicznego.
Towarzystwo ze swej natury jest organizacją nieco egalitarną i liczy obecnie około 90 osób.
Jego cele jednak – jak (może nieskromnie) uważamy – dzięki aktywnej postawie zarządu i członków realizowane są skutecznie, zarówno w zakresie działań dla utrzymania stanu technicznego
statku, jak i, szczególnie, w zakresie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej.
Udało się zorganizować sześć sympozjów dotyczących różnych zagadnień związanych
z „Sołdkiem” oraz panel poświęcony „Sołdkowi” w ramach organizowanej wspólnie z Europejskim
Centrum Solidarności, w październiku 2016 roku, konferencji „Historia Stoczni Gdańskiej”. Po
każdym z tych sympozjów powstała publikacja dostępna w Narodowym Muzeum Morskim.
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Nowa bandera na flagsztoku statku-muzeum, 2018. Fot. Wojciech Jóźwiak

128

Towarzystwo Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”

Jubileusz „Sołdka” – odnowienie poświęcenia statku, październik 2018 r. Fot. Wojciech Jóźwiak

Od reaktywowania Towarzystwa do śmierci 22 października 2017 roku, prezesem był prof.
Bolesław Mazurkiewicz, który dzięki swej energii i pozycji zawodowej nadawał naszym działaniom odpowiednią dynamikę i skuteczność. Podczas walnego zjazdu Towarzystwa 3 maja 2017
roku prezesem został adm. Piotr Stocki.
Od początku istnienia Towarzystwa Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek” jego członkiem był
dyrektor Jerzy Litwin. Brał udział prawie we wszystkich posiedzeniach zarządu, chyba że obowiązki służbowe nie pozwalały mu na to. Ponadto był inicjatorem i pomysłodawcą wielu działań
Towarzystwa.
Teraz, gdy dr inż. Jerzy Litwin kończy kapitańską wachtę na mostku Narodowego Muzeum
Morskiego, odczuwamy żal i niepewność. Mamy jednak nadzieję, że zachowa w pomięci wspólne działania, jakie – na miarę naszej niedoskonałości – realizowaliśmy na rzecz statku-muzeum
„Sodek”, by zachować go jak najdłużej: jako obiekt kultury materialnej, a przede wszystkim jako
dowód, jak wspólnym wysiłkiem wielu ludzi można, nawet w najtrudniejszych warunkach, zrobić coś, co pozornie wydaje się niewykonalne.
Nie żegnamy się, bo bez wątpienia będziemy nadal wspólnie działać w Towarzystwie
Przyjaciół Statku-Muzeum „Sołdek”. Życzymy natomiast dyrektorowi Jerzemu Litwinowi dużo
zdrowia i ochoty do uprawiania swoich pasji i zauroczeń.
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O

d lat sojusznikiem Narodowego Muzeum Morskiego w opiece nad „Darem Pomorza” jest
Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”.
Towarzystwo powstało jeszcze przed wycofaniem statku z eksploatacji, pod koniec 1980 r., jako
nieformalny „Komitet ds. Zagospodarowania Fregaty Dar Pomorza”, działający jako „dobudówka” Towarzystwa Miłośników Gdyni. Wiosną 1981 r. do prac Komitetu włączyło się Narodowe
Muzeum Morskie (wówczas pod nazwą: Centralne Muzeum Morskie – CMM), a wspólne wysiłki doprowadziły do wydania w czerwcu 1981 r. decyzji Ministerstwa Handlu Zagranicznego
i Gospodarki Morskiej o przekazaniu „Daru Pomorza” do CMM z dniem zakończenia jego służby
szkolnej. Pozwoliło to powołać w CMM komisję, której zadaniem było dokonanie inwentaryzacji
„Daru Pomorza” i przygotowanie instytucji do przejęcia statku. Jednym z członków tej komisji
został kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego mgr inż. Jerzy Litwin.

Komisja CMM, która od maja do sierpnia 1982 roku prowadziła spis inwentaryzacyjny „Daru Pomorza”.
Na pierwszym planie, od lewej: Adam Koperkiewicz (Dział Historii Żeglugi), Maria Węgrocka (Dział Historii
Portów), Jerzy Litwin (Dział Historii Budownictwa Okrętowego). Stoją, od lewej: Wiktor Fenrych (Dział Dokumentacji), Józef Skonka (Dział Edukacji), Alina Szpakiewicz (Dział Sztuki), Wojciech Duda (Dział Dokumentacji), Jacek Sieński (Dział Historii Wychowania Morskiego), Marek Twardowski (Dział Dokumentacji), Waldemar
Szczuka (starszy oficer „Daru Pomorza”), Stanisław Krajewski (Dział Dokumentacji), Edward Śledź (Dział Historii Żeglugi). Fot. Ewa Meksiak
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Prof. Bolesław Mazurkiewicz – długoletni Prezes Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”. Fot. Marek
Twardowski

Okładka pierwszego Informatora Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” (późniejszego „Biuletynu TPDP”)
z wizją jednego z wariantów posadowienia „Daru Pomorza” w doku

Prace komisji trwały ponad dwa miesiące, a protokolarne przekazanie statku nastąpiło 16
listopada 1982 r. Nie oznaczało to końca działań Komitetu – jego członkowie postanowili kontynuować działalność, ale w nowym charakterze. 21 marca 1983 roku w Urzędzie Wojewódzkim
w Gdańsku zarejestrowano Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza”. Prezesem jego Zarządu
został Antoni Studnicki (wówczas przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni), wkrótce zastąpiony na tym stanowisku przez wielce zasłużonego dla zachowania „Daru” profesora
Bolesława Mazurkiewicza.
Zadania Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” zostały określone w statucie – sprowadzały się do współdziałania z CMM w zachowaniu „Daru” dla następnych pokoleń w najlepszej
kondycji technicznej. Towarzystwo energicznie przystąpiło do gromadzenia funduszy, a wkrótce
sprecyzowany został główny cel – zapewnienie dla „Daru” stałego miejsca postoju. W ówczesnych warunkach najbardziej celowe wydawało się ustawienie statku w doku, a jedną z głównych
zalet była możliwość prowadzenia remontów niezależnie od wiecznie zapracowanych stoczni,
które niechętnie przyjmowały zlecenia od słabego finansowo klienta, jakim było CMM. Po raz
pierwszy idea ta została przedstawiona przez kpt. Kazimierza Jurkiewicza w 1981 r. na łamach
miesięcznika „Morze”. Potem była wnikliwie rozpatrywana przez fachowców współpracujących
z Towarzystwem, a na koniec – przez projektantów Biura Projektów Budownictwa Morskiego
„Projmors”, któremu zlecono wykonanie odpowiedniej dokumentacji. Prace projektowe ostatecznie zakończono w 1993 r., a w listopadzie 1993 r. Towarzystwo przekazało do CMM komplet
dokumentacji (jej koszt wynosił prawie 560 mln złotych) oraz 200 mln złotych na kontynuację
zadania (środki te ostatecznie przeznaczono na prace remontowe na DP).
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Jednak w tym czasie zmieniły się warunki działania
i idea doku przestała być atrakcyjna dla CMM. Stocznie
remontowe łaskawszym okiem spoglądały na CMM,
które stało się lepszym płatnikiem aniżeli niejeden drobny, prywatny armator. Koszty budowy doku okazały się
tak kosmicznie wysokie, że – w opinii Działu Statków
CMM – za pieniądze potrzebne na dok można by prowadzić remonty statku przez kilkaset (!) lat. W dodatku
fundusze pracowicie gromadzone przez Towarzystwo,
wskutek galopującej inflacji przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, stopniały do kwot niewystarczających nawet na rozpoczęcie inwestycji.
W tej sytuacji, przy niezmienionym celu podstawowym („zachowanie statku dla przyszłych pokoleń”) należało zmienić bieżące cele Towarzystwa.
Ostatecznie zmiana priorytetów działalności splotła
się początkiem nowego wieku oraz z jednym z kluczowych momentów w historii CMM, gdy jego dyrektorem w 2001 roku został dr inż. Jerzy Litwin.
W efekcie wspólnych ustaleń i podczas wielu narad postanowiono, że Towarzystwo Przyjaciół „Daru
Pomorza” skoncentruje się na gromadzeniu funduszy
potrzebnych na remonty statku oraz tworzeniu przychylnej atmosfery wokół statku – głównie poprzez
działalność propagandowo-wydawniczą oraz poprzez
rozbudowę siatki kontaktów z zaprzyjaźnionymi instytucjami. Co prawda jeszcze podczas Walnego Zjazdu
Towarzystwa w 2004 r. podtrzymywano ideę budowy
doku dla „Daru Pomorza”, ale omówienie nowego programu działania zdominowało tematykę Zjazdu.

Dyrektor NMM Jerzy Litwin podczas jednego
ze spotkań z Zarządem Towarzystwa. Fot. Marek Twardowski

Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”. Fot. Marek Twardowski
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Abp Tadeusz Gocłowski podczas mszy z okazji rocznicy podniesienia polskiej bandery na „Darze Pomorza”.
Fot. Marek Twardowski

Prezydium Towarzystwa podczas Walnego Zjazdu w 2004 r. Siedzą wiceprezesi – kpt. ż.w. Leszek Górecki
i mgr Lech Stefański, w środku stoi prezes – kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński. Fot. Marek Twardowski
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Wiceprezes Lech Stefański przemawia podczas zebrania TPDP. W głębi, z lewej dyrektor Jerzy Litwin, z prawej prof. Bolesław Mazurkiewicz. Fot. Marek Twardowski

Główny ciężar realizacji nowych zadań spoczywał w nowym wieku na członkach Zarządu,
którzy docierali do najwyższych władz i do najważniejszych osobistości, a wśród nich do
Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego, Marszałka Senatu, senatorów, posłów oraz przedstawicieli resortów i samorządów. W spotkaniach niejednokrotnie brał udział dyrektor CMM.
Kolejnym polem działalności były uroczystości i sesje historyczne organizowane na „Darze
Pomorza”. Tradycją stały się uroczyste spotkania w rocznice podniesienia bandery na statku
i konkursy Szkół Borchardtowskich, wspierane przez Towarzystwo.
Zaktywizowano działalność wydawniczą: kontynuowano coroczne wydania Biuletynu
Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza” oraz współfinansowano wydawanie przez CMM kolejnych tomów Studiów i Materiałów CMM w serii poświęconej historii zabytkowego żaglowca.
W marcu 2004 r. nowym przewodniczącym Zarządu Towarzystwa Przyjaciół „Daru Pomorza”
został prof. kpt. ż.w. Mirosław Jurdziński. Dotychczasowy przewodniczący – prof. Bolesław
Mazurkiewicz – na prośbę dyrektora CMM podjął się kierowania Towarzystwem Przyjaciół
„Sołdka”. Zmiany personalne nie wpłynęły na zmianę zadań Towarzystwa. Jedyna zmiana po
2004 r. dotyczyła ostatecznego zarzucenia idei budowy doku. Nadal koncentrowano się na pozyskiwaniu środków oraz na działalności promocyjnej. W dalszym ciągu zbierano fundusze, które
– w uzgodnieniu z Dyrekcją CMM – przeznaczano na remonty statku.
Kontynuowano tradycję uroczystych obchodów rocznic podniesienia polskiej bandery na
„Darze”, sesji historycznych oraz spotkań i konkursów dla młodzieży, w tym cykl spotkań
Dzień na „Darze Pomorza”, przygotowany przez kpt. ż.w. Leszka Góreckiego, w których w latach 2005–2007 wzięło udział 1800 młodych ludzi. Dużym sukcesem było zapewnienie (dzięki
energicznym działaniom Dyrekcji CMM i Zarządu Towarzystwa) stałej dotacji, przyznawanej
przez władze Gdyni na remonty statku. Z kolei członkowie Zarządu wielokrotnie wyjeżdżali
poza Trójmiasto na spotkania z młodzieżą i członkami Towarzystwa, a delegacje z głębi Polski
przybywały na „Dar”.
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Wizyta na „Darze” członków Toruńskiego Towarzystwa Tradycji Morskich, ściśle współpracującego z TPDP.
Fot. Marek Twardowski

Najbardziej spektakularnymi wydarzeniami tych lat było uczestnictwo „Daru Pomorza”
w zlocie żaglowców w lipcu 2009 r. i obchody 100-lecia wodowania „Daru Pomorza” w dniu
12 października 2009 r. Przygotowania do nich rozpoczęto dużo wcześniej – m.in. przeprowadzono remont statku połączony z dokowaniem. 5 lipca 2009 r. „Dar” stanął na gdyńskiej redzie
jako trybuna honorowa, z której zaproszeni goście obserwowali paradę żaglowców. Towarzystwo
i CMM wspólnie przygotowały i wydały zestaw publikacji (w tym książkę) poświęconych temu
statkowi.
W październiku 2009 r. obchody rocznicy wodowania statku miały bardzo uroczystą oprawę, a w ich skład wchodziła m.in. konferencja historyczna, nadanie odpowiednich odznaczeń
osobom zasłużonym dla zachowania statku oraz uroczyste podniesienie ceremonialnej bandery
statku.
Szczególne miejsce w działalności „Daru Pomorza” zajmują promocje książek, tzw. wodowania, często współorganizowane z Towarzystwem. „Wodowanie” książki różni się od zwykłej promocji tym, że książka poddana jest uproszczonemu rytuałowi chrztu morskiego. Autor książki
wybiera matkę chrzestną, która – maczając różę w szampanie – wypowiada formułę rozpoczynającą się od słów: „Płyń po morzach i oceanach, sław imię...”, po czym delikatnie skrapia owym
szampanem książkę. Pomysł takiej akcji promocyjnej poddany został w 1992 r. przez ówczesnego
wicedyrektora CMM Jerzego Litwina. Pierwsze „wodowanie” książki miało miejsce 2 kwietnia
1992 r., a książka autorstwa kpt. Karola Olgierda Borchardta nosiła tytuł „Znaczy równik na
rumbie”.
Do końca 2018 r. „zwodowano” w ten sposób prawie 200 tytułów, w większości o tematyce
morskiej. Ta formuła promocji, zapoczątkowana w naszym regionie przez CMM, została z powodzeniem wykorzystana podczas podobnych spotkań na „Błyskawicy”, „Darze Młodzieży”
i w innych instytucjach.
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„Dar Pomorza” na gdyńskiej redzie podczas zlotu żaglowców w 2009 r. Fot. Marek Twardowski

„Wodowanie” tomu wspomnień kpt. Krzysztofa Baranowskiego w 1995 r.
Fot. Ewa Meksiak

137

Stefan Krela, Marek Twardowski

Prace remontowe na „Darze Pomorza”: remont pokładu głównego i renowacja salonu komendanta. Fot. Marek
Twardowski

Wraz z upływem lat zmieniające się przepisy coraz bardziej ograniczały grono sponsorów,
jednak Towarzystwo Przyjaciół „Daru Pomorza” nadal odnotowuje sukcesy. Dzięki dobrej współpracy z władzami Gdyni i wspólnym staraniom dyrekcji NMM oraz kierownictwa Towarzystwa
nadal pozyskiwano dotacje na remonty statku. W 2011 r. dzięki kwocie 75 tys. zł przekazanej
przez Towarzystwo zakupiono pierwszą partię drewna iroko na remont pokładu śródokręcia, co
ułatwiło pozyskanie dalszych transz, z funduszów gdyńskich i ministerialnych. Pewną nadzieję
dało w 2012 r. przekształcenie Towarzystwa w organizację pożytku publicznego, co pozwalało
podatnikom indywidualnym dokonywać odpisu 1% z podatku.
W grudniu 2013 r. CMM zmieniło status na Narodowe Muzeum Morskie. Nie zmieniło to
zasad współpracy z Towarzystwem Przyjaciół „Daru Pomorza” i dobrego klimatu. Dzięki wspólnej trosce Muzeum i Towarzystwa przyszłość zabytkowego żaglowca jest zapewniona.

Dyrektor Jerzy Litwin na „Darze Pomorza” podczas jednej
z uroczystości. Fot. Marek Twardowski
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Muzeum na styku lądu i wody

W

2006 roku, podczas VIII Konferencji Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego we
Wrocławiu, poznałem dr. Jerzego Litwina. Od tamtego czasu zacząłem postrzegać muzeum z perspektywy wody: bałtyckiego morza, rzek Odry i Wisły.
Mam to szczęście, że mogłem kreować wizerunek kilku zachodniopomorskich muzeów,
w których pracowałem. To szczęście podwójne, bo zawsze miałem możliwość wyboru, gdzie będę
tworzył. Ta praca była spełnieniem wyobrażeń o muzeum o trwałym charakterze, służącemu
społeczeństwu i jego rozwojowi. Muzeum wolnym od nacisków, będącym zbiorem opowieści.
To wielkie wyzwanie realizowałem w grupie wytrawnych przyjaciół. W tym gronie jest również
Jerzy Litwin – dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Jako praktykujący od 1996 roku nauczyciel historii, dzięki mojej cioci Leokadii Ejsmont,
we wrześniu 2003 roku, trafiłem do mojego wymarzonego Niechorza – miejsca, gdzie spędzałem każde wakacje, i które traktowałem jako szczególne. Podjąłem pracę w Centrum Promocji
Rekreacji Gminy Rewal na stanowisku opiekuna Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Była to placówka, która właśnie wtedy otrzymała nową siedzibę w wyremontowanej willi z lat 30. XX wieku przy Alei Bursztynowej 28 w Niechorzu.
Historia Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu jest związana z tradycją miejsca,
gdzie rybołówstwo przybrzeżne było od niepamiętnych czasów jednym z podstawowych źródeł
utrzymania żyjących tu ludzi. Zmiany, jakie postępowały w Polsce w wyniku nowej sytuacji społeczno-ekonomicznej po roku 1989, wymusiły zastąpienie dotychczasowych źródeł utrzymania,
pobudzając do działania i wyjścia naprzeciw dynamicznie rozwijającej się gałęzi gospodarki – turystyce. Możliwości, jakie stwarzała obsługa ruchu turystycznego i coraz liczniej odwiedzający
wybrzeże wczasowicze, zachęciły do tworzenia nowych miejsc noclegowych oraz obiektów, które
zapewniałyby zaplecze kulturalne w sezonowo ożywiających się miejscowościach nadmorskich.
Myśl o utworzenia morskiego muzeum w Niechorzu – niewielkiej miejscowości wypoczynkowej na Wybrzeżu Trzebiatowskim, zrodziła się w sercu byłego rybaka łodziowego Henryka
Gmyrka, który wokół projektu zgromadził grono pasjonatów i orędowników utworzenia rybackiej ekspozycji. Pomysł, aby odwiedzający wybrzeże turyści mogli zapoznać się z charakterem
dawnej osady rybackiej oraz z odchodzącym do przeszłości etosem rybaka łodziowego był czynnikiem sprawczym, jaki towarzyszył od początku pomysłodawcy.
Jakże aktualne jest powiedzenie: „małe muzea są jak małe kraje – są, a mogło ich nie być”.
Istotnie, trzeba było pokonać wiele trudności i przekonać wiele osób, aby w niełatwym czasie
początków transformacji ustrojowej powstało muzeum.
W Niechorzu zawiązała się grupa inicjatywna, do której weszli mieszkańcy gminy Rewal:
Henryk Gmyrek – pomysłodawca muzeum i właściciel domu wczasowego „Jantar” w Niechorzu,
Sławomir Kropidłowski – nauczyciel historii z Pogorzelicy, Leokadia Ejsmont – emerytowany
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pedagog z Niechorza, Romana Moskwa – kierowniczka domu wczasowego „Zacisze” należącego do Funduszu Wczasów Pracowniczych, Jerzy Jasicki – rybak z Rewala, Stanisław Hoffmann
– właściciel firmy budowlanej, Szymon Jędrzejowski – sołtys Niechorza oraz kilkunastu sympatyków, jak: Franciszek Burakiewicz – DW „Świdnica”, Zbigniew Baszak – ówczesny radny z Rewala, Antoni Cichorek – radny z Rewala, Bogdan Polakiewicz – rybak z Niechorza,
Bożena Stachowska – właścicielka firmy „Upominek”, Grażyna Sędłak – późniejsza pierwsza pracownica muzeum i inni. Osoby te zaangażowały się w prace nad utworzeniem muzeum i pierwszej ekspozycji.
21 listopada 1992 roku powołany został Społeczny Komitet Organizacji Muzeum Rybackiego
w Niechorzu. Dzięki intensywnym staraniom Komitetu Rada Gminy Rewal przydzieliła na ten
cel budynek wraz z placem oraz fundusze konieczne na remont i adaptację całej nieruchomości
na potrzeby muzeum. Przy pomocy i życzliwości administracji Urzędu Gminy w Rewalu z sekretarz gminy panią Elżbietą Łonyszyn udało się wyremontować niewielki, poniemiecki budynek
z lat 20. XX wieku, przy ul. Marchlewskiego 66, we wschodniej części Niechorza.
Pismo z prośbą o pomoc przy utworzeniu ekspozycji muzealnej, podpisane przez ówczesnego wójta Józefa Gandurskiego, z datą 05.02.1993 r., adresowane było do prof. dr. Władysława
Filipowiaka, ówczesnego dyrektora Muzeum Narodowego w Szczecinie przy ul. Staromłyńskiej 27.
11 czerwca 1994 roku o godz. 16.00. otwarto Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Kolekcję
tworzyły eksponaty użyczone przez Henryka Gmyrka, Sławomira Kropidłowskiego, Zygmunta
Bancewicza, Jerzego Jasickiego, Muzeum Narodowe w Szczecinie oraz Szczeciński Urząd Morski.
Część pochodziła ze zbiorów marynistycznych Szkoły Podstawowej w Niechorzu, które przez
30 lat gromadziła Leokadia Ejsmont, a także zakupów, darów, depozytów i użyczeń. W powstaniu pierwszej wystawy dopomogli pracownicy Muzeum Narodowego w Szczecinie: etnograf
Waldemar Kopczyński i plastyk Elżbieta Kamińska. Waldemar Kopczyński aktywnie zaangażował się w proces twórczy budowy pierwszej ekspozycji. On też jest autorem pierwszego folderu
reklamującego nowe muzeum.
W ramach wernisażu, na estetycznie zaaranżowanym przez p. Elżbietę Kamińską placu koło
muzeum, odbył się piknik, na którym serwowano ryby przygotowane przez p. Barbarę Gmyrek.
Otwarcie Muzeum odnotowała lokalna prasa, oddział telewizji Szczecin, a także wiele razy przypominała o tym telewizja ogólnopolska.
W Muzeum Rybołówstwa Morskiego eksponowano łodzie, sprzęt do wyciągania połowów,
okazy ryb, miniatury sieci, sprzęt zabezpieczający żeglugę oraz dawne narzędzia połowowe, wypożyczane ze zbiorów szczecińskich, a pochodzące nie tylko z Europy, ale i Afryki. Wielkim
wsparciem dla muzeum były eksponaty wypożyczone przez kpt. ż.w. Józefa Gawłowicza.
Gabloty wypełniały dokumenty, zdjęcia pierwszych rybaków z Niechorza oraz fotografie rybackiej osady Kempa znad jeziora Resko Przymorskie – sprzęt, domostwa, łodzie. „Prezentowane
na wystawie przedmioty ukazują specyfikę zawodu rybaka, posługującego się w swojej pracy
określonymi narzędziami i sprzętem pomocniczym. Odnajdziemy tu modele sieci, kosze do
transportu ryb, żelazne kotwice, ościenie kowalskiej roboty, więcierze, typowy sadz do przechowywania ryb (miejscowa nazwa kibel) oraz przedmioty codziennego użytku. Zebrane w trakcie
tworzenia muzeum zabytki stanowią interesujący wycinek kultury pomorskiej, kształtowanej
przez określone warunki przyrodniczo-geograficzne” – tak pisał w pierwszym muzealnym folderze Waldemar Kopczyński. W części plenerowej prezentowano wystawę łodzi rybackich przekazanych przez rybaków jako dary dla muzeum.
Podczas wakacji prowadzono plenery malarskie przy współpracy z Akademią Sztuk Pięknych
w Poznaniu. Odbył się także plener międzynarodowy z przewagą malarzy skandynawskich.
Odwiedzający muzeum wpisywali się do Złotej Księgi. Byli też ofiarodawcy historycznych
przedmiotów, jak p. Stanisław Guziński z Gryfic. Od samego początku w muzeum pracowała
p. Grażyna Sędłak, która z sercem wprowadzała zwiedzających do świata historii rybołówstwa
bałtyckiego.
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Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu. Fot. P. Pawłowski

Placówka muzealna przez 9 sezonów letnich otwierała podwoje dla kolonistów i wszystkich
wczasowiczów. Ciasnota pomieszczeń przeszkadzała w rozwoju wystawiennictwa i pełniejszej
pracy muzeum. Rosnące zainteresowanie Wybrzeżem Rewalskim spowodowało, że administracja Gminy Rewal z Centrum Informacji Promocji Rekreacji została zobligowana do pozyskania
większego budynku z zapleczem na placówkę muzealną i skansen. W roku 2002 rozpoczęto starania, aby wyremontować dawny Klub FWP i przenieść tam muzeum – co stało się w lipcu 2003
roku. Od tej pory trwa nowy rozdział historii Muzeum Rybołówstwa Morskiego. Czas, w którym
autor artykułu miał możliwość realizować misję muzeum, będącego zarazem lokalnym centrum
kultury.
Interesująca jest historia samego budynku muzeum przy obecnej Alei Bursztynowej 28.
Zbudowano go w 1933 r. przy dawnej Waldstrasse (ul. Leśna); w przedwojennych informatorach
figurował pod numerem 33. jako Waldhaus Braun. Można tu było wynająć pokój z aneksem
kuchennym na wakacje. W owym czasie był to niezwykle okazały dom, którego właściciel jako
jeden z pierwszych w Niechorzu posiadał samochód i murowany garaż, z jedynym w miejscowości, głębokim kanałem do napraw podwozia. Na rozległej posesji znajdowała się niewielka stajenka dla kucyków. Właściciel dość regularnie podróżował do USA w celach zarobkowych. Ponoć
z każdej podróży przywoził nowy samochód. Pewnie dlatego przez długie lata dom nazywano
„willą Amerykanina”. Zaraz po zakończeniu działań wojennych, przez krótki okres, budynek
ten zamieszkiwał Stanisław Lipski, młody AK-owiec biorący udział w Powstaniu Warszawskim,
ukrywający się przed Urzędem Bezpieczeństwa na Pomorzu. Następnie w budynku przyszłego
muzeum, przy ulicy, która w owym czasie nazywała się już Powstańców, zamieszkał Zygmunt
Bancewicz, jeden z pierwszych osadników wojskowych w Niechorzu. Kiedy utworzony został
Fundusz Wczasów Pracowniczych, Zygmunt Bancewicz przeniósł się do innego domu i przez
bardzo długi okres trudnił się rybołówstwem. Z jego opowiadań wiadomo, że będąc jeszcze na
Syberii jako zesłaniec, przyrzekł rodzicom, że w przyszłości zostanie rybakiem – to właśnie ryby
uratowały życie tej jednej z tysięcy polskich rodzin zesłanych na „nieludzką ziemię”.
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W latach 60. XX wieku obiekt zyskał nazwę „Niechorzanka”. Utworzono w nim Klub
Krajowej Prasy i Książki pod patronatem Funduszu Wczasów Pracowniczych. Na piętrze po prawej stronie w małym pokoju znajdowała się biblioteka publiczna. W salach na piętrze, na prawo
od wejścia, ustawione były stoliki. Tuż pod schodami w małym pokoiku zainstalowano bufet,
w którym można było kupić kawę, herbatę, bezalkoholowe napoje butelkowe oraz paczkowane
słodycze. Na ścianie obok wejścia do bufetu wisiały tablice ze sklejki z odpowiednimi kieszeniami, w których znajdowała się codzienna prasa. Tygodniki i miesięczniki oprawione były w drewniane szczęki i zawieszone tuż obok na hakach.
W pierwszej sali na lewo od głównego wejścia znajdował się kominek – pozostałość po przedwojennym właścicielu. Tu również stało kilka stolików, a przy nich wygodne, szerokie fotele,
pozwalające zagłębić się w lekturze w ciszy i spokoju. W drugim pomieszczeniu na parterze,
po lewej stronie, urządzono salę telewizyjną. W latach 60. i 70. XX wieku nie każdy posiadał
w domu własny odbiornik telewizyjny. Radziecki telewizor o sporych rozmiarach stał na specjalnym stojaku, a naprzeciw niego ustawione były rzędy krzeseł.
W zimowe wieczory było tu cicho, ciepło i przytulnie. Hol oświetlała wykonana z ołowiu
lampa szczególnej urody. Pomiędzy ołowianymi ornamentami znajdowało się kolorowe szkło.
Trudno dzisiaj powiedzieć, co się stało z tym pięknym drobiazgiem. Naprzeciw drzwi wejściowych umiejscowiona była obszerna łazienka z okresu przedwojennego. Białe kafelki, umywalka
i przepastna ceramiczna wanna.
W roku 1980 utworzono w tym budynku (już przy ulicy Marchlewskiego) Gminny Ośrodek
Kultury. Działały koła zainteresowań: plastyczne dla dzieci, kurs tańca, koło strzeleckie. Młodzież
zbierała się wieczorami, aby porozmawiać ze sobą, pograć w bilard, szachy, warcaby lub posłuchać muzyki. Zakupiono aparaturę nagłaśniającą i w sobotnie wieczory młodzi ludzie spędzali
czas, bawiąc się przy ówczesnych przebojach.
Przez okres ok. 20 lat księgozbiór biblioteki rozrósł się i przeniesiono go na parter do sali
telewizyjnej. W latach 1980–1997 oprócz wypożyczania książek organizowano wieczory autorskie (m.in. Andrzeja Płosza – poety ziemi opolskiej), wieczory poezji religijnej przy nieistniejącej
już kapliczce, na miejscu której stoi dziś okazały kościół oraz wieczory fraszek żydowskich przy
ognisku i akompaniamencie gitary. Opiekunem zbioru bibliotecznego i aktywną animatorką kultury była wówczas Alicja Kinka z Niechorza.
W 1990 roku Andrzej Romanowski z Gryfic złożył wniosek o wydzierżawienie obiektu pod
prywatną działalność gospodarczą. Rada Gminy wraz z ówczesnym wójtem przychyliła się do
wniosku. Bibliotekę przeniesiono do innego budynku. Był to najgorszy okres w historii obiektu.
Został on mocno zniszczony i zdewastowany. Wiele osób wspomina dekadę, kiedy działała tu
hucznie dyskoteka „U Andruchy”...
W 2003 roku, po przenosinach do starannie wyremontowanej willi z lat 30. XX w., Muzeum
Rybołówstwa Morskiego stanęło przed możliwością poszerzenia oferty, zarówno wystawienniczej, jak i edukacyjnej i kulturalnej. Stałą ekspozycję „Rybołówstwo bałtyckie” powiększono
o nowe zbiory, a także wypożyczenia z innych muzeów o podobnym profilu.
Sprzyjający klimat współpracy z mieszkańcami i zielone światło ze strony władz gminy doprowadziły do zmiany oblicza placówki, która z obiektu funkcjonującego jedynie latem zamieniła się w działające całorocznie, lokalne centrum kultury.
Połączenie funkcji wystawienniczej z dydaktyczną stało się możliwe dzięki uzyskaniu dodatkowej powierzchni. Na stałe włączono do oferty lekcje muzealne, których tematyka jest mocno
osadzona w regionie i koreluje z misją muzeum. Do zakupionego biletu wstępu zaproponowano
oprowadzanie z przewodnikiem. Muzeum jako centrum edukacji regionalnej i lokalny dom kultury to nowa formuła, jaką wypracowywał od roku 2003 piszący te słowa.
Jakość życia kulturalnego niewielkiej nadmorskiej gminy podnosiły wówczas cykliczne imprezy, jakie proponowała niechorska placówka: spotkania pod nazwą „Ludzie i ich pasje”, podczas
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Leokadia Ejsmont prowadzi lekcję muzealną w Muzeum Rybołówstwa Morskiego, 2004 r. Fot. P. Pawłowski

których zaproszeni goście prezentowali swoje, często niecodzienne, hobby, czy też „Kulturalne
Czwartki” – cykl comiesięcznych spotkań z ludźmi ze świata kultury i sztuki. Prelekcje dotyczące
otwieranych wystaw okolicznościowych łączono z recitalami słowno-muzycznymi oraz rybackim poczęstunkiem.
Przy Muzeum działało od 2004 r. stowarzyszenie Forum Inicjatyw Młodzieżowych, skupiające młodzież gimnazjalną i licealną z terenu Gminy Rewal. Było ono alternatywną formą spędzania czasu wolnego, nakierowaną na działania artystyczne i aktywny wypoczynek. Forum
było zaangażowane w promocję małej ojczyzny poprzez odtwórstwo historyczne i prezentacje
rzemiosł dawnych jako jedną z form aktywności młodych ludzi.
W Muzeum po dziś dzień odbywają się spotkania wszystkich stowarzyszeń działających na
terenie Gminy Rewal. Pełni również funkcję punktu informacji turystycznej, gdzie można zakupić materiały krajoznawcze i promocyjne oraz wynająć przewodnika po wybrzeżu.
Współpraca z Muzeum Narodowym w Szczecinie oraz kontakty z kolekcjonerami i hobbystami zaowocowały organizacją wystaw czasowych, które średnio co cztery miesiące wzbogacają
ofertę muzealną. Wernisaże są również miejscem integracji społecznej, jaka dokonuje się w wyniku systematycznych spotkań na polu szeroko rozumianej kultury morskiej, w związku z tym, że
większość wystaw dotyczy tematyki regionalnej.
Z grupy inicjatywnej, która organizowała Muzeum, zawiązało się Stowarzyszenie Miłośnicy
Tradycji Rybołówstwa Bałtyckiego (SMTRB), którego celem jest promocja kultury rybackiej i wybrzeża. Jedną z form jego działalności jest organizowany corocznie (od 2004 roku, kiedy to
przypadała 10. rocznica działalności Muzeum Rybołówstwa Morskiego) festyn „Święto Śledzia
Bałtyckiego”, na który składają się występy artystyczne, prezentacja kuchni regionalnej oraz pokazy rzemiosł dawnych związanych z rybołówstwem. Stowarzyszenie pomaga merytorycznie
Muzeum, które do roku 2009 było administrowane przez komórkę Urzędu Gminy w Rewalu –
Centrum Informacji Promocji Rekreacji. Po utworzeniu w 2009 r. Gminnego Ośrodka Kultury
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w Rewalu, Muzeum Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu stało się jego częścią jako jedna z komórek organizacyjnych. Finansowe perturbacje, w jakie wpadła Gmina Rewal, doprowadziły do
likwidacji w 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury. Na całe szczęście rybackie muzeum przetrwało
ten trudny czas i obecnie znowu funkcjonuje jako samodzielna instytucja, trwając na straży tradycji i kultury.
Przyszłość, jaka rysuje się przed Muzeum, to poszerzanie oferty kulturalnej wraz powiększanie ekspozycji. Kolejnym ambitnym pomysłem twórców muzeum jest budowa Parku etnograficznego – skansenu rybackiego. Teren pod jego budowę przekazały władze Gminy Rewal w osobach
ówczesnego wójta Konstantego Tomasza Oświęcimskiego i jego zastępcy Roberta Skraburskiego.
W marcu 2006 r. podpisano stosowną umowę ze Stowarzyszeniem MTRB, przekazującą w dzierżawę atrakcyjne tereny w okolicy latarni morskiej w Niechorzu pod realizację inwestycji.
W kolejnych latach został wypracowany projekt budowy Parku etnograficznego. Jego pierwszym elementem jest postawiony w 2018 r. wiatrak koźlak. Podobny do 1945 roku stał nieopodal, na szczycie wzniesienia przy obecnej ul. Polnej. Należy mieć nadzieję, że szybko dojdzie
do budowy dalszej części rybackiego skansenu. Perspektywa przenosin Muzeum Rybołówstwa
Morskiego do nowej siedziby pozwala optymistycznie spojrzeć w przyszłość, jaka otwiera się
przed dynamicznie rozwijającą się miejscowością turystyczną, w której szacunek dla przeszłości
łączy się z teraźniejszością.
Realizując kolejne projekty wystawiennicze i kulturalne w niechorskim muzeum, w 2004
roku nawiązałem kontakt z Centralnym Muzeum Morskim i rozpocząłem korespondencję
z Wojciechem Ronowskim, pracującym w Dziale Rozwoju Portów. Zbierałem wówczas materiały na temat dawnej stacji ratownictwa morskiego w Trzęsaczu. Zaproponowałem, aby w porozumieniu z nowym właścicielem i Gminą Rewal utworzyć w małym ceglanym budynku na
klifie w Trzęsaczu – Muzeum Ratownictwa Morskiego. Podobne, jakie przez krótki czas działało
w Łebie. Kontakty z Centralnym Muzeum Morskim nasiliły się po VIII Konferencji Muzealnictwa
Morskiego i Rzecznego we Wrocławiu. Po wygłoszonym referacie nt. niechorskiego muzeum,
w ramach dyskusji, zaproponowałem, aby kolejna konferencja odbyła się w Niechorzu... Główny
organizator – dr inż. Jerzy Litwin, dyrektor Centralnego Muzeum Morskiego, moją (odważną, jak
dziś to widzę) propozycję przyjął z życzliwością. Jednoznacznie jednak stwierdził, że to chyba za
wcześnie... Było to bardzo dojrzałe podejście, które dało mi możliwość nieco lepiej przygotować
się do organizacji tak dużego i prestiżowego przedsięwzięcia.
Mimo wszystko nie rezygnowałem i zaproponowałem, aby pracownicy Centralnego Muzeum
Morskiego przyjechali do Niechorza w ramach Seminarium Muzealnictwa Morskiego i podróży studyjnej szlakiem dobrych praktyk. Spotkanie takie udało się zrealizować w Muzeum
Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu w drugiej połowie 2006 r. Grupie muzealników z Gdańska
przewodził dr Jerzy Litwin, którego zapamiętałem przede wszystkim jako człowieka otwartego.
Wsparcie, jakie wówczas poczułem, dodało mi wiele energii do dalszego działania jako animatora kultury w małym, gminnym muzeum. Zrozumiałem wówczas, że to tylko kwestia skali, i że
ciekawe projekty można realizować wszędzie, jeśli posiada się otwartą publiczność i wsparcie
koleżeństwa.
Rok później, wraz z delegacją członków Stowarzyszenia Miłośników Tradycji Rybołówstwa
Bałtyckiego, odbyliśmy rewizytę w Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku, przedłużając
naszą podróż o Hel i tamtejsze Muzeum Rybołówstwa. W swoim gabinecie przyjął nas wówczas
dyrektor Jerzy Litwin. Spotkanie to zapamiętałem na długo. Ze strony Jerzego Litwina padały
same konkrety. Nie zabrakło oczywiście czysto kurtuazyjnych gestów i rozmów, ale moją uwagę
zwróciło ogromne skupienie i poszanowanie czasu, jakie dotyczyło obu stron. Nie spodziewałem
się, że już wkrótce spotkamy się w całkiem nowych okolicznościach.
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III Seminarium Muzealnictwa Morskiego w Kołobrzegu. Fot. M. Markiewicz

12 maja 2008 r., w wyniku konkursu, objąłem stanowisko dyrektora Muzeum Oręża Polskiego
w Kołobrzegu, największej kolekcji militariów na Pomorzu. Uwzględniając wielkość i zakres
tego zbioru, jest to druga co do wielkości placówka o profilu wojskowym w Polsce, po Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie. Pięcioletnie doświadczenie w kierowaniu Muzeum Rybołówstwa
Morskiego w Niechorzu przełożyło się na mój zawodowy awans. Mocnym punktem w CV stała
się niechorska placówka i nawiązane tam kontakty.
Pomysł utworzenia muzeum w Kołobrzegu – symbolicznym miejscu walk 1. Armii Wojska
Polskiego oraz zaślubin Polski z Bałtykiem w marcu 1945 r. – zrodził się kilka lat po zakończeniu
II wojny światowej. Formalnie powstało 9 maja 1963 r., pierwotnie jako muzeum regionalne.
Podstawą zbiorów stały się zabytki archeologiczne, pochodzące z wykopalisk na terenie wczesnośredniowiecznego Kołobrzegu, prowadzonych przez prof. Lecha Leciejewicza, oraz kilkanaście zabytków pochodzących z przedwojennego muzeum, wydobytych z gruzów przez zasłużonego działacza krajoznawstwa Jana Frankowskiego. Muzeum zlokalizowano w odbudowanej
specjalnie w tym celu XV-wiecznej kamieniczce przy ul. ppor. Emilii Gierczak 5. Początkowo planowano nadać placówce charakter historyczno-miejski, później historyczno-morski. Ostatecznie
w 1966 r. zdecydowano się na profil historyczno-wojskowy. Obchody 1000-lecia Chrztu Polski
stały się podstawą do przekazania na potrzeby muzeum wieży kolegiaty kołobrzeskiej, w której
8 maja 1966 r. otwarto pierwszą wystawę historyczno-wojskową. Od tego momentu rozpoczęto
systematyczne gromadzenie zbiorów z zakresu historii wojskowości. W 1970 r. muzeum otrzymało nazwę: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, a w styczniu 1972 r. nadano mu statut i rangę
specjalistycznego, autonomicznego muzeum. W 1998 roku kołobrzeskie Muzeum zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów przy Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Obecnie Muzeum Oręża Polskiego to Oddział Dzieje Oręża Polskiego z XV-wieczną Kamienicą
Kupiecką, pawilonem wystawienniczym i ekspozycją plenerową, Oddział Historii Miasta oraz
otwarty w 2013 r. Kołobrzeski Skansen Morski. To jedno z najbardziej znanych muzeów w Polsce.
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Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu i jego ekspozycja plenerowa. Fot. M. Markiewicz

Wystawa „Zaślubiny z morzem”. Fot. A. Węgłowski

146

Muzeum na styku lądu i wody

Kamienica kupiecka z XV w. – pierwsza siedziba Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Fot. A. Węgłowski

Poprzez swoje działania i bogate zbiory jest ważnym miejscem spotkań na kulturalnej mapie dla
kolejnych pokoleń pasjonatów historii z całej Europy. Posiadana przez kołobrzeską placówkę kolekcja ma wysoką rangę w klasyfikacjach zbiorów muzealnych w Polsce i za granicą.
Stała ekspozycja „Dzieje oręża polskiego” przedstawia bogatą kolekcję, dokumentującą –
w układzie chronologicznym – historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Zwiedzanie kołobrzeskiego muzeum to prawdziwa lekcja historii techniki wojskowej.
Kolekcja została utworzona na podstawie świadectw pochodzących z wykopalisk archeologicznych. Na wystawie prezentowane są groty strzał, ostrogi, włócznie i topory, średniowieczna broń
drzewcowa, kolna, sieczna i miotająca. Bogato reprezentowane są eksponaty dotyczące walk na
morzu (kompas, kotwice, modele okrętów) oraz kolekcja XVIII-wiecznych szabli, karabeli, lanc,
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Pałac Brauschweigów – Muzeum Historii Miasta oddział Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu.
Fot. M. Markiewicz

pocisków artyleryjskich i luf armatnich. Muzeum posiada jeden z bogatszych w Polsce zbiorów
uzbrojenia, wyposażenia i umundurowania żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej
oraz unikatową kolekcję mundurów oddziałów paramilitarnych. Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów, broni pancernej i artylerii eksponowanej w sali techniki oraz na wystawie
plenerowej.
Na uwagę zasługuje panoramiczny obraz „Kołobrzeg 1945. Ostatni Bój” autorstwa Stefana
Garwatowskiego (olej na płótnie) wraz z dioramą przedstawiającą m.in. artefakty znalezione na
terenach walk o Kołobrzeg i na Pomorzu.
W charakter miasta dobrze się wpisuje otwarta w 2009 r. część wystawy głównej poświęcona Zaślubinom z morzem. Ekspozycja ukazuje wszystkie znane i rozpoznawalne fakty z historii
związane z zaślubinami z morzem – od symboliki wody jako pramaterii wszechświata poprzez
uroczyste ceremonie zaślubin we wczesnym średniowieczu, aż do ważnych dla polskiej racji stanu
wydarzeń, które towarzyszyły powrotowi Polski nad Bałtyk – zaślubin w Pucku i w Kołobrzegu.
W ramach wystawy stałej zwiedzający doświadczają kilku ważniejszych odsłon z kart historii oręża; są to kolejno: czasy Chrobrego i Krzywoustego na Pomorzu, bitwa pod Grunwaldem,
wojna siedmioletnia i kampanie napoleońskie w 1807 r., polskie drogi do niepodległości (czasy zaborów i okres I wojny światowej), 20-lecie międzywojenne, polska kawaleria we wrześniu
1939 r., przebieg II wojny światowej, Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie, formowanie się 1. Armii
Wojska Polskiego na Wschodzie, przebieg kampanii 1944–45, walki o Wał Pomorski i Kołobrzeg,
ceremonie zaślubin z morzem w 1945 r. oraz forsowanie Odry i przebieg operacji berlińskiej.
Na wystawie można także obejrzeć prezentacje poświęcone historii polskiego lotnictwa, w tym
upamiętnienia polskich pilotów zmarłych tragicznie w katastrofie samolotu CASA w 2008 r.
w Mirosławcu.
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Ekspozycja plenerowa prezentuje artylerię, pojazdy pancerne i samoloty używane w Wojsku
Polskim w trakcie II wojny światowej i po 1945 r.
XV-wieczna Kamienica Kupiecka, jedna z pierwszych siedzib kołobrzeskiego muzeum (obecnie udostępniana na wystawy czasowe), jest jedynym zachowanym zabytkiem późnogotyckiej
architektury w regionie. Pełniła rolę domu mieszkalnego oraz funkcje handlowe. Kamienicę zamieszkiwała rodzina hanzeatyckiego kupca. Budynek był wielokrotnie przebudowywany i restaurowany. Przed II wojną światową, dzięki staraniom dr. Otto Dilbbelta, pełniła rolę muzeum
– znajdowała się tu ekspozycja poświęcona Joachimowi Nettelbeckowi (organizatorowi obrony
cywilnej miasta w 1807 r.). Zniszczona podczas wojny, w latach 1957–63 została zrekonstruowana i dostosowana do potrzeb Muzeum Oręża Polskiego. W czasie prac restauratorskich odsłonięto gotycką cegłę, ostrołukowy portal, zachowano także średniowieczny układ pomieszczeń. Kamienica znajduje się na trasie szlaku hanzeatyckiego wytyczonego przez Europejski Szlak
Gotyku Ceglanego (European Route of Brick Gothic). Od wielu lat jest wykorzystywana jako
miejsce do prezentacji wystaw czasowych i działań edukacyjnych. Na pierwszym piętrze i w piwnicach mieszczą się magazyny muzealne.
Oddział Historii Miasta ma swoją siedzibę w XIX-wiecznym, empirowym Pałacu
Braunschweigów przy ul. Armii Krajowej 13. Znajdują się tutaj ekspozycje stałe, poświęcone historii miasta Kołobrzeg oraz unikatowej w skali kraju kolekcji miar i wag. W reprezentacyjnej Sali
Plafonowej odbywają się konferencje, spotkania i koncerty. Dla mieszkańców i turystów muzeum
udostępnia bogate zbiory specjalistycznej biblioteki.
Dzieje Kołobrzegu to podróż w czasie, która rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto-twierdzę i uzdrowisko.
W niezwykły klimat, jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności,
wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Idąc śladem najstarszego osadnictwa, zwiedzający mogą podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i sposoby warzenia soli. Wielkoformatowe panoramy XV-wiecznego miasta i portu towarzyszą zabytkom obrazującym wytwórczość dawnych rzemiosł: garncarstwa, snycerstwa, tkactwa, szewstwa,
rybołówstwa, rolnictwa oraz wytwory sztuki zdobniczej, pochodzące z pracowni rogowniczej
i bursztyniarskiej. W klimat kupieckiego miasta przenoszą nas sakiewki, odważniki, denarki kołobrzeskie oraz świadectwa handlu i importów: ceramika i kamionka. Poznajemy także style życia dawnych mieszkańców (zabytki łowieckie i jeździeckie, elementy wyposażenia pielgrzymów
czy kości i pionki służące do gier i zabaw) oraz ich życie codzienne (naczynia, lampki oliwne, łyżki, wyposażenie mieszkań). Historia miasta to także zabytki sztuki sakralnej. Muzeum posiada
w swojej kolekcji unikatową XIII-wieczną figurkę św. Jana Ewangelisty z drewna cisowego, kopię
XIV-wiecznej antaby z Bazyliki, rzeźby z kościołów środkowopomorskich, kielichy mszalne, znaki pielgrzymie. Dopełnieniem historycznej podróży jest prezentacja multimedialna, pokazująca
Kołobrzeg z przełomu XIX i XX wieku oraz jego najważniejsze zabytki.
Ciekawym zasobem kołobrzeskiej placówki są zbiory metrologiczne. Kolekcja narzędzi pomiarowych jest jedną z największych i nielicznych o tej tematyce w Polsce. Cenne zabytki metrologiczne to bogaty zbiór wag (szalkowych, sprężynowych, przesuwnikowych, dziesiętnych),
którego ozdobą jest kołobrzeska waga ratuszowa z 1680 r. Oczy zwiedzających przykuwają
także akcesoria do wag – odważniki oraz kolekcja naczyń pomiarowych. Zbiory uzupełniają
specjalistyczne miary warsztatowe: zegarmistrzowskie, szewskie, drukarskie i geodezyjne. Na
uwagę zwiedzających zasługuje odważnik z herbem Gdańska oraz kolekcja wag typu Berangera
i Robervala.
Podejmując w 2008 roku pracę w kołobrzeskim muzeum, za cel postawiłem sobie zmianę jego
oblicza, poprzez poszukiwanie nowych form wyrazu i nawiązanie kontaktów z szeroko rozumianą publicznością. Zmiany scenografii ekspozycji stałej, nowe wystawy czasowe, które w swojej
narracji wykorzystywały nowoczesne rozwiązania techniczne, uruchamianie zabytków techniki,
działalność wydawnicza, wzbogacanie oferty edukacyjnej czy organizacja wydarzeń o charakterze masowym – to przykłady realizacji pomysłów na nowoczesne muzeum w sercu miasta.
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Dr Jerzy Litwin otwiera X Konferencję Polskiego Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego
w Kołobrzegu – 12–15 maja 2010 r. Fot. M. Markiewicz

W otaczającej nas rzeczywistości kulturalnej: masowości kultury, globalizacji, reguł wolnego
rynku, turystyki aktywnej, różnych form spędzania czasu wolnego, również i muzea ulegają ciągłym przemianom. Przede wszystkim zmienił się odbiorca i jego potrzeby. Konfrontuje on swoje
wyobrażenia i oczekiwania z muzealną rzeczywistością. Jak w takiej sytuacji realizować misję
muzeum, by nie ulec nadmiernej komercjalizacji i masowym gustom? Przede wszystkim poprzez
popularyzację programów ambitnych. Ważna także staje się forma przekazywanych treści: czy
to poprzez konkursy dla dzieci o historii ich własnego miasta, czy organizację podróży studyjnej
szlakiem Twierdzy Kołobrzeg w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. Spektakl historyczny
„Bój o Kołobrzeg” zyskał rangę markowej imprezy masowej reklamującej miasto. To modelowy
przykład współpracy ze stowarzyszeniami i instytucjami. Coraz częściej odbiorca staje się aktywnym uczestnikiem muzealnych wydarzeń. Z myślą o dialogu zaproponowaliśmy spotkania z cyklu „Ludzie i ich Pasje”, program partnerski Honorowa Adopcja Zabytków, wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a z myślą o najmłodszych – Ferie z historią, czy też w formie
wolontariatu ratowanie zabytków techniki wojskowej – akcja oczyszczania 19 Baterii Artylerii
Stałej. Muzeum stało się swoistym domem kultury, wcielającym w życie idee trzeciego miejsca.
Wszystkie realizowane działania wynikały z bieżących obserwacji i reakcji na zmiany społeczno-kulturowe. To także dowód na zmienność koncepcji muzeum. Nie jest to już statyczna
świątynia muz z odwiecznymi napisami „nie dotykać”, ale pole aktywnej kreacji: kształtujemy
bowiem nie tylko swój wizerunek, ale i naszego odbiorcę.
Można by powiedzieć że kluczowy dla Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu był rok
2010. Pod hasłem „Trzymajmy się Morza!” zrealizowaliśmy szereg działań, uświadamiających
rolę Morza Bałtyckiego w strategii rozwoju miasta Kołobrzeg i powiatu kołobrzeskiego. Dzięki
decyzji dr. Jerzego Litwina, dyrektora Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, w dniach
12–15 maja 2010 r. byliśmy organizatorami prestiżowej, X Jubileuszowej Konferencji Polskiego
Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego. Otworzyliśmy wystawę z okazji 92. rocznicy utworzenia
Ligi Morskiej i Rzecznej, prezentującą jedną z najbogatszych kolekcji legendarnej organizacji
społecznej. Opublikowaliśmy także projekt kołobrzeskiego skansenu morskiego w oparciu o posiadane zabytki morskie, pozwalający wykreować Kołobrzeg jako ważne miejsce na wybrzeżu.
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Kołobrzeski Skansen Morski. Fot. M. Markiewicz

Muzeum jako jedyne w Polsce posiada dwa okręty wojenne udostępnione do zwiedzania: ORP
„Fala” i ORP „Władysławowo”. Projekt ekspozycji plenerowej opartej o zabytki morskie z kolekcji
muzeum zrodził się w momencie pojawienia się trudności z uzyskaniem miejsc postojowych dla
okrętów muzealnych w kołobrzeskim porcie. Na zlecenie muzeum wykonano koncepcję programowo-przestrzenną. 30 września 2010 r. muzeum podpisało umowę użyczenia z Bałtyckim
Hufcem Morskim ZHP na 10-letnie użytkowanie terenu Harcerskiego Ośrodka Morskiego przy
Reducie Solnej w Kołobrzegu. Już wówczas byliśmy pewni, że muzeum na wolnym powietrzu
stanie się nie tylko atrakcją turystyczną, nawiązującą do morskich tradycji miasta, ale i czynnikiem rozwoju gospodarczego. Od pomysłu do przemysłu nie minęło wiele czasu, gdyż już 2013 r.
otwieraliśmy podwoje Kołobrzeskiego Skansenu Morskiego.
Było to wielkie wydarzenie dla wszystkich muzealników morskich i rzecznych. To właśnie do
nowo otwartej placówki w 2014 r. trafiły, jako depozyty, zgromadzone w Centralnym Muzeum
Morskim morskie armaty przeciwlotnicze czy miny morskie. Po raz kolejny życzliwość dr. Litwina
sprawiła, że kołobrzeskie muzeum otrzymało wymierne wsparcie.
Na początku 2015 roku moje życie zawodowe znowu skręciło ku rzece Odrze. Polem doświadczalnym dla kolejnych realizacji stała się Cedynia. To właśnie tu w 1998 roku stawiałem
swoje pierwsze kroki jako współorganizator cedyńskich spotkań z historią i inscenizacji Bitwa
pod Cedynią. Po blisko 20 latach wróciłem na to samo bitewne pole. Obejmując funkcję dyrektora Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, w którego strukturach znajdowało się Muzeum
Regionalne w Cedyni, przystąpiłem do snucia planów o Muzeum Odry. Naturalnych sprzymierzeńców tej koncepcji upatrywałem w Lidze Morskiej i Rzecznej i oczywiście w Centralnym
Muzeum Morskim z jego szefem na czele.
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Dr Jerzy Litwin w Muzeum Regionalnym w Cedyni.
Fot. M. Markiewicz

W planach mieliśmy organizację jednej z kolejnych edycji Konferencji Polskiego
Muzealnictwa Morskiego i Rzecznego, co
możliwe było w oparciu o dawne opactwo cysterek i działający tam obecnie hotel. Na rozpoznanie możliwości realizacji konferencji
w historycznej Cedyni nad Odrą przyjechał
w październiku 2016 r. osobiście dyrektor
Narodowego Muzeum Morskiego – dr Jerzy
Litwin.
Jednak rok później czekało na mnie już
nowe wyzwanie: objąłem stanowisko dyrektora Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie –
stolicy polskich skrzydeł. Tu również staram
się wypełniać postulaty muzealników morskich i rzecznych, m.in. organizując pierwsze
zaślubiny z Wisłą w Roku rzeki Wisły 2017
i kierując uwagę mieszkańców na potencjał
przecinających miasto rzek: Wisły i Wieprza.
Podległe mi muzeum wpisało się w utworzony przez Narodowe Muzeum Morskie Szlak
Muzeów Rzeki Wisły.

Ekspozycja plenerowa Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie. Fot. J. Zagożdżon

Z perspektywy czasu widzę w spotkanym na mojej zawodowej ścieżce dr. Jerzym Litwinie
swojego mistrza. Muzealnika spełnionego i dzielącego się swoim doświadczeniem. Choć tak często wspominał mi o samotności dyrektora w podejmowaniu trudnych decyzji… Łatwiej mi było
iść, wiedząc, że nie jestem sam.
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On the Social and Ideological Barriers of Knowledge

T

he present-day use of archaeology, not least its maritime or ship variety, is highly suggestive
of nationalist retrospect and symbols in this category. This is obvious: fairly early on, CarlOlof Cederlund pointed out that the Viking ship imagery was valid for Denmark and Norway, the
regal ship, the 17th century man of war was valid for Sweden, and the medieval cog for Germany.1
All these images are based on actual ship finds. For each country they serve as metaphors of their
respective great age. Taking an objective attitude, our science would do well to expose research
strategies based on such unscientific and subjective attitudes and, for that matter, any associated
prejudice. For the subject matter of this article, however, they all efficiently demonstrate the
powerful nature of symbols and metaphors, now as well as when the vessels were built and used.
Just a reflection on the choice of the murderous but immensely popular Viking Age. The
superficial signals of the Viking Age – proper, large-scale overseas voyages, raids and commerce
– would have been inconceivable without the versatile technical qualities of the ship type of the
age. In particular, the introduction of the sail and its adaptations to the hull must have been
a prerequisite. But the ship also stands as a symbol for various aspects of social life, such as pagan
religion, certainly also with Christian connotations, the onboard fellowship, the rowing crew
structure with implications for social structure and territorial divisions, as well as for a spirit of
“mercantile” adventurism among the magnates. Metaphors, some of pars-pro-toto type, on the
significance of the stem post or the mast and its sail, underline the ideologies and technologies
of seafaring and shipbuilding. The classical long ship follows the emphasis of this time of its
dominant groups. The metaphoric quality of sail and fleets stands for a new kingship – the sea
kings, replacing local chieftains at the top. The ship has become – or rather remains – a power
symbol.2
Being more or less a contemporary of Erik Lönnroth, a modern Swedish historian, I sympathise
in several ways with a quotation on the Viking Age from a review of his in 1947:3
“It is a magnificent testimony that the skalds offer on the spirit of the Viking Age. But
it is monotonous and its meaning is terrible. Behind the gorgeous imagery is a sea and
a world as desolate as the empty eyes of the dragon heads, where the long ships rested
as little as wind, waves and the rapaciousness of men.” (my translation)
But the Iron Age is definitely not only the Viking Age. I have chosen to look at some crucial finds
from the whole epoch as showpieces, indicating at the same time that all are at least as interesting
as the later Viking (Age) ships at the end. They all appear during a period when the sail had been
used in the Mediterranean for thousands of years, and in fact had also been known in the North
and finally used there:
1
2
3

Cederlund 1994, 1997.
E.g. Ødegaard 2002, cf Westerdahl 1996, 2011, 2015b.
Lönnroth 1961:12.

155

Christer Westerdahl

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Hjortspring, Denmark, c. 350 BC. Paddled. Large war canoe.
Halsnøy, Norway, c. 350 AD. Rowed. Fragments of a small boat.
Nydam I, etc., Denmark c. 200-320 AD. Rowed. Large galley-types.
Björke, Sweden, c. 400 AD. Rowed. A small boat.
Sutton Hoo, England, c. 620 AD. Rowed. Large barge-type ship.
Kvalsund I-II, Norway, c. 720 AD. Rowed. Includes a small boat.
Oseberg, Norway, c. 820 AD. Rowed and sailed, has mast and sail. Large ship.
Gokstad, Norway, c. 900 AD. Rowed and well adapted to sail. A large ship. The find
includes small boats.
9) Ladby, Denmark, probably late 10th century AD. A large rowing barge, presumably
equipped normally with mast and sail.
10) Skuldelev III, Denmark, c. 1050 AD, a small sailing cargo ship.4
As will be easily noted, the transition from rowing to sailing boats in the North seems
archaeologically to be quite late, in the beginnings of the Viking Age.5 This is rather surprising to
a modern mind, since the Roman sail was known in the North since the Age of Migrations, c. AD
500. The delay belongs to those features which might be explained by social and symbolic aspects
rather than technological shortcomings.6 As I see it, this is an extremely important evaluation.
Man is not only a rational creature, homo sapiens sapiens is also very socially destined and at the
same time a homo magicus et religiosus.
When it comes to the Swedish regal ship during the 17th century, the underlying interest is
bound up with a time of national glory, with Sweden temporarily a great power in Europe.
The only fairly sympathetic example, that of the German cog, rests on its pacific use in the ship
commerce of the High Middle Ages. However, even this national metaphor depends on historical
factors, a reversal of the German self-image, from aggressive warlike features to peaceful trading
and organisation. Nationalism and even inverted nationalism is, of course, a social product.
The hard way.
By a symbol or a metaphor, which could in itself be made a somewhat abstruse category, I mean
something that stands for something else, in a way a substitute, something which stands in
something else’s stead. The power of such images is seemingly irresistible. Yet, function is
important. You have to know what utility is and what heavy manual labour is to understand the
meaning of labour-saving methods and devices, or – in this case and perhaps more importantly
– the reason for their absence.
Of course, we will have to be familiar with the process of building ships, the choice of timber
species, the implements used, the building sequence, to be able to reconstruct the prehistoric ships
themselves. But we also need them to understanding the symbolic aspects. This has nowhere been
tried in earnest for quite understandable reasons. The gap between technology and hermeneutics
appears large, although it does not need to be at all.
However, boatbuilding with archaeological ambitions has been done in a very tangible way
in our own time. A large number of so-called replicas or reconstructions of archaeological ship
finds have been made during the last 25 years. During the 1980s and 90s in Denmark I was much
impressed by the uncompromising authenticity of the archaeological reconstruction work. No
effort was spared, and few labour-saving devices were applied. And I was not just a by-stander.
From 1983 onwards I participated in part of the documentation of year-rings and the location of
the heartwood (the nuclear part of a log) for the accurate selection of technique when splitting the
4
5

6

No need for a mass of references here!
The latest arguments on the first sailing ships concerns the Salme boat and mass graves in Estonia around 750. Although
nothing remains of their wood, it is claimed that a keel is visible (a keelson would be more indicative). Fragments of textiles
covering the dead are thought to have been derived from sail cloth
Westerdahl 1995b, 2015a, 2015b.
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oak. I hammered the wedges of the log. I used a broadaxe in shaping the planks. This learning process helped
my future views. In several texts I defended the spirit
of using the analysis of actual archaeological finds and
authentic reconstructions against ship reconstructions
of the British archaeologists based on pictures in the
Mediterranean (the trireme7) and the more or less
half-hearted Swedish and other “Viking” works in the
Baltic (Krampmacken etc.), of course including the
trials of the ship inside present-day Russia.8 Besides,
the use of portages with Scandinavian clinker-built
ship types could be severely criticised by way of
contemporary historical sources. It is probable that
the journey most often was undertaken with native
monoxylai of Slavic type.
The context and the behaviour of the crews of the
ships can certainly be discussed and reconstructed to
some extent but without any pretence of authenticity.
“The past is a foreign country,” as was long ago pointed
out early by philosophers of history.9 The cognitive
world of the past is the most difficult part of it all. The
techno-practical process can be reconstructed, and it
should be carried out, certainly, in the painstaking Fig. 1. The Tullstorp runic stone, Skåne
way of the Danes. For this is the only part that can be (Scania), Sweden from the late 10th century.
Ships of power? After Detlev Ellmers.
reconstructed in a tangible way.
But I want to point out that even the statement “this is the only part that can be reconstructed”
has a serious flaw. Since the archaeological find is the model, to reconstruct the modern replica,
the builder at first has to make his reconstruction on paper, preferably resulting in a model of
diminished size and possibly in a material other than wood.
The Iron Age ship builder built his boat or ship in quite another manner. The ship on the
slipway grew according to the lines established by the eye of the individual master. This is more
the way of sculpture than of engineering. The component parts were shaped individually. He
built according to the shell-first principle – a term which I shall throw more light on below.
Nothing could be committed to paper or to any other type of record to be consulted along the
way. The boat-builder would look towards the centre line and build up the vessel, all the while
paying attention to the absolute symmetry on both sides of the keel. This rigid symmetry is in
fact rather peculiar to certain parts of the world, such as northern Europe.
No measuring of a more intricate kind was involved, except in details. At most, certain
prototypes, angles, the circle and rules of thumb were followed, on e.g. stem segment, the
proportional relationships between the length of the keel, the width at the master (mast) frame
and the height of the mast, after the introduction of a sail. The use of such rules of thumb could
of course be documented by way of the archaeological record. Would they have any transcendent
meaning? The mystical interpretation of numbers and geometry is a recurring trait in the past,
apparently to some extent used in runic contexts. In Classical Antiquity such ideas were formalised
into a rigid system by theorists like the Pythagoreans.

7
8
9

Westerdahl 1992a, 1994a.
Westerdahl 1992b, 1993, 2015c.
Loewenthal 1985 with references. The “history of ideas concerning the idea of history” in Collingwood 1994 is also
helpful.
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On the other hand, a certain amount of advance prefabrication of the shell was destined for
the location of the skeleton pieces. Every single plank had to be equipped with the cleats where to
lash the ribs. Since a strake mostly consisted of several planks of different lengths, this involved
some intricate problems of coordination in advance. The winged massive stem and stern pieces
of the 11th century, erected with the keel and even before the shell, also had to be pre-formed to
take up the hood ends of the planking. A roughly similar sequence, but with separate hood ends,
has been observed in early West Slavonic vessels.10 In Scandinavian ships, the last part of the
strake line was thus actually mimicry, extending on to the massive wood of the piece. The unused
Eigg stem piece from Scotland, which is prepared for the strakes, also shows that these lines
had been cut in advance. We even find the separate stem pieces marked on pictorial Viking Age
rune stones with ship depictions (Fig. 1). Is this quite irrelevant to a discussion of non-technical
considerations?
The overwhelming experience in following traditional building ways was the understanding
of the enormous amount of work required and the absolutely first-class nature of the wood and
its treatment. Their value were accordingly immense. No wonder that long ships of this kind was
the most cherished gift between princes and kings,11 or that they became symbols of power itself.
Shell, skeleton, carvel, clinker (lap-strake).
The curious thing is that the important distinction between the two main ship building sequences,
shell-first & skeleton-first, was acknowledged astonishingly late among students of shipbuilding.
Almost all thought that wooden ships had always been built with the skeleton first, as in modern
times. An example from the last years of the 19th century is the illustration by the Norwegian artist
Gerhard Munthe of the building of St. Olav’s large ship Visund in the Heimskringla, probably in
the winter of AD 1025-26 (Fig. 2). The majority of ship scholars this time were of the armchair
variety, who had never visited an actual shipyard. Some were modern shipbuilders but did not
know anything about the traditional boatbuilding occurring all around them. The effect of social
barriers was obvious. These people belonged to the literate upper classes, and the ways of the
people were unknown to them. This fact is a sobering reminder of the social level of perception
– and in fact also of the role of symbols and metaphors in this regard.
It was only with the aid of cross-disciplinary insights that nascent ship archaeologists
realised such fundamental facts. This is another striking fact. The crucial work by the maritime
ethnologist Olof Hasslöf, called Carvel construction technique – nature and origins (Folk-Liv 195758), appeared only in 1958. The cross-disciplinary or ethnoarchaeological approach, i.e. the use
of analogies with recent ethnological and anthropological sources, was to be the melody for the
following generations of maritime archaeologists.
The breakthrough by Hasslöf was also of a social nature. He was a fisherman’s son from
Bohuslän, western Sweden, and grew up with the perspective of the deck, not that of the bridge.
He observed – and to some extent also practised – boatbuilding on his native coastline from an
early age (Fig. 3). To him there was neither a social barrier to the traditional boatbuilders, nor
a barrier between archaeology and ethnology.
Olof Hasslöf thus established the distinction of two fundamental building sequences, the
shell-first (or hull first if you like) and the skeleton-first. The latter is not prehistoric at all. Both
start with the laying out of a keel. ‘Shell’ or ‘hide’ refers to planking, ‘skeleton’ to the frames or
ribs. Like ‘hide’, the last term echoes an anthropomorphic view of the ship. In modern times
the skeleton-first sequence is unfortunately called carvel, which conflates the sequence with the
outcome, i.e. the flush-laid planking as an even surface on the outside of the ship.

10
11

Litwin 2015: 241, Fig. 6, illustration by the author.
Varenius 1992.
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Fig. 2. The royal ship Visund is built according to the saga of St. Olav. Gerhard Munthe c. 1895 (Norges
Kongesagaer).

Fig. 3. The clinker applied shell-wise in Bohuslän, Sweden, in modern times. After Olof Hasslöf 1972.

An important part of the discussion in which Hasslöf participated was the focus on the
genetic development of boats in a global perspective. Two main lines appeared to be possible in
the technical field: the clinker of the north European type in lap-strake construction (with many
variations all over the globe), and the carvel, i.e. flush-laid hulls of the Mediterranean. In outward
appearance the flush-laid carvel vessels seemed to be the direct ancestors of historical wooden
ships, from the Middle Ages up to modern times. The reason was the conflation of the sequence
of building and the technique of placing and fastening the planks.
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Fig. 4. Ships make up the greatest percentage of figurative rock carvings in Scandinavia. Only solar ships for the
ancestors? Tanum, Bohuslän, Sweden. Photo: the author.

In the clinker fashion there were fastenings between the planks consisting of sewing stitches
or lashings, iron nails or treenails, all of them known in this order from Iron Age Scandinavia, and
including the entire Scando-Baltic area. This made it possible to build the shell independently of
a skeleton of frames. In the carvel or flush-laid fashion there were no fastenings between the planks,
only between the frames or ribs – the skeleton – and the planks. In this case it was obviously not
possible to start with the shell: such a shell would fall apart without support. Therefore it was
assumed that the ships of Classical Antiquity were planked on to an already erected skeleton.
At this time the fundamental research questions were inspired entirely by evolutionism. This
meant largely the pursuit of proofs for a steady improvement from humble origins. The genesis
of boat building was paramount.12 Were the origins of the Nordic clinker-built boat to be found
in log boats or skin boats?
The outcome of the discussions had the pretension of global significance for wooden boats.
But a rather underestimated auxiliary question in northern Europe remained: was the ancient
ancestor of Mediterranean boats to be found in any of these categories? The salient genetic
pictorial material here seemed to rule out the skin boat, and rather favour the reed boat of Egypt
and Mesopotamia. This had no archaeological foundation but was based on the apparent outward
forms of supposed wooden boats in this pictorial material, what is referred to as a skeuomorphic
form, i.e. imitative of other materials. But obviously other materials than wood at least had to be
considered.
Proponents of both alternatives, wood and skin, existed from the latter part of the 19th century.
According to my view, and to most of the ship archaeologists of the North, Hasslöf13 solved even
this problem logically. His most important precursor was the Swede Philibert Humbla,14 unjustly
forgotten, and his most important follower was the Dane Ole Crumlin Pedersen.15
12
13
14
15

Hornell 1946 had introduced ethnographic material to elucidate this line of thought.
Hasslöf 1958, 1972.
Humbla 1937.
Crumlin-Pedersen 1972, 2006.
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Three salient and to some extent related points crystallised:
1) The so-called carvel hulls of the Mediterranean were originally built in the same shell-like
process as the so-called clinker hulls. However, to be able to plank up a flush-laid hull this
way, the Classical Mediterranean (and some other) shipbuilders had to cut mortises or slots in
both edges of two adjoining planks and to put wooden tenons in these slots to make the hull
keep together. Nothing of this was seen from the outside. You will observe that building by eye
was evidently a necessary companion to the shell-first sequence, also in Classical Antiquity.
This discovery was a product of the cross-fertilisation between archaeology and ethnology.
In pictorial presentations you could never see the inside of the planks where the mortises and
tenons were found. Only archaeological finds could disclose them. This proved the existence
of a shell-first sequence. The subsequent build-up of the skeleton occurred inside the completed
shell. To repeat: this is shell-first.
2) The skin boats have never been seen in ethnological sources to have been built in the same
fashion as either the classical Nordic or the Mediterranean vessels, and reasonably could
never have been. The skeleton is always made first, this skeleton is always turned upside down
and the final measure is the application of the skin, i.e. the shell. This also applies to bark
canoes, another pristine material considered. The elm bark boat of Byslätt, Sweden, has been
dated to ca 800 BC, i.e. the late Bronze Age.16 But as a candidate for a widespread tradition it
seems rather shaky. So this is the skeleton-first sequence.
3) The direct ancestor of the Nordic boats is most probably an expanded, “pea-pod-like,” log
boat, intentionally formed as a double-ended hull.17 Its hull was then extended with a few
side- or washstrakes. The first Nordic find of such a planked boat is the sacrifice of the early
Iron Age sewn boat of Hjortspring in southern Denmark of c. 350 BC.18 This is a large paddled
war canoe for lightning raids – as can be deduced from the fabulously rich weaponry buried
with it. It is an evident follower of the vessels of the rock carvings. Several archaeological
finds of other boats with lashed planking have been made in England which had been built
already in the Early Bronze Age (c. 1800 BC and onward).19 But they do not appear in rock art.
Evidently they represent a distinctly different tradition to the Scandinavian finds. Probably
vessels of both these traditions were built much earlier, at least in the Neolithic.
II. Other perspectives.
The kind of reconstruction applied to prehistoric ship finds has hitherto been purely a concrete,
techno-practical, even a manual task. Anything surrounding this process, i.e. the parallel process
of symbolic and cognitive factors, could perhaps be reconstructed as well,20 but only in another
way, by way of discussion, perhaps by means of a few grains of poetic imagination. But how it
influences the building process is a tricky matter, as it always appears to belong largely to the
subconscious. Is it therefore irrelevant?
How to look at phenomena familiar to ship archaeologists with eyes unaccustomed to myopic
technical archaeology? Even less empirically based is the idea of a certain sequential building
structure of the vessel as describing a cognitive border. But the anthropologist Mary Helms finds
the planking sequence interesting. The basic integrity of the shell of the boat can be considered
as a boundary form in and of itself. But why? This summary occurs as a comparison between
Romano-Celtic boats, which in fact were built frame first, and the British Bronze Age Boats, built
shell first:

16
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Lindberg 2012, Arbin & Lindberg 2017.
Crumlin Pedersen op.cit, 2006 and forthcoming.
Rosenberg 1937, Crumlin-Pedersen/ Trakadas (eds) 2003.
Wright 1990, Clark (ed) 2004a, 2004b.
E.g. Crumlin-Pedersen & Munch-Thye (eds) 1995, Henningsen 1965, cf on the transformations of commodities Kopytoff
1986!
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“These contrasting approaches to boatbuilding are not trivial differences. They
seem to imply two fundamentally different perspectives regarding basic principles
of construction that may well go beyond boat building per se to express contrasts in
fundamental principles relative to the ordering of space and experience, including
even landscape organisation and cosmic construction (such as enclosures, henges
etc.). The Romano-Celtic boat seems to signify an ‘internal’ mode of building in
which interior structural forms are primary, while the Bronze Age sewn plank boat
gives primacy to creation of a barrier that will separate and distinguish between
interior space and exterior space, that which is within from that which is without”21
(with references not included here). But how to apply this idea in a meaningful way?
This part of an analysis would accordingly be the social, the symbolic, the religious, the
cosmological, and – why not? – the linguistic facets of shipbuilding. To my knowledge exceedingly
little, or in reality almost nothing, of these aspects has been applied to shipbuilding, except
when it concerns the interpretation of the symbol of the ship itself.22 Another strand would
be precisely the linguistic quest for roots of boat terminology.23 It is understandable that the
intense intellectual effort put into boat genetics and into the techno-practical field has drawn
some energy away from and obscured such discourses altogether. None of these aspects should be
studied in isolation. Symbols, ritual, otherworldly reflections and superstition always run parallel
with the practical field. This is, as mentioned, the main message of this text.
One of my Indian students, Swarup Bhattacharya, gave a lecture in Roskilde on 28th June
2001. His subject was boatbuilding in West Bengal, India, which has ca 3000 km of navigable
waterways in the state. In his own abstract he states the following:
“Biswakarmas, the boatbuilders of West Bengal are not the representatives of
a particular caste but they form a particular group. The traditional knowledge of
boatbuilding is transmitted along the successive generations following the age-old
concept of ‘guru-sishyo parampara’. A boat is one of the products of man’s handicraft,
so one might think that a boatman or a boatmaker would regard his vessel in the
same sort of way as a man views his inanimate possessions, which are nothing but
the extension of himself. In contrast, when a vessel takes the water for the first time,
she becomes a living thing in their eyes. She has to be named like a human child and
to be studied in her moods as if she were a mother, or perhaps a goddess.”
In spite of being taboo on ships, females did thus represent these vessels! And they have done
so for a very long time, and in different contexts. Perhaps this touches neatly the role of females
at sea in general where mermaids and the Virgin Mary had an extremely great appeal among
sailors of the past. As I have argued elsewhere, there is a strong case for a structural opposition
between sea and land corresponding to gender female-male, and concomitantly a number of
other cognitive oppositions – death-life, black-white etc.24 Interpreting mute relics is never easy.
To what social and gender aspect do these remains of boats or of boatbuilding sites belong? The
documentation of social anthropologists could indicate a possible scope for interpretation.
At “Rossel Island (in the Pacific Ocean), four distinct types of single outrigger canoe are
made. One of these, the parano, or ndap canoe may be used only by a chief and is an essential
emblem of high rank; another, the piano, or female canoe, is the only one that is not taboo for
women; the third and fourth varieties are used for ordinary purposes, but in different places.”25
21
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Helms 2009: 154.
E.g. Crumlin-Pedersen & Thye (eds) 1995; on coins under the mast by Henningsen 1965 with following contributions on
finds in Roman ships; cf the important message in Kopytoff.
Beginning in the Nordic case with Falk 1912.
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Perhaps we should be reminded that gender is also not a product
of outrigger log boats, but of society. The largest skin boat of
the Greenland Inuit of the Arctic was the whaling umiaq, the
(Danish) konebåd, women’s boat, which was propelled only by
women.
The social role of boatbuilding is in itself a complicated
matter. Among the Maori of New Zealand, we are introduced
to the significance of the whole process, from the forest to the
first journeys undertaken:
“To make a Maori canoe, only men of rank were
employed. The Tohunga (chief) of the tribe directed
the work, and each stage was accompanied by
the appropriate ‘karakias’ or ceremonies, as for
instance: 1) when the trees were felled, 2) to give
power to the axe to shape the canoe, 3) when the
canoe was drawn out of the bush, 4) to propitiate
the heavens on embarking on a long voyage, 5) to
calm the sea, 6) on arrival in a strange land, 7) to
enable the paddlers to keep time, 8) at the naming
of the canoe, when the priest sprinkled the canoe
with water, and a slave was sacrificed.”26
In this connection, I want to congratulate the Polish National
Maritime Museum on its modern exhibition of vernacular
boats of the world, which clearly demonstrates the potential
of internationalism in this field. A comparison with analytical
features in social anthropology would certainly be applicable in
studying boats and boat-building sites in European prehistory.
In this case it does not matter if the comparisons concern themes
wide apart in time and space.27 The more practical advantages
of boat ethnography in recent times have recently been pointed
out by Jerzy Litwin.28 But the more complex kind of society at
the interstice of Iron Age and medieval times offers other strong
signs of ritual aspects, even surviving to later times.29 Recently
I edited the written memories of a contemporary witness,
a young man in Sweden born in 1885, and was astonished by
the proofs of the power of the supernatural in everyday life.30
This concerned a well localised environment in SW Sweden.
If reviewing what we know in general of Sweden and Norway,
archaeologically and ethnographically, of travelling – on both
sea and land – the same picture emerges for the early modern
period up to c. 1850, with superstition petering out slowly
towards the turn of the century. This experience recently led
me to write another book.31
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Fig. 5. Preservation or sacrifice?
Why are ship details found in
bogs? Only for watery treatment of
the wood? Even ship anchors are
found in the same environment,
esp. in Norway. After Shetelig &
Johannessen 1929.
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The main fields in which to apply such considerations will be the maritime cultural landscape,
where the boats were built, the materials taken (Fig. 5), the boat-building site, and the area
where the wood was taken and finally the vessel itself and parts of it.32 Both symbolic and ritual
aspects have to be considered. I would suggest that by focusing on such aspects we may derive
new meanings from archaeological features. The only way to do so is by way of late ethnological
sources, preferably from the same area as the finds.33 The social anthropologists may thus show
a way. We are – at least when it comes to Scandinavia – very lucky indeed in possessing such a vast
array of such sources. But we must reasonably refer also to Classical Antiquity and – as emphasised
above – recent social anthropology as valuable comparative material. The picture that is made to
emerge has to be holistic, i.e. to take into account all relevant aspects of the current society.
The barriers to such new knowledge would, according to my views, be social as well. The
reconstructions of the world of old boats has hitherto mainly been the field of action of practical
boatmen, intent on using the reconstructions for their own use, not necessarily for finding
alternative perspectives on Maritime Man of the past. If only we could avoid the nationalist
overtones, and just deal with these other shortcomings.
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The Museum of the Gottwalds: Collecting
and Connecting in Baroque Gdańsk

A

t an auction in Gdańsk in April 1714, the Musæum Gottwaldianum, a remarkable local
collection assembled over almost fifty years, was dispersed. Among the buyers was the
Russian Tsar Peter the Great, and interest in the collection was expressed by agents for Augustus
the Strong, Elector of Saxony and King of Poland, and Hans Sloane, President of the Royal Society
in London and founder of the British Museum. It was the end of a private museum that had
been built by a father and son who were doctors, scholars, enthusiastic travelers and passionate
collectors. As a cultural legacy, it places Gdańsk within the vibrant international community of
cities with important collections that flourished in the Baroque period.
Christoph Gottwald (1636-1700), a Gdańsk physician, began the collection during seven years
abroad, studying medicine at Leiden in the Netherlands and travelling extensively around Europe.
Later, his son Johann Christoph Gottwald (1670-1713) also went abroad to study medicine, and
was trained at Kiel by Johann Daniel Major (1634-1693), who was not only a medical doctor and
teacher, but also an important early museum theorist.1 In their multi-year travels, the Gottwalds
visited places that held the greatest collections of their era, several of which were amassed by
physicians like themselves. They had opportunities not only to acquire specimens for their museum,
but to converse with other enthusiasts about topics in science, the meaning of specific objects,
the power of an assemblage, and strategies for buying and organizing collections. In Gdańsk,
there was a fraternity of collectors and scholars of which the Gottwalds were active participants;
through their travels they connected to the broader European coterie of like-minded colleagues.
The Community of Collectors
The Gottwald Museum was created within a context of collecting, display and publications in
which large numbers of men (and some women) participated. In Gdańsk, the Gottwalds’ most
important colleagues were Jacob Breyne (1637-1697) and his son Johann Philipp Breyne (16801764); the younger Breyne acted as the executor of the Gottwald collection after the death of
Johann Gottwald in 1713.
Jacob Breyne was a merchant whose sizeable fortune in textiles and dyes made it possible for
him to assemble a valuable collection and for his son to be a scientist. With family connections
to the Dutch East India Company in Amsterdam, Jacob Breyne had access to a global trade in
objects and specimens, and he is likely the source of some of the shells and other foreign products
in the Gottwald collection. An amateur botanist, Breyne kept gardens and actively collected
seeds and bulbs, live plants, and dried plants in herbaria; he published several books on his
collections that included excellent pictures of almost every plant mentioned.2 (The illustrations
1

2

Johann Daniel Major. Unvorgreiffliches Bedancken von Kunst-und Naturalien-Kammern Insgemein, 1704. For more
information, see number 39 below.
His publications include Exoticarum aliarumque minus cognitarum Plantarum centuria prima of 1678, “with 101 plant
entries and as many illustrations.” Alette Fleischer, “Travelling salesmen or scholarly travellers? Early modern botanists on
the move marketing their knowledge of nature,” a paper delivered at the Conference on Co-operative Inter-regional Worlds:
Productions, Markets, Travel and Trade, British Academy for the Humanities and Social Sciences, London, October 2016.
My thanks to Dr. Fleischer for sharing her paper in which she describes the careers, correspondence and publications of
Jacob Breyne and Paolo Boccone.
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Figure 1: Portrait of Christoph Gottwald in his Museum
Engraving by Gérard Edelinck after Andreas Stech.
Harvard Art Museums/Fogg Museum, Gift of Belinda L. Randall from the collection of John Witt
Randall. R1724
This and all subsequent images are from the bound set of engravings identified as Museum
Gottwaldianum… at the University of Strasbourg. http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/ref/
collection/coll13/id/44005.
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were made by Andreas Stech, who also made the portrait of Christoph Gottwald from which the
engraving in Figure 1 was made.) Breyne had an impressive circle of correspondents, including
James Petiver (ca. 1665-1718) a London apothecary, and Paolo Boccone (1633-1709), an Italian
Jesuit who visited Gdańsk in the 1690s. Both men were enthusiastic plant collectors, members
of the Royal Society, and authors of publications on their work. Both were also involved in the
ongoing international effort to create a cataloging system for plants.
It is not surprising that Johann Breyne would inherit his father’s interest in plants, but he
also wrote about paleontology, zoology, and entomology. (One of his publications was a study
of the Polish cochineal, a beetle from which red dye was made, a staple product of his family’s
business.) The Breynes and Gottwalds were certainly friends and colleagues. Johann Breyne
wrote affectionately about both Gottwalds after the death of the son, and they worked together
on scientific projects.
Like his father, Johann Breyne had a wide correspondence, including with Hans Sloane (16601753) in London. An influential society physician with a large and famous collection, Sloane
proposed the young Breyne for membership in the Royal Society, to which he was duly elected. In
1712, Breyne sent Sloane a book that Johann Gottwald had written on the plague in Gdańsk in
1709 and Sloane arranged for it to be translated and printed in the Royal Society’s Philosophical
Transactions.3
Also living in Gdańsk during the lifetimes of the Breynes and Gottwalds was another
physician/collector, Georg Seger (1629-1678). Best known today for being the author of the first
description of cystic fibrosis, Seger also published in 1653 an elaborate tabular synopsis of the
famous collection of Ole Worm (1588-1654), a physician in Copenhagen.4 Seger became the city
physician of Gdańsk in 1674, a position that Christoph Gottwald assumed in 1693.5
Beyond Gdańsk, collections were being formed across Europe by enthusiasts in all walks of
life. Both of the Gottwalds made extensive travels in their early years and had opportunities to
see them. It was common in the last half of the seventeenth century for young men to undertake
a “Grand Tour” as part of their education, and the Gottwalds each spent more than six-anda-half years abroad. It is likely that published catalogues had made them familiar with many
foreign collections before they left home, and tempting to think that their itineraries may have
been influenced by them. Published catalogues, along with descriptions by travelers, and lists of
visitable collections made by museum scholars beginning with Samuel Quiccheberg (1527-1567)
and Johann Major, indicate that there were at least four or five hundred collections that could be
visited in Europe between 1600 and 1750, and likely many more.
Christoph Gottwald was away from Gdańsk from June 1657 to March 1664 and during that
time steered his travels toward historic events, going to Frankfurt to observe the election of Leopold
Habsburg (1640-1705) in 1657, and returning the following year for Leopold’s coronation as Holy
Roman Emperor. He also went to London to witness the festivities surrounding the coronation of
King Charles II in 1661. In a later autobiographical statement, he noted that he left Gdańsk with
“virtuous and reliable companions,” and he would comment about later adventures “in good
company,” so he did not travel alone, meeting along the way merchants and other students with
whom he shared his adventures.6
3

4

5

6

“An Abridgement of a Book intitl’’d, A Description of the Plague, which happened in the Royal City of Dantzick, in the
Year 1709. Written in High-Dutch by Dr. John Christoph. Gottwald, and communicated by Dr. Joh. Phil. Breynius, as the
best account of that distemper there publish’d.” Philosophical Transactions of the Royal Society, Vol. 28, 1713, 101-144.
Georg Seger. Synopsis Methodica Rariorum Tàm Naturalium, quam Artificialium … in Musæo viri … Olai Wormii…
(Copenhagen, 1653). Worm’s collection will be described in greater detail below.
For more on Seger’s medical career see Marian Łysiak. “Dr med. Georg Seger (1629–1678), pionier w dziedzinie epileptologii
dziecięcej w Toruniu,” Neurologia Dziecięca. Vol. 14/2005, Nr 28. http://www.ptnd.pl/nd/neurologia_28-59-61.pdf.
These comments, biographical information, and the travel itineraries of both Gottwalds are from Katarzyna Pękacka-Falkowska,
Wokół kolekcji przyrodniczych w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Cz. I: Christoph i Johann Christoph Gottwaldowie oraz ich
gdańskie muzeum, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, vol. 63: 2018, no. 2. My thanks to Dr. Pękacka-Falkowska for sending
me a copy of her article prior to its publication, and for reading a draft of this essay in progress.

169

Mary Malloy

Two of his seven years away were spent at the University of Leiden, where he studied medicine
under Franciscus Sylvius (born Franz de la Boë; 1614-1672). The school had an Anatomical
Theatre where Gottwald would have seen his teacher and others dissecting the corpses of executed
criminals. He wrote later in his life that he did not mind the bad smell of the dissection chamber,
which made it possible to do detailed drawings of autopsies.7
The Theatre was famous for the collection that was displayed in every possible space around
and above the dissection table, and in the hours when it was not in use for autopsies it was
a popular tourist attraction. Though the first printed catalogue did not appear until 1670,
a decade after Gottwald departed, there were numerous published descriptions that followed
rapidly in several languages. In them the collection was presented room by room, starting from
the entrance hall where the heads of an elephant, elk, and rhinoceros were shown side-byside with human costumes. Polish boots and a “Laplander’s breeches” were exhibited next to
a leopard’s skin, the horn of an ox next to a “Muscovian Monk’s Hood.” There were skeletons
and bones of a dog, a heron, a whale, and the hide of a “Sea-Horse.” Above and around the
theatre dozens of skeletons were mounted, including several humans who were identified along
with their crimes: “the Sceleton of an Asse upon which sit’s a Woman that Killed her Daughter,”
another of a “Sheep-Stealer.” There was a pirate and a “French Noble-Man who ravish’t his sister,
and afterwards murdered her, and was beheaded.”
Bones and skins hung from the beams and were mounted on the walls, as well as stored in
several cupboards. While most of the specimens were the remains of humans or animals, a box
of Egyptian linen accompanied the mummy of an “Egyptian Prince about 1800 Yeares old,” and
the catalog lists Roman lamps and other artifacts. There were also some mysterious appendages:
the “Hand of a Meermaide” and “Foot of a Sea-Monster.”8
Among Gottwald’s colleagues at the medical school in Leiden were Jan Swammerdam (16371680) and Frederik Ruysch (1638-1731), both of whom would later establish important collections.9
Ruysch’s elaborate macabre presentations of fetuses and infants in jars of fluid, many with rare birth
anomalies, decorated with delicate lace and often posed with body parts as accessories, were, like
Gottwald’s mineral collection, sold to Peter the Great, and are still exhibited today at the Kunstkammer
Museum in St. Petersburg. That style of presentation was used occasionally by Gottwald and more
frequently by Swammerdam, who also had a large assortment of human embryos, infants and other
body parts, including “a one month old boy who is embalmed with oil, his entrails in a bottle in
a transparent balm or liquid where he has been since 1669” and “the womb of a virgin.”10 Where
Gottwald specialized in minerals and shells, Swammerdam’s collection had more than 3000 species
of insects. His Catalogus Musei Instructissimi was published in 1679 in Latin and Dutch.
It is impossible in a limited space to describe all of the places visited by Christoph Gottwald,
but a summation of the places to which he travelled that had important collections with published
catalogues is illuminating. In an account of his tour, he described more than 80 destinations in
what are today Germany, Switzerland, Italy, France, England, and the Low Countries.
While he was still a student at Leiden he went to England for the summer of 1661, visiting
London, Oxford, Cambridge and four other destinations including Pembroke. In London he
would certainly have visited “The Ark,” a museum in South Lambeth owned and operated by John
Tradescant and his son by the same name. (No specific dates are known for the Elder, a native of
7

8

9

10

Ibid. Dr. Pękacka-Falkowska noted in an email of 13 July 2018 that Gottwald was “usually participating in the dissections
in the St. Cecily’s Hospital.”
These are all from A catalogue of all the cheifest rarities in the publick theater and anatomieHall, of the University of Leiden,
which are soe set in order that all may easily bee found in their places, printed in English in 1683 by Maarten van Leeuwen.
For an illustration, see https://en.wikipedia.org/wiki/Anatomical_theatre#/media/File:Anatomical_theatre_Leiden.jpg.
Gottwald was in Leiden from August 1660 to July 1662; Ruysch graduated in 1664, Swammerdam arrived in 1661 and
graduated in 1667. All were students of Sylvius.
Barbara Jeanne Balsiger. The Kunst-und Wunderkammern: A Catalogue Raisonne of Collecting in Germany, France and
England, 1565-1750. University of Pittsburgh, Ph.D. 1970, Fine Arts. (University Microfilms, Ann Arbor, Michigan, 1971).
Unpublished dissertation, p. 465.

170

The Museum of the Gottwalds: Collecting and Connecting in Baroque Gdańsk

Holland; the Younger was born in 1608 and died in 1662.) The Trandescants worked as botanists
for King Charles I and founded their museum in 1634 in conjunction with a botanical garden.
Their royal connections gave them access to English voyagers to the New World and elsewhere
in assembling their collection, and the explorer, Captain John Smith (1580-1631) was among the
donors listed in the catalog published in 1656.11 One visitor declared that “a man might in one
day behold… more curiosities than he should see if he spent all his life in travel.”12
In addition to the university towns of Oxford and Cambridge, Gottwald visited “Pembroke”
on his trip to England. Rather than the port on the coast of Wales, this may be a reference to the
collection of the Earls of Pembroke at Wilton House, their residence near Salisbury. The collection
was begun by Philip Herbert, the fifth Earl of Pembroke (1621-1669), and continued by his son
and heir, Thomas Herbert (1656-1733).13 The latter made “Anecdotes and Remarks” about the
collections, which was not published until a century later, but would have been available to visitors
to the house during the time that Johann Gottwald was in England thirty-four years after his father.14
Christoph returned from England to Leiden, finished his degree and then set off for two more
years of travel that would bring him to Nuremberg, Altdorf, Munich, Innsbruck, Strasbourg,
Basel, Dresden, Rome, Milan, Venice, Florence, Bologna and Naples, among many other places.
Each of these locations held an important collection. In Nuremburg was the collection of Basil
Besler (1561-1629), whose publication from 1616 included a title page with an idealized display
room that might have been influential to Gottwald when he created his own.15 Besler’s book
was expanded by his son, and later reprinted in 1716 with additional text by Michael Friedrich
Lochner von Hummelstein (1662-1720), a friend of the Gottwalds and Breynes. Lochner had seen
the collection in Gdańsk on his own Grand Tour, and in his edition of Besler derided the turtle
engraving as inferior to the illustrations made by Gottwald.16
Altdorf had an anatomy theatre. In Munich, Samuel Quiccheberg (1527-1567), a Flemish
physician and perhaps the first museum consultant, had advised Albert V, Duke of Bavaria (15281579) on the design, installation, and display of his collection.
At Ambras Castle above Innsbruck, Ferdinand II, Archduke of Austria (1529-1595) had built
the first building specifically designed as a museum to display his massive collection of art, armor,
and artifacts. (Much of it was moved to Vienna after Ferdinand’s death, but the collection came
into the hands of the Austrian government in the early twentieth century and much of it is back
on display there now.)
Gottwald arrived in Strasbourg in the late summer of 1662 and spent a longer time there,
“visiting old friends and teachers.” He likely visited the anatomical theatre and might have seen
the collection of Balthasar Ludwig Konast who, like himself, collected minerals and shells, along
with dissected animals, “antique and Heathen grave objects,” “things seldom written about,”
and “all kinds of strange, foreign and artistic things, i.e. Hair of Albrecht Dürer.” His inventory
was published in two parts by his son in 1688.17
11

12

13

14

15

16

17

The Tradescant catalog, Museum Tradescantianum, was published in 1656, with a new addition in 1660. There is a “mantle”
made of doe skins with applied cowrie shells, from the famous Chief Powhatan of Virginia, which the catalogue seems to
attribute to Smith, with whom he is known to have had a relationship.
Ashmolean Museum, “History of the Ashmolean,” https://www.ashmolean.org/history-ashmolean. (The contents of the
Tradescant Museum were transferred to Lord Elias Ashmole after the death of the son.)
The two earls in between were sons of Philip and brothers of Thomas who died childless. Philip Herbert, the seventh Earl
of Pembroke (1652-1683) was a notorious serial killer.
James Kennedy. A description of the antiquities and curiosities in Wilton-House. Illustrated with twenty-five engravings of some of
the capital statues, bustos and relievos. In this Work are introduced the Anecdotes and Remarks of Thomas Earl of Pembroke, who
collected these Antiques, now first published from his Lordship’s Mss. Salisbury: Printed by E. Easton and sold by R. Horsfield, 1769.
Engraved by Hans Troschel the Younger after Peter Isselburg’s design. See the picture at: http://www.artfixdaily.com/
artwire/release/4643-rooms-of-wonder-from-wunderkammer-to-museum-1599-1899.
Rariora musei Besleriani quae olim Basilius et Michael Rupertus Besleri collegerunt: aeneisque tabulis ad vivum incisa
evulgarunt. New edition by Johann Heinrich Lochner, Nuremberg, 1716. Lochner’s father contributed to the work but died
before it was published.
Philip Ludwig Künast. Ordentliche Verzeichniss derjenigen Raritäten, fremder und anderer Sachen … (“Ordinary directory of
those rarities, foreign and other things…”), Strasbourg, 1668. Cited in Balsiger, 724.
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Gottwald wrote afterwards that he had departed Strasbourg on 4 October 1688, “in good
company,” as he directed his steps toward Basel and Dresden, and then on to Italy. In Basel, the
collection of the great Conrad Gessner (1516-1565) survived in the larger museum of Felix Platter
(1536-1614). Gessner, a physician, had written authoritative early works on Natural History, with
books on zoology and botany that long defined the field. Platter had enlarged the collection in
the three kingdoms of animals, plants and minerals, and it was exhibited at the public anatomy
theatre when Gottwald visited.
Italy offered some of the oldest and best documented collections on the route. In Naples the
apothecary Ferrante Imperato (ca. 1525 - ca. 1615) had created the first illustration of a “cabinet
of curiosities,” published in 1599 in his Dell’Historia Naturale. This was almost certainly a source
of inspiration for Gottwald’s effort to do the same a hundred years later.18 Bologna was the home
of Ferdinando Cospi, whose collection would become famous with a similar illustration in 1677,19
and also the location of Ulisse Aldrovandi’s distinguished collection, left by him to the local
government on his death in 1605 and a popular destination for travelers like Gottwald in the
winter of 1663.
Florence held the treasures of the Medici, including a well-known workshop that cut and
polished marble and other stone for inlaying into furniture; it may have been on this trip that
Gottwald got the white marble panels for one of his cabinets. 20 The Museum of Lodovico Settala
(1552-1633) and his son Manfredo (1600-1680) was in Milan, and a catalogue with an interior
view of the principal exhibition gallery was being prepared while Gottwald was there. It was
published in 1666.21
From Italy Gottwald traveled to France, crossing the border on 14 June 1663, again “with
a good company” of new friends met along the way. The itinerary of the French venture gives every
indication of having been influenced by a book published by Pierre Borel in 1649. After providing
a description of his own extensive collection, Borel describes “the principle curious cabinets,
and other remarkable things which are seen in the principle Cities of Europe,” concentrating
especially on collections in France.22
Gottwald and his companions visited eighteen different locations in France between June and
November 1663, including Avignon, with seven cabinets according to Borel, and Aix, with three
cabinets, including that of a Mr. Borrilly, which had a meteorite described as a “stone weighing
fifty pounds which fell from Heaven and burned the earth for a long time.”23 At Nimes there were
five collections, plus a Roman amphitheater; at La Rochelle were three cabinets, including one of
Mrs. Moriceau who, like Gottwald, specialized in shell collecting. At Toulouse there were sixteen
collections, including “the enchanted Library of the Cordeliers.” Gottwald had “incorruptible
fragments” of a saint from this abbey, which must have been obtained at this time.
In Paris there were dozens of large and small collections; Borel includes “Tribou, the little
patissier opposite of St. Germain.” Gottwald visited the royal palace and “talked with many
scholars” while he was there.
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The illustration is available at https://en.wikipedia.org/wiki/Ferrante_Imperato#/media/File:RitrattoMuseoFerranteImperato.jpg.
The illustration is available at http://badigit.comune.bologna.it/mostre/archeologia/cospi.htm.
Daria D. Novgorodova describes Florentine marble panels and connections to the Gottwald Museum in “Samples of Marble
Florentine Mosaic and Ruin Marbles from Collections of the Fersman Mineralogical Museum in the Kunstkamera’s Mineral
Catalogue (1745),” New Data on Minerals, Russian Academy of Sciences/Fersman Mineralogical Museum, Moscow, 2011.
Vol. 46, 123-134.
Paolo Maria Terzago, et al. Museo, ò Galeria, adunata dal sapere e dallo studio del sig. canonico Manfredo Settala nobile
Milanese. Tortona, 1666. The etched frontispiece showing the gallery is by Cesare Fiori and can be seen at https://www.
cabinet.ox.ac.uk/settala-collection-1666.
Pierre Borel. “Roolle des principaux cabinets curieux, et autres choses remarquables, qui se voyent ez principales Villes
de l’Europe. Redigé par ordre Alphabetique,” Castres, 1649. The entire list is given on the University of Poitiers website
Curiositas: Les Cabinets de curiosités en Europe at https://curiositas.org/curios412.
Ibid. Translated by Google Translate.
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In November Gottwald returned through Flanders to Leiden, where he practiced medicine for
a short time and treated victims of plague in Rotterdam. He arrived at home in March 1664, with
collections that would provide “value for a lifetime.”24
His son Johann set out on his own Grand Tour on 14 April 1691, more than thirty years after
his father. He went to fewer places but tended to spend a longer time in them, beginning with
two years at medical school in Kiel. His principal professor was Johann Major, whose interest in
museums is mentioned above. Major had already written extensively on museum theory and much
of his early work was influenced by the collection and publications of Ole Worm of Copenhagen.
The young Gottwald made a side trip there during his time in Kiel. Ole Worm’s description of his
collection, the Museum Wormianum, was published in 1655, the year after the author’s death.25
It had been preceded by two years by a tabular synopsis written by Dr. Georg Seger, whom the
young Gottwald would have known growing up in Gdańsk. (Like the works of Imperato, Cospi,
and Settala described above, Worm’s book had an image of the collection that would have been
well known to Christoph Gottwald when he illustrated his own collection.26)
After two years at Kiel, Johann Gottwald moved to Leipzig to continue his training in
anatomy, chemistry, mathematics and medicine. Augustus Quirinus Rivinus (1652-1723), one of
his professors there, was a well-known botanist who developed a method of classifying plants
that would influence Linnaeus. It is worth mentioning that one of the most important uses of
a collection, and of sharing it through publications, was to provide a community of scientists
with an opportunity to identify and compare species. Without such a data base it would have
been impossible for Linnaeus to create his taxonomic structure of nature. This was certainly
a goal of Rivinus and the Breynes regarding plants, and it was the context in which the younger
Gottwald, especially, was educated. His father’s attempts to catalogue his shells was part of this
process, as he would certainly have known.
In Amsterdam in 1695 Gottwald “met many eminent scholars.” He spent a month in
England, eight months in Paris, and in Rome looked at field hospitals, but also at antiquities and
collectibles.27 He was twice in Venice, where he first observed cases of the plague, an experience
he would recall years later when the disease came to Gdańsk. He returned home in early October,
1697, six-and-one-half years after leaving.
Both of the Gottwalds visited Dresden which, at the end of the seventeenth century, was an
essential stop for anyone interested in collections. The great Kunstkammer there was begun by
Augustus I, Elector of Saxony (1526-1586) in the middle of the sixteenth century. In its early
years the focus was on armor, coins and medals, but Augustus also had an impressive library and
an Anatomie-Kammer, where human and animal skeletons were exhibited.28 Christian I (15601591) inherited his father’s title and collection in 1586 and began to add significant works of art
to the collection. Interest languished over the next five generations but the accession of Augustus
II “The Strong” (1670-1733) in 1691 brought renewed attention to the collection. Augustus was
a porcelain fanatic, founding the Meissen Porcelain factory in 1709 and amassing a huge hoard,
including almost 30,000 pieces from China and Japan.29 His agents approached Johann Breyne
after the death of Johann Gottwald about purchasing books and the amber from the collection.30
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Katarzyna Pękacka-Falkowska, Wokół kolekcji przyrodniczych…
Ole Worm. Museum Wormianum. Seu historia rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium, tam domesticarum,
quam exoticarum, quæ Hafniæ Danorum in œdibus authoris servantur. Adornata ab Olao Worm ... Variis & accuratis
iconibus illustrata. Amsterdam, 1655.
There is an image of it at https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Museum_Wormiani_Historia_1655_Wellcome_L0000128.jpg
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Wokół kolekcji przyrodniczych…
Joachim Menzhausen. “Elector Augustus’ Kunstkammer: An Analysis of the Inventory of 1587,” in Oliver Impey and
Arthur MacGregor, eds. The Origins of Museums: The Cabinet of Curiosities in Sixteenth- and Seventeenth-Century Europe
(New York, Oxford University Press: 1985), p. 91.
Some 8000 pieces are still preserved in Dresden. “Augustus the Strong: Porcelain Collector Extraordinaire,” blog of the Gardiner
Museum, Toronto, Ontario, 2018. https://www.gardinermuseum.on.ca/augustus-strong-porcelain-collector-extraordinaire/.
Katarzyna Pękacka-Falkowska, “About the Sale of the Museum of the Gottwalds: Johann Philipp Breyne and His
Correspondents,” Zapiski Historyczne, Volume LXXXII, 2007 (Issue 4), p. 476. http://dx.doi.org/10.15762/ZH.2017.69.

173

Mary Malloy

While neither Gottwald visited Russia, Peter the Great was in Gdańsk in April 1716, after
both father and son had died; he had already purchased the minerals from their museum.31
The Tsar was in the process of building his own collection, in the early years especially through
the purchase of whole collections. By then he was already negotiating to buy two important
Dutch collections: Albert Seba’s zoological cabinet and the anatomical collections of the elder
Gottwald’s classmate from Leiden, Fredrick Ruysch.
The Collection
When the Gottwald collection was sold, it was described in A catalogue of rarities, both
natural and artificial, accumulated over many years with great care and expense, published by
the auctioneer.32 What we know about the contents of the Gottwald Museum comes from that
catalogue; engravings based on drawings by the elder Gottwald, which were produced from
copperplates that he made both on his own and with the assistance of other artists (a number of
these engravings were bound together and are described below); three books published in 1781
and 1782 struck from the original copperplates, two of which utilized manuscript notes from the
Gottwalds; and references to or descriptions of the museum by visitors.
The sources describe a classic example of the “cabinet of curiosities” assembled by many
Renaissance and Baroque physicians. The collection concentrated on scientific specimens, the
largest part of which were minerals and shells. Balancing these examples from nature were
“artificial curiosities,” things manipulated by human hands, as the catalogue title describes in
the standard terminology of the day.
The most detailed description of the museum was written by Carl Arnd (1673-1721) who visited
in 1694 while a student at Rostock University.33 Several of Arnd’s descriptions of specific items are
similar enough to those in the auction catalogue to suggest that both documents were influenced
by a master list of the collection maintained by the Gottwalds, though unfortunately no such list
is known to survive. Not everything described by Arnd appears in the auction catalogue twenty
years later, but such a collection would inevitably have changed through purchase, deaccession,
gifts, and trades made with other collectors.
Arnd saw collections in at least five rooms of the Gottwald home, and describes additional
objects hanging on the walls of hallways, an anatomical studio, an observatory with a telescope,
and a garden, which was a standard part of the collection of a seventeenth-century physician/
collector. Arnd describes several cabinets—the wooden furniture made to house the collection—
some with glass fronts, others with drawers, in which small items were stored. The 1714 auction
took place at the Gottwald home and consequently the catalogue also provides clues as to how
the collection was organized there. It presents the “natural curiosities” in five scrinia or cabinets,
subdivided into drawers or shelves. In the first three are primarily minerals; the fourth housed
shells, seaweed and corals; the fifth contained durable parts of animals.
Minerals in the Scrinium Primum were organized by kind, beginning with the most valuable
in the marketplace, gold and silver, and proceeding down through tin, pewter, copper, iron,
cobalt, lead, cinnabar, mercury, antimony, marcasite, lapis lazuli, vermilion, talc of various
31
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See Daria D. Novgorodova, “Three catalogues from the Fersman Mineralogical Museum Archive // New Data on Minerals,”
Publication of the Russian Academy of Science, Fersman Mineralogical Museum, 2011. Volume 46, p. 114-122.
Musaeum Gottwaldianum, sive catalogus rerum rariorum, tam naturalium, quam artificialium, longa annorum serie. Curaque
et sumtibus haud exiguis collectarum, à viris d.v. excellentissimis experientissimisque, D. Christophoro Gottwaldio, Med. D.
& Physico Gedanensi, Patre & D. Joh. Christoph Gottwaldio, Med. D. filio, quas publica auctione in aedibus gottwaldianis
Anno 1714. d. Divendet Georgius Mattern. Typis Joh. Zachariae Stollii [Gedani, 1714]. For details on events leading up to
the sale, see Pękacka-Falkowska, “About the Sale of the Museum of the Gottwalds,” 463-484.
In the summer of 1694, Arnd undertook a tour with six colleagues, visiting churches and schools in Brandenburg, Greifswald,
Königsberg (now Kaliningrad), Frankfurt-on-the-Oder, Stettin (now Szczecin), Stargard and Danzig (now Gdańsk). The trip
was organized and led by Professor Johann Gottlieb Möller, a native of Gdańsk. Arnd kept a diary of his travels that is now
in the collection of the Rostock University Library. It was published in 1905 by G. Kohfeldt. “Eine akademische Ferienreise
von Rostock bis Königsberg im Jahre 1694,” Baltische Studien, Bd. 9, 1905, 1–54.
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colors, sulfur, salts, mica, and thirty-nine Species Terrarum or samples of earth, most of which
were used as ingredients in medicinal potions made by both Gottwalds, but others acknowledged
to be used by painters.
It is impossible to determine the exact number of items sold from the catalogue because there
are several groups of things described simply as “various,” but the volume was prodigious: 768
individual examples from nuggets of gold to samples of soil are included in the first section,
another 233 in the second. The Scrinium Tertium includes Baltic amber, which was stored in
22 drawers. In the first alone, more than 200 specimens were organized by color and by things
embedded in them, including flies, mosquitoes, beetles, a cockroach, an ant, and a spider’s web.
Another 77 samples displayed various colors including “green like an emerald.” There were varied
shapes “created by nature” and a number of objects fashioned from amber including necklaces,
pendants and small carvings. While there was no universal system of organizing minerals at this
time, Philipp Jacob Hartmann had a devised a system for categorizing amber which appeared in
a 1677 publication, and the Gottwalds utilized it in organizing the collection by color, inclusions,
and the mining process used to procure them.34
Altogether, more than 3,000 examples are included in the first three scrinia of the auction
catalog, including more than 200 boxes of gemstones, as well as fossils and “bezoars,” stones that
were produced in the bodies of animals and humans. There were stones “the size of a chicken’s egg
pulled out of the stomach of a pig, and a stone the size of a goose egg found in the stomach of an
ox.” There were both “Oriental” and “Occidental” examples of bezoars, but the most interesting
of all were “kidney and gall stones extracted from the body of the excellent king of Poland Jan
III.” Mikhail Vasilyevich Lomonosov (1711-1765), who made a catalog of the Gottwald mineral
collection in 1745 when it had moved to the Kunstkammer of Peter the Great, specified that at
least one of them “was found in the right kidney of the king of Poland Ioann III, post mortally.”35
Most if not all of the Gottwald mineral collection was sold to Peter the Great and survives
at the Fersman Mineral Museum in Moscow. The substantial and important collection of shells
did not fare as well. While the whereabouts of the shells is no longer known, the auction catalog
indicates that it was a monumental assemblage: 2679 examples are listed, along with additional
drawers and boxes with unspecified descriptions.
When Carl Arnd visited in 1694, the first things he saw when he entered the Gottwald house
were the marine specimens. “In the first room on the right side,” he wrote, was “a coral tree…
widely spread like a spiderweb.”36 In that room was also a “cabinet of shells with seven or eight
drawers of all kinds with very beautiful colors and many musical-sounding names.”37 Some
had been arranged into patterns to delight the eye, others were astounding due to their rarity
in Gdańsk. Among the shells were examples from the Caribbean, Mediterranean, the Malay
Archipelago, and South Pacific. They must have been acquired through gifts or trade with other
collectors, or purchased from ships coming into the great port of Gdańsk.
Thirty-three entries in the auction catalog list animal parts, including skulls and other bones,
prepared skins, horns, claws, boxes of insects, and soft-bodied animals like snakes preserved in
glass jars in a fluid that Gottwald called spiritu balsamico. There were teeth of crocodiles, wolves,
sea lions, beavers, a hippopotamus, and of a “wild boar of astounding size.” There was also
a sawfish rostrum, a pelican’s pouch of “Monstross” dimensions, the horn of an American goat,
the tusk of a narwhal (listed as a “Unicornu Fossile”), ostrich and emu eggs, and a whale penis
(the only part of a whale with skin thick enough to be tanned).
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Hartmann, Philipp Jacob, Succini prussici physica et civilis historia cum demonstrati- one ex autopsia et intimiori rerum
experientia deducta, Frankfurt, 1677.
Jan III Sobieski (1629-1696) ruled from 1674 until his death as King of Poland and Grand Duke of Lithuania. Lomonosov
is quoted in Daria Novgorodova, “Three catalogues …”, p. 115.
See note number 68 below.
Arnd, 20-21.
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Arnd described a room with skeletons and a “very well-preserved human fetus,” but the only
human remains in the auction other than the bezoars was a human skull inscribed with the
names of the individual bones.
The “artificial curiosities” are the most eclectic part of the collection. In the auction catalogue
they are listed in German, while the scientific specimens were described in Latin. Many artifacts
crossed the line between the two, with rare natural products fashioned into works of art: shells
formed into a pyramid, ostrich eggs carved “with curious figures,” bowls and plates sculpted out
of marble, jasper, and other semi-precious stones, and a rhinoceros horn fashioned into a goblet
(like unicorn horns, they had medicinal properties in Medieval times).
Unlike the scientific specimens, where the Gottwalds anticipated the eighteenth-century
collections that would rely on examples of every variety of shell, bird, or insect to build a taxonomic
web of nature, in their artificial curiosities they concentrated on the rare and exotic. Even the
furniture was different. One cabinet, which held 123 small artifacts, was inlaid with white marble
panels from Florence. One cupboard of a pair was painted with allegorical representations of the
stages of human life from infancy to old age and death, with accompaning virtues and vices. The
other was illustrated with classical references to Juno, Athena and Fortuna.
There were models and miniatures, of which a number were made by the elder Gottwald,
including a fortress carved out of alabaster. A model of a mine with fifteen figures demonstrating
various jobs was exhibited alongside tools used in mining and examples of different ores. A model
of the city of Gdańsk, carved out of wood, was exhibited under glass, and a carving of ivory
and cherry stone was so tiny that it had to be viewed through a microscope to see the detailed
portraits of the Elector of Brandenburg and sixteen others.
Bas reliefs and tableaus in wax, wood, and ivory depicted flowers, life-like infants, a “Tartar
stabbed in Danzig,” and the story of King Solomon. There were also wooden sculptures of
New Testament stories, including Jesus with his sleeping disciples, and a Madonna and child.
A depiction of the crucifixion was carved of mother-of-pearl shell with a large pearl in the center.
Portraits in wax and paint depicted nobles, and there was a golden coral-handled spoon set
with rubies that had been used by King Jan III (whose kidney and gallstones were also in the
collection). Among the classical figures was a boxwood carving of Diana and Actaeon, a head of
Bacchus in alabaster, and a Roman helmet “in the shape of a turtle,” bordered with silver.
In weapons, tools, and small boxes, the world on exhibit in the Gottwald’s house stretched
from China and Japan, through Arabia and Turkey, across Europe, and beyond to the Americas.
Some things would have been ordinary except for the extraordinary circumstances in which they
were found: small bits of things from shipwrecks and graveyards, a piece of a violin that was
destroyed when lightening hit St. Peter’s Church in Munich in 1607, two antique rings found
buried in the ground, and a skeleton of a dove, “eaten clean by a mouse.”
There were also religious relics, surprisingly Catholic items to be owned by the Lutheran
Gottwalds, but they would have seen many of them on their youthful travels and probably
acquired them then. Among the relics was a piece of the coat of St. Catherine of Bologna, and
“incorruptible fragments” of an unnamed saint from Toulouse.
While there was probably very limited labeling in the Gottwald Museum, quotations painted
on the walls inspired thoughtfulness. Arnd described Latin quotes on two doors: “Ars et natura
tecta” (“Art is built on nature”) and “Mors omnia detegit” (“Death reveals all”). Sold in the
auction was a “beautiful” piece of wood, on which Biblical sayings had been carved. It was a way
in which the Gottwalds put their collection into a universal context, and a mode of interpretation
strongly recommended by early museologists.38
There was also, almost certainly, a written list of the objects to which visitors could refer.
Not only does the similarity in language between things reported by Arnd and those listed in
38

In his 1565 Inscriptiones, Samuel Quiccheberg speaks extensively on this topic. See Mark A. Meadow and Bruce Robertson.
The First Treatise on Museums: Samuel Quiccheberg’s Inscriptiones 1565, (Los Angeles: Getty Research Institute, 2013).
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the auction catalogue suggest the existence of such a document, but it was a central thesis in
a museum treatise published in 1674 by the younger Gottwald’s professor at Kiel. Johann Daniel
Major’s Unvorgreiffliches Bedancken von Kunst-und Naturalien-Kammern Insgemein (“Thoughts on
Collections of Natural History and Art”) was one of the most widely circulated and influential texts
of the time on how to organize a collection.39 According to Major, a written catalogue or “Rarities
Book” was an essential part of the endeavor; it would not be consistent with the museological
values demonstrated in the surviving work of the Gottwalds for them not to have had one.
Engravings and other Works of Art by Christoph Gottwald
In addition to being a physician and collector, Christoph Gottwald was a talented and accomplished
artist. His reputation in the century after his death was based more on engravings he made of the
shells in his collection than on the collection itself, which had been so quickly and thoroughly
dispersed.
One section of the auction catalogue is devoted to things he made, including candlesticks,
beakers, game pieces, and stands for cups or dishes made of ivory turned on a lathe (this was an
avocation he shared with both Peter the Great and Augustus the Strong). There were also boxes
made of wood, ivory, and mother of pearl, some set with gemstones. Gottwald made a chess set of
black and white stones, inset with historical personages carved in wood, and an ivory ship model.
Sadly, none of these objects survive.
What does survive are beautiful and remarkably detailed engravings based on his drawings.
Gottwald was already an excellent artist when he went to Leiden to study medicine in the summer
of 1660. He attended autopsies performed by Franciscus Sylvius and produced anatomical
drawings that so impressed Professor Sylvius that Gottwald became his student and friend. While
in Leiden the young Gottwald also studied copperplate engraving.40
It isn’t known when Gottwald began the process of documenting his own collection on
copperplates, but there can be no doubt that he intended to publish an illustrated catalogue in
the style of other seventeenth-century collectors, which was unfinished when he died in 1700
at the age of 63. At least 110 engravings were completed by that time. Some of the copperplate
engravings were made entirely by Christoph Gottwald; his signature as both artist and engraver is
clearly visible on at least one of the prints (see Figure 5). He was assisted on some of the engraving
by S. Donnet, whose mark is visible on several of the plates.41
The copperplates were not sold in the auction, and they and prints made from them were still
in the hands of Johann Gottwald’s widow in 1720, as Johann Breyne informed Hans Sloane in
a letter in August of that year.42 They eventually came into Breyne’s possession and he distributed
a number of sets of the prints. The University of Basel has a copy with notes in his hand, which
includes a touching and personal tribute to both Gottwalds.43
Illustrated among the engravings are tools that Christoph Gottwald used as a physician,
scientist, and artist, anatomical drawings of humans, beavers, sea turtles and a sea lion, almost
900 different shells, and an idealized room for displaying his collection (described below). Each
plate has numbers and/or letters to reference details and some of the manuscripts by Christoph
39
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This translation of the title of Major’s book is from D. Murray, 1904, Museums, their History and their Use (Glasgow, James
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Figure 2: Turtle Dissection by Christoph Gottwald
Gabriel Raspe published this image in 1781 in Bemerkungen über Schildkröten with Gottwald’s original notes
(translated from Latin to German) identifying the structures labeled here. Strasbourg, no. 0053.

Gottwald survived long enough to be published with his turtle and beaver plates in 1781 and
1782, but not for the other items.
At some point after the death of Breyne, Gabriel Nicolaus Raspe, a Nuremburg publisher,
acquired the copperplates of the beaver and turtle anatomies, with their associated manuscript
notes by Gottwald, and 49 plates of the shell collection. In 1781, a book on turtles was published
under the name of Christoph Gottwald, with Raspe translating Gottwald’s accompanying text
directly from Latin into German and providing a biographical introduction.44 The following year
Raspe published a book on beavers in a similar fashion.
While minerals, shells, and human anatomy were a major focus of Christoph Gottwald’s
work, the turtle and beaver anatomies resulted from chance encounters with the animals. In
November 1686 Ernst Gottfried Heyse, a Gdańsk physician, told Christoph Gottwald that he had
a pair of sea turtles that he believed would soon die and offered a chance to dissect them. One
died before Gottwald arrived and the other was dispatched in the name of science.
The resulting ten engravings are gorgeous and detailed. Gottwald first presents the top view
of each turtle and the underside of one; there are two views of the dissected turtles, details of
the reproductive organs, an empty shell, the shell with the skeletal parts revealed, and finally
a plate illustrating the shells of five different species of turtles, which must have already been in
the collection. By coincidence, Carl Arnd was shown a dissected sea turtle when he visited the
Gottwalds in 1694. Whether it was one of these, somehow preserved over the intervening eight
years, or a different one isn’t clear.
44

Christoph Gottwald. Bemerkungen über Schildkröten, aus dem Lateinischen übersetzt Mit 10 kupfertafeln (“Physical and Anatomical
Remarks on Turtles, translated from Latin, with 10 copperplates”), (Nuremberg, Gabriel Nicolaus Raspe, 1781), p. 6.
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The book on beavers, which appeared in 1782,
was handled in much the same way. Christoph
Gottwald was listed as the author, with his
manuscript notes translated from Latin into
German and introduced by Raspe.45 Beavers were
a valuable commodity for their pelts and Gottwald
acknowledged that before turning to descriptions
of their environment, distribution, and anatomy.
He purchased a pair of young beavers in 1675 and
observed their behavior before killing them to be
“dissected in the presence of some physicians.”46
He was especially interested in determining the
anatomical differences between male and female
beavers, and among the seven plates, five are of
internal organs, with another showing one of the
animals in the process of dissection. The most
interesting illustration is the first one to appear in
the book, showing a beaver skull with its prominent
teeth from top and side views. Below is a picture of
a live beaver in the wild, with a hunting structure on
the right.
Unfortunately, only fragments of Gottwald’s
manuscript notes on the shell engravings were
available, and Raspe hired Johann Samuel Schröter
(1735-1808) to write the text based on Gottwald’s
plates and using his numbering system. The book Figure 3: Beaver Skulls and Beaver in the wild
appeared under Schröter’s name but acknowledges Uniquely among Gottwald’s animal prints, this one
places the beaver in the wild, though in a context
in the title that the illustrations are by Gottwald.47
of its relationship to humans (note the hunting
Raspe was the publisher of the most important
structure on the right). This image was published
compilation on shells at that time, the Neues by Gabriel Raspe in 1781 in Bemerkungen über den
Systematisches Conchylien-Cabinet (“New Systematic Biber with Gottwald’s original notes translated
Collector’s Cabinet of Shells”), of which the first from Latin into German (“Castor” is Latin for
volume was published in 1769. Friederich Heinrich beaver). Strasbourg, no. 0037.
Wilhelm Martini (1729-1780) was the author of the
first three volumes and the grand intention was to document every shell then known.48 Schröter
had been actively writing about shells for several years. He was the founding editor of the first
serialized publication on shells, Für Die Liebhaber Des Steinrechs Und Der Konchyliologie, which
had been started in 1774,49 and in 1779 wrote the first book to be published on river shells.50
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Christoph Gottwald. Bemerkungen Über Den Biber, aus Dem Lateinischen Übersetzt Mit 7. Kupfertafeln (“Remarks About The
Beaver, translated from Latin, with 7 Copperplates”), Translated by Gabriel Nicolaus Raspe (Nuremberg, Gabriel Nicolaus
Raspe, 1782). The whole of the book can be viewed online at https://www.e-rara.ch/zuz/content/titleinfo/8702065.
Gottwald Beaver book, p. 6.
Johann Samuel Schröter. Musei Gottwaldiani Testaceorum Stellarum Marinarum et Coralliorum … (“The Shells, Starfish
and Seaweeds from the Gottwald Museum…”), Nuremberg, Raspe 1782. The full book is available online at: https://books.
google.com/books?id=usxmtwEACAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad.
Raspe continued the project with Johann Hieronymus Chemnitz until 1795. In 1788, Schröter (1735-1808) contributed
a new introduction and an alphabetical list of shell species, incorporating Gottwald’s work in the process.
“Six volumes were issued under this title between 1774 an 1780 and another six volumes appeared between 1782 and
1787, the name of the periodical changing twice in the meantime.” S. Peter Dance. Shell Collecting: An Illustrated History,
University of California Press; (1966), p. 187, footnote.
Die Geschichte der Flussconchylien: mit vorzüglicher Rücksicht auf diejenigen welche in den thüringischen Wassern leben,
1779.
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Figure 4: Engraving of Shells by Christoph Gottwald
Gottwald put multiple shells on a single plate to show
comparative sizes, different perspectives, and/or stages
of development. The largest shell here, the “Queen” or
“Pink” Conch from the Caribbean can grow to a foot
(30 cm) in length; a smaller top-view is marked “No.
128b” on the top right. (Linnaeus gave it the name
Strombus gigus in 1758). To the left of that is Lobatus
raninus, a “Hawk-wing” conch (also from the Caribbean).
The two shells on the lower left are top and bottom
views of Aporrhaidae or “Pelican’s Foot,” probably from
the Mediterranean. Strasbourg, no 0094.

51
52

53

54
55

While the Gottwald illustrations were
sumptuous, the collection illustrated was not
complete according to the standards of 1782,
as Schröter lamented in his introduction.
“Whole families are missing,” he wrote, and
“there are missing creatures and genera.”51
Nonetheless, there were 159 species of
mollusks illustrated that were not included in
Martini. There are 51 total plates in Schröter’s
book, including portraits of both the senior
and junior Gottwald.52 Forty-three of the
engravings depict 899 shells, one has three
starfish, and five illustrate 28 different samples
of coral. Some of the plates are crowded with
shells, a technique Gottwald used to illustrate
comparative sizes and small variations.
While Gottwald had obviously been
working on a system of classification, it was
woefully outdated 82 years after his death,
when Linnaeus had already developed the
binomial system of classification still in use
today. Schröter consequently gave “only the
common names, and where appropriate, the
name of Linnaeus, and added a very brief
description of them.”53 The value of the
Gottwald work was in the high quality of
the engravings, which Schröter commended
as “a true honor for the previous century,
when they were made.”54 The same was
true of the beaver and turtle books, and
Raspe acknowledged it. “It is well known
that the strange qualities of the beaver have
already occupied many pens of natural
science scholars,” he wrote. But diligent
work, principally in “laborious dissection,”
elevated Gottwald’s work, “especially since
the attached engravings make everything
clearer and more intimate.”55
The engravings included in the three
books published by Raspe represent only
a portion of Gottwald’s artistic output in the

Schröter's introduction to Musei Gottwaldiani, p. 4.
The Amsterdam bookstore Antiquariaat Junk sold a copy of Schröter in 1995, which was described in their catalog Natural
History & Travel, 1995. Portraits of the two Gottwalds “might have been included in a few copies,” they said, but they had
“not been able to trace a complete copy for sale due to the rarity of the work.” (This entry is cut and pasted into one of the
two copies owned by the Harvard Museum of Comparative Zoology Library.) Both Harvard copies have both portraits,
inserted before the title page in one, and after the title page in the other.
Schröter introduction to Musei Gottwaldiani, p. 6. The following year Schröter published Einleitung in die Concylienkenntniss
nach Linné, which “was supposed to contain ample descriptions and full synonymies of every known species, but as it
supplied figures of only a few it was far less useful” than Martini’s work. Dance, p. 75.
Schröter introduction to Musei Gottwaldiani, p. 6.
Raspe introduction to Beaver book, p. 3.
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medium, and except for the texts published with the beaver and turtle books, no other parts of
Gottwald’s manuscripts seems to have survived even to the middle of the nineteenth century.
There are portraits of both Christoph and Johann Gottwald in Schröter’s book. That of Christoph
was made in his lifetime, engraved by Gérard Edelinck from a painting or drawing by Andreas
Stech. (See Figure 1.) Gottwald apparently had the copperplate to print multiple copies and he is
known to have given at least one of them away in his lifetime.56 The portrait of Johann was made
posthumously and might have been commissioned by Raspe, as it does not appear in any of the
collections of prints outside of Raspe’s hands.
Despite the fact that neither of the Gottwalds was able to publish the annotated catalogue of
their collection, numerous sets of Gottwald’s engravings have survived in European libraries; not
all of them include every print, nor are they in the same order. Many of them have been bound
together and are catalogued as books.
In 1782, the same year as Raspe’s publication of the beaver and shell books, Joseph Paul
von Cobres (1747-1823), an Augsburg banker and collector of Natural History books, published
a catalog of his private library.57 Included in it was a copy of Gottwald engravings that he had
purchased “from the extinct library of the Lord Cornaro, Bishop of Vicenza.”58
Either Cornaro or Cobres made a list of the engravings in this set, which were divided into two
parts: the shells and other marine animals in one, and the anatomical work and tools in the other.
To identify which engraving was being described in the list, numbers were used that Gottwald
had put on the plates, as well as a series of ciphers that appear on several of them (including hatch
marks, circles, squares, moons, stars, etc.). Cobres was forced by financial circumstances to sell
his library in 1820, and the current whereabouts of this copy is unknown.
Another bound set of engravings at Strasbourg University has a manuscript title page and notes
by Jean Hermann (1738-1800), a professor of medicine at the University and an avid collector
and naturalist.59 Hermann had seen the Cornaro/Cobres copy, which he references, and there are
similarities in his attempt to recreate Gottwald’s absent keys to the illustrations.
In addition to the engravings that appeared in the books published by Raspe, there are 21
images of human anatomy, based on autopsies performed by Gottwald. Three of these are sensitive
and beautiful depictions of dissections of a human head from three different perspectives, with
muscles and organs revealed, including the brain. Fourteen of them show additional human
organs, three show early stage fetuses (referred to as “abortus humani” by Cobres), and two
show anomalous features in infants or fetuses, which Cobres calls “Monstra humana.”60 The
remaining plates show fish, seals or sea lions, with anatomical features, a large hollow tree, and
seven illustrations of the tools that Gottwald used as both a physician and an artist, as well as
one of the boxes in which he stored them.61 There is a monogram surrounded by an elaborate
wreath of flowers that must have been intended as a frontispiece for the book that Gottwald never
published.
56

57

58

59

60
61

J.D. Geyer wrote to Johann Breyne on 23 March 1714, telling him that he had received a “beautiful etching of Gottwald Sr.,
which Gottwald had himself presented to him in bygone years.” Quoted by Pękacka-Falkowska, “About the Sale…,” p. 468.
Joseph Paul von Cobres. Deliciae Cobresianae. J.P. Cobres Büchersammlung zur Naturgeschichte. Augsburg: Johann Andreas
Brinhausser for the author, 1782.
Marco Giuseppe Cornaro (1727-1779) was the Bishop of Vicenza from 1767 until his death. He was a collector and a patron
of artists and scientists. A number of natural history books were dedicated to him, and he hosted Mozart at his residence
in March 1775.
Gottwald C. Museum Gottwaldianum continens tabulas mutas quarum anatomicae sexaginta & una, Conchyliologicae
quadraginta & novem, aliaque Corpora Marina experimentes, sculptæ et ad edendum jam paratæ a Christophoro Gottwaldt,
Dr. Med. & Physic. Civit. Gedan. Gedani 1714. Herrmann’s library of 18,000 books formed the nucleus for the University
Library at Strasbourg, and his cabinet of curiosities was recreated at the Natural History Museum there in 1988. This copy
is accessible with high-resolution images at http://docnum.u-strasbg.fr/cdm/ref/collection/coll13/id/44005.
These plates are 31, 32, 34 and 35 in the Strasbourg document, and 57-60 in Cobres.
The tools were not sold at the auction. Katarzyna Pękacka-Falkowska has described them in Instrumenty chirurgicznoanatomiczne i rytownicze gdańskiego lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700) (“Surgical, anatomical and artistic tools
belonging to Christoph Gottwald (1636-1700), the physician of Danzig,”), Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski
I powszechnym, 2018, vol. 3. My thanks to Dr. Pękacka-Falkowska for sharing this work prior to its publication.
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By the turn of the nineteenth century
the bound sets, and presumably individual
engravings,62 had become collectible and
began to be mentioned in both the literature
on shells and also catalogues of rare books.
The British Museum had folios of both the
anatomical prints and the shells by 1813,
as well as the auction catalogue.63 In 1815,
W. Wood included a “Chronological List of
Writers on Shells,” in his General Conchology;
or, A Description of Shells, Arranged According
to the Linnean System.64 Gottwald is number
thirty-three on a list that begins with Aristotle
and Pliny, and his publication is given as:
“Plates illustrative of his Museum, 1714.”
Frederic Adolphus Ebert, the Librarian
to the King of Saxony, described a bound set
of the engraved plates in his massive General
Bibliographical Dictionary in 1821, and that
description has been cited by librarians and
booksellers ever since.65
GOTTWALD, Cp. Museum Gottwaldianum. Without place or date (Gedani, 1714).
Fol[io]. Containing 1 portrait, 1 title-plate, 49
Figure 5: Monogram for Christoph Gottwald’s Museum
Gottwald’s signature as both the artist/inventor of this
conchyliological, and 62 anatomical and zooimage and also the engraver/sculptor of the copperplate
logical plates. No text has appeared, and the
is visible on the stem rising from the lower left.
book is very scarce, as it was never finished
There are two copies of this engraving in Strasbourg:
in order to publication, and only some copies
0006 and 0068. This one has a manuscript “Museum
have been circulated. An entirely complete
Gottwaldianum” added at the top and “Tab 2” at the
bottom that is absent on the other. Strasbourg, no 0006.
copy is a great rarity, and the 3 copies which
I know have only 42 conchyliological, and 58
or 60 anatomical and zoological plates. Consult Cobres Bibl. II. 805.
A copy was offered for sale for in 1862 in London for 10 shillings and sixpence that had
“upwards of 100 engravings, containing several thousand figures of shells, natural history,
anatomy, & c.” and “being several more than described by Ebert.” This copy also had “a brief
MS. explanation of portion of the plates given on the flyleaf.”66 The digitization of the Strasbourg
copy in 2007 has made the most complete set of engravings widely available.

62

63

64

65

66

The Harvard Art Museum, for example, has a single print of the Christoph Gottwald portrait that was given to the
University in 1892 and is not associated with any set of engravings.
P.H. Maty, S. Harper and S. Ayscough. Librorum impressorum qui in museo Britannico adservantur catalogus. British
Museum, 1813.
W. Wood. General Conchology; or, A Description of Shells, Arranged According to the Linnean System, and Illustrated with
Plates, Drawn and Coloured from Nature. (London: John Booth, 1815.)
This is the entry as it appears in the English translation by Oxford University Press in 1832. General Bibliographical
Dictionary, from the German of Frederic Adolphus Ebert, Librarian to the King of Saxony, In Four Volumes. Oxford University
Press, 1832. Vol II, p. 665. An entry based on Ebert’s description appeared two years later in the French counterpart by
Jacques Brunet, Manuel du libraire et de l’amateur des livres, and is also cited in rare book literature.
Willis and Sotheran. A Catalogue of Upwards of Fifty Thousand Volumes of Ancient and Modern Books, Willis and Sotheran,
136, Strand, London, Next Waterloo Bridge. 1862. Katarzyna Pękacka-Falkowska in “About the Sale of the Museum of the
Gottwalds,” (note 37 on page 469) discusses other locations where bound sets of the prints can be found including one at
the Gdańsk University of Technology.
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Figure 6: Gallery in the Gottwald Museum
This image was drawn by Gottwald and engraved by S. Donnet, whose monogram is visible just outside the border
on the lower right.

Conclusion
There are two final engravings that are worth a comment for what they might reveal about
Christoph Gottwald’s influences and intentions. The first is a remarkable image of one of the
rooms of his museum, with numbers and letters that refer to a key that, alas, no longer exists. It is
an idealized image inspired by the illustrations appearing in the publications of other apothecaries
and physicians: Ferrante Imperato, Ferdinando Cospi, Basil Besler and Ole Worm.
Given the huge number of things listed in the auction catalogue, this illustration cannot
possibly show the density of objects on display but it does give examples of each of the categories
represented in Gottwald’s Museum. In this conceptualization Gottwald pays homage to Johann
Major’s work on the presentation of collections. While Major was associated with a number of
important aristocratic collections, he welcomed collectors of all occupations and social classes
to the field. His book does not describe how to display objects to gain prestige, but rather how
to organize a collection to transmit knowledge. (Hence the necessity of having a written list
available.) The architecture of a room was of intense importance, and Gottwald’s drawing shows
the influence of this.
In the center of the room stands a dissecting table in a circular frame.67 Above it, on a square
frame hanging from the ceiling are a pair of terrestrial and celestial globes, a human skull,
various horns and beaks, carvings of angels, and other things that cannot be distinguished in the
engraving. On the left wall marked “p,” and the right wall marked “26,” are prints or drawings
in the style of Gottwald’s own anatomical illustrations.68 On the back left wall is an unlabeled
illustration reminiscent of Arnd’s description of “a coral tree… widely spread like a spiderweb.”69
There is a narwhal tusk marked “s,” which the auction catalogue lists as a “Unicornu Fossile”
among other “teeth and bones.” (Ole Worm identified unicorn horns as narwhal tusks in 1638.)
To the left of that, marked “r,” may be the preserved whale penis described in the auction catalog
67

68
69

For a similar table, see the illustration of the Leiden Anatomical Theatre in number 8 above. My thanks to Dr. Sara J. Schechner,
David P. Wheatland Curator of the Collection of Historical Scientific Instruments at Harvard, for identifying this.
See for instance Strasbourg 42, 43, and 44.
This is also very like Gottwald’s engraving of coral that is Strasbourg 71.
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Figure 7: Carved Nautilus Shell on carved stand
A wonderful example of a “natural curiosity” transformed into an
artifact. Strasbourg, no 0117.

as a “Priapus Ceti.” An intriguing door marked “Museum Anatomicum” likely hides many of
the preserved organs and fetuses that are illustrated in his prints and the skeletons described by
Arnd. Beyond it, a full human skeleton stands atop another curious door. There are other doors
and boxes that must hold other parts of the collection, and we can see bird bills and feet, two
feathered bird-of-paradise skins, turtle shells, a lobster shell, and five animals preserved in fluid
in jars. On one of the shelves is a small box with carved or painted doors and a pitcher between
two unidentifiable objects. A snake and a lizard are on the floor in the foreground, a popular
feature of such prints (see Besler and Imperato for examples), with a small horned skull and other
unidentifiable animals. Six oblong objects hang from the ceiling, which may be ostrich or emu
eggs, as both are identified in the auction catalogue.
It is a combination of Gottwald’s interests in anatomy, natural history, and “artificial”
curiosities, though the last named gets little representation being the smallest part of his
collection. The final engraving to be described is a beautifully carved nautilus shell mounted

184

The Museum of the Gottwalds: Collecting and Connecting in Baroque Gdańsk

on a swirling stand of entwined creatures—half angel and half fish. It is an object of profound
beauty, a treasure from nature fashioned into a work of art, and not unreasonable given his talent
and skill as an artist, to think that Christoph Gottwald might have made it himself.
How much was added to the collection by Johann Gottwald after his father’s death cannot be
known. From his medical publications it is clear that he was an active practicing physician, but
his own premature death at the age of 43 was preceded by real horrors. In June 1709 his six-yearold daughter “began to complain of an unusual Head-ach,” which he treated with drops made
from bezoars, and other drugs in his pharmacy. She died three days later, and his wife fell ill that
same day.70
It was the plague, and though his wife recovered, 24,533 people died from it that year in
the region around Gdańsk.71 Having himself contracted and recovered from the disease, Johann
Gottwald continued with his practice, and with the ongoing business of science and collecting.
In the spring of 1711 he and his friend Johann Breyne dissected a seal together.72
When he died two years later the collection had to be sold to support his widow and surviving
daughters. Breyne arranged for the sale and corresponded widely with friends, colleagues and
correspondents, all of whom were familiar with the famous collection and the prints illustrating it.
After it was sold, Breyne received a letter from Michael Friedrich Lochner von Hummelstein,
the Nuremberg doctor who had commented so favorably on Christoph Gottwald’s engravings in
his book on the Besler collection. “I regret with all my heart,” he wrote, “that such a beautiful
and unique collection, so carefully compiled would soon be dispersed.”73
The fact that neither Christoph Gottwald nor his son Johann had an opportunity to complete
and publish their illustrated catalogue kept their collection from becoming the phenomenon it
might have been in the eighteenth and nineteenth centuries. However, it is enjoying new life in the
twenty-first century as the engraved images circulate on the Internet and interest in Renaissance
and Baroque collections grows. The Museum of the Gottwalds is finally beginning to attract the
attention it deserves.
Acknowledgements: Dr. Katarzyna Pękacka-Falkowska, a historian of medicine at the Medical
University in Poznan, Poland, has done extensive research on the Gottwalds and shared with me
pre-publication copies of her work that were essential sources for this essay. Daria Novgorodova
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in Berlin, helped with a particularly tricky translation. (I like to think that the Gottwalds and
Breynes would be pleased to know that 300 years after their deaths five women scholars in
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identifications. My husband Stuart Frank read the draft and his knowledgeable comments
throughout the process made the whole enterprise more interesting and fun. Thanks to all.
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Johann Gottwald, see number 3 above, p. 105.
Ibid. p. 107.
Mentioned in a letter from J. P. Breyne to Ch. H. Erndtel, 2 May 1711. Quoted in Katarzyna Pękacka-Falkowska, “About
the Sale…,” note 15, p. 466.
Lochner to Breyne, February 28, 1715. Quoted in Katarzyna Pękacka-Falkowska, “About the Sale…,” p. 470.
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The Pirate from Gdańsk: John Ward
and Danseker the Dutchman

J

ohn Masefield, Poet Laureate of England, refers to John Ward as “our most notorious pirate”,
by which he means England’s most notorious pirate. Far less known is John Ward’s sometime
partner in crime, Danseker [AKA Dansekar] the Dutchman. They were contemporaries of
Shakespeare and Cervantes, who appear not to have noticed them; and, one way or another,
both Ward and Danseker were out of business before April 1616, when both Shakespeare and
Cervantes died. However, for centuries Ward’s and Dansekar’s names have figured in popular
culture as epitomes of unbridled piracy on the High Seas. There are twinned English ballads about
them, published during their lifetimes, while they were still active “on the account” (as piracy is
commonly referred to in English). The titles of the ballads reflect the Anglo-centric notoriety of
Ward the Englishman and the subsidiary status accorded the foreigner, Danseker: “The Seaman’s
Song of Captain Ward the famous Pyrate of the world, and an English-man born” and “The Song
of Danseker the Dutchman, his robberies done at Sea.”1 In Masefield’s canon, Ward “shares with
Bartholomew Roberts the throne of English piracy. Those two alone, of the many who were called
to the profession, practised it ever with a certain style, with some pretensions to the grand manner.”2
Danseker was equally notorious in his day, and was even more successful for a while as a pillager
and plunderer, but as he was not an Englishman he is ineligible to share John Ward’s “throne,”
while William Kidd and Edward Teach (“Blackbeard”) are still household names. Danseker was
never awarded as high a place in the persistent flurry of public fascination with piracy in the Age
of Sail, and is remembered today, if at all, primarily as a lesser cohort of John Ward.
The two “songs” were of a species known as Blackletter Ballads, characteristically written by
low-paid hack lyricists and cheaply printed on one side of a single sheet of cheap paper (hence
commonly referred to as broadsides), often with “ballad cuts” — crude woodcut illustrations.
They were produced in London, Newcastle, Glasgow, and elsewhere, were sold by hawkers for
a penny or a half-penny on street corners in virtually every city and post-town in Great Britain,
and later were printed and sold in cities throughout the Colonies. Beginning in 1557 ballads were
formally enrolled on the official Stationers’ Register in London, roughly equivalent to copyright.
These two ballads were licensed together in 1609. Many such ballads, including “John Ward”
and “Danseker the Dutchman,” were not necessarily intended to be sung, though the tune “The
King’s Gone to Bulloin” is specified — a tune that evidently passed out of existence centuries
ago.3 Intrinsically ephemeral, blackletter ballads were only rarely collected contemporaneously;
one of the first and most copious collectors was Samuel Pepys, Chief Secretary to the British
Admiralty under Kings Charles II and James II.4
1
2
3

4

Stuart M. Frank, The New Book of Pirate Songs (East Windsor, N.J.: Camsco Music; London: Loomis House), 2012, #9 and #10.
John Masefield, A Mainsail Haul (London: Elkin Mathews), [1905] 1913, p. 83.
For example, “The King’s Gone to Belloin” is absent from all three watershed classics of British ballad tunes: William Chappell,
Popular Music of the Olden Time; a Collection of Ancient Songs, Ballads, and Dance Tunes, Illustrative of the National Music of
England, 2 vols., London, 1855-59; B.H. Bronson, Traditional Tunes of the Child Ballads, 4 vols. (Princeton University Press),
1959-72; and Claude M. Simpson, The British Broadside Ballad and Its Music (Rutgers University Press), 1966.
The Pepys Collection of more than 1,800 ballads is preserved in The Pepys Library at Magdalene College, Cambridge. See:
Hyder Edward Rollins, The Pepys Ballads, 8 vols (Harvard University Press), 1929-32; Rollins, A Pepysian Garland: Blackletter Broadside Ballads of the Years 1595-1639, chiefly from the collection of Samuel Pepys (Cambridge University Press),
1922; W.G. Day, The Pepys Ballads, 5 vols. (Cambridge: D.S. Brewer), 1987; Helen Weinstein, Catalogue of the Pepys Library
at Magdalene College, Cambridge. Vol. II: Ballads (Cambridge: D.S. Brewer), 1992.
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John Ward, born circa 1553 (Masefield has
1555) at Faversham, Kent (England), had been
a fisherman, enlisted in the navy, and resolved to
make a career as an adventurer. He “commenced
‘rover’ about 1604”5 by perpetrating a naval
mutiny, taking command, and turning the ship
to piracy. “By 1606 he commanded a small fleet
employing five hundred seamen,” specializing
in the systematic acquisition of enormous
treasures from Venetian merchantmen,
eluding efforts to bring him to heel, and living
sumptuously in a palace at Tunis. In 1609
he “tried unsuccessfully to obtain a pardon”
from King James I.6 That same year, with
Ward still thriving in the Mediterranean, his
terrible reputation achieved new heights: a sea
captain called Andrew Barker7 wrote a book
about the two pirates,8 and the two ballads,
“The Seaman’s Song of Captain Ward” and
“The Song of Danseker the Dutchman,” were
licensed together, making them perhaps the
earliest pirate ballads to appear in print in
English.
According to Masefield, Simon Danseker
Fig. 1. Blackletter ballad cover: “Ward and Danseker /
(whom he identifies with the variant spelling
Two notorious Pyrates / Ward an Englishman, and
Dansekar) “was a Fleming of Flushing
Danseker / a Dutchman. / With a true relation of all of
[Vlissingen], who commenced pirate by
the mo[st] / Piracies by them committed unto the first of
running away with a ship from Marseilles.”9
/ April. 1609. / Printed at London for N. Butter and / to
be sold at his shop, at the Signe of the / Pide Bull.” A year
Other sources refer to him as Siemen Danziger,
earlier, Nathaniel Butter (1583-1664) had published the
Zymen Danseker, Simon de Danser, “whose
first edition of Shakespeare’s King Lear (1608).
name is also written Danziker, Dansker,
or Danser”; some give Dordrecht as his birthplace. Among the Algerines and Turks he was known
“by the Turkish epithet Simon Re’is.” He was ostensibly born circa 1579; however, there is little
in the historical records or coeval ballads to corroborate the contention that he was a Fleming or
a Hollander, or was born in Dordrecht or Vlissingen (which, contrary to Masefield’s implication,
is not actually in Flanders but on the Scheldt River in Zeeland, the southernmost province of
what is now The Netherlands). “Danseker” means literally Danzig-man — a modern formulation
might be Gdansker — implying that he or his parentage originated in Danzig. And in English
slang, “Dutchman” has always referred to any man from Germany, or any German-speaking or
German-seeming fellow from anywhere else (for example, the so-called “Pennsylvania Dutch,”
5

6

7
8

9

Francis James Child, The English and Scottish Popular Ballads, 5 vols. (Boston: Houghton, Mifflin & Co.), 1882-98, Vol. V,
p. 143.
David Cordingly, Pirates: Terror on the High Seas, from the Caribbean to the South China Sea. A Worldwide Illustrated History
(Atlanta: Turner Publishing), 1996, p. 90. See also: Cordingly, Under the Black Flag: The Romance and Reality of Life Among
the Pirates (New York: Random House), 1995.
This was not Andrew Barker the English merchant and pirate from Bristol, who died in 1577.
Child, Op. cit., vol. V, p. 143; and W.H. Logan, Peddlar’s Pack of Ballads and Songs (Edinburgh: William Paterson), 1869, p. 4.
The book by Andrew Barker is A true and certaine report of the beginning, proceedings, ouerthrowes, and now present estate of
Captaine Ward and Danseker, the two late famous pirates from their first setting foorth to this present time. As also the firing
of 25. saile of the Tunis, men of warre: together with the death of diuers of Wards chiefe captaines. Published by Andrew Barker
master of a ship, who was taken by the confederates of Ward, and by them some time detained prisoner (London: Printed by
William Hall, and are to be sold by Iohn Helme at his shop in S. Dunstans Church-yard), 1609.
Masefield, Op. cit., p. 76.
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who were nonconformist immigrants from Germany).
In his ballad the pirate is referred to as “valiant Dutchland Danseker,” which is likely the 17th-century English
lyricist’s rendering of “Deutschland Danseker.” Thus, it
appears that Danseker was “Dutch” in the old sense
of Deutsch (rather than Hollander), and the surname
unequivocally suggests the then-German seaport
of Danzig. And whether or not he may have lived at
some time in Vlissingen or Dordrecht or elsewhere in
Zeeland, Holland, or Flanders, and whether or not he
hijacked a ship at Marseilles (where he allegedly had
a wife and family and lived in retirement), it appears
that Danseker was a Danziger by origin and birthright.
Fig. 2. Blackletter ballad cut: a ship-portrait
Masefield’s characterization of Danseker is sketchy, engraved on wood, from inside the folded
evidently based primarily on Baker’s apocryphal first edition of “Ward and Danseker / Two
“biography” of John Ward (1609) and subsequent notorious Pyrates.” London: N. Butter, 1609.
speculation:
Other pirates, among them a man named Simon Dansekar, offered to form an alliance
with [Ward]; and with their forces, added to his own, he was strong enough for “bold
attempts.” He had at least four “well-appointed” ships under his command, with
“above two hundred Englishmen, good soldiers, and expert mariners,” besides Turks,
to man them. With this squadron he took a huge Venetian carrack, after a fierce fight.
The carrack was the Soderina [Reniera e Soderina]; the capture was due to Ward. The
ship was gallantly defended, and would not have been taken had not Ward driven his
hands aboard her at the point of his dagger.10
He [Danseker] seems to have been a more humane man than Ward; for he
objected to Ward’s habit of selling Christian prisoners to the Turks. He was merciful
to merchants of his own [unspecified] nationality, while Ward, as Professor Laughton
tells us, robbed all nations “with exemplary impartiality.”11
Brief though his account of Danseker may be, Masefield’s colorful characterization of piracy in
the early Stuart era is compelling:
The seas swarmed with pirates; so that few merchantmen dared put to sea without
arms; while very few came home without some tale of an encounter. There were
pirates in the Atlantic, to intercept the ships coming home from the Newfoundland
fisheries. There were pirates in the West Indies, roving for Spanish treasure-ships.
There were pirates in the Orkneys, preying upon the Iceland trades. There were pirates
all over Ireland, especially in the south and the west, ranging over the Channel, and
round these coasts. But there were, perhaps, more pirates in the Mediterranean than
in all the other waters put together. In the Mediterranean they had the most part
of the trade of Europe for their quarry; while the coasts of Africa, and the islands
of the Archipelago, provided obscure harbours (with compliant Governors) for the
recruiting of the companies after a cruise.12
The great Cervantes, while serving as a soldier in a Spanish Navy infantry regiment in 1575, was
captured at sea by Barbary pirates and spent five years in captivity before being ransomed by his
family, and with assistance from a Catholic religious order was released to return to Madrid. This
provided him with material for “The Captive’s Tale” in Don Quixote:
10
11

12

Masefield, Op. cit., p. 75.
Loc. cit. Sir John Knox Laughton (1830-1915) was a British naval historian, professor of Modern History at Kings College,
London, and co-founder of the Naval Records Society.
Masefield, Op. cit., p. 73.
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Fig. 3. Two blackletter ballad broadsides: “The Song of Dansekar the Dutchman, his robberies done at Sea” and
“The Seaman’s Song of Captain Ward the famous Pyrate of the world, and an English-man born,” both to the tune
“The King’s Gone to Bulloin” (now extinct); printed for F. Cole, T. Vere, and J. Wright (London, licensed 1609).
According to the Bodleian Library, these particular imprints date from circa 1663-74. Bodleian Library, University
of Oxford.

El Uchali, the king of Algiers, a daring and successful corsair, having attacked and
taken the leading Maltese galley (only three knights being left alive in it, and they
badly wounded), the chief galley of John Andrea, on board of which I and my company
were placed, came to its relief, and doing as was bound to do in such a case, I leaped
on board the enemy’s galley, which, sheering off from that which had attacked it,
prevented my men from following me, and so I found myself alone in the midst of
my enemies, who were in such numbers that I was unable to resist; in short I was
taken, covered with wounds; El Uchali, as you know, sirs, made his escape with his
entire squadron, and I was left a prisoner in his power, the only sad being among so
many filled with joy, and the only captive among so many free; for there were fifteen
thousand Christians, all at the oar in the Turkish fleet, that regained their longed-for
liberty that day. — Don Quixote, Chapter XXXIX
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Shakespeare was never captured by pirates himself, but Hamlet’s boon companion Horatio had
a few words to say about it. His adventure with pirates is remarkably similar to that described by
Cervantes’s “Captive”:
Ere we were two days old at sea, a pirate of very warlike appointment gave us chase.
Finding ourselves too slow of sail, we put on a compelled valor, and in the grapple
I boarded them. On the instant, they got clear of our ship, so I alone became their
prisoner. They have dealt with me like thieves of mercy, but they knew what they did;
I am to do a good turn for them. — Hamlet, Act 4, Scene 6
The ballad author of “Danseker the Dutchman” is reasonably explicit regarding details. The 14
stanzas (oddly indented) commence with some celebratory drivel about how great, ambitious,
and noble a pirate Danseker (spelled Dansekar in the 1663 edition) really is, and how dangerous
and intimidating:
Sing we sea-men, now and then,
Of Dansekar the Dutchman,
Whose gallant mind hath won him great renown;
To live on land he counts it base,
But seeks to purchase greater grace
By roving on the ocean up and down.
His heart is so aspiring,
That now his chief desiring
Is for to win himself a worthy name;
The land hath far too little ground,
The sea is of a larger bound,
And of a greater dignity and fame.
Now many a worthy gallant,
Of courage and most valiant,
With him hath put their fortunes to the sea;
All the world about have heard
Of Dansekar and Captain Ward,
And of their proud adventures every day.
There is not any kingdom,
In Turkey or in Christendom,
But by these pyrates have received loss;
Merchant-men of every land
Do daily in great danger stand,
And fear too much the ocean main to cross.
This is followed by a litany of the evil deeds that pirates commit: they “make children fatherless,”
leave “Wo[e]ful widows in distresse,” take “too much delight” in shedding blood; “Fathers they
bereave of sons, Regarding neither cries nor moans,” and “much they joy to see a bloody fight.”
Had they only been enemies of the Turks and Algerines they would have been heroes: “They count
it gallant bearing / To hear the cannons roaring, / And musket shot to rattle in the sky; / Their
glories would be at their highest / To fight against the foes of Christ.” “But their cruel villainies,
/ And their bloody pyracies / Are chiefly bent against our Christian friends; / Some Christians
so delight in evils, / That they become the sons of divels [sic], / And for the same have many
shameful ends.” Significantly, Christians are not spared and Britain has no special exemption
either; English ships are victimized along with the rest: “England suffers danger, / As well as any
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Fig. 4. “John Ward.” Woodcut illustration from
The Forget-Me-Not Songster (Philadelphia,
Boston, and New York, circa 1840), attributed
to Arthur Park (circa 1796-1863), former
Juvenile Theatre engraver and publisher in
Finsbury, London, transplanted circa 1835 to
Philadelphia, where he continued to produce
engravings of swashbuckling swordsmen in
his characteristic style. Author’s Collection.

stranger. / Nations are alike unto this company; / Many
English merchant-men, / And of London now and then,
/ Have tasted of their vile extremity.” Then comes a list
of vessels taken, some part of which, at least, is very
likely accurate: the Elizabeth of London, Pearl, Charity,
Trojan of London, Bonaventer [sic] of Hull, “With other
ships many a one” — “All ships of gallant bravery, /
Are by these pyrates made a lawful prize. / These
pyrates they have shed their bloods, / And the Turks
have bought their goods.” The text then alludes to the
eventual rift between the two pirate chiefs: “English
Ward and Dansekar / Begin greatly now to jar / About
the true dividing of their goods; / Both ships and
soldiers gather head, / Dansekar from Ward is fled: / So
full of pride and malice are their bloods.” Naturally to
an English balladist, it is the foreigner who flees from
the Englishman rather than the other way around.
The ballads were published in 1609, when Ward and
Danseker were still separately at large, “on the account”;
hence, the conventional moralistic conclusion typical
of broadside ballads of villainy, proclaiming that the
perpetrator, having incurred the wrath of Providence,
will inevitably meet a sorry end — which, at that point,
was more optimistic than prophetic:

Ward doth only promise
To keep about rich Tunis,
And be commander of those Turkish seas;
But valiant Dutch-land Dansekar
Doth hover near unto Argier [Algiers]
And there his threat’ning colours now displays.
These pyrates thus divided,
By God is sure provided
In secret sort to work each other’s woe;
Such wicked courses cannot stand,
The Divel thus puts in his hand,
And God will give them soon an overthrow.
European opinions of their agenda notwithstanding, the Cambridge University Islamist Shaykh
Abdal Hakim Murad insists that though Ward and Danseker were regarded as devils in England,
they “considered themselves mujahidin… proudly adopting Islam to fight the Inquisition and the
expansionist powers of Europe.” Murad also mentions in passing that the English adventurer
John Smith (1580-1631), who had a great deal of experience contending with Turkish pirates and
English freebooters in the Mediterranean prior to playing a key role in the Jamestown Colony in
Virginia in 1607, regarded “Captain Danseker and Captain Ward among the most skilled seamen
in the annals of English history, who placed their gifts at the disposal of emirs and sultans, and
whose swashbuckling exploits Smith was able to retell in hair-raising detail.”13
13

Shaykh Abdal Hakim Murad (AKA Timothy John Walker), “Ward the Pirate,” 2003 (http://www.world bulletin.net/
haber/113201/ward-the-pirate-abdal-hakim-murad).
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The British authorities never did catch up with Ward. According to David Cordingly, he
died in his bed in 1622, of natural causes – plague – one of the “unusual examples” of pirates
“who lived long enough to enjoy their plundered wealth.”14 After the split-up, Danseker took
up residence in a palace of his own in Algiers. There are two versions of his fate. One is that he
was hanged in Tunis in 1611, two years after the ballad was first printed. But this is a fiction,
no doubt perpetrated to satisfy sanctimonious notions about the wrath of Providence providing
earthly punishments for earthly evils. The other claim, per Masefield, is that Danseker “obtained
a pardon from Henri IV of France, and entered the service of the Duke of Guise.”15
Masefield’s account ends there, yet there is more to Danseker’s unfolding hagiography. An
articulate and well formulated posting by piracy historian T.S. Rhodes16 credibly claims that
after escaping pursuit by “a French fleet under the command of De Beaulieu de Pairsac, assisted
by eight Spanish galleys,” and then escaping from “Eight more Spanish men-of-war, under the
command of Don Luis Fajardo de Córdoba, and an English squadron under the command of
Sir Thomas Shoreley,” Dansekar devised a clever exit strategy — the French royal pardon and
alliance with the Duke of Guise alluded to by Masefield:
In 1609, while taking a Spanish galleon off Valencia, Danseker used the opportunity
to communicate a message to Henri IV and the French court through the Jesuit
priests on board. He claimed to desire a return to Marseilles, having left his wife and
children behind long ago. He also wished to be exonerated for his crimes. Whether
this was a sincere wish to see his family, or merely a way to escape the increasing
pressure in the Mediterranean, the ploy worked.
He was reunited with his family later that year, shortly after arriving in Marseilles
with four well-armed warships on November 17, 1609. Once [t]here, Danseker
presented to the Duke of Guise “a present of some Turks, who were at once sent to
the galleys” as well as a considerable sum in Spanish gold.
Which adds convincing detail to Masefield’s skeletal rendition. However, according to Ms.
Rhodes, French royal favor extended into the next reign and eventually resulted in disastrous
consequences for the reformed pirate. King Henry was assassinated in 1610, his nine-year-old son
Louis succeeded to the throne, and whoever was acting for the child-king right away recruited
Danseker to perform a service for the Crown, to sail against Turkish pirates in the Mediterranean.
It turned out a resounding success. But a few years later, a second mission for the glory of France
proved to be Dansekar’s downfall:
He had lived in Marseilles for a year when [circa 1610] French authorities asked him to
lead an expedition against the corsairs. Rumors that he had been captured spread, but
he returned to France later that same year. Then in 1615 he was called up by Louis XIII
to negotiate the release of a group of French ships being held by Yusuf Dey in Tunis.
According to the account of William Lithgow,17 Danseker was led ashore in a ruse by
Yusuf, captured by janissaires [an elite unit of the Turkish army], and beheaded.
As if the particulars were not already sufficiently convoluted, an anonymous respondent to T.S.
Rhodes’s blog maintains that “Simon Simonson [meaning Danseker] was from jewish background
origin[a]ting from the north german town Danzig, now Poland. so, he was no renegade. he sold
top notch, state of the art shipbuilding and rigging technics to the pirating ottoman robber.” One
wonders what the source may have been for these revisionist, crudely anti-Semitic claims, which
only deepen the mystery of the pirate’s true identity and motives.
14
15

16
17

Cordingly, Op. cit., p. 13.
“Good King Henry” (Henry IV) was assassinated in May 1610 and was succeeded by Louis XIII. The Duke of Guise at the
time was Charles (1571-1640), who succeeded in 1588 in the very twilight of the influence of the House of Guise in French
politics.
http://thepirateempire.blogspot.com/2017/08/simon-dancer-dutch-pirate.html.
William Lithgow (1582-1645) was a Scottish traveler and writer whose vivid accounts of his experiences in the Mediterranean
are often cited as best evidence for contemporaneous events.
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Fig. 5. Full transcribed text of the blackletter ballad broadside “The Song of Dansekar the Dutchman, his robberies
done at Sea” (London [1609], 1663 edition).
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The Importance of Ship Preservation

S

hip preservation is a fairly new mission. On a large scale, it means keeping historically valuable
vessels either on display in a museum, or keeping them alive as floating movable objects. For
anyone responsible for the restoration and upkeep of any type of historical ships and boats, it is
most important to have access to proper skills and facilities.
The First Steps in Ship Preservation in Finland
The entire field of maritime historical research used to have a rather narrow, antiquarian
approach. Historical museums, established in coastal towns in the closing decades of the 19th
century, collected items evocative of the age of sailing: e.g. ship models, navigating instruments,
paintings and sea charts. Some of the museums were housed in ship-owners’ own homes. These
scattered and casual collections could not, even at their best, give anything but a glimpse of the
seafarers’ material environment.1
The first preserved ship in Finland was the three-masted wooden barque Sigyn, built in 1887
and saved by the Åbo Akademi in 1936. The second was the four-masted, steel-hulled barque
Pommern, owned by the city of Mariehamn and preserved in 1954 by active involvement of the
inhabitants of the Åland islands.
The Finnish Government began showing interest in historic ships in 1988, when the Museum
Ship Committee was established by the Ministry of Education. Its task was to estimate the
number and condition of vessels valuable for the history of Finnish seafaring, as well as the cost
of preserving them. According to the committee report, about 200 such vessels still existed in
Finland. Some of them were owned by the state or local councils, but most of the old ships were,
according to the estimates of the Museum Ship Committee, in the hands of private societies or
individuals.
The Committee for the Register of Traditional Ships, established in 1992, stated in a report
that many privately owned vessels, if they are to be preserved, needed immediate and costly
repairs. Furthermore, it was pointed out that it was not only the ships themselves that required
preservation, but also the supporting facilities, such as slipways, dockyards and workshops. After
being taken out of professional traffic many vessels were modified. New building materials and
working methods were used and the use of traditional methods in repairs and restoring almost
forgotten.
In many cases the biggest problem in ship preservation during the last few decades has not been
the lack of money but the lack of proper skills and facilities. Unskilled restoration work damages
the appearance of the vessels, not to mention the effects on their cultural and historical value.2
1
2

Sammallahti 1993, 16–18.
Memorandum of the Committee for the Register of Traditional Ships, 1992:1.
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A Popular Movement
The upkeep of historic vessels is often regarded as a “people’s movement”.3 The concept of
preserving old vessels by keeping them in operation has turned out to be extremely successful
during recent decades.
Historic ships, more than 5,000 of them in Europe alone, are more and more regarded
as living historic monuments. Many are moored in special museum harbours, built and now
also maintained by private individuals, very often on a voluntary basis. Hundreds of ports on
European coasts continue to serve as important dynamos for the cultural life of their regions, just
as they have been doing for centuries. The participation on a trip on board a historic ship may
offer the perfect opportunity to experience the maritime heritage at first hand, for instance, by
hoisting a gaff sail or by shovelling coal into a steam boiler.4
In Finland, organizations founded in the 1960s by private enthusiasts have played an
important part in the preservation of many a valuable vessel. Most of the ships now being sailed
by volunteers’ organizations would have been destroyed by now if the members had not put
a considerable amount of time, work and money into their preservation. The Finnish Steamship
Society, founded in 1968, has done a great job in preserving steamships that have been taken out
of professional use. To its members, these ships represent the traditions of a lost industrial era. The
main responsibility in preserving old sailing ships has been borne by the Viapori Shipyard Society.
The fostering of maritime traditions has taken considerable steps forward in Finland, especially
during the past two decades. Growing interest has been shown in the rebuilding and restoring of
historic ships. Today, more and more people are trying to restore a ship to its original condition
and appearance, and not to a floating summer cottage, as was often still the case in the 1970s.
People have also begun to grasp the fact that historic ships are no longer merely an option for
those people who are not in the position of acquiring a ‘real’ vessel. Today, the owner of an old
ship has made his choice quite consciously. The old joke “if you haven’t got the money, talent or
time, get yourself an old ship” does not hold true any longer. Instead, people have started to think
about the restoration work to be done in the belief that they will be able to rescue an old vessel.
How to carry out the restoration work and where to seek advice? How to restore the ship
to look like it should, according to its period? In the early days, all the necessary knowledge
needed in shipbuilding was handed over from father to son or from master to apprentice. The
building technology of a ship launched, let us say, over one hundred years ago, and the know-how
connected with the vessels in everyday use in no way represented a unique, transient material and
mental cultural heritage at that time – today the contrary is certainly true.
Threats to Traditional Maritime Skills
The knowledge of building and restoring old ships is scarce and skilled labour is an endangered
species. The character of the skills required has changed dramatically over the last one hundred
years. The new shipbuilding technology and the disappearance of the old vessel types after the
Second World War resulted in the decline of know-how in the building, and especially repairing,
of the older-type vessels. The vanishing traditions of old vessels were not yet in fashion in the
1950s and early 60s, and, as a result, modern methods were applied in repairing older vessels,
sometimes with quite disastrous results. Some old wooden sailing ships were repaired using
concrete, plastic or fibreglass. In many cases, a ship’s steam machinery was replaced with modern
diesel engines. Wrong repairing methods resulted in many a sad case in the premature destruction
of a culturally valuable vessel.
Another great threat comes from the ignorance and lack of knowledge of customers, suppliers
and legislators, who neither seem to know, understand nor care about traditional workmanship.
Traditional craftsmen try to practise their trade using skills saved from the past with 21st-century
3
4

Lande 2000, 11; Loomeier 2007, 16–17.
EMH newsletter, October 2005, 2–3.
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standards, but unfortunately people seem to have different expectations now than in the past.5
With a growing number of individuals and preservation societies restoring, often unique,
vessels or building replicas of old ships, the need for a thorough assessment of a vessel’s historic
significance becomes crucial, prior to a decision being taken about its future. An awareness of
the conservation approach by the craftsmen who restore and maintain historic ships is essential.6
Ships cannot be saved without proper facilities. The rapid development of the shipping and
maritime industries has led to a complete change. Old shipyards of varying sizes closed down all
over Europe in the last three decades of the 20th century. Harbour activities are being centralized
and moved out of city centres. Redundant maritime industrial areas have become battlefields
in the struggle for access to the waterfronts between different and often conflicting interests.
Buildings, quays, cranes and other structures have been demolished. Many shipbuilding sites
have been taken over by other activities, such as shopping centres and restaurants.7
The old historic vessels have to earn their living, and very often even the use and maintenance
of an old ship is challenged by heavy economic realities, safety and preservation standards, not
to mention the price of the restoration work. Rising costs in recent years have been enormous,
which makes it virtually impossible for ordinary people with a normal income to maintain an old
ship in a condition matching the original.
The major problem in ship preservation seems to be the lack of proper information: how
to collect, document and share the existing knowledge of practical preservation methods and
professional principles. The lack of a national focal point or any form of national registration and
grading system of ships and boats inevitably seems to lead to serious problems.
One of the most serious new problems today is the generational change. Many of the people
who own a historic ship today are getting old and all their savings are tied up in the ship – will
there be enough young followers to keep the traditions and skills?
The Importance of Intangible Heritage
All is not all doom and gloom: there are positive signs in the air, too, and the importance of the
intangible heritage linked to historic ship preservation seems to be acknowledged.
The UNESCO Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage states that
traditional craftsmanship in many ways seems to be the most tangible of domains in which
intangible heritage is expressed. The focus of the Convention is not on craft products as such, but
rather on the skills and knowledge crucial for their ongoing production. Any efforts to safeguard
traditional craftsmanship must focus not on preserving craft objects but on creating conditions
that will encourage artisans to continue to produce crafts of all kinds, and to transmit their skills
and knowledge to others, especially younger members of their own communities.8
The uniqueness of historic ships is based on the simple fact that they were not built using
today’s technology and materials. Therefore it is of the utmost importance to train people
carrying out restoration and repair work in these vessels in order to master different traditional
shipbuilding techniques, to understand the construction solutions of different eras and to have
an overall view of the cultural and historical value of historic ships. Much good work, re-using
selected old dockyards as ship preservation centres to keep the maritime traditions alive, has been
carried out in Norway.
The Norwegian Model: Ship Preservation Centres
In 1993, the Directorate of Cultural Heritage in Norway published a report, where the needs
and possibilities to found ship preservation centres were investigated. Following negotiations
5
6
7
8
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three locations were established as national competence centres: Hardanger, Gratangen and
Kristiansand. The two first are both specialized in wooden shipbuilding, and the one in
Kristiansand in restoring steel-hulled vessels and steam machinery. These three centres,
promoted by the Directorate of Cultural Heritage, have collected valuable knowledge in old
shipbuilding techniques such as riveting and special handiwork with wood. Expertise related to
smithwork, rigging, rope making and restoration of steam engines and boilers is also kept alive
and regenerated at the centres. The founding of preservation centres was followed by a demand
to compile a mutual documentation system.9
One of the three preservation centres, Bredalsholmen dockyard in Kristiansand, is an
interesting example. It was a commercial yard, closed and sold in 1987 as part of a wider
restructuring project. The municipality of Kristiansand took over the property with financial
support from the Ministry for the Environment and the Norwegian Council for Cultural Affairs.
While many other sites in the shipbuilding industry all over the Europe have been given other
functions, at Bredalsholmen the original activities have continued in combination with the
heritage mission. Today the whole dockyard area is listed as an industrial heritage site by the
Norwegian Directorate for Cultural Heritage.10
According to the former director of the dockyard, Odd Nordahl-Hansen, Bredalsholmen is
to be considered a ‘living museum’, meaning that the museum is a continuation or revitalization
of the working processes that were earlier shut down, or in danger of being shut down. The yard
found it helpful to keep ICOM’s definition in mind, when talking about the living museum
concept: “A museum is a non-profit making, permanent institution in the service of society and
of its development, and open to the public, which acquires, conserves, researches, communicates,
and exhibits, for purposes of study, education and enjoyment, material evidence of man and
his environment.” Over the years it has become more and more evident that the link between
the machinery and the artefacts in museum collections and exhibitions has disappeared. At
Bredalsholmen, however, it is obvious that for a complete understanding of industrial history,
the working processes are at least as important as the results.11
The living museum of the Bredalsholmen dockyard has now become a great success, but the
transition from an abandoned shipyard to a living museum is a continuing process. Recently
closed down industrial sites, like Bredalsholmen, are in a good position to preserve the working
processes, because continuity is one of the most important aspects of contemporary industrial
heritage. The possibility of having workers return to continue in their former jobs, albeit in
a museum context, holds great potential for renewed knowledge and the understanding of the
working processes. Giving the working process the same status as the other material evidence
means that it must be acquired, conserved, researched, communicated, and exhibited for purposes
of study, education and enjoyment. Re-use in a museum concept means not only exhibiting the
working process to the public for the purpose of providing an experience, but also conserving
knowledge of the relevant crafts. This does not only give new life to old ships, but also a better
understanding of the traditional skills involved through different educational processes.12
Common Challenges of Cooperation in Ship Preservation
Ship preservation is a development full of expensive challenges and the diversity of the topic is
enormous. The main object of cooperation is to raise the level of awareness concerning historic
ships and their value, because it is the only way to preserve the maritime cultural heritage for
future generations. Even the best museum display usually cannot provide the personal taste of
history that a working ship conveys. If we are to pass on this experience to our successors we
9
10
11
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must work together on a European level by sharing expertise and resources among the member
states of the EU to ensure that this precious cultural heritage of maritime skills and traditions is
not allowed to die out by neglect.13
It is obvious that only a limited number of ships have survived and even fewer will survive
in the future. For this reason a representative selection of old ships with historic value should be
regarded as monuments of cultural heritage. Since ships have always been movable, they have
often been regarded as less valuable than immovable monuments, such as storehouses, piers,
workshops and other buildings. There should be no reason for that.14 As the European Maritime
Heritage (EMH) has suggested, the EU should give attention in analysing all legislative obstacles
to the achievement of maritime objectives, which may hamper activities promoting aspects of
maritime heritage and identity.15 EMH has also recalled the political initiatives taken by the
European Parliament to facilitate the preservation of historic ships.16
Dockyards: Unlimited Resources for Ship Preservation in the Baltic Sea Region
A wider cooperation between countries in the Baltic Sea Region would allow the burden of this
enormous work in ship preservation to be shared. The cultural heritage cooperation within the
Baltic States was initiated by the Ministers of Culture in 1998. Responsible for the work has been
a working group of senior heritage experts, the Monitoring Group, with representatives from all
the Baltic Sea countries. To carry out this work the Monitoring Group has established four working
groups, one of them being the Working Group for Coastal Culture and Maritime Heritage. This
group is trying to raise awareness of historic ships in relation to research, documentation and the
preservation of ships with important cultural and historic value.
One of the objects in the Working Group for Coastal Culture and Maritime Heritage is to
investigate if it is possible to create a common network of shipbuilding and repairs, materials and
working methods to ensure that important skills will not be lost. Another hot topic is, because
of the promising results in Norway, ship preservation centres. The goal is admirable: to revitalize
old skills and at the same time fill the old dockyard with authentic activities, so that the ongoing
projects can be studied in a realistic environment. Positive projects seem to help keeping the
traditional maritime skills alive at dockyards, because they can bring together older craftsmen
who can pass on some of their skills people just starting out.
In Finland one such preservation centre would be Suomenlinna, where there is an old
dockyard with all the workshops and equipment still in usable condition. There is a similar vision
in Sweden, at the Beckholmen dry-docks in Stockholm: to keep the old yard and its surroundings
in industrial use, including the restoration of sailing ships and boats of cultural value, combined
with a shipbuilding school and a centre for wooden boats.17 Similar ideas are actively being
investigated in Denmark by the Danish Ship Preservation Trust.18
On the eastern coast of the Baltic Sea, too, the public and the relevant authorities have
a heightened awareness of the importance of preserving industrial heritage. For instance in
Klaipeda, Lithuania, there are plans to preserve what is left of the old Paul Lindenau Shipyard near
the city centre. The shipyard was established in 1919, and has built tugboats, icebreakers, ferries,
freighters and passenger vessels. Since 1945 a ship repair company has used the buildings and
the slipways, and a lot of pre-war machines and equipment are still in use. If these ideas become
reality, it will be a major achievement not only for ship preservation Klaipeda and Lithuania, but
will benefit the maritime and industrial heritage in the entire eastern Baltic Sea region.19
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Old Galley Dockyard, Suomenlinna. Photo by Finnish Heritage Agency, Hannu Matikka.

At the Dockyard. Photo by Finnish Heritage Agency, Hannu Matikka.
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Doing the work. Photo by the Governing Body of Suomenlinna.

The Old Galley Dockayard at Suomenlinna, Helsinki. Photo by The Governing Body of Suomenlinna.
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Among all the issues presented earlier, one seems to be certain: to get more results, closer crosssectoral operations are urgently needed between national, regional and local authorities also on
an international basis. The role of NGOs should not be forgotten. The knowledge and skills of
“maritime people” form a large and unused pool of resources, the use of which must be facilitated
by dismantling all the real or imagined obstacles to cooperation. One of the main targets in the
field of ship preservation could be to create a permanent platform for historic dockyards, where
issues could be brought to the fore and discussed in a broad context, both by the responsible
authorities and the NGOs. All the good, existing examples are characterized by the courage and
willingness to think in a long-term and holistic way, combined with the resources provided by
the site’s history and the opportunities it offers.
In order to prevent unnecessary competition we should perhaps begin our search for better
tools by recognizing that we do not necessarily need to invent new ones but rather to learn how
to use those we already have.
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Seeking the truth of Yarranton’s 17th century
Hamburg Krummholz: the supply of ship-timber
in and from Germany
“There is not much to be found in scientific forestry works about the education
(Erziehung) of ship-building timber and on the management of its dedicated
forests and this little is so generally lacking in substance, that therefore it probably
does not serve as an Ariadne’s thread for whoever is supposed to find his way, if he
[a Förster] is suddenly placed to manage a forest of shipbuilding timber”.
S.H., Einiges über Schiffbauholz-Zucht…, 1855, p 231. See below.
					
All new translations are by RAB.
Introduction
he name Andrew Yarranton (1619-c1684)1 is well known to those interested in iron (and
particularly tin-plate), improvements to rivers for navigation and canals; and shipbuilding,
and the requisite timber for it. Subsequent to a visit to Saxony in 16672 Yarranton wrote England’s
improvement by land and sea, with a subtitle How to defeat the Dutch without fighting, in two
parts 1677/1681, and re-issued in 1698. He was an entrepreneur, with a wider range of interests,
and wrote on economic topics. Having been an apprentice linen draper before the English Civil
War (1642-1651), he wrote long and informative passages on the textile trades, for example,
especially in flax and linen.
We might state initially that collectively Krummholz refers to the compass timber, forks and
knees required so extensively in ships’ framing especially, but also in much civil construction, such
as large roofs. Ship-timber is not the straight baulks and planks for ships and other constructions;
nor is it mast timber, or the earlier short cleft oak planks (cloveboard, necessarily of straight
grain timber) of mediaeval shipbuilding, or the more decorative oak wainscot boards, all widely
sourced from the Baltic coasts.
I noted an online edition of the 1698 re-issue in 2007, but one isolated passage3 in Part II escaped
my close attention until 2016, while I was researching an invited paper for ForSEADiscovery in
Lisbon, January 20174. The key passage (part of a Dialogue) is:

T

1
2

3

4

See the Dictionary of National Biography, though even the most recent edition has curious lacunae, for our purposes.
Dating in P. J. Brown, ‘Andrew Yarranton and the British tinplate industry’, in Journal of the Historical Metallurgy Society,
Vol. 22, 1988, pp 42-48, esp. p 43.
The Dialogue in Chapter 4 (II, pp 78ff; esp. p 81) is not signalled in the contents pages, which clearly do not correspond
well to the actual contents of the 1698 edition (archive.org); the dedication is still dated by Yarranton 1681. Other critical
parts of Chapter IV on coppicing (p 71 in particular) are disrupted by bad typesetting in that 1698 edition.
R. A. Barker, ‘Curiosities in Iberian shipbuilding and the confused cog’, in R. Varela Gomes & K. Trápaga Monchet, Eds,
Árvores, barcos e homens na Península Ibérica (séculos XVI-XVIII), IAP Lisbon, 2017, pp 165-180.
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“Hold honest [ship-]carpenter, the Dutch have one more advantage than you know
of, these bends which they make use of in their ships, are bended when young and so
grow in crooks5 until they are fit to use, and I have seen great quantities to be used
in Germany [sic] and in the Bishopric of Bremen and in the Duke of Oldenburges
County.”
It proved to be difficult to find any sources to verify or quantify this statement6 . Having corresponded
occasionally with Jerzy Litwin since meeting him at ISBSA Greenwich, 1976, I asked him whether
he knew anyone interested in the specific issues, noting that the Bishopric of Bremen at one time
extended to Lübeck, and thus the Baltic coast. Maik Springmann immediately wrote, at Jerzy’s
request, and provided other significant leads to the German history. That alone justifies this
submission to Jerzy’s Festschrift, in gratitude. While we have rarely met, Jerzy has always made
the most favourable impression; self-effacing, approachable, knowledgeable, yet quietly standing
out from the crowd. This paper touches on the notion of Wagenschoss, and to that extent relates
to the Copper Ship7, directly involving Jerzy, and the timber trades in N. Europe. Space precludes
much extension of the discussion beyond ship-timber in the guise of Krummholz.
Comparative sources are introduced from a much wider area to try to establish the history.
Sources from Austria also discuss some of the same issues. It should be noted that access to
sources for compilation of this paper in the short period available has been limited: much of it
is older material that is now online, and with contradictions and lacunae. Some aspects are also
notoriously controversial, with as many opinions as writers, and no way to determine any absolute
truth for all circumstances of period and place - proper seasons for felling and pruning, pruning
itself, hedgerow oaks, growing oaks from acorns, suckers or coppiced stools, transplanting, …
and the bending of young trees.
The nature of competition between England and Holland in sea trade
How to defeat the Dutch without fighting: this rivalry is covered by many polemical texts, back to
Ralegh’s generation8 . It is reported that in the subsequent Dutch Wars, captains hated appointment
to captured ships. The ships were different. Yarranton (1677, I - p 3) actually gives the figure of
5 feet difference in draft, stated in relation to the waters behind their coastal banks behind which
the Dutch could withdraw. “They build for their shores and harbours, and we build for ours…
they make their sea war only defensive…”. In time of war neither the English nor the French
could interrupt the flow of provisions along the Bremen and Friesland shores, from Hamburg on
the Elbe, and down the Weser and Ems; their ability to circumvent any blockade was one of his
key reasons that the Dutch could not be beaten by fighting. The other side of that coin was that
by 1653 in the First Dutch War, it had been demonstrated that the Dutch economy as a whole
depended on overseas trade in open waters9.
5

6

7
8

9

Bending tends to refer to bending of the trunk, which generally excludes knee timber, cut from the junction of trunk and
branch, albeit Yarranton does refer to the incessant need for knee timber (1681, p 81); and also the forked “crooks” in the
entry and run. It probably relates primarily to the compass timber in the transverse framing. That might have long arcs of
a single or compound radius, or indeed reverse curves, and large numbers of them. Without this grown timber the frames
would have to be made by cutting from straighter timber, across the grain, or by using many more components, neither
conducive to structural strength.
Effectively only Wieringa and Hedwig had then been found, and Radkau identified (see below). Radkau (seen only in
translation - which at some points is clearly at fault) proved to be very inaccurate on non-German matters, especially
shipbuilding.
Waldemar Ossowski, Ed., The Copper Ship. A medieval shipwreck and its cargo, NMM Gdańsk, 2014 (online).
Sir Walter Ralegh, A discourse of the invention of shipping, from Judicious and select essays, first publication London 1650.
Text on the writer’s website.
John Keymor/Keymer, Observations made upon the Dutch fishing about the year 1601. (12 pp printed for Sir Edward Ford,
1664, from an original ms) is concerned with the great wealth drawn from English waters by the highly organised Dutch
with large busses (used as factory ships, with support vessels), while the British used only much smaller vessels. R.Kayll, The
trades increase, 1615 (online as 1810 edition) has somewhat different views, largely against large ships in the Indies trade,
and monopolies in general.
R. G. Albion, Forests and sea power, Harvard UP, 1926 pp 208-9; Peter Kirsch, Fireship…, Barnsley 2009, p 101.
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Dutch ships had generally to reach Amsterdam, for example, and draft was critical10. English
ships had long been built for oceanic operations, often with hostile opposition, away from strong
tidal streams, and a deeper form to avoid leeway was sought. However, ships designed to trade to
Amsterdam, in terms of draft, could trade to most European harbours. An English ship of similar
capacity and of preferred form could not, however, trade to Amsterdam except in part-cargo11.
In merchant and smaller ships, the Dutch compensated for their shallow draft with leeboards12.
For use in the North Sea and Baltic they did not provide much defensive armament, or crews to
match. English foreign-going merchant ships carried both. Whence, we might suppose, much of the
perceived advantage of the Dutch in European trade – indeed, it is explicit in contemporary reports.
This study will not provide any extensive account of the background to Yarranton’s
observations on timber in England and Ireland (both featuring in Witsen too), but it will note
some lesser-known English sources13 for timber supply, and its problems, extending Yarranton’s
information. The study was written during the 800th anniversary of the Charter of the Forest,
which is pertinent to the many uses of Forests (a legal term, not an environmental one, in England)
by local populations, including their rights to wood in its various forms14.
Yarranton’s tour of Germany and Holland in 1677
Yarranton’s journey in Saxony started in Hamburg, then went to Leipzig (“Lepsick/Lipswick”)
and to the Duke of Saxony’s court at Dresden (in June 1677), where the tinplate works to be
visited were identified (1677, p 150), between Segar-Hutton and Aue. He also went to Bohemia
(to the south of Dresden) to look at fine-spun threads, wheels and looms (1677, p 129). The
return journey was made via Holland, probably in September 1677, so the report about shiptimber could have been picked up in Holland; not forgetting that Yarranton had himself seen in
Germany the timber described. Amsterdam features strongly in Part II. Indeed the 1677 Epistle
suggests that most of his maritime information (e.g. 1677, pp 1-7) came from Holland during the
Treaty of Breda and was explicitly related to the context of Anglo-Dutch wars. On Yarranton’s
return, trials for tinplate were conducted at works on the River Stour, and soon produced better
plates than available from Germany, attributed to the qualities of the Forest of Dean iron15 used.
Could Yarranton have misunderstood curved natural growth as trained timber? This is not
likely. Yarranton is plainly impressed by the benefit to Dutch shipbuilding, and mentions no
such prior English practice; indeed he proposes telling Parliament about it (II, p 81), to get small
oaks bent in every coppice in addition to the statutory 12 standard trees per acre (II, p 70) proposed at two per acre (p 85) within the areas already coppiced in the iron-working areas of
the West Midlands. This practice for timber trees was apparently a novelty for him, as he cited
10

11

12

13

14

15

Evidenced by the extensive use of camels to reduce the draft of large ships; e.g. A. J. Hoving, ‘Ship camels and water ships’,
in Model Shipwright, No.76, 1991, pp 32-6; and Van Yk, pp 360-1 and plate.
The run through any channels across the Zuider Zee was too long to rely on even spring tides, whence the use of camels.
A parallel existed at Elbing [Elbląg], where siltation increasingly prevented larger vessels entering the river, and even the
whole of the Frische Haff [Zalew Wiślany, Vistula Lagoon] (which also led to Königsberg [Kaliningrad]), and lighters were
in use (Bordinge). Ships from 110 to 170 lasts could only enter the harbour in ballast; only boats of below 30 lasts could
avoid part-cargo working. M. North, ‘A small Baltic port … Elbing in the sixteenth and seventeenth century’, in Journal of
European economic history, Vol. 13.1, Rome 1984, pp 117-127; 119-120. Also printed in, From the North Sea to the Baltic,
Variorum 1996.
Precise details are unclear, but their traditional ascription to Guerritszoon in 1585 after a visit to China is doubtful: he had
then broken his return voyage in Goa; there would have been countless earlier opportunities to see Chinese vessels long
before; and Braun & Hogenberg’s Civitates orbis terrarum IV had a drawing of Gouda, published in 1588, with a leeboard
(pers. comm. A. J. Hoving, 2011). Furthermore, the form of earlier Chinese leeboards noted was different, long and narrow;
and the old European side rudders at the stern had a lateral effect too, to develop.
Space precludes discussion, but much can be learned about English shipbuilding timber and its extraction from, for
example: J. R. Tanner, ed, Two discourses of the Navy 1638 and 1659 by John Hollond, also… 1660 Slingsby, Navy Records
Society, Vol. VII, 1896 (online) - especially on abuses; W. G. Perrin, ed, Autobiography of Phineas Pett, NRS Vol.LI, 1917 includes searching for timber, etc.
H. G. Richardson & G. O. Sayles, eds, Fleta, II, Book II, chapters 40-1, pp 4-11, Seldon Society, London 1955, gives much
of the substance.
This was still made using for preference the very extensive Roman cinder heaps of Gloucestershire and Worcestershire.
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no established practice in England. Yarranton was in Germany and Holland on a fact-finding
mission with a technical interpreter, and was himself familiar with aspects of technology and
construction, timber and shipbuilding. It is unlikely that he would not have inquired further
about the origin and processing of such timber, which he reports as on a large scale. It was not
just German timber that was of benefit to Dutch shipbuilding. Yarranton refers to iron bars,
drawn uniformly round in lengths of about 12 feet, and superior to any hand-hammered bars for
various purposes, bolts in particular, and shipped to Holland (II, p 66).
Yarranton makes two other statements about Dutch timber. Firstly that all timber for building
ships (without distinction) was cut to scantlings in the woods; and it was not grown in Holland
(II, pp 80, 81 respectively). He also has supplementary remarks on German timber and Dutch
shipbuilding:
“(II, p 58).... for all timbers being made ready in the woods, and so conveyed unto
the [ship]yards, then the foundation and bones of the ships are soon up, and that
being done, she will quickly be cloathed. Quickness in building ships with as little
charge as may be, hath [been], and is still the practice of some of our neighbours, in
whose yards I have seen their timbers so prepared and fitted, that when a ship of war
is ordered to be built, and her dimensions known, the master builder and his fore
man, will in one day set out timber and plank in all sorts, sufficient to finish the ship;
their keels are always ready, the ground timbers ready, and the bones lie in the yards
always fitted, and are like herring in a dish; as also planks of all sorts and thicknesses,
ready in their several heaps, almost fitted for present use. And I have seen timber of
all sorts made ready in Germany, and well fitted for building ships and vessels of all
dimensions, and after it is fitted and made light for carriage, then sent by land to the
great rivers, and so by water conveyed down to Hambro [that is, in the Elbe basin],
and into all parts of Holland; and that is one great reason why the (p 59) Dutch build
ships of all sorts, so much cheaper than their neighbours can...”
As it happens, Witsen provides some roughly contemporaneous confirmation. He states that “most
ships are built from oak timber, which is brought to us from the Rhine, and from Westphalia.
This wood allows little water in because of its density. Men prize Westphalia’s Kromhout (crooked
timber), and Rhineland straight timber greatly”16 .
There is perhaps a further unspoken benefit to the Dutch from this supply of ship-timber.
That timber would presumably have been delivered from forests directly to shipyard quays by
water (cf Mulder’s 1726 engraving of the VOC timber wharf). Yarranton (II - pp 59-62, and in
the same Dialogue, p 79) gives a not atypical account of the difficulties of getting such timber to
the shipyards, though it should be noted that it is associated with a polemic for the creation of
more navigable waterways, in which Yarranton was frequently involved, and that it is here related
to naval yards. The cost of extraction in Germany is not removed, of course, but little seems to
be known of that, to make full comparisons, but much larger forested regions could be accessed
from larger rivers:
(p 79) “Mer[chant]: Friend, neither I nor any man else could help it, the spring of the
year falling out so wet and unseasonable, which was the cause we could not bring
timber of any bigness to the water side, for in Essex in all the low grounds, the ways
were so rotten, that six horses could not draw a piece of timber of half a tun to the
water side; and for such pieces of timber as were of great weight, they could not be
then drawn to the riverside, by reason of the badness of the ways, and it was likewise
so the last spring in Sussex, and Surrey, where the timber was brought out of the
woods, as far as Darkin [Dorking?] and there laid down, the ways being then so bad
betwixt Darkin and Kingston”.
16

N. Witsen, Aaloude en Hedendaagsche Scheeps-bouw en Bestier, 1690 Edn, p 199.
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This suggests that no attempt had been made to move the timber in winter17, and the wet spring
prevented delivery of the timber at the required time. Albion (pp 104-5) is adamant that in
England most timber was moved in summer; but this varied elsewhere. It is also stated that it
could take 10 months to get a log to Venice.
Other early references to improving ship-timber
“Timber bent while young”. Improvements in the management of growing timber are actually
a common feature of many texts for the 15-19th centuries, including much-lauded material such
as Duhamel du Monceau: “One sees in Fig.119 two trees which have been bent while young, and
lashed together to produce in time curved timbers for naval service. But it often happens that
[new] branches are developped as at M [the common complaint], and that moss is amassed as at
N [on the upper inclined surfaces], and the branches LI straighten themselves, or are stifled by
neighbouring trees, so that it is rare that these sorts of attempts succeed”18 . Du Monceau (p 359)
reports that merchants sometimes excavate large roots to make curved timbers for small vessels;
he also favours the use of roots for curved timbers, for example to make the curved or angled
brion (at the gripe, or fore end of a keel)19.
Bending small trees is almost certainly ancient and widespread, but probably more for fruit
trees which have always been trained and pruned, than for the scantlings required in ships.
Bending young timber is documented in classical sources known at that time (Virgil, see below).
On a small scale - boat-building - young trees are still bent to secure critical pieces, in Britain,
and similarly reported for Eastern Europe at least (sources mislaid). Ornamentally, the practice
of bending trees has become widespread, as pleaching (see www). There is no reason to suppose
that Yarranton’s report is of something unattainable. Bending of young trees is distinct from
the parallel activity of pruning forest trees to improve the timber for uses such as shipbuilding.
Pruning must have been a significant activity in woods: in England we had the forest pruner a job for life20.
Early English references to improving ship-timber (excluding Wheeler, see below)
Fitzherbert’s Book of Husbandry, first published in 1523, contains material on hedges, ditches,
and how to shred (for fodder), lop and crop, but nothing about timber for shipbuilding. Standish
in 1616 wrote particularly on firewood 21, intending to encourage the growing of timber trees in
hedges, with a view to regular lopping, and steadily replacing fencing and thorns. He has nothing
directly for shipbuilding, but does remark (p 17) that while the law required a certain number
of trees to be preserved for timber per acre, few performed this, and “Dripping and shadow will
destroy the underwood which is most true if those trees be suffered to grow full of boughs; but
being used as before, they will no whit hinder the growing of the underwood”.
Evelyn22 is adamant about the value of pruning and bending, and explicitly includes oak,
with practical detail that is echoed in many later sources. He refers to the Roman Goddess of
pruning (Puta, cited only by Arnobius). “It is in the discreet performance of this work that the
improvement of our timber and woods does as much consist as in any thing whatsoever…. be early
at this work… Pluck all the buds, and strip off all the sprigs….”, though he concedes that neglect
17

18
19

20

21
22

There will have been interactions with the preferred winter felling season, with the sap low for durability; and with the
need to easily strip the valuable bark, at the start of the new growth season; as well as with the state of the ground and
roads.
H. L. Duhamel du Monceau, Des semis, et plantations des arbres et de leur culture, Paris 1760, p 326.
H. L. Duhamel du Monceau, L’Exploitation des Bois, Paris 1764, 2 vols, I, pp 424-7. If exposed in advance, even buried roots
will produce sound timber.
William Pontey, The forest pruner; or timber owner’s assistant, 1806. Pontey was Planter and forest pruner to successive
Dukes of Bedford. Pontey intensely disliked the isolated hedgerow oak whether for its inferior timber or for the adverse
effects on farmers (pp 134ff). He was also extremely critical (pp 16ff) of Evelyn’s account of managing oak by pruning.
A. Standish, New directions…timber and fire-wood…, London 1616.
John Evelyn, Silva, or a discourse of forest-trees, 1664 (from 1729 edn), Ch. XXVIII, pp 73-8.
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was more general. His advice is to improve all you can into straight, knot-free trunks; there will be
enough left for wheels, etc. - which advice incidentally he has taken from Lawson, 161823.
But almost more interesting, at the end of pruning, he turns to the bending and uniting of
young flexible material in hedges, and for ornament (now called pleaching, and widespread) and
“also by bowing and bending of others, especially oak and ash, into various flexures, curbs and
postures... by humbling them and binding them down with tough bands and withies, till… apt
to grow so of themselves… wonderfully accommodate materials for knee-timber and shipping,
the wheelwright… conform it to their moulds, and save infinite labour…”, and finally cites Virgil.
Hayes 1794 treats of planting and pruning (in Ireland) at great length24.
Marshall25 gave a pithy statement of his views on raising ship-timber, in which we first note
that he speaks of “training” trees, in this case meaning pruning, and repeatedly in the life of a tree.
He has no objection to hedgerow oaks; but he is specific that it is not just a natural oak (as it has
now largely become). It had to be pruned to a main stem of 15-25 feet (limiting adverse effects on
everything around it), and thereafter attention paid to its leaders to ensure large curved branches
(II - pp 55, 96, 139). He compares the great avenues of trees in parkland with hedgerow trees: they
could not have formed without the same management, and are fair evidence that pruning is not
harmful to healthy growing trees (II - p 142). Even so, he remarks that in kept open woods, shiptimber is a mere accident, and would hardly yield a single crook or knee from an acre (0.4 Ha),
under the “much praised system of neglect” (II - p 140). Elsewhere26 he wrote: “the training of
young oaks and the general management of hedgerow timber cannot, with any degree of prudence,
be left to a mere occupier. Viewing hedges as nurseries of timber, a hedgeman becomes an essential
necessary to every landed estate”. Moses Cook, 1679, had the same opinion27.
In 1795, the Royal Society of Arts offered premiums for proposals for growing oak to compass
forms. A short paper by Randall met with approval28 . It was based on the ever-rising scarcity
and price of compass timber, and observation of what happened in underwoods under normal
management. His proposal was not in fact particularly original. Saplings of around 8 feet height
would have all their lower laterals removed, inducing heavier growth in the crown and causing
the leader to curve under its weight. Continued thus to 20 feet or more, the leader would revert
to vertical growth. In newly cut underwood, pairs of smaller saplings could be tied together to
similar effect, and with little loss if it failed; or single trees tied down to stakes, etc.
The last English writer to consider is Patrick Matthew29, 1831, perhaps the most convincing of all
the texts, who also has comparative remarks on imported ship-timber, and was a source for Albion30.
He notes a mania for proposals for improvements in recent writings, not all sane. In practice most
crooked timber found in England was in hedgerows and open forests (p 21), where it was formed
largely by casual injury, and by accidents of position, such as the original leader being replaced by
several branches turning upwards. Crooked timber imported from natural forests on the Continent
came chiefly from the tops of tall old trees, and was consequently light and of insufficient quality.
His chief proposal (pp 21-30, with illustrations) was to work on trees of 3 to 15 years old. Taller
23
24
25
26
27
28

29
30

William Lawson, A new orchard and garden…, London 1618 (1623 pp 32-4).
Samuel Hayes, Practical treatise [sometimes essay] on planting and the management of woods and coppices, London 1794.
William Marshall, Planting and ornamental gardening, a practical treatise…, London 1785; using 1796 Edn, 2 Vols.
W. Marshall, Rural economy of Yorkshire, 1788 edn, Vol. 1, p 223.
Moses Cook, The manner of raising, ordering and improving forest and fruit trees, London 1679 (1717 edn, pp 57-9) (online).
William Randall, ‘Rules for training oak trees to compass shapes, for naval purposes’, in Transactions of RSA, Vol. XIII,
1795, pp 212-8.
Patrick Matthew, On naval timber and arboriculture, London 1831 (online).
R. G. Albion, Forests and sea power, 1926, pp 7-9 has nothing more to say other than that young trees could be pinned
down, but that it required more forethought than was usual. He adhered to the view that isolated oaks produced good
compass timber. (He also wished to use those same large branches to provide the scarce knee timbers). Albion, pp 8-12, has
some extraordinary statements about shipbuilding. For example, keels might be made up of a dozen or more pieces - hardly
typical; decks might be of deals of one or two inches thickness; plank included material up to 8 inches thick; the Royal
George sank because dry rot had infected “wales and buttocks” above the waterline, where such rot was most prevalent,
causing the bottom to fall out; the frame timbers near the waterline were the only longitudinal support…
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examples could be planted out at an acute angle from the ground, smaller ones could be partially
excavated and re-set to a similar angle; these were then tied down at a suitable point, and further
growth would be curved upwards beyond that. An adjacent tree that will eventually be thinned
out anyway can be used to tie a tree down. Longer arcs can be obtained by progressively moving
the ties. Matthew recommends a two-year process (pp 22-4). In hedgerows, curved growth occurs
perpendicular to the row, and best of all in double rows. This has the further advantage that growth
of the trunk is elliptical, matching the general need for ship-timber to be deeper in the moulded
direction; especially in double rows where the curvature is in that plane too (p 25). He warns that
if narrow strips of woodland are thinned out, the remaining trees may not have sufficient roots or
shelter to stand, compared with trees originally planted in single rows (p 149).
Conspicuously, the advice on pp 25-6 is very reminiscent of the 1585 map given by Wolff (his
Figs.3/3a, pp 40-1, in Hedwig31), narrow strips of woodland, separated by glades; or the narrow
strips of woodland known as Kentish shaws; and of the proposals of S.H., 1855 (below), for
Krummholz to be grown in defined rows and clusters.
Matthew gives rules for selecting trees to convert; such trees should be pruned in their tops to
favour the formation of knees too: knees are easily formed in the absence of a leader (pp 26-28).
At the same time, oak in particular should never be excessively pruned. Roots could be matured
to “red wood” by exposing them, free of water, at a foot per year before felling. Two hazards were
rot spreading from the white sap wood, and subsequently finding gravel embedded in the root. It
was customary in America to use larch and spruce roots for knees. He adds remarks on bending
heavy frame timbers with steam and hot liquids (pp 14-6), but is clearly not convinced of the
merits, not least because it had not been widely adopted in private yards.
We might consider the significance of hedgerows, following Matthew’s stress on planting in
double rows for ship-timber. The history in England is complex. They are known to have been
deliberately formed from the 10th century, and very widely by the 13th, most often associated with
woodland boundaries and to keep animals out, with quickthorn planted on the bank, to a height
of 8 feet. Many old hedges survive, but in the east of England few hedges are more than around 200
years old. But they arose in many forms in different places and periods. The term double hedgerow
occurs in, for example, Jane Austen’s Persuasion32, not well-defined but with a connotation of
a pair of banks with a track between; and thence a double row of trees too, bending outwards from
each other. Rackham33 cites woodbanks, traditionally with a hedge and ditch on the outside to
keep animals out, and a line of pollarded trees too on any actual boundary (p 67), usually serving
the local need for fuel. But he also acknowledges the uncertainties in sparse old documents.
Hedgerow and fence might be the same thing, and confusion arises over the difference between
a hedgerow and narrow woodlands; he has nothing to say of double hedgerows. A hedge and ditch
might be 7 feet wide, but a hedgerow in Essex in 1579 could be a hundred yards thick (echoed
in later park boundaries) (pp 181, 205). The timber in hedgerows might be measured in acres
(p 189). Moses Cook’s hedgerows had a bank and a ditch, a yard wide and deep, with up to three
rows of quickthorn (Manner of raising…1679, pp 99ff), but no mention of hedgerow trees. By
default, hedgerows produced ship-timber - but there is no consensus as to how efficiently, or about
its quality. Marshall, above, probably has it right.
31

32

33

Andreas Hedwig, “Weil das Holz eine köstliche Ware…” Wald und Forst zwischen Mittelalter und Moderne, Marburg 2006 (based
on an exhibition, for the Marburg area). Chapter by Fritz Wolff, ‘Der frühneuzeitliche Wald in der Kartographie’, pp 33-58.
State Archives, Marburg, Best.Karten P II, No.14.874. Wolff dismisses this solely on the grounds that a second map, of the same
year and for a slightly wider area, for a different purpose, shows only “closed forest” (p 41), while acknowledging the very high
artistic quality (p 42). Closed forest is not even an accurate description of the very mixed landscape in this second map: StA
MR, R II 42, F. Wolff, ‘Elias Hoffman….’ in Zeitschrift für Hessische Geschichte, 94, 1979, pp 71-100, fp 80 (a slightly better
image is online at StA MR). Neither is it true that the first map showed trees only in the area of a disputed border.
c1816, published 1818, posthumously; J. Davie, ed, OUP 1990, pp 84-85: “in the hedge-row…dry sunny bank under the hedgerow…rough, wild sort of channel, down the centre…”. Note pp 84/253 from Memoir of Jane Austen 1870, ed. R. W. Chapman,
1926: “neighbourhood...abounded in hedgerows, wide enough to contain… a winding footpath, or a rough cart track”.
Oliver Rackham, History of the Countryside, 1995 edition, has scattered references throughout.
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Continental sources
Lane made passing reference to the sources
of timber for Venice, and the Arsenal in
particular. The areas protected to ensure
the supply were constantly expanded, but
in practice not well protected. Thus in the
16th century the forest of Montona was the
principal remaining source of curved oak
logs for galley frames, and stronger steps
were taken to protect such timber. The
supply came typically from small groves and
isolated trees; but at the same time officials of
the Arsenal were sent out to artificially bend
and tie down young trees, traces of which he
reports from the archives34. Transport from
ever more remote forests was another factor,
as for most shipbuilding. While Lane tells of
increasing sophistication in management of
crucial woods, mostly for the 16th century, it
was probably not a new phenomenon.
Venetian-centred reports of this kind are
certainly amongst the earliest records we
have, and coupled with the fame of Venice
Fig. 1. Fifteen different named forms of garbo timber,
might be the source of many later attempts to
formed by deliberate pruning of large branches, by
curazione or coltura. From M.Marzari, ‘Dalla foresta
improve timber trees. There is a very telling
al mare’, in V. Staccioli, Ed., Josef Ressel: un inventore
phrase in an account of 15th century timber
a Trieste, 1994, pp 91-103, image at p95 from Dall’albero
supply for the Venetian Arsenal, eventually
alle nave…, plates by Pinelli, 1777, sheet III.2. Archivio di
practised, supposedly, over much of the
Stato do Trieste. Redrawn RAB.
Veneto35 and beyond, under these terms:
“For single trees it was foreseen that the stamp of San Marco [would be applied],
and registrations [made] in the registers of landed property that came to be drawn
up at pre-established intervals. The trees were put under control every year and thus
became “educated”, that is, forced to assume a predisposed form and curvature, so
that in the course of its growth it will finish by assuming the mould (sagoma) that
serves for a single part of the ship to be built”.
The contemporary term, rendered by Bevilacqua as educated is not given, but trees destined for
the Arsenal were to be “educated” annually to produce multiple specific forms for framing in
particular. It is not clear that this was the same as the practice known as garbo (also the term
for a mould for a frame) [Fig. 1] which was primarily a method involving the pruning of whole
branches36 , and known from the 13th century. Indeed Furio Ciciliot noted that the coat of arms of the
34
35

36

F. C. Lane, Venetian ships and shipbuilders, Baltimore 1934, Ch. XII, esp. pp 224-5.
Piéro Bevilacqua, Venezia e le acqua: una metafora planetaria, Rome 1985, pp 59-67, p 62. Some similar material in S.H.,
Einiges über Schiffbauholz-Zucht…, 1855. A more recent book on Venice and timber supplies gets little further than
administration and the main species, and is more concerned with firewood than the forms of the oak timber; though it
does refer to forests appearing in Meguscher and S.H., below: K. Appuhn, A forest on the sea, John Hopkins UP, 2009. Until
the 15th century, Venice owned no forests on the mainland, shipwrights were increasingly involved in selecting timber in
the forests from the 16th century, but only about 70% ever reached the Arsenal (Appuhn, pp 27, 166, 172). The practice of
garbo from the 13th century, then, was not of Venetian origin.
Mario Marzari and Furio Ciciliot have collected much evidence for both. Marzari presented a Venetian manuscript dated
1777. M. Marzari, I Camuffo, 1991, pp 62-4, and ‘Dalla foresta al mare’, in V. Staccioli, ed, Josef Ressel: un inventore
a Trieste, Trieste 1994, pp 91-105, esp. pp 94-5. F. Ciciliot, ‘Il legname da garbo (secoli XIII-XVIII)’, in Navis, 1, pp 77-86.
(English: ‘Garbo timber’ in H. Tzalas (2002), ed, TROPIS VII-1 Athens, 255-261).
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Ligurian della Rovere family was (ostensibly,
but without proof in text, so with the status
of a poetic fantasy) a trained oak tree. The
arms are to be found in the Sistine Chapel
from the period around 1500 when two of the
family were Popes. [Fig. 2] is from a modern
representation, or on azure, of widespread old
images in print and in stone. It is not the only
such early image: in 1516 Jean Perréal painted
l’Alchimie (online), illustrating the poem La
complainte de nature à l’alchimiste errant. Its
intertwined branches rival recent pleaching.
Another curious example is in an 11th century
English illustration for a calendar of tasks,
for July, which is said to be of pollarded trees
(species not stated; and the composition of
the sketch leaves something to be desired)37
[Fig. 3]. That is very dubious: they have large
lower branches cut off below any grazing
line, and as pollarding is used precisely to
prevent further damage by grazing, this
is a contradiction; the upper branches are
mostly bent sharply, and intertwined, which
is not part of pollarding, which is essentially
for fodder and for firewood. These examples
might reveal but do not prove an ancient
artistic convention to draw trees in such
a way - it is an open question.
However, pruning was not the only way
to modify the form of trees for shipbuilding.
There is then no absolute reason to be
sceptical of Yarranton’s remark. The only
mystery is as to why the German practice
seems to have disappeared from the record,
whether in Radkau, or Mager38; and just why
that is now associated with an English origin.
Hedwig used a woodcut as a cover
illustration39, though in that context it might
have had nothing to do with shipbuilding.
It is a forest scene, with peasants gathering
firewood. A cluster of trees in the background
37

38

39

R. D. Berryman, Use of woodlands in the late AngloSaxon period, British Archaeological Reports 271,
1998, p 3, Fig. 1.1, redrawn from P. McGurk et al., ‘An
eleventh century illustrated miscellany’, in Early English
manuscripts in facsimile, Vol. 21, 1983. Something
similar, 13th century, is illustrated in Radkau p 62.
Joachim Radkau, Wood: a history, Cambridge 2012.
(German original, Holz, 2007); Friedrich Mager, Der Wald
in Altpreussen als Wirtschaftsraum, 2 vols, Köln 1960.
Image kindly identified by K. Mirk, pp A .Hedwig:
Leonhard Holl, Buch der Weisheit der alten Meister, Ulm
1483. (The book is not about timber as such).

Fig. 2. Coat of arms of the Papal della Rovere family
from Liguria, a modern representation of a widespread
old design. Or on azure. Redrawn RAB.

Fig. 3. 11th century English manuscript, described as
pollarded trees. Redrawn RAB.

Fig. 4. Woodcut from 15th century. Note the trees in the
background. Redrawn RAB.
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appear with skeletal profiles similar to the
heavily pruned trees of the Italian manuscripts
for garbo [Fig. 4]. The peasants incidentally,
a man and two women, are in rather suggestive
poses, and a similar woodcut has a couple in
a bath-tub, so the trees in the background were
probably not the artists’ primary concern40.
Hedwig’s book includes illustrated maps of
the local forests, and one 16th century image
of a boundary Hanau-Hutten bei Steinau also
shows trees of unusual form; possibly precisely
because they are on the edge of woodland
(Wolff’s Fig. 3), but showing part-felled trees,
which are very distinct from most of those in
the maps reproduced, and far removed from
any idea of tall ancient forests [Fig. 5]. There
are other similar woods in that map, and
Fig. 5. Partial cutting of trees at the edge of woodland,
conspicuously many are in narrow strips. The
16th century woodland boundary map. Fig. 3 in Wolff, in
area (east of Frankfurt) is not a likely source
Hedwig. Redrawn RAB.
for Yarranton’s statement, as it is on the Main,
a tributary of the Rhine, flowing SW to Mainz.
Archaeology suggests that the Basques in the 16th century had a major source of timber
grown to curves suitable for futtocks. The methods used are not clear: possibly coppicing on
a long time scale, from old stools, possibly planting on hillsides41, but the evidence is that timber
in the Basque Red Bay wreck had a grain closely matching the curved forms required in futtocks,
at least, over 3.5-4m, with some wany edge, that is, only just big enough; in addition the trunks
used were substantially free of branches and knots, yet these are curved timber, not wainscot.
At Red Bay the typical age of the futtock timbers was only around 40 years (and at Cavalairesur-Mer, 65). This all speaks of an established plantation system42 . The lengths and curvatures in
these futtocks and in such quantities do not match natural oak growth. There is some archival
evidence to support the special conditions operating in the Basque coastal strip from the 15th
century. It is however also true that the method is inflexible for more than a small range of
standard types and sizes of ships; and as more than a couple of generations are required to grow
structural timber, it is vulnerable to changing demands for shipping: coincidentally or not,
Basque pre-eminence in shipbuilding disappeared as the average size of ship increased during
the sixteenth century.
Evelyn may throw some light on this43: near Bilbao in Spain there were sufficient copses to
maintain the iron industry in charcoal on a 16-year cycle, but subject to inspection by officers
before felling, to mark as exempt any tree likely to make good ship-timber, or for other special
reason; and every proprietor was obliged to plant three trees for every one he felled. Those
copses were, strictly, pollarded, and he was assured that their lopping was quite sufficient to
supply the ironworks (or as he also expressed it, their “tops and offals”).

40

41

42

43

Both woodcuts are reproduced in Wilhelm Worringer, Die Altdeutsche Buchillustration, 2nd edn, Munich, 1919, Figures 22
and 10 respectively; online at archive.org. Fig. 10 is Man and woman in a bathtub, from a German Kalendar, Augsburg 1480.
Probably an effect of differential light in plantations of equal age; S.H., below, refers to this, especially for steep slopes,
S and E facing. This may relate to parts of the Basque coastal strip too, and it is referred to for Crete.
See Brad Loewen, ‘Forestry practices and hull design, ca 1400-1700’, in Fernando Oliveira e seu tempo…, Patrimonia,
Cascais, 2000, pp 143-151; also ‘The structures of Atlantic shipbuilding in the 16th century. An archaeological perspective’,
in F. Alves, ed, Proceedings of the International symposium on archaeology of medieval and modern ships of Iberian-Atlantic
tradition, Trabalhos de Arqueologia 18, IAP Lisbon, 2000, pp 241-258, esp. pp 246-250.
J. Evelyn, Silva, or a discourse of forest-trees, 1664 (from 1729 edn), Ch. XXXII, p 110.
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There is a phrase in use in at least Portugal, Galicia and Italy that translates as felling “by
the foot”. It would be interesting to know what other options are being distinguished. The term
pelo pé appears in Portuguese documents44. In 1522 ash and cork oak were protected, in 1546 it
is more clearly cork oak for shipbuilding, but there is no explicit distinction given. In that case
it appears that cork oak was being exploited to provide charcoal and potash, and for necessities.
Since cork oak had to be routinely pruned to yield useable pieces of cork, and it was a favourite
source of domestic charcoal, the meaning seems to be that moderate cutting to such effect was
acceptable, but not felling.
For Galicia45 there is other detail. Once oaks reached 250 mm diameter they began to be used
for firewood, either de pé (felling) with axe and two-handed saw, or de decota, which is described
as “cleaning”, i.e. pruning, with a hand-axe. (More generally decota is the cutting of branches for
agricultural uses such as stakes).
Lower Saxony forests
It is known that parts of Lower Saxony suffered early deforestation aggravated by sheep-grazing
which led to soil erosion, leaving heathland and many villages abandoned under metres of
drifting sand (Radkau p 168, p 49). Indeed the problem is recorded from the 3rd-4th centuries AD
in the sandy regions of Eastern Germany (p 20).
There is further ambiguity around the nature of the original forests. While much of the NW
region is described as classic oak forest (p 138), and indeed as forest pasture, it is also apparent
that the natural forest would be beech, in which, once established, its high canopy tends to
suppress other tree species by excluding light, and it also generates soils that favour its own
growth (pp 41ff).
Oldenburg and the Bishopric of Bremen are cited for the source of Yarranton’s bent timber,
with Hamburg as the port of export (p 59). As far as we know Yarranton’s 1667 tour was confined
to Saxony, and whatever the historical eastward extent of the formal Bishopric (which had in any
event been broken up in 1648), we might initially suppose that he was referring to NW Germany,
and the Elbe basin, not the Baltic coasts.
Directories of the 19th century give minimal information about any timber trade from the
Grand Duchy of Oldenburg (neither is Bremen’s inland trade mentioned), which has no significant
rivers other than the Weser and tributaries such as the Hunto on the boundary with Bremen, and
the Ems near the Dutch border, and only Wilhelmshaven and Emden as ports.
McCulloch in 1842 states46 that most of the Duchy has sandy heathlands or marshy soils, and
the local fuel was turf. Timber fit for shipbuilding only grew on the higher ground to the south,
to the extent of some 435 square kms. Does that correlate with Radkau’s indication (pp 68, 168)
that the forests of NW Germany had been stripped and grazed long before 1800, leading to severe
soil erosion?
Bremen city as part of the Bishopric was ceded to Sweden from 1648-1712, covering the
period of Yarranton’s visit to Saxony. Bremen at least could have drawn timber from much further
inland via the Weser. Hamburg on the Elbe, his port of entry, is not mentioned by Yarranton as
receiving timber from the extreme south of Germany.
Further afield, the Saar, west of Mainz on the French border, a major iron working area
requiring charcoal, provided much of the timber that was exported to Holland via the Rhine
in the 18th century, which led to the development of the use of hard coal in ironworking there
(Radkau, p 140).
44

45
46

First noticed by this writer in 2017: António Rocha Santos, ‘Trees for ships. Forest decrees… (1495-1578)’, in R. Varela
Gomes & K. Trápaga Monchet, Eds, Árvores, barcos e homens na Península Ibérica (Séculos XVI-XVIII), IAP Lisbon 2017,
pp 125-133; pp 128-9.
Xaquin Lorenzo Fernándes, Vol. II of Historia de Galicia, Madrid 1979, p 281.
J.R McCulloch, A Dictionary, geographical, statistical and historical, Vol. II, p 434.
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South of Lower Saxony, just into Hesse, an area that came to be regarded as traditional
German forest around Sababurg, was almost worshipped as virgin oak forest. In 1907 it was made
a Park, with its game protected too. That protection ceased in 1968, and beech quickly started to
replace the oaks (p 44). Radkau’s inference is that supposedly virgin oak forest actually depended
on a degree of management.
In Germany, many official ordinances for “protection” of the forests were actually masking
a desire to provide charcoal for iron working. Siegerland (North Rhineland), one of the largest ironworking areas around 1500 but declining thereafter (pp 99-100), was managed by the Hauberg
system, equivalent to coppicing, in a rotation of around 16 years, except that all wood but the trunks
(reserved for charcoal) were used for firewood, the tan-bark was collected and the grass was burned
for fertiliser (pp 110-2); reconciling two groups, the farmers, and the miners and ironworkers.
From around 1562 it is noted that the iron produced was used for weapons to arm Dutch rebels
(p 112). There is a record from 1587 that without shipments of grain and timber for shipbuilding
from Poland47 the provinces of Holland and Zeeland could not have continued their rebellion
against the Spanish48 . Unfortunately Bogucka does not define the timber more closely. The trade
was significant for both countries, and the main ports in Poland were Gdańsk and Königsberg.
Other Dutch sources of timber for shipbuilding more generally at that period and slightly later
were Lithuania, Russia, Norway. Mundy (for 1640) noted vast stacks of timber for export at
Königsberg, but does not mention ship-timber; only beams, wainscot and clapboard, the latter
two distinguished. (The editor declares clapboard to be an obsolete term for oak cleft into sizes
for barrel staves and “in later times also for wainscoting”)49.
The Black Forest resources that supplied the Dutch by rafting from the 16th century, but not
in vast quantities until after Yarranton’s account50 , were primarily geared to long baulks, much
of it fir, 20 m+ in length and 400 mm in diameter. When squared that is actually less than
a structural “whole timber” (305 mm square), and suggests that it was for civil construction,
not major shipbuilding, and still less ship-timber. Prior to supplies from the Baltic, the Dutch
bought baulks, necessarily conifers, from Norway, whose fjords were open year-round, a trade
that would not be recorded in the Sound Registers. That trade (to Holland at least) seems to have
diminished from the 18th century as a result of competition, and was replaced with Rhine timber.
Transport
While references can be found to timber arriving in the Netherlands down the Rhine, just what
that timber was (apart from straight conifers and some straight oak) and where it was really
sourced is less clear; and large-scale rafting did not start until the 18th century, and even in the
19th century large rafts could be grounded in shallows for a couple of years (Radkau p 143).
Masts and straight oak structural timbers could have come via the Rhine - Witsen again cites
that. While grown ship-timber could have been carried in boats, parts of the Rhine were very
shallow; and rafts also seriously affected any through (and ferry) traffic in boats, and watermills.
Timbers strongly curved in two or three dimensions would be difficult to raft because they would
not align neatly into a raft, and parts of each timber would probably increase the depth of water
required. Cutting and slabbing the timber to sided scantling would reduce the draft problem,
but increase the buoyancy problem, as would removal of the bark; whence numerous statements
that oak was a cargo on a raft of conifers. We note that Yarranton states (p 58) that the ship47
48

49

50

Actually part of Prussia for much of the period of interest.
M. Bogucka, ‘The Baltic and Amsterdam in the first half of the 17th century’, in W. J. Wieringa, ed., The interactions of
Amsterdam and Antwerp with the Baltic region, 1400-1800, Leiden 1983, pp 51-57, p 51 citing AGS Spain, Estado, Legajo
592. The traffic was presumably protected from the Spanish warships, just as from the English or French a century later.
The Travels of Peter Mundy, Vol. IV, Travels in Europe 1639-47, ed, R. Carnac Temple, Hakluyt Society, Second Series Vol.
LV, 1925, pp 88-93; timber 91-2.
Radkau, pp 112ff. The network of suitable streams for rafting was begun c1578 in Saxony; the Rhine followed, but did not
achieve prominence until the late 17th century, primarily for fir, though some oak could be carried (pp 142-3).
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timber was cut to form in the forest to lighten it for transport51 to and on the Elbe, and that
Radkau (p 39) notes that neither oak nor beech could be rafted except supported by conifers, and
indeed that became a driver to grow conifers locally for that purpose. Ellmers 200652 gives some
mediaeval history of rafting, but emphasising that it was not on the later scale.
We are commonly told that no timber for shipbuilding grew on Dutch soil. Grown oak shiptimber did not come from any northern Baltic port, or Norway; it might at the time in question
have come from Gdańsk, though reports are more usually for timber for shipbuilding, not shiptimber.
A parallel issue is just how ship-timber and mast timber ever got to waterways that were
raftable or navigable. Radkau describes and illustrates chutes (pp 194-5) and the problems of
small streams, but neither are likely to be capable of floating either 20 m+ masts or the valuable
long curved and crooked pieces for framing (krummholz); and it certainly could not be “drifted”
as firewood was. In England it was often a summer activity, because of the difficulty of traversing
soft ground, and of the state of the roads (which could change overnight at any season), even
without the difficulty of very heavy and cumbersome pieces. In some circumstances hard-frozen
ground might offer easier conditions, as in the Alps, but ideally felling did not begin until winter.
This whole topic is hardly discussed: it went on largely out of sight, with little record (and compare
Radkau, p 113, on timber chutes).
If the ship-timber for Holland did not come from NW Germany as described by Yarranton,
we still have a problem as to where it did come from. And, incidentally, why it was apparently not
recorded as being exported elsewhere, before Becker’s complaints in 1804.
Initial sources from M.-J. Springmann
Maik Springmann kindly sent extracts from 18th century German texts that offer isolated
examples of interest to the treatment of oak trees, such as coppicing. There was also an exchange
of materials for wainscot (Wagenschoss). Other sources identified were Mager, Brocke, Kroehne.
One that proved pertinent is a criticism of bending trees in Krunitz 177553 , which extends
nominally to Wheeler and English practice:
“Krumme eichen: curving (krumm~) oaks for shipbuilding, millwork, or for
wagonwork, through the art of bending (ziehen; training), is not advisable (rathsam
- useful, expedient). For if a weak trunk be bent, a cripple is made of it; and it is
very difficult to bend a strong one. Besides, one will not be able either to obtain the
necessary curvature exactly enough54; just as little as can be done through repeated
shoring up of the young oaks. So one just allows nature to run its free course. The
wind has a tendency to bend one and the other trunk, towards the east side”55.
This is followed by a short extract from “Wheeler”.

51

52

53
54

55

Some English sources indicate a preference for delivering timber trees to shipyards in as few pieces as possible, to allow
the shipwrights to optimise the cutting of the precious grown timber to suit the work in hand; but greatly aggravating the
problem of transporting the timber. It would be near-impossible in shallow rivers, or for green oak, above the limits of
navigable water. On the other hand it was problem enough to move any large timber by land, especially in winter, unless
hard frozen; whence Yarranton’s interest in opening navigable waterways into inland forests. There are echoes of the
problem in Yarranton’s Dialogue.
Detlev Ellmers, ‘Hansischer Handel mit Schiffbauholz, ein Beitrag zur Wörter- und Sachen-Forschung’, in H-P. Baum,
R. Leng & J. Schneider, eds, Wirtschaft, Gesellschaft, Mentalitäten im Mittelalter: Festschrift zum 75. Geburtstag von Rolf
Sprandel, Stuttgart 2006, pp 63-78.
J. G. Kru(e)nitz, ed, Oeconomische Encyclopedie, Berlin 1777, Part 10, p 263, art: Eiche (and see also Krumm~).
If he allows nature to run its course, then he has to accept all sorts of shapes and sizes, selected for each ship from a wide
area. He is also contradicted by the archaeological evidence of, say, the Basque-built Red Bay wreck of 1565, as above.
Perhaps more conspicuous and systematic in scrub than in forest. Other natural situations produce similar effects - double
hedgerows (but not despite the frequency with which it is cited, the isolated English “hedgerow oak”), edges of plantations,
glades in forests. (Echoed in S.H., Einiges über Schiffbauholz-Zucht…, 1855).
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Mager 1960, despite its wealth of material, proves to be almost useless for this study. Its title is
Altepreussen, but the text and maps are heavily biased to Ostpreussen, and a search for key terms
such as Schiff~, Holland, Oldenburg, Bremen produced almost nothing. There is Schiffbauholz,
but evidently no interest at all in Schiffbau. Krummholz appears once (II, p 21), but just in a list.
Perhaps the most relevant material concerns an agent in the timber trade from Germany to
Holland, reported as a Hollander. In the period from 1637 to at least 1664, Matthias Dögen
appears as a key figure (II, pp 24-9, evidently from extensive manuscript sources). He was an
Agent for the Elector until 1663/4, when the monopoly was terminated (Mager II, p 29)56 .
Dögens the timber factor also arises, from manuscript sources, in North57, based on two
manuscript reports of 1650 and 1653/4. These list the materials, prices, and incidental costs of
shipment. Despite the interest of economic historians in prices of forest products, there is no
mention of ship-timber, just various boards, masts, and products in barrels.
Wheeler: the modern druid
Pursuing Krunitz’ unknown “Wheeler”, the correct Wheeler (a Suffolk landowner, Knight of the
Shire, in Polstead; not the botanist, of Gloucester, who wrote a Botanist’s…Dictionary in 1763) was
eventually traced only with a fortuitous keyword added to the search, which revealed a modern
work that mentions Wheeler in passing, just once (this writer had never heard of him). Wheeler,
174758, has been rare (and no other writings have been traced), but is now available online and
in print-on-demand; only since then are references to it at all common. Wheeler was actually
reviewed by Kästner, at some length; the only significant early reference noted59. It includes (but
is not primarily about) bending ship-timber60. His subject is improving his own oaks to increase
20 foot clear trunks to 40 feet, aspiring to wainscot quality61, but he can have seen little proof of
long-term success in his own lifetime, unless it had also been practised by his ancestors.
“Mr Yarranton, in a treatise of his published many years since [1681] speaks of an habitual
practice about Oldenburg in Germany of that kind; and that oaks so disciplined and fit to be
converted to their proper uses, were transported thence to the nearest rivers and floated down
to Holland but has not (p 139) as I remember [but true] described the manner of the original
discipline. The like has formerly been, but most frequently unsuccessfully attempted in England62;
56
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Ostensibly this man might be - but is not confirmed as - the author of the 1647 Architectura militaris moderna, published in
Amsterdam, where he lived for over 25 years, but he was a native of Köntopf bei Dramburg (Brandenburg), 1605-1672 . He
studied in Leiden and worked as an engineer. Curiously, he personally purchased 500 linden trees in Amsterdam in 1652
for the Lustgartens in Berlin. There was a Martin Dögens in 1662 (II, p 7).
M. North, ‘The export of timber and timber by-products from the Baltic region to Western Europe, 1575-1775’, printed
in English in Variorum, From the North Sea to the Baltic, 1996, Chapter II pp 1-14; 6, 8. Also noted in H.(sic: M?) North,
‘Waldwarenhandel und -Produktion’’, in W. J. Wieringa, ed, The interactions of Amsterdam and Antwerp with the Baltic
region, 1400-1800, Leiden 1983, pp 73-84; 79-82.
James Wheeler, The Modern Druid, 1747. Online, archive.org. The Druid is only a passing allusion to the belief (from
classical sources) that the Druids regarded oak groves as sacred places.
By Abraham Gotthelf Kästner in Hamburgisches Magazin, Vol. 3, 1752, Part 6, pp 647-669 (online). It takes a mixed view.
This review may be the actual source for Krunitz 1777.
Wheeler (pp 138-9) refers to Yarranton’s passage, possibly with other knowledge of German usage. His remarks are not
verbatim, and the use of the term disciplined (or educated) while common elsewhere was not expressed by Yarranton. His
“floated down to Holland” is an insertion suggesting some (imprecise) knowledge of rafting in Germany. Wheeler (pp 138ff)
is evidently a direct source for Krunitz, 1777 (above): “Nor are clear bodily lengths alone, by the means proposed; but all, that
lies in our power, by art, to advance the value of the oak, when grown to perfection: as there remains yet another point of
education of it when young, co-efficient to that end; and that is, by causing it to grow bending or crooked, for the use of the
shipwright - or on occasion the architect”.
Rackham declares that high quality oak timber for wainscot has never been grown in England, but this seems to be an
exaggeration. If we extend quality to include density and durability, Baltic plank was deemed very inferior; and Rackham
states on the same page that it was never used for floorboards, because it abraded - though that might refer to cleft boards
with exposed medullary rays. O. Rackham, Woodlands, 2006, p 295.
Oddly, later German sources refer to the bending of trees as being copied from England. There is no obvious direct
connection other than Wheeler’s 1747 reading of Yarranton, who of course is citing a German origin, and various later
German references to Wheeler’s book - see below. On the other hand there were many English references to pruning and
improving oaks in the 17th century, and Evelyn is specific about both pruning and bending by 1664. Evelyn in particular
may well have become widely known through the scientific societies.
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from a wrong manner of bending the heads of young oaks to something that is stable, in order
to confine them in that posture. The consequences of which have been, that after high winds
such cords by chafeing thereon, have eat through the bark into the very wood. And where that
has not happened; as nature in that kind of vegetation is prone to erectness; new perpendicular
master shoots have proceeded out of the upper sides of the bending parts, and that so much the
rather, as the ascending sap in such bending parts was somewhat restrained in its progress by the
constriction of the ligature: which shoots when cut according to old custom by hook, handbill,
etc, have sent out near adjoining three or four, perhaps a dozen more in the room of each; which
has brought that obsolete practice so much the more into disuse. Another like expedient of some
of our progenitors has been, to tie a cord with a weight at the end of it, to some part of (p 140)
their tops, which by swinging about with every motion of wind has proved more detrimental
than the former. For in the former case, their ill success was owing for want of a noose of proper
leather about the head of the oak, as I have found upon trial. But might I be thought qualified to
recommend a better time and safer method of that kind; I would advise those who have it in their
power, and withal such long lived views for the good of posterity, to attempt the bending [of]
such only as are not bigger, or not much, than a man’s thumb; and that so, as the bending part
should be on the lower end of the plant, and so for ever to continue. Yet can this performance
be only securely executed, where no traffic of cattle, or idle people come. But this is to be said
in favour of a tree bent at the lower end, and not only that such operation is the readier to be
performed, but that it is not, in that position, so likely to be riven by intense frost after a great fall
of wet; which is an incident many times to trees crooked upwards and thereto exposed in their
bend, so much the more (p 141). That the experiment will succeed in young trees of any kind,
is evident from Georgic the I of Virgil, where he says [lines 169-170], Continuo in silvis magna vi
flexa domatur in burim, et curvi formam accipit ulmus aratri [In the woods, without delay, the elm
is subdued by great force into a plough-beam [Loeb: trained for the stock], and accepts the curved
form of the plough]. I should likewise have spared mentioning the success of such an experiment,
were I not prepared with an answer, if asked, what encouragement I could urge for the trouble
that must be taken in such an enterprise. And that is now to be found - if a tree is bowed at one
end only, (though if at both the better) it is sufficient to entitle the timber merchant, at the Navy
Board (and the original proprietor has a right to make the like account to him) to a hundred foot
Meetings, as the phrase is, for every bonâ fide eighty; being consequently a fifth [sic: quarter] more
in value than straight timber. There was indeed a time, when, the allowance on that account was
greater from the Government. But since the invention of crooking ship timber by fire; natural
bent timber has been a falling commodity. The improvements in the ship (p 142) yards is now
likewise such, as to be well able to make good work with straight, where only knee timber was
formerly used. Yet do not such builders pretend, that what is artificially crooked by fire, is equal in
strength to what is so grown - I may call [it] naturally, this way. But as no body will be so hardy
to say that our ship-timber grows upon us, but it must be owned every sort of that kind grows
still scarcer, more especially the most desirable knee timber. And whereas all possible means in
this age, are sought after for the improvement of landed estates, why should not a practice of this
nature be revived among such as have the opportunity? especially as no doubt great amendments
may be made to my theory; I might say great enlargements to my practice thereon”.
Wheeler mentions various points that we might comment on. One of his major topics is how
to remove large branches to convert a well-established tree, without damage, which would then
continue to grow to a useful size. It could be used for the largest branches, but he refers more to
around 2 inch diameter, in routine pruning. Branches were de-barked in a ring against the trunk,
and again further out (his Fig. fp3, key p 3); the branch died over a year or two, diverting the
sap, and starting the healing process at the trunk. The branch could then be removed: Wheeler
reports that he verified when such trees were subsequently felled that the new growth in the
trunk was fully integrated around the cut.
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He remarks that ladders are not a practical
means of accessing such trunks in woodland
to prune, etc, routinely (that is, pole ladders,
above a grazing line, and up to a limit perhaps
around 40 feet), but he employed the class of
youth who habitually climbed trees to remove
the nests of crows and rooks. (Compare
Monceau and Beaudouin below, and Fig. 6)63
[Fig. 6]. A blacksmith’s hammer was the tool
of preference for removing epicormic buds.
Bending trees increases the problem of
new shoots forming above the bend, as noted
by Monceau too64. He mentions that the ropes
Fig. 6. Left: F. Beaudouin, Les bateaux Garonnais… chêne
used chafed the tree, and this was a reason
rogné, and ladder. Right: Monceau, Des semis…, ladders
for their disuse - he proposed broader leather
and climbing irons (étriers). Redrawn RAB.
straps65; but not how long the artificial bend
has to be maintained to become permanent as the tree grows. This is seemingly never discussed,
except by Becker and Meguscher, both stipulating less than a year, and Matthew, rather more.
Another is that ship-timber had recently begun to be bent by fire, as a new invention66 . What was
relatively new was the steam-chest, described in Ollivier’s report of 173767.
63
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Du Monceau refers to professional pruners (élagueurs) employed to work in the summits and branches of large trees (the
immediate context was parkland, not forest), using climbing irons (étriers) strapped to their legs, using just sharp hand-axes
(used two-handed), even to remove branches thicker than the body. (Des semis…, 1760, pp 242-3). More generally, pruners
used normal ladders to the first heavy branches, and then secured short light ladders to branches to get higher, relying on
strong shoots and sometimes strapping themselves to branches (Fig. 6). His normal ladder is drawn with 50 rungs - some 40
feet, difficult to handle (the current limit is 33 feet). He does not consider here the double-ladders or the “rolling scaffolds”
used by gardeners. Cf: William Lawson, A new orchard and garden…,1623, p 39: “For the great trees an handsome long light
ladder of firpoles and a little nimble and strong-armed saw, and sharpe…”.
While it might be acute in the situation described, this problem is actually common to all timber trees; and fruit trees,
and cork oaks. Conifers are readily brashed to remove unwanted or dead lower branches and avoid large knots. Oak is no
different if it is to become prime structural timber. The excessive number of small shoots have to be removed regularly.
Indeed there is much circumstantial evidence that pruning to massively alter the form of oak for even complex and reverse
curves was a widespread practice no later than the 13th century - Italian “garbo”, for example, and see Bevilacqua, Marzari
and Ciciliot, above.
Becker refers to the use of ropes (Pechtau) impregnated with tar or pitch, and to his own use of leather attachments between
rope and tree (p 130).
Probably an error - fire was an ancient (and current) method, and often brutal. Hoving reports Witsen’s remarks on the
nature and degree of charring: A. J. Hoving, Nicolaes Witsen and shipbuilding in the Dutch Golden Age, Texas A&M UP,
2012, p 24. (Witsen, 1690, p 207: “When one fires (brandt) wood to bend it, and it gives fine charring (kool), it is a sign that
it will bend and be flexible: firm and rigid wood gives coarse charring. It is important to note that when one brings barkhout
or other wood for the ship, one takes 4 or 6 inches longer than the measure requires, to go round the curve; otherwise, one
will fall short”. (That follows from the different properties of hot wood in compression: see Stevens 1948 below, pp 3-5).
A less extreme method was to heat timber in hot sand, or using boiling water. One real novelty was the introduction of
steam-chests. It is not yet clear that the “invention” was English, though it is likely. Only much later had Salvini seen them
in use in Holland, at least, and there are a drawing and a model of wooden steam chests, with French associations, in Trieste
(formerly at the Venetian Arsenal): Mario Marzari, Progetti per l’Imperatore...1802-1817, Trieste 1990, p 48. Certainly the
early and ready availability of metallic boilers would have favoured an English development at any point from the mid-17th
century. Wooden steam chests continue to be used. What process Wheeler was describing to bend significant ship-timber,
distinct from planks, by fire is thus unclear. Pontey (1806, p 173) actually speaks of forming ribs by boiling oak and using a
screw apparatus, but does not specify the size limit. Trevithick’s patent and specifications of 1808-9 for many novel uses of
iron tanks included iron chambers, for seasoning timber (more generally a failure), for bending heated timber within them
by screw jacks, even to forming whole futtocks, with the distinction that it would use the furnace gases directly, not steam:
F. Trevithick, Life of Richard Trevithick, Vol.1, 1872, pp 305-6, 310.
David Roberts, Editor and translator, 18th century shipbuilding. Remarks on the navies of the English and the Dutch, by Blaise
Ollivier, 1737, Rotherfield 1992, pp 106-7 and plate p 122. Ollivier speaks of them as commonplace in England, by 1737,
but also known yet little used in France. He saw bending of planks in progress at Chatham, in timber “stoves” with (open)
copper boilers; but not above 4 inch scantling, and for an hour and a quarter per inch thickness and of little use for the
framing of large ships. It appears from Roberts’ commentary that steam had replaced boiling at Deptford in 1736, but both
methods continued in use in England. Boiling in the dockyards at least was done by circulating water from the boiler with
a pump.
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Krummholz
This term, meaning crooked, bent, twisted timber, occurs occasionally in published material on
German shipbuilding history68 , and sometimes noted as including crooks and knee timber69, but
has effectively disappeared. Many wood-framed buildings, especially their roofs, also required
large quantities of similar timber. The name is now very widely applied to a wide range of species
(including some timber trees and some other plants including krummholz within their botanical
names), characterised as trees struggling to grow at the tree-line, or in tundra, or in constant
strong winds. They tend to be low-growing, with a habit very different from the norm for their
species, bushy, multiple-leaders, branch growth almost planar, downwind. Yet despite the constant
referral back to the German term’s original meaning, it is a misnomer: krummholz referred not
to any extreme stunted growth (large scantlings were required), but to timber suitable for the
frames and other heavy curved timbers needed in shipbuilding (and architecture, et al.). That
may well describe trees that have been trained or pruned to encourage clean structural timbers of
the required forms. The best documented examples are probably the Italian oaks, termed garbo,
pruned to create one of numerous named forms, including reverse curves [Fig. 1].
Kunze70 described the nine-generation care devoted to Einbaum intended to make large dugout
boats for fishing on the Mondsee in Upper Austria. These are tall straight fir trees. But the need
for long-term care of these Einbaums, just as of oaks intended for krummholz, or indeed for tall
straight wainscot oaks, is entirely correct.
Detlev Ellmers also wrote a short paper Die Krummhölzer vom Dachsberg71. This is in the
context of Lower Saxony; Dachsberg is near Ihlow and the river Ems. Timbers supporting the floor
in a circular building there represent a documented consignment of Krummholz from the stock of
a shipyard (Abb. 3 shows two timbers with 100 mm scantling; text is in other papers in the volume,
not seen). Generally such timber was selected in the forest by the shipbuilder to match the required
curvatures, and stocks were maintained in the yards. Ellmers reproduces an engraving72 of the “late
17th century” VOC shipyard in Amsterdam showing a circular stack of just such timber, ostensibly
already moulded. Ellmers refers to the increasing scarcity of the preferred solid and resistant oak
timber around 1600 in N. Germany. Yarranton could have seen the piles of timber there, as well as
in Hamburg on his arrival in Germany; or possibly around Aue, which he linked to more general
sawn timber (1677, 114). Yarranton says only that it reached Hamburg by water.
On the other hand, it is known that shipbuilding timber could be ordered from agents of
Brandenburg in Amsterdam (Dogen was one such), and specified with sketches of the pieces
required, and their scantlings and lengths (but not radii in this example). One has been published
by Olechnowitz73 , from an archive in Schwerin, dated to second half of the 16th century [Fig. 7]. The
68
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Radkau in translation does not give the term, and it is noted in a short paragraph (p 54) as “twisted growth and other
deviations… forked trunks were sought for shipbuilding”.
Large knee timbers require long lengths of the trunk and of a large branch, which can be neither pruned nor trained easily
to shape, and are difficult to supply in quantity; whence the extreme measures reported by Becker and Marzari. Small flatbottomed boats utilise the natural angle of branches of conifers to use the knee timber so grown to make the frame between
bottom and side.
Walter Kunze, ‘Der Mondseer Einbaum’, in Jahrbuch des Oberösterreichischer Musealverein, 113, 1968, pp 173-202 Gesellschaft für Landeskunde (online at www.biologiezentrum.at). This has many photographs of extracting the log,
and making and using the dugout. (Ellmers 2006, p 66, below, erroneously wrote of the fir trees in Kunze’s Einbaums, as
250-year old oaks).
In R. Bärenfänger & M. Brüggler, eds, Ihlow: archäologische, historische und naturwissenschaftliche Forschungen zu
einem ehemaligen Zisterzienserkloster in Ostfriesland; Beiträge zur Archäologie in Niedersachsen, No. 16, Rahden 2012,
pp 75-6.
By Joseph Mulder, about 1726, from the Stettner Collection in the German Maritime Museum, Bremerhaven. ‘Toost
Indische Magazyn en Scheeps-Timmer-Werf. Note the beehive-shaped stack of ready-squared compass timber, top right.
Some stock images are said to be of Rotterdam, 1694.
See https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/57/Voc.jpg
K-F Olechnowitz, Der Schiffbau der Hansischen Spätzeit…, Weimar 1960, Document XLIII, pp 201-8 and Plate IV. There is
a more general early history of shipbuilding timber for Rostock, Bremen, Emden, at pp 104-116. The transcription attributes
beams and knees for two distinct decks both to the onderste overloop, while overloop is precisely the lowest continuous
deck, and they were presumably main and upper decks. The forms of the riders and fashion pieces are of interest.
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10

Selected ship parts from Olechnowitz Doc.XLIII. Redrawn RAB
Shipbuilding terms – Dutch
Voet=foot. Dü=düm=duim=inch.
Prices – German Reichsthaler, and a unit ß of less than 8 Pfennig (probably 6 Pfennig)
Breet, dick of the original – reinterpreted as deep, thick.
Left
1 2 Keel pieces, 16 Rtlr, 43 feet, 16–18 inches broad and deep
2 Fore piece for the keel (brion, “hook”, gripe), 6 Rtlr, 30 feet, 16–18 inches broad
and deep.
3 2 pieces for the stem (aprons), 25 feet, 18 ins deep, 14 thick.
5 Sternpost, 16 Rtlr, 18 feet, 3 feet broad at the base, 18 inches at the top, 16 inches
thick.
6 Sternpost knee on the keel, 4 Rtlr, arm 9 feet and 7 feet, 3 feet deep, 16 inches thick.
7 Baulk for the transom, 4 Rtlr, 24 feet, 15 inches thick.
8 52 knees for the onderste overloop, 1 Rtlr 16ß, arms 5 feet and 6 feet, 15–18 ins
deep, 15 thick.
9 26 beams (for the same), 4 Rtlr-24ß, 13 between 34 and 35 feet and 13 between
26 and 32 feet, 15 ins thick. (Actually the larger of two decks, both given as onderste
overloop: the main deck).

9

16

Right
10 2 fashion pieces, 6 Rtlr, 20 feet, 24 ins broad, 15 thick. (Dutch form, with a leg
along the post).
11 36 floors (bilge to bilge), 2 Rtlr-32ß, from 15–18 feet, 12 inches thick, from 18 to
27 inches deep.
12 72 bilge futtocks (zitters) 1 Rtlr, on the curve (in de Kremmen) of 14 feet, and 12
inches, on four sides (kant).
13 10 riders (Katters sporen), in the middle of the floor, 3 Rtlr-16ß, from 18 to 22 feet,
15–16 inches deep.
14 4 knees in the beakhead (galionen), 1 Rtlr, from 5 to 6 feet each end, 18 inches
broad and 15 thick.
15 1 piece for the rudder, 8 Rtlr, 30 feet, 3 feet broad at the bottom, 18 inches at the
top, 15 inches thick.
16 8 dozen curved timbers for the gallery, 8ß.

Fig. 7. Sample of ship-timbers ordered from Holland, 16th century, Schwerin archive, from Olechnowitz Document
XLIII. Prices, names, lengths, scantlings, given. Redrawn RAB.

document was composed in Dutch, judging by key items of vocabulary where Dutch and German
differ, but it carries pricing in Reichsthaler (and half-Groschen ?), which were introduced in
Germany in 1566. A copy has been found in France, (with terms in Dutch, and French translation)
said to be associated with French Royal yards74 , but the script is markedly later. The contradiction
is unresolved. We thus know that crooked timber did reach Amsterdam from northern Germany,
from at least the 16th century. However Ellmers’ source only states gewachsenen Krummhölzer,
“grown”, not explicitly the deliberately bent timber of Yarranton’s account.
The pieces drawn include the junction pieces keel to post and to stem. The latter is an angular
piece at the forward end of the keel of the kind seen in cogs, but also in earlier Portuguese and
Italian material75 , and in French as brion. Some of the terms used in the Hanseatic trade in
shipbuilding timber are summarily defined by Detlev Ellmers (2006); in this case he misreads rider
(Katters sporen) as a floor timber; the transcription had two decks both as the lowest (onderste
overloops) [Fig. 7].
One term, Berkholt, (not included by Ellmers) seems, much as the term Wagenchoss, to vary in
place and time, or perhaps between raw material and product. Witsen gives: “The High German
Bergh-hout (Berg-/Barkholz) wood is firmer than the marshy Bremen (?Breems) wood. Neither is
Brasilian timber stronger” (1690, p 202). Bark-holz also refers to wales, in sizes up to half-timber,
i.e. 12x6 inches (pp 108, 115).
74

75

The latter kindly provided by Éric Rieth. For dating see M-J. Springmann, ‘Der Schiffbau und die Handels-transaktionen
Johann Albrechts I. von Mecklenburg nach Portugal’, in Deutsches Schiffahrtsarchiv, 38, 2015, pp 97-180, esp 108-110.
R. A. Barker, ‘Curiosities in Iberian shipbuilding and the confused cog’, in Árvores, barcos e homens na Península Ibérica
(séculos XVI-XVIII), IAP Lisbon, 2017, pp 165-180. Note: the first paragraph was omitted, but can be read, approximately,
in the Portuguese Resumo.
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This leaves open the question of just how the forests were managed to produce conspicuously
large quantities of krummholz; and also whether there was any parallel with the Basque case, which
used extensive quantities of grown timber for futtocks in the ships which they exported to much of
Europe until the 16th century. Did the changing requirements of forms of shipping required during
the 17th century fatally undermine the trade, noting that even futtocks in merchant ships would
have been grown to shape for some two-three generations (Loewen above). The radii and lengths of
arc, unlike the scantling, could not be adjusted to be used efficiently for larger and different ships.
Circumstantial evidence still, but it might offer support to the principle of Yarranton’s statement.
One of the best pieces of information for the northern case is the group of wrecks from
Christianshaven, Copenhagen, recorded by Christian Lemée76 . Many of these are heavily Dutchinfluenced, and the futtocks tend to have consistent curves, even though they were shell built,
and (supposedly) not moulded. At least three (B&W4,5,6) contain timbers that can be reasonably
identified by dendrochronology as from Lower Saxony-Hamburg. It is understood that a number
of other Baltic wrecks may be shown to have timbers originating in that area.
Becker, who became an eminent forestry officer based in Rostock and was familiar with the
needs of shipbuilding, wrote one of the few texts77 to give many details about ship-timber, and
especially its improvement, though verification of the extent of his declared experience is so far
impossible - a general problem, of course. He would probably have heard of Wheeler, via Kästner,
and may have picked up word of Italian methods (or others from works such as du Monceau), but
there is no real match with his work; and few others gave any quantitative measure of the time
required to train a tree to curves; or carry it to such extremes - not just knees, but crook timbers
for the entry and run of a ship. Things like the use of clamps to fix bends, and the extraordinarily
short time they needed to be applied (some 8 months), were perhaps unique to Becker at the time
he was writing78; and not many will note that trees will produce material for many different size
vessels, with the term boat-timber. Whether Becker’s experience really allowed him to confirm
that severely bent trunks were not damaged to reduce their strength and longevity is unknown.
Yet as he implies, the 4-inch trunk is only the core of the piece, to which many years of normal
growth will have been added before the trunk can be used. When he speaks of 4-inch diameter
trunks being bent sharply, it rather goes against the evidence of modern steam bending; though
it was done with very green wood. Nonetheless, there must be a suspicion that Becker failed to
distinguish in his text the slight bend given to a 4-inch tree to induce a curvature suitable for
say deck-beams, necessarily over 20 feet or more in length, from sharp radii applied to saplings.
Some of the very sharp bends he draws might be expected to detach the bark on the inside and
tear it on the outside (and compare with Meguscher p 366). Nonetheless, it would be a topic
for experiment, granted that the permanence of the bends claimed as at around 9 months, can
be proved inside a year, and there would be timber to examine and test thereafter. (Matthew,
1831 wanted at least two years, and was prepared to bend progressively along a trunk too). Two
hundred years on, it is unlikely that any trees actually so treated will have survived [Figs 8-11].
Becker’s introduction deplores the large-scale export of oak ship-timber to England, Holland,
Denmark, which he relates to 1750 onwards, nominally long before his methods of improvement.
His personal experience was in Rostock, not Lower Saxony, and the statement is not a direct
confirmation of Yarranton’s version. Such a trade really ought to be identified in trade returns over
a long period. But then odder cases can be found. Despite the standard complaints of shortage of
76
77

78

C. C. P. Lemée, The Renaissance wrecks from Christianshaven, Roskilde 2006.
Hermann F. Becker, Über Cultur, künstliche Bildung und Fällung des Schiffsbauholzes. Eine von dem hohen Admiralitäts Collegio zu Kopenhagen durch die Landhaushaltungs-Gesellschaft daselbst gekrönte.
Preisschrift, Leipzig 1804 (online), esp. pp 97-134; based on a prize-winning essay on Krummholz, submitted to the Danish
Admiralty.
Becker 1804 includes a similar history (excluding reference to Yarranton), in terms which might suggest Wheeler as their
origin (though not for screw clamps in bending), via Kästner or Krunitz. He refers to his own experience of training young
timber to remarkably sharp bends, which become fixed in less than a year, and the advent of fire-bending in most shipyards
(but not including steam, which was certainly in use before then).
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Fig. 8. Becker 1804, Fig. 1. Bending a young tree,
lashed to a pole laid across it. Redrawn RAB.

Fig. 9. Becker 1804, Fig. 4. The screw
clamp and former used in bending trees.
Redrawn RAB.

Fig. 10. Becker 1804, Fig. 15. Forming
a knee in a young trunk. Redrawn RAB.

Fig. 11. Becker 1804, Fig. 23. Forming
a reverse bend for futtocks. Redrawn RAB.
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shipbuilding timber in England, Christopher Baker (brother of the shipwright, Mathew) reported
apparently common exports of ship-timber from Sussex to France in the latter sixteenth century79.
There is a rather different story from Blaise Ollivier’s tour of Dutch dockyards in 173780.
Speaking of timber, and paraphrased, he tells of three sources of ship-timber. Firstly from the
Saar and Mosel (as Lorraine oak). An inferior timber came from the Main. East-country oak was
indifferent stuff. (This was a view shared in England, for compass timber, if not planking, e.g.
Albion pp 21-3). All of this oak arrived as rough-hewn; but with 3-4 inches excess material left on
each face. They were sawn in the yard, with the slabs used for other purposes. But for “each face”,
we might suppose that the rough hewing in the forest was to slab each piece to its most profitable
sided dimension, and the excess was cut off in moulding. All newly-arrived oak timber (including
that for planking and thick stuff) was stacked below low water, with staking to prevent it floating
off. The plank was kept under cover while a vessel was left in frame for several months. It is not
clear that this tallies well with Mulder’s engraving of the VOC timber wharf in c1726. “Holland
plank”, called whitewood, was fir from the Rhine, as an alternative to East-country redwood, but
apparently for minor purposes, though it was lighter and cheaper.
The 20th century work of Ewing McGruer offers parallels, covering extreme bending to
manufacture for example hollow spars, initially wing struts and other components of early
aircraft, using dry heat, but also massive booms of the largest racing yachts81. He also observed
the bending of ash wheel rims up to about 4 inches square. There must be some doubt as to
whether many such rims - many reported from antiquity, both by McGruer (as a childhood
memory from a Glasgow exhibition, untraced) and in subsequent archaeology - were bent to as
little as 12 inch radius, or whether they were in fact selected from naturally curved stock82 . Inner
radius to thickness is critical, and McGruer’s limit is about 8:1 even using steam. Ancient wheels
were undoubtedly also made by bending thin strips, to form a continuous rim; and by creating
a series of very sharply bent V’s each forming part of a pair of spokes. Shallow wooden rims
would need an iron tyre, and there was then the technology to bend them smoothly with an iron
backing piece. Shallow wooden rims also occur with multiple deep felloes, and that suggests that
the deep felloes, which are usually short, could not themselves be bent.
McGruer describes in quantitative terms the importance of adequate support to the inside
of the bend, with formers, and apparently also a steel strip on the inside of the bend, with the
intention of preventing local disruption of the timber under compression on the inside - the aim
being to distribute the strains evenly around the curve. He describes this as having been copied
from traditional furniture making; but thus only for small scantlings. In McGruer’s terms, Becker
clamped trunks at each end of a former, wood or iron, with packing to ensure that the growing
tree was not damaged during the year it was necessary to keep the clamp in place. The nature
of the clamps he draws, with very short screw threads, precludes the use of other than manual
bending of the trunk to bring it to the former to apply the second clamp. That is, a very long
length of 4-inch trunk, or mere saplings for the sharper forms he describes. There is no scale to
his drawings: some are surely saplings, but others, to be any use, must be on a larger scale.
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PRO SP12/85 No.67, 11 Mar 1571. Four hoys loaded with timber and plank, from Shoreham. Mathew Baker was then
building a ship in Shoreham for France, and teaching Frenchmen his method of moulding.
David Roberts, Editor and translator, 18th century shipbuilding. Remarks on the navies of the English and the Dutch, by Blaise
Ollivier, 1737, Rotherfield 1992, p 228.
Ewing McGruer, Engineering in wood and a lesson in boatbuilding, Edinburgh, printed at least three times, including 1959
and 1967. It is an extraordinarily elusive text: COPAC finds only three library copies, one each of three editions. Details
used here are confirmed from the 1967 text, pp 5-8, but the copy seen had none of the numerous figures, etc. See also W.
C. Stevens and N. Turner, Solid and laminated wood bending, Forest Products Research Laboratory, London HMSO 1948,
and Wood bending handbook, 1970, with largely the same material.
There is no doubt that the 5th century BC wheel from Newbridge is a single piece of ash, 40 mm thick, bent in a complete circle
to about 900 mm diameter and held with an iron rim (S. Carter et al., ‘A 5th century BC iron age chariot…Newbridge’, in
Proceedings of the pre-historic society, Vol. 76, 2010, pp 31-74. Egyptian wheels are collected in A. W. Sleeswyk, ‘Pre-stressed
wheels in ancient Egypt’, in Antiquity, Vol. 61, 1987, pp 90-6, and in P. Raulwing, ed, Selected writings on chariots….,
Leiden 2002. The deeper curved felloes are hardly discussed. Radkau (p 91) indicates that in the 18th century wheel rims
were still hewn in the woods from natural bends.
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Kästner states that Wheeler’s book is bombastic, which in its more derogatory senses is itself
nonsense; and that it is scarcely intelligible to most English readers, which is probably untrue of
accustomed readers at the time (though it does have some strange vocabulary); but the style of
its time will cause modern readers to re-read passages. But then Google-translate can only garble
German texts of that era. He reveals only that he believes that the bending processes came to
German knowledge from England (but not when). It is implied that it had been experimented
with in England and Germany, and stated that it was generally not very successful. (Wheeler
gives reasons as to why that might have been, and remedies, and may have been his source).
Wheeler and German reports referring to him state that it was abandoned because fire-bending
had become widespread. No details are given of this history; but the reality is that neither steam
nor fire bending are likely to have been practised on more than planking, with a limit of about
100 mm thickness (which excludes most frame timbers), and steamed for at least an hour per inch
of thickness.
C. R. B.von Kriegelstein was an eminent official of the k. k. (=Royal) Agricultural Society in
Vienna who wrote in 1841 on “Education of the Krummholz, with special consideration for the
Austrian Navy”83. He was aware of a long history of reports of and attempts at the education
of Krummholz, but states that he was not aware of real success, sometimes for obvious reasons
(S.H. also catalogued fruitless trials, but not by experienced foresters familiar with ship-timber).
They included forcing screws (Zwangschrauben) and cleats (Kluppen) which produced bulbous
outgrowths in the vegetative process. He does not outlaw such, but rather offers observations and
precautions. Nonetheless he clearly didn’t consider that the equipment and effort required could
be justified by the result. He refers to experiments (untraced) in the Lower Austrian Waldamt
forest on the curvature (Krümmung) of oak wood, ostensibly bending one tree against another,
with hemp straps soaked in tar. (Wheeler called for the use of leather nooses; others would decry
all the common procedures on those lines). One of Kriegelstein’s reasons is that hemp and tar were
cheaper than clamps, etc., and less likely to be stolen. To re-use the iron, perhaps, but otherwise,
why steal something he deemed useless? He considers that bending should start on trees of 15-20
years of age, and continue for decades. That is not the view of Becker or Meguscher. Kriegelstein
suggests that a similar result can be achieved by goats (“the true forest gardeners”84) and cattle;
others would exclude them entirely from ship-timber groves. Effectively, Kriegelstein prefers to rely
on leaner soils, higher and more exposed locations, and naturally crooked and varied growth.
S.H. (untraced) wrote an essay in 1855 on “shipbuilding-timber and economy”85. His opening
remarks are given at the head of this paper. His interest was in supplies of crooked and knee timber
for the Austrian navies, then in a dire state, but he discusses the situation in Venetian territories,
Istria, Croatia, and the island of Veglia, all centred on the education (Erziehung) of oaks, drawn
from ancient documents, official reports and his own experience. The ancient Venetian methods
of cultivation of oak forests were lost, except that they developed land drainage, and the great
stands were already destroyed; and many Austrian attempts failed, whether drainage, planting
acorns, transplanting or re-forestation. He remarks on the species, predominantly pedunculate
oak, though this was best suited to valleys (Venetian “valley oaks”), with “soft-haired oak” best
on poorer soils on higher land (Venetian rovere de costiera). The latter produced the ship-timber,
Krummholz, with short crooked trunks and strong bulky crowns. The fall of the old Republic led
to a short-term, speculative approach to the old forests, with the forests opened to all-comers. For
example the Montona State Forest ended with hardly a standing trunk that had not been topped
and lopped for firewood, by “wood crimes”.
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C. R. B. von Kriegelstein, ‘Von der Erziehung der Krummhölzer (das ist der figurirten Eichenholzes) mit besonderer
Rücksicht auf die Österreichische Marine’ in Verhandlungen der kaiserlich und königlich Landwirthschafts-Gesellschaft und
Aufsätze, New Series, Vol. X, Vienna 1841, Part 1, No. V, pp 190-4.
Or as Pontey (1806, p 138) put it: “nature planted, the cattle pruned, the soil gave abundant increase, while man did - nothing”.
S. H., ‘Einiges über Schiffbauholz-Zucht und Wirthschaft’, in Oesterreichische Vierteljahresschrift für Forstwesen.
Herausgegeben vom Österreichischen Reichsforftvereine, ed, R. Strohal, Vol. 5, Part 3, Vienna 1855, pp 231-251 (online).
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Methods employed to create ship-timber included both pruning of branches (Amputationen)
and Schienenbandagen - “rail-bandages” - probably as Becker’s 1804 clamps and formers,
unacknowledged. He refers to Meguscher for more elaborate details of these processes - implicitly
suggesting that he considered that Meguscher was reporting real practices. These and proposals
for bending trees against each other and with weights all produced defective timber. But these
attempts also failed because they were applied to fast-growing species and conditions that
produced timber too flexible for frame-timber and knees.
Fast-growing trees tended to produce straighter growth. However, he considers that the light
available to trees was significant. Also - and contrary to a received view of the isolated hedgerow
oaks of English tradition - single trees did not produce good ship-timber. The trunks were not
curved, and there was altogether too much growth in the top, rather than concentrated in major
branches.
He has views on the problem of extracting knee-timber. It was extremely wasteful to use
timber grown in dense forest, as they rarely produced even a couple of branches of similar
scantling to the trunk, and taking these effectively sacrifices the otherwise long trunk. On the
other hand timbers grown in the open, with “nasty” (p 243) trunks and strong crowns may give
no useful knee-timber for large ships; perhaps echoing the English phrase “top and lop”. He
advises that species and locations yielding good Krummholz also yield good knee timber (p 244,
p 246). It was unnecessary to artificially overelaborate the education of such trees; rather the aim
should be to produce large numbers of such trees, and also seek them on the edges of woodland
(Randbaumen), on steeply sloping sites, especially eastern and southern and in poor rocky soils,
and with a predominant wind direction, but with good light, and avoiding damp sites. The hills
of Istria were deemed perfect. But neither isolated nor dense planting would serve. Clusters of
three to five trees in close proximity gave the best results. (He gives rules for the spacings within
and between rows if that was preferred for the ease of extracting timber). Individual trees should
be set at about the spread of the crown of a tree, with a like clear space between groups or strips,
to grow on future trees. It was essential to develop strong crowns that would lead to growth
predominantly on one side. But he is speaking of transplants, with stems of around 1/3 inch
(zoll86) diameter (p 248 - poorly printed: could be 1/2), which have already been pruned in the
imp-yard (Gärtenholze) to favour one growth direction (Durchforstungen). But such Krummholz
woods had to be protected from grazing, and cleared of unwanted species; and the usual rules
of the timber trade had to be suppressed. He continues with a discussion of the importance of
selecting trees with timber of the right combinations of scantling and curvature for specific ships,
large or small: only the highest value use could be permitted, with “no fixing of an age fit for
felling of the trees. In them, the forest manager must - he will otherwise lose his position - know
almost every trunk, and he should, if he has no ship-engineers or carpenters at his command, as
in the State forests, be familiar with the needs of the shipyards” (p 250).
S.H. 1855 refers to a book by F. S. Meguscher87, a forester in the Tyrol. This includes
a discussion of ship-timber, never available naturally in sufficient quantities. He refers to the
systematic transplanting of oak saplings over large areas, and their subsequent cultivation, and
the favoured locations such as edges of woods, or south-facing slopes, or exposed to strong
winds. He states that it was often necessary to resort to the art of artificial bending of trunks.
He has a plate that is drawn (unacknowledged) from Becker 1804 (or a mutual earlier source),
and a text that is largely as Becker’s on the use of wood or iron formers (modelli) worked by
screw clamps (morse), tightened in stages. However it does include enough different material to
suggest (with S.H’s direct reference) that his practices were real. He advocates bending of trunks
in the range of 2-4 inches (pollici) diameter, depending on the degree of curvature intended, and
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For the purposes of this paper the difference between foot (304.8 mm) - fuß (314 mm) and inch - zoll are of no significance.
F. S. Meguscher, Il governo di boschi… , Vol.1, 1836, pp 364-8 (online), with a plate, of which only one figure is visible
online.
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describes precautions against damage. The clamps only needed to be in place for less than a year,
starting in spring. The book as a whole had a favourable review in Annali universali di statistica
economica…88 , though without reference to the bending of trees.
Beaudouin has remarked89 on a curious parallel from French practice, derived from treating
the trunk of a hedgerow tree, that is, isolated and on farmland, as the property of the land(owner),
but that the branches were considered to be a crop for the farmer. This is reported for the Garonne,
but is implied to have been more general. How routine stripping of branches left a tall timber
tree, with no branches but a heavy top, is not stated, but the profile of these chênes rognés,
literally clipped oaks, was a commonplace. It appears likely that there was repeated work from
ladders [Fig. 7], leaving only enough in the crown on each occasion to ensure continuing growth.
A corollary was that all the knee timber for the local boats had to be taken from whatever the top
could provide, other isolated trees, or trees growing on the edges of woods.
We might observe that the sources introduced above do not all agree on whether the various
procedures are beneficial or detrimental. Neither Wheeler nor Becker would recognise the
problems noted by H.S. But remarks by H.S. do make it clear that it might be hazardous to
directly compare results in Suffolk, N. Germany and Adriatic coasts - species, terrain, climate, in
addition to different forestry practices.
One study by Liebich90 was found to contain a section on shipbuilding timber, but relates to
1854 (and also extends to oak forests supplying both the Austrian and English navies, though of
course this was all at the end of the era of wooden shipbuilding on any great scale). While it refers
to Krummholz, crooked and curved timbers, as difficult and expensive to obtain, most of the
text is related explicitly to long straight timbers, oak for large ships and conifers (Nadelholz) for
masts. Even so, it relates the complexities of buying and selling timber for shipbuilding generally.
It specifies long-term contracts made in Rue-Brandenburg to supply Sweden with oak. The book
is not referenced by either Radkau or Mager 1960.
Wainscot (Wagenschoss)
It has become clear in the course of this study, and in discussion with Maik Springmann and
Valerie Fenwick, how little clear information there is in English about the extraction and use
of wainscot. It is a very variable term in time and place. In English the primary meaning is of
high quality figured boards for panelling - showing the silvery medullary rays to advantage. It
is generally supposed that initially the boards were cleft oak, for that reason. Cleaving required
very straight grain trees, free of large knots. It is equally clear that many early panels were not
necessarily oak, and often painted; and popular high-relief linen-fold carving worked against
viewing the natural figuring. At a relatively early date, sawn boards became as likely as cleft,
and could be wider, even mirror boards, but without the best figuring. The same quality of
timber was required for the framing of these panels, but in heavier sections, and longer lengths.
It is not easy to reconcile the appearance of the Wagenschoss cargo on the Copper Ship, sunk
in 1408, with the term Wagenschoss Blocken and some of these issues. Nor with a thoroughly
ambiguous statement that the original meaning of “wainscot” was Baltic logs shipped with two
sides hewn (sic) flat91, which is difficult to reconcile with other records. Mager’s reconstruction
of the conversion scheme (his Fig. 22) for wainscot is not convincing, but progress will require
different, inaccessible sources.
It is sometimes stated that a major use of wainscot quality timber was in shipbuilding. There
are only two likely uses. A hundred boards might be purchased for the panelling of cabins in
a ship, just as on land. Oak cloveboard for clinker work would have been better for splitting
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Ser. 1, Vol. 50, Fasc. 150, 1836, pp 209-210, anonymous (online).
F. Beaudouin, ‘Les bateaux Garonnais…pt. II’, Bulletin de l’Association des Amis du Musée de la Batellerie, 45, 2001, Ch.
XXXV, pp 56-74, p 61, p 66.
Christoph Liebich, Compendium der Forstwissenschaft, Vienna 1854, pp 604-6.
E. E. Rich & C. H. Wilson, Cambridge economic history of Europe, IV, 1967, p 179 (source not specified).
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from straight knot-free timber, but the medullary faces would have been relatively soft, and the
figuring is never mentioned as a desirable feature in boatbuilding. For anything else, highly-prized
(and priced) “wainscot” in blocks was not an obvious candidate for structural shipbuilding. Yet
commentaries state that planks, even heavy baulks of Wagenschoss were used in shipbuilding. Is
the term actually being used there to indicate Baltic forest oak timber sawn into long planking,
regardless of its being knot-free or with fine figuring; and of the fact that such was not viewed
as especially good oak in structural terms, less dense and durable than other oak, but in more
abundant supply? Similarly, the term Wagen- is often said to derive from its use in wagons. Which
parts of a wagon required high quality timber, or long lengths? Might it be the translation of
Wagen as wagon or cart, when it actually refers to light panelling of carriages (and comparing
Radkau pp 90-1)?
There are questions about extraction of Wagenschoss: knot-free requires the continual removal
of epicormic shoots. Ladders alone would not serve for access to more than two-three pieces of 1218 feet length. Only Wheeler discusses how he would create 40-foot clean trunks in place of the
accustomed 20 feet. But even 40 feet leaves a great length of oak in tall old forest trees that will
not be knot-free, even if it can be classed as straight grain. Was that still classed as Wagenschoss?
Or was it just “top and lop”, a source of some small knees and bends, but mostly just firewood?
Conclusion
It is clear that there is a wealth of information, even in accessible published sources, to illustrate
a history of “educating” timber trees by various means from the mediaeval period to the end of
major wooden shipbuilding in the 19th century, and even up to the present on a smaller scale.
Differences there certainly were, between individuals, between oak species and with different
topography, climates and soils. Yet certain themes recur, and attempts reported in one place keep
re-appearing in others, sometimes with approval; and generally with insights into the history and
optimum procedures, or reasons for failures.
One reason for the later disparagements seems to be that Becker did not sufficiently define the
diameter of the young tree with the radius to be imposed: a 4-inch trunk bent for a deck beam is
a different proposition from a sharp radius imposed on a half-inch sapling; and also that damage
or local distortions to even a four-inch trunk (provided the tree is not killed or infected) is of little
significance once the tree has added sufficient new growth to reach a useful scantling. If a finished
piece is squared to 8 inch side, from a trunk bent at even as much as 4 inch diameter, the original
bent material represents only some 20% of the section, etc; and should be fully integrated, as
investigated by Wheeler, in connection with his method of removing major branches.
The desire to achieve more reliable growth of Krummholz is everywhere. It is also clear that
we cannot, from the sources presented here, prove any sustained and successful procedures over
generations, excepting perhaps in Northern Italy. There is more than enough smoke discernible
to continue to suspect that there is a fire lurking beneath. The volume of these reports is
a commentary on standard works on the history of timber for shipbuilding, which do not generally
even recognise the existence of a widespread history. It is also apparent from numerous sources,
including English, that the “hedgerow oak”, by default a major supplier of crooked timbers in
England, was not actually the best way to grow such timber.
It is also clear that there was a major Krummholz ship-timber export trade from NW Germany
to Holland, though it may have declined from over-exploitation, and that Yarranton observed
a peak phase of this; though Becker (1804) bemoans a much wider and recent export trade in
ship-timber, which Mulder captured in his engraving of the VOC engraving of c1726.
What cannot be confirmed is just how the ship-timbers described by Yarranton actually
acquired their crooked forms; but what he saw had certainly impressed him as different from the
generality of British practice. It would be interesting to know whether that can be resolved from
German and perhaps Polish sources not identified here.
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Evidence of Mediterranean ship building principles in
south-east Asia – an attempt at a historical interpretation

I

n 2004/2005 the activities of a joint Vietnamese/Australian research project dedicated to the
recovery and analysis of waterlogged textiles from the late pre-historic Dong So´n culture
of northern Vietnam led to the discovery of two archaeological finds which deserve special
attention. During fieldwork in the Red River delta at the villages of Ðông Xá, Hu´ng Yên province
and Yên Bắc, Hà Nam province, both located some 50-60 km south of Hanoi, burials were
uncovered which contained organic material, well preserved by the wetland conditions of the
region. In both cases, timbers came to light showing unambiguous traces of woodworking, whose
performers were familiar with locked mortise and tenon joinery.
In case of the of the Ðông Xá burial, the still 2.3 m long section of a dugout had been used
as a container for the deceased and some grave inventories (Fig. 1 & 4). The body of an adult
person, entirely wrapped in ramie textile and further double-wrapped in a sedge-mat, was lying
on a bed of large leaves arranged at the bottom of the boat-segment, with the head oriented to
its cut-off end. The latter had been closed transversely by two loose, crescent-shaped bulkheads
placed one after the other, whereas the original end of the water craft was preserved as a solid
transom carved from the same tree trunk as the boat. An ornamented pottery vessel of the wellknown Dong So´n type stood next to the skull of the body. It contained a red lacquered, wooden
cup, whose parallels are found in other tombs of the Early Han period (207 BC-6/9 AD). A further
clue to the dating is given by two Chinese coins that were found near the left thigh and another
close to the feet of the corpse. Though not analysed precisely, the earliest emission of their type
was in the year 118 BC (to AD 220 at the latest). Radiocarbon samples were taken from the bark
which had been used to cover the burial container over a length of 2.11 m, as well as from the
sedge-matting and organic adhesions and residue preserved on the exterior and interior surfaces
of the Dong So´n pot. Unfortunately, the dugout itself was ignored. The dating thus focuses only
on the burial ceremony which took place, proven by the coin data, not before the end of the 2nd
c. BC; according to the correlation of the 14C dates the 1st c. BC is also possible, perhaps as late as
around 30/20 BC.1. Whether the burial container is only a few years or decades older (ibid. 16)
or more depends not only on the wood species selected to hew the dugout, but also on how the
vessel had been utilized and protected from decay. If a date within the first half or middle of the
1st c. BC is accepted, this boat is a product of the Western, i.e. the Early Han, period.
What makes this find so remarkable is the fact that this vessel could be identified as part of
an extended, perhaps also expanded logboat. The former is clearly shown by 5 and 7 features,
respectively, seen on the preserved sections of the 22 mm thick upper edges of the dugout´s
sides. Series of 55 mm long, 10 mm wide and 70 mm deep mortises were worked into the walls
at a distance of 18 cm apart in one case, and 30-35 cm apart in all the others, originally to meet
1

Bellwood et al. 2007, pp. 15-16, Fig. 22, Table 1.
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Fig. 1. Ðông Xá, Vietnam. Logboat section used as a burial container. Traces of locked mortise and tenon
construction, in the drawings visible on the upper edges by longitudinal slots. After Bellwood et al. 2007.

rectangular tenons. Some of the slots were transversally pierced by bore holes some 1 cm in
diameter, drilled about 3 cm below the dugout´s edges, which – empty like mortises – had been
intended to receive pegs so as to secure each of the joints.2 Thus the latter figure is nothing else
but the seams of each additional plank, fitted to the monoxyl part of the ship body and fastened
by pegged mortise and tenon joinery in order to increase the craft’s depth, whose elevation might
have amounted, given the height of the solid boat end, to no more than ca 35 cm.
Surprisingly, at the Yên Bắc site situated 16.5 km distant from the Ðông Xá burial ground,
comparable though slightly different remnants of ancient carpentry came to light. Here,
unfortunately, the find circumstances were poor because the archaeological remains of what
had apparently been a complex burial structure comprising a wooden coffin and some kind
of a mortuary house or canopy were found already looted and plundered by treasure hunters.3
Nonetheless, after excavation of the re-filled burial pit, besides other material, the remains
of wooden planks were found which had evidently been re-used, i.e. they were definitely not
manufactured for the construction of the burial furniture because they exhibited both empty
and cut-off mortise and tenon joints. Besides a few smaller relics of planking with locked tenons
still in situ, longer sections of 30 mm thick and 18-20 cm wide planks were found which could
be longitudinally matched end-to-end to four, each up to almost 4 m long timbers (Figs. 2 & 4).
Empty mortises, arranged 20-30 cm apart were visible along each of their edges. To each of these
slots a bore hole was connected transversally, drilled ca 2 cm from the edge. The rectangular
mortises measured ca 4 cm long and 5 cm deep.4
2
3
4

ibid. pp. 9-11, Figs. 11-12.
ibid. pp. 5-7, Fig. 6 with reconstruction.
ibid. pp. 11-12.
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Fig. 2. Yen Bac, Vietnam. Planking remains supposed to be part of a grave canopy. Traces of locked mortise and
tenon construction. After Bellwood et al. 2007.
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Fig. 3. Distribution map. Pre-Classical (Bronze Age period) evidence of
locked mortise and tenon joints used in shipbuilding and cabinetry. Egypt
with summary mapping. 1. Ulu burun shipwreck, 2. Cape Gelidonya
shipwreck, 3. Jericho, table board, 4. Baghouz, table board.

These plank segments, apparently cut off by an adze, show the preserved original endings
carved into recesses and tongue-shaped protrusions. From this carpentry it was traced back that
the previously almost 4 m long pieces initially formed part of much longer strakes, assembled to
produce the more than 8 m long boat gunwales5 of the expanded logboats. Such an interpretation
is not convincing, however, because the planks show edge-joints on both sides, which implies that
they were intended to create a broad timber face rather than to form the uppermost lateral elements
of a ship’s body. On the other hand, the identification as the remains of a plank-built vessel is
not possible either, because the timbers are lacking clues pointing to an internal reinforcement
system, such as could be expected from a plank boat of such a size, especially if a plank skin only
3 cm thick is taken into account. Because of the characteristics of the supposed joints seen at the
ends of the plank segments, which do not transfer the mechanical stress of plank rotation and
bending, it is hardly conceivable that they could have formed part of the side or bottom planking
of a sharp-ended, round-built vessel. Whatever these edge-joined planks were used for, it should
be noted here that the carving of their endings were uncommon in classical Mediterranean ship
building practice, where diagonal scarfs rather than butt joints occur, whilst the mortise and
tenon joints certainly match the signature of Western woodworking characteristics.
It may be recalled at this point that locked mortise and tenon joinery in the Mediterranean
was by no means limited to shipbuilding – coagmenta Punicana had been deployed to assemble
multipartite timber constructions of intended strength without the need or purpose for affixed
5

ibid. pp. 12-13, Figs. 17-18.
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Fig. 4. Distribution map. Ship finds with evidence of locked mortise and tenon construction,
Archaic to late Roman/early Byzantine periods (7th c. BC – 6th/7th c. AD).

transversals.6 Apart from ship-related evidence – timber finds from the Tarkhan cemetery and the
cabin construction of the Khufu barge might be the earliest references7 – in Pharaonic Egypt this
method was employed with wooden coffins, door leaves, and furniture from the Old Kingdom
onwards. Beyond the Nile, the earliest evidence comes from finds of wooden tables in the Near
East, dated to the middle Bronze Age period,8 i.e. centuries before the archaeological evidence
from the Ulu Burun and Cape Gelydonia shipwrecks (below page 242). Whilst pre-Classical proof
of mortise and tenon joints is limited to the eastern Mediterranean (Fig. 3), from the Archaic
period onwards, this woodworking technique is widespread, including quite a few ship finds
belonging to the sewn construction shipbuilding tradition. Some of the latter also exhibit the use
of mortise and tenon fasteners (Fig. 4).
Dating the Yên Bắc burial structures remains another problem, not least because of the
modern looting of the archaeological finds. However, scattered material come across adjacent to
the wooden coffin, which was found empty, includes artefacts made from pottery, metal, glass,
textiles, wood and minerals, also bones of a human infant and a pig. Objects were found in
a sediment layer, perhaps of marine origin, lacking the alignments of a burial pit. So it remains
obscure whether all the items and structures belong to one individual complex. Here, doubts have
6
7

8

Sleeswyk 1980.
Haldane 1996, p. 235; Ward 2000, pp. 32-33, 48, Fig. 5. Exceptional use also evidenced by Middle Kingdom Mersa finds,
timber T34: Ward/Zazzaro 2010, p. 36.
Baghouz, near Mari, Syria, tomb Z67: du Mesnil du Buisson 1948, pp. 35-39, 70, pl. 44; Jericho, Palestine, tomb H6:
Kenyon 1960, pp. 453-469, 529-531, Figs. 198, 229.
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arisen because of the inconsistently calibrated
radiocarbon dates: whilst the coffin wood could
be dated to 390-20 BC, the sedge mat found
tightly wrapped around the container and its
lid gave a much younger date (AD 380-550).
A third sample taken from the bamboo of the
mortuary hut provided an intermediate dating,
AD 20-250, which still gives the best fit with the
archaeological assessment of the small objects of
the supposed burial inventory.9 Unfortunately,
no samples were taken from the planks, whose
Fig. 5. X´ian, China. Hellenistic agate rhyton found
with a Tang period hoard. After Parlasca 1975.
chronological estimate correlates with the age
of the bamboo construction of which it was an
architectural part. If this is accepted, they belong to the period of the Eastern Han Dynasty,
dating significantly earlier than the matting, but younger than the coffin. However, the Ðông
Xá logboat provides us with 1st c. BC evidence of Mediterranean shipbuilding techniques in
Indochina.
Historical background and early archaeological evidence of
Mediterranean technological impact in south and south-east Asia
Substantial evidence of constructional features of Mediterranean ship building and woodworking
in their classical configuration from Indochina is certainly remarkable from a number of
perspectives: given that relations between the greater region of south and south-east Asia and
the Mediterranean Ecumene in the Greco-Roman period can be deduced from historical and
archaeological sources, such an influence or, in other words, technological transfer is not
astonishing. In a political sense, northern Vietnam had been part of Han-China since 112/111 BC,
when the Nam Viet kingdom, also known by the name Nangue, was conquered by the emperor
Wu of Han (Han Wu-ti). As the official chronicle of the imperial court reports, Hepu was one
of three harbours situated on the south-east coast of China, where ships with delegations and
merchants on board set off to places on the Indian subcontinent and what is today Burma,
Malaysia and probably Sri Lanka, in order to purchase precious goods, namely pearls and a living
rhinoceros “in return for gold and a variety of fabrics”.10 The latter can be understood as the
export of silk cloth on maritime routes. Already in 122 BC the emperor received reports on
Parthia, Mesopotamia and the Indus region from an envoy who resided for one year in Bactria.11
Modern Hepu is a town district of Beihai, situated to the north of the Gulf of Tongking in
the delta of the Nanliu River, in the autonomous region Guangxi. This area is also well known
for its exceedingly large Han necropolis, with rich grave inventories dating to the late Western
Han and Eastern Han periods (ca 30 BC – AD 220). Burials of an affluent social class yielded
luxury goods, imported not only from India and other south Asian territories, but also objects of
Mediterranean and Parthian origin.12 Compared to the dating range of the Ðông Xá boat, these
western objects are broadly generally younger. However, there is some earlier substantial evidence
from China.As mentioned above, the late 2nd c. BC was the time when Chinese merchants left
the South China Sea on board ships to purchase valuables worthy of the emperor Han Wu-ti’s
court. Such a scenario – beside others – seems imaginable for an agate rhyton in the shape of
a gazelle or antelope with its rim cased with gold plating (Fig. 5). This drinking vessel had been
buried in AD 756, together with more than 1,000 other objects, 270 of which were made from
9
10
11
12

Bellwood et al. 2007, pp. 16-17, Table 1.
Colles 1980, pp. 161-176; Werner 1982, pp. 89-90, notes 21-22; Stern 1991, p. 117, note 30; Xiong 2014, pp. 1230-31.
Colless 1980, pp. 157-159.
Xiong 2014, pp. 1233-40.
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gold or silver, in the Tang dynasty´s capital X´ian, probably in order to protect this princely hoard
from the risk of plunder during a revolt against emperor Tang Xuanzong. As Klaus Parlasca,
after careful investigations and comparisons, was able to show, this fine object is much older
than the other items. Belonging to the Middle Hellenistic period (2nd c. BC), it is the product of
a workshop in the Greek Orient, probably in Ptolemaic Egypt, where according to a historical
source (Appianus, Bellum Civile 1. 102), vessels made from semi-precious stone and gold formed
part of the treasure of the Greek pharaohs.13 Furthermore, Parlasca drew attention to another quite
similar theriomorphic rhyton, which is preserved only as a drawing in the catalogue of the Song
dynasty emperor´s Hui Tsung (AD 1082-1135) collection. Parlasca estimated this piece as dating
back to the Early Han period, i.e. roughly the 2nd and 1st c. BC, rather than in the later era of this
dynasty.14 Sidebotham15 is certainly correct when stating that no one can say for certain how and
when these prestigious objects arrived at their remote destinations. Nonetheless it might be clear
that such – from their final owner´s perspective – exotic, singular and precious artifacts are not to
be confused with ordinary merchandise. Whilst the earliest Mediterranean amphora imports into
India (below p. 240) may have satisfied the demand of westerners or local Tamil wine lovers,16
artisan craftwork of the quality and value of such an agate rhyton was manufactured exclusively
for wealthy elites, who made use of it for themselves or were free to disseminate it in the form
of generous gifts. It does not seem far-fetched to assume that these drinking vessels of probably
eastern Mediterranean origin, which survived as exclusive collector´s pieces in imperial Chinese
vaults into the Middle Ages, reached China indirectly as a result of diplomatic exchanges.
Hellenistic Contacts with India
The Greek geographer Strabo quotes the lost account of the historian Poseidonios of Apameia,
telling about a shipwrecked Indian who was rescued by the Ptolemaic coastguard near the Arabian
coast of the Red Sea.17 After he learned Greek language, this man is said to have assisted as a pilot
a certain Eudoxos of Cyzikos, an adventurous Greek captain, to sail to India in order to supply
pharaoh Ptolemy VIII (“Physkon”, i.e. the fat) with aromatics and precious stones, in return for
“gifts” (dora). What the Ptolemies gave to their professional brethren from other continents might
have been exceptional, precious and, what the Greek pharaohs themselves considered worthy of
kings, something that would be desired and highly appreciated. One can imagine that drinking
vessels made from semi-precious stone, probably coming from the homeland of the donor, would
have appealed to the recipient.
When Ptolemy Physkon financed his first voyage in about 120/117 BC – another was
commissioned by Physkon´s niece, stepdaughter and wife Cleopatra a few years later – diplomatic
relations between India and some Hellenistic states had already been in existence for at least
150 years. This is reported by rock inscriptions of the Indian Mayria ruler Ashoka, who named
prominent Hellenistic kings and hegemons from the Mediterranean East and the Orient in
258/57 BC.18 On the other hand, western sources preserve even the names of Greek ambassadors,
Megasthenes, Deimachos and a certain Dionysos, who resided at the Mauryan court in the
first half to the middle of the 3rd c. BC, sent by their Ptolemaic and Seleucid kings.19 If we take
Ashoka´s preserved edicts seriously, there were also Indian emissaries rather than ambassadors
visiting Hellenistic rulers to bring to their countries and to their people medicine and the
Dharma, the teaching of Bhudda, “the cosmic law and order”. During this early period of Indo13
14
15
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Parlasca 1975, pp. 280-285; 1980, pp. 297-298.
Parlasca 1975, p. 284, pl. with Fig. 2.
2011, p. 223.
Will 2004, pp. 329-32; Tomber 2012, pp. 149-51. Similarly the possession of rouletted ware from Berenike is attributed to
foreign merchants and sailors: Begley/Tomber 1999, p. 168.
Strabo, geogr. II 3.4; Thiel 1966; McLaughlin 2010, p 25.
Tola & Dragonetti 1991, pp. 127-28; other reading, see Chapekar 1977, p. 8; for Greek and Roman accounts relating to
India, cf. Arora 1991b.
Tola & Dragonetti 1991, pp. 125-27.
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Fig. 6. Distribution map. Rouletted ware, Wheeler type 1. After Schenk 2014 & 2015 with addition.

Greek interrelations not a word is written about “trade”. Instead sources tell of luxury goods, like
precious stones, aromatics, spices and even animals, received from India.20 Unlike the mass of
Roman silver and even gold coins found on the subcontinent,21 there is little more than a few 3rd
– 2nd c. BC silver and bronze pieces from Greek mints, most of which were found in the western
part, but also two from the centre and south.22 In the 1st c. BC, Ptolemaic seafaring activities were
modest, as Strabo reports (geogr. II 5.12). Nonetheless, they did take place, and the fact that there
is no early archaeological evidence of commercial merchandise, e.g. transport containers or bulk
goods, cannot exclude the exchange of ideas.
Archaeological Clues
From the 3rd c. BC onwards at the latest, the manufacture of ceramics in India was influenced
by Mediterranean ornamentation and techniques: namely, mould-made cups from the western
Deccan area reveal inspiration by Early Hellenistic pottery and metal vessels, whereas other types
of mould-made pottery, bowls in particular, show motifs of Middle to Late Hellenistic products.23
These influences could have arrived at Indian harbours along its west coast, though an overland
route cannot be excluded. Other fine pottery of ancient Indian origin, the so-called “rouletted
ware” (Wheeler, type 1), has virtually developed into an archaeological missing link. One aspect
of these dishes is their concentric ornamentation inside the base, which had been interpreted as
being created on the potter´s wheel before firing by roulettes, though it was probably made with
another tool.24 Nonetheless, its characteristic decoration has analogies with Mediterranean table
ware from the 4th c. BC onwards until later periods.25 The chronological scope, and especially the
origin of rouletted ware, are still disputed, although a 2nd to 1st c. BC dating seems to be the most
convincing.
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ibid. pp. 126, 129-30. The diadoch Seleukos I sent a tiger to Athens as a present; presumably, this was an Indian cat [ibid.
p. 127].
Deo 1991, p. 40.
Tchernia 1995, p. 155.
Begley 1991b, pp. 166-75.
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Large-scale intercontinental exchange networks, ranging geographically from south-east Asia
on the one hand to Ptolemaic Egypt and the Arabian peninsula on the other, are implied by the
spatial occurrence of widely diffused relics of Wheeler type 1 vessels, which could serve as an
indicator of transoceanic interrelations (Fig. 6): Mortimer Wheeler et al. (1946) still considered
this fine grey ceramic ware to be of “Roman” origin and dating.26 Meanwhile, this ceramic was
probably manufactured in India, although its closer provenance remains far from clear (for
discussions of its origin, see Begley 2004c; Schenk 2006). Dating and chronological peculiarities
are also still a subject of scholarly debate. According to the radiocarbon based chronology of the
settlement stratigraphy at Tissamaharama, Sri Lanka, rouletted ware of fine fabric quality belongs
to the late 3rd and 2nd centuries BC, correlating with other settlement findings in south and southeast Asia.27 Wheeler type 1 from Arikamedu pre-dates the Italic Samian Ware excavated at the site.
For this place “ca. second century BC” dating is admitted and an even older beginning outside
Arikamedu accepted. Fragments of fine-quality rouletted ware vessels are also found in 1st c. BC to
early 1st c. AD strata.28 Fragments of rouletted ware from Egyptian Red Sea ports were estimated to
date from not before Early Roman times, probably to the Augustan era.29 Material at Berenike was
mostly retrieved from trench loculi, including pottery of the 1st c. BC/1st c. AD.30 Consequently they
are taken as testimonies of Indo-Roman trade. Thus far, it seems that the Indian table ware which
reached the Red Sea ports belongs to a mature phase of type 1 pottery production.31
Myos Hormos and, especially Berenike, are certainly older foundations. Ptolemaic material
was found there but scarcely, and broadly without structure contexts.32 As far as the Berenike
ceramic evidence of dating is concerned, the small amount of Wheeler type 1 pottery would not
be surprising, because it came to light in a settlement environment well away from the Ptolemaic
quarter.33 Whilst finds of 2nd c. BC rouletted ware still have to be made on both sites, the dating
and in a single case - identification of Indian sherds from Petra, Koptos and Vetus Hydreuma –
remain unacknowledged.34 The appearance of rouletted ware in the west, still under Ptolemaic
reign, cannot be ruled out; but the maritime communication network between the Mediterranean
and south-east Asia, as reflected by the geographical diffusion of that pottery, is chronologically
inconsistent, unfortunately because this fine table ware is suited more to the personal belongings
of travellers or sailors than as an import of Indian pottery.
Maritime contacts between the eastern Mediterranean and the subcontinent´s west coast
before the 1st c. BC might have been based on middlemen, namely, people from the Arabian
peninsula and the Persian Gulf, where archaeological evidence suggests that coastal shipping
to Mesopotamia had been ongoing since the late 6th millennium BC, but also from the Indus
Valley, which was in contact with Oman and Mesopotamia since the Harappan period.35 Trade
and communication networks based on intermediate coastal navigation and overland routes
between Egypt and south or even south-east Asia can be traced back by the spread of specific
spices, aromatics and resources for commodities as far back as the 2nd millennium BC.36 From
an archaeological perspective, “ … long before the entry of the so-called “Roman trade”, the
Indian Ocean trading system was in place”.37 Probably around the mid 1st millennium BC it
was linked with seafaring between the islands of the Indonesian Archipelago as well as between
26
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Begley 1983, p. 471; 1991, pp. 176; 193, note 58; 2004a, pp. 2-9; 2004b, pp. 253-55.
Tomber 2000, p. 629; 2012, p. 71; Sidebotham 2011, p. 231 with references.
Begley & Tomber 1999, pp. 162-170, Table 6-1; Tomber & Begley 2000, pp. 150-55.
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Fig. 7. Map of the Indian Ocean and its periphery with places and countries mentioned in the text. 1. Alexandria,
2. Petra, 3. Coptos, 4. Myos Hormos, 5. Berenike, 6. Arikamedu, 7. Tissamaharama, 8. X´ian, 9. Wando island,
10. Hepu, 11. Ðông Xá, 12. Yên Bắc, 13. Pengkalan Raja, 14. Aua island, 15. Wuvulu island.

the Andaman littoral of southern Thailand, and probably also between Vietnam and India.38
At about the same time, the Persian Great King Darius I (ruled 522-486 BC) had the sea route
explored from the mouth of his Nile canal near modern Suez around the Arabian peninsula into
the Persian Gulf, while another route from the Indus to Egypt was tested by a certain Skylax.39
However, apart from some Greek coins, the earliest archaeological evidence of eastern
Mediterranean merchandise being carried to south Asia in the shape of Coan wine amphoras
comes from the 2nd c. BC or the beginning of the 1st c. BC at the latest.40 It is concentrated
on a site in southern India, near the Aryankuppam River, a village named Arikamedu close to
Pondicherry, which was identified from a 1st c. AD anonymous literary source (periplus maris
Erythraei) as ancient Puduké/Poduca. This place is located on the Coromandel Coast, south of
the Bay of Bengal, some 130 nm north from the entrance to the Palk Strait between India and
Sri Lanka (Fig. 7). The ancient settlement of Arikamedu is interpreted as a trading centre with
pre-industrial manufacture of glass and stone beads, bangles made from shells, the processing
of ivory and metal, and perhaps gemstone making.41 Excavations have been carried out there
since the 1940s.42 Layers associated with phase C (late 2nd.- 1st c. BC) for the first time yielded
Mediterranean objects such as amphoras, though western influence was already demonstrated
for phase B. Glass fragments, a stylus, but also seal imprints can be identified as Mediterranean
products or Indian copies. Arretine ware occurs first in phase D, in the 2nd half of the 1st c. BC.43
As far as is traceable, 2nd-1st c. BC imports originated in the south-eastern Aegean, from the
islands of Kos, Knidos and Rhodos,44 which came under Roman influence or power during the
160s BC. There are also a few fragments of Egyptian Fayence vessels, although in most cases it
38
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stratigraphy. Younger dating discussed by Begley 2004a, pp. 3-5; Tomber 2008, pp. 136-37.
Begley 1996b, pp. 23, 28-30; Tomber 2008, pp. 135-36.
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is not clear from what period.45 It is taken as certain that, besides Tamil inhabitants, there was
a group of westerners, not necessarily Italians, residing at this place.46
An awareness of Mediterranean ship construction might have reached the region of the
Red River delta, i.e. historic Tonkin, by intermediary maritime trading activities rather than by
overland exchange via the Greco-Bactrian Kingdom and the Mayrian Empire.47 However, since
Chinese records from the Early Han period refer to provisions of luxury goods, like glass from the
west coast of India late in the 2nd c. BC, and others from south-east Asia,48 the communication
network between the classical world and the Tonkin area would seem to have been bridged.
Yet the role of Egypt in this maritime theatre before the Roman annexation of the Nile land in
30 BC should not be overlooked: A. Tchernia49 rightly refers to a Greek inscription dated at the
latest to 62 BC mentioning an epistrategos of the Red Sea and the Indian Ocean.50 Having in
mind Strabo´s account of “up to 120 ships bound for India from [the Egyptian Red Sea harbour
of] Myos Hormos” (Strabo, geogr. XVI 4.5), which could refer to the years 25/24 BC when the
geographer visited Egypt, seaborne activities of this scope were under Roman control. Goods
imported by merchants on private ships were taxed by the Roman customs. After arriving at
Red Sea harbours, merchandise was carried by caravans through the Egyptian eastern desert
to Koptos to be transshipped on Nile vessels which sailed to Alexandria.51 Economic interests
involved diplomatic contacts under Emperor Augustus with Indian rulers or magnates.52
Since the time of the Eudoxos episode in the last two decades of the 2nd c. BC, conditions may
have changed radically. However, transoceanic voyages from the Red Sea to India carried out by
western seafarers were unthinkable without the experience of the Monsoon wind systems (Fig. 7).
This lesson they apparently did not learn until the end of the 2nd c. BC, the time when Arikamedu
on India´s east coast had started functioning as a trading centre.
From this point of view, acquaintance with the Mediterranean mortise and tenon tradition
could have reached northern Vietnam over this route, even before the Roman Empire followed in
the Ptolemies´ footsteps of setting sail to India. However, the technical details of ships of western
construction could also have provoked the curiosity of foreign sailors, who were moored in
harbours of the Red Sea and the Arabian peninsula. Equally, Mediterranean merchantmen could
have been seen in Indian waters by local people or by traders arriving from east and south-east
Asia on the subcontinent, who disseminated their observations from one harbour to the next.
Evidence of medieval and modern mortise and tenon ship construction in south-east Asia
What seems to be nothing more than an option to historically explain exceptional archaeological
findings from northern Vietnam obtains support from some no less unique ship technical settings
from medieval and modern south-east Asia: there are two ship finds from Korea and from
Malaysia, whose construction – besides other individual features - included the use of locked
mortise and tenon joints. The wreck excavated in 1984 on the South Korean island Wando was
dated to the 11th c. AD by its cargo.53 It preserves the midship section with the beginning of
a ship end of a flat bottomed vessel without a keel. The ship´s sides were assembled in a lap-strake
fashion. At their rabbeted upper edges slightly overlapping strakes had diagonal edge-fasteners
piercing their thickness. Five flush-laid 18-20 cm thick strakes shape the ship´s bottom. The
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Fig. 8 Thonis-Heracleia, wreck 17. Section of the ship (plan & profile).
After Belov 2014.

central three strakes were patched and reinforced by, in the preserved part, six transverse timbers
of unknown but elongated profile, which ran through the thickness of each strake, apparently
without any pegging. The two outer bottom strakes were connected to the central ones on either
side by another six shorter transverse timbers which fully penetrate strakes 1 and 5 and just
slightly into the mortises of strakes 2 and 4, where one treenail locked each of these tenons. By
the same technique the side planking was joined by oblong transverse timbers passing through
pre-fabricated through-holes of each higher plank to fit the mortises of the adjacent lower plank,
where the joints were locked by pegs. It is not quite clear whether the ship body was additionally
stiffened by transverse reinforcement like ribs or cross-beams.
What can be observed from the edge-joinery of the Wando island ship find differs from the
standards of classical Mediterranean mortise and tenon construction by the pattern of holes and
mortises respectively, not least by elongated, apparently rather massive tenons which are each
locked by just a single peg. Nonetheless, there are some eye-catching similarities to be found with
Mediterranean woodworking from antiquity: oblong “tenons” of rectangular cross-section are
known from the late Bronze Age Ulu Burun ship find with some 30 cm long tenons, each of which
had certainly been locked by two treenails, and had rather flat profiles.54 There are similar timber
connectors of comparable proportions from a wooden table leaf found in a middle Bronze Age
burial in Syria.55 Yet the closest accordance with a shipbuilding tradition becomes apparent from
ship finds from Thonis-Heracleia, Egypt – carvel-built vessels which had sunk or been abandoned
between the end of the 6th and the middle of the 4th c. BC.56 With the Wando island wreck hull,
the remains of Heracleia No. 17 shares an up to 18 cm thick plank shell and perhaps the lack of
framing; this Late Period Egyptian/Achaemenid Period inland craft in particular shows a very
similar method of assembling strakes and reinforcing the hull by a system of strong and long
transverse timbers passing through prefabricated channels of a considerable number of planks
(Fig. 8). To lock these “tenon-ribs” only two pegs were set, each one piercing the ship´s skin
near the end of a transverse timber.57 That construction principle was typical of Egyptian ship
building, probably since the Old Kingdom, as Alexander Belov convincingly demonstrated by
comparisons with literary and iconographic sources,58 though it was certainly not the only one.
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Fig. 9. “Island of Wuvulu, Bismarck Archipelago, Papua-New Guinea. Outrigger canoe exhibited in the
Museum für Völkerkunde Hamburg, Germany (inventory number E 2787). Photo courtesy Museum am
Rothenbaum. Kulturen und Künste der Welt, Hamburg, copyright MARKK, Paul Schimweg/copyright MARKK
(Objektfotografie Restaurierung von E 2787).”

Another striking find comes from Pengkalan Raja, a place near Johor Lama, located on the
west coast of the Malacca peninsula, close to its southern tip. In 1953 three wrecks were excavated
near the local River Johor. One of them (boat A) had preserved parts of the keel and endpost and
fragments of two strakes. The planking was edge-fastened by strong treenails at distances of 2330 cm. Irregularly-spaced, additional locked mortise and tenon joints were found, the tenons
being from 7.6 cm to 3.2 cm in size.59 Compared with Classical Greco-Roman ship finds, this
format seems rather small. Actually, this is not without parallels, and its length-to-width ratio of
1:2.4 lies within the standard range of 1:2-3.60 Unfortunately, further information is missing. The
problem of dating of this wreck remains broadly unsolved - south-east Asian ships with treenail
fastened planking are documented from the 7th c. AD up to modern times.61 So a medieval or
more recent dating might be assumed for the Pengkalan Raja wreck. In one respect the Malaysian
evidence of mortise and tenon joinery does not fit the Mediterranean shipbuilding standard:
unlike the latter tradition, where edge-fasteners were arranged preferably in more or less regularly
spaced arrays, the technique was used here as a dispersed entity in the fashion of single units.
The latter phenomenon is unexpectedly come across on a unique type of boat which was found
until the beginning of the 20th c. in Melanesia: in 1908 the German ethnologist Paul Hambruch
published his PhD on the material from a private collection which had been sold to the Hamburg
Museum of Ethnology in 1905. Objects had been gathered from islands, formerly Imperial German
colonies situated between Samoa and Palau. The collection also comprises two logboats of unique
shape. These boats were bought from the natives on Tiger or Matty Island, alias Wuvulu, and from
the nearby Aua island, both tiny volcanic atolls less than 14 km2 and 7 km2 in area, enclosed by
coral reefs. The islands are situated some 110 nm north of New Guinea at the western extremity of
59
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Fig. 10. Island of Aua, Bismarck Archipelago, Papua-New Guinea. Outrigger canoe exhibited in the Ethnologisches
Museum Berlin, Germany. Sectional views. Photos by the author.

Fig. 11. Island of Aua, Bismarck Archipelago, PapuaNew Guinea. Outrigger canoe exhibited in the
Ethnologisches Museum Berlin, Germany. Detail
inside: pair of pegs. Photo by the author.

Fig. 12. Island of Aua, Bismarck Archipelago, PapuaNew Guinea. Outrigger canoe exhibited in the
Ethnologisches Museum Berlin, Germany. Detail
inside: pair of pegs, and tenon visible in the seam
between the boat components. Photo by the author.

the Admiralty Islands, which are part of the Bismarck Archipelago. 19 nm to the north of Wuvulu
lies the smaller island of Aua (Fig. 7). Both were sold to Imperial Germany by the Spanish and
became part of the German colony of New Guinea. They were inhabited by Polynesian natives,
who used extended logboats of the same peculiar type, showing characteristic uprising tops
running into pointed ends (Fig. 9). These craft were built in two different size versions: small ones
for fishing and large ones for voyages between the islets, propelled by up to 20 paddlers.62
In his monograph Hambruch describes the construction of these boats.63 They had been made
from bread-fruit trees. The ship body consists of a hollowed-out trunk with double sharp ends
covered by the aforementioned spike-shaped tops. Their bases were carved to fit the ground-plan
of the dugout´s ends, and, according to Hambruch, all the components were fastened together
by a type of carpenter´s joints whose description64 strongly recalls the ancient mortise and tenon
technique.
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Unfortunately,
Hambruch´s
account
lacks suitable illustrations, and it is not quite
clear how many of these outrigger canoes
found their way into European collections.
In Germany, four of them are traceable: one
each in Freiburg im Breisgau (Museum Natur
und Mensch) and Berlin (Ethnologisches
Museum), and two in Hamburg (Museum für
Völkerkunde). The Berlin one was received
from an anonymous collection. It is on open
display in the museum´s exhibition (Fig. 10); Fig. 13. Island of Wuvulu, Bismarck Archipelago, Papuathe description relates to the vessel without New Guinea. Outrigger canoe exhibited in the Museum
any reference to the constructional details, am Rothenbaum, Hamburg, Germany (inventory
and it is said to have come from the island of number E 2787). Sectional view. Tenon joints visible
in the seam between the boat´s components. Photo by
Aua. On a recent visit there, I was astonished Gertrude Blasum, Museum am Rothenbaum, Hamburg.
to notice features well-known from
Mediterranean ship constructions: pairs of pegs can be seen at some decimetre long intervals,
especially on one side of the boat, along a seam between the boat hull and an extension plank
which bevels the sheer of the dugout. They are visible inside only because the logboat is displayed
immediately in front of a wall (Fig. 11). However, the outer surface of the entire boat is coated by
a calcareous substance which may conceal traces of the outer protruding pegs. Some small iron
nails protruding through the paint in a few places had rusty heads. They may well date from
the reinforcement measures undertaken by those who brought the artefact to Europe. However,
the edge-joints discovered at one spot proved to be of the locked mortise and tenon technique,
because there is a narrow gap between the monoxyl hull component and the fitting piece, wherein
a perhaps 3.0-3.5 cm wide tongue-shaped tenon becomes apparent (Fig. 12). The diameter of the
pegs is estimated at about 7 to 12 mm. Unfortunately, I was unable to take any measurements
and had to make do with just a few snapshots. Other activities were more successful: my enquiry
at the Hamburg ethnological museum was answered with great helpfulness in that I was sent
a number of photos, which were recently taken during a documentation project dedicated to
one of the boats. It turned out from these images as well as from detailed descriptions, received
from the restorer in charge of the documentation, that this vessel had been built using the same
technique, i.e. applying pegged tenons (Fig. 13).65
In 2005, Seán McGrail doubted whether Mediterranean shipbuilding know-how, which
died out in the west in the 7th c. AD, could have survived in the east.66 With a look at the
idiosyncratically extended logboats from both tiny atolls at the westernmost tip of the Bismarck
Archipelago and because of their 19th c. dating and remote place of discovery in insular southeast Asia, one is inclined to assume that the locked mortise and tenon joints, proven on at least
one of the preserved vessels, might be nothing but an independent invention of local natives.
Since their material culture and workmanship lasted long enough to prepare boreholes to set pegs
perpendicular to the boat skin, why did they make no use of the edge-joining principle of treenail
or dowel connectors67 set tangentially into the internal faces of the seams between ship body and
top elements? Why did they choose the much more intricate and time-consuming method to
bore and to chisel slit-shaped mortises to fit separate tenons, which additionally had to be locked?
Simple pegging with treenails, sewing or even lashing to connect the components would have
65

66
67

I am much obliged to Gertrude Blasum, from the Museum am Rothenbaum, Hamburg, and to Dr Jeanette Kokott, from the
Museum für Völkerkunde, Hamburg, for their kind assistance, which included the option of discussions and the approval
to publish images.
2005, p. 436.
on south-east Asian boatbuilding standards in medieval and modern times cf. McGrail 200, pp. 293-310; Hoogervorst
2013, pp. 86-88; 2015, pp. 539-51 on SE Asia.
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apparently have done the job. To understand the woodworking mentality of those who built the
Aua boat, we need more information on the islanders: we do not know their history before the
islands´ discovery by the Spaniard Órtiz de Retes in 1545, neither their geographical origin or
where they could have come across such a tradition. If Tom Hoogervorst´s statement regarding
the willingness of south-east Asian boat builders to incorporate ideas from other maritime
traditions68 turns out to be true, the mortise and tenon technique of this craft was perhaps not
the original construction method of this type of vessel. In the future more research and especially
professional documentation will be needed, which will include examinations of all these boats.
Another striking case is the analogies between the edge-joining features found on the Wando
wreck and the middle to late Bronze Age or 5th/4th c. BC varieties of Mediterranean shipbuilding
(Fig. 8). The time lag between the western and Korean findings alone is a minimum of one and
a half thousand years, whereby we should bear in mind that ancient nautical sources still have to
be found in the East. Is there any relationship between east Asia and the eastern Mediterranean
in the past which could allow us to believe in early influences? As already mentioned above,
there are hints of this from pharaonic sources, related to the utilization of aromatics and spices
in Egyptian culture.
Bibliography:

Arora 1991a: U. P. Arora (ed.), Graeco-Indica. India´s cultural contacts with the Greek world, New Delhi, 1991
Arora 1991b: U. P. Arora, Classical Accounts on India – Some Observation. In: Arora 1991a, 86-108.
Bass 1967: G. F. Bass, Cale Gelidony: A Bronze Age Shipwreck. Transactions of the American Philosophical
Society, New Series Vol. 57, Part 8, Philadelphia, Pennsylvania, 1967.
Begley 1983: V. Begley, Arikamedu reconsidered. American Journal of Archaeology 87, 1983, 461-481.
Begley 1988: V. Begley, Rouletted Ware at Arikamedu: A New Approach. American Journal Archaeology 92,
1988, 427-440.
Begley 1991a: V. Begley, Introduction. In: Begley & De Puma 1991, 3-7.
Begley 1991b: V. Begley, Ceramic Evidence for Pre-Periplus Trade on the Indian Coasts. In: Begley & De Puma,
1991, 157-196.
Begley 1996: V. Begley, Changing Perceptions of Arikamedu. In: Begley et al. 1996, 1-40.
Begley 2004a: V. Begley, Chronology. In: Begley et al. 2004, 1-15.
Begley 2004b: V. Begley, Pottery From The 1992 Excavations In The Southern Sector. In: Begley et al. 2004,
104-323.
Begley 2004c: V. Begley, Critique Of V. D. Gogte´s Interpretations Of X-Ray Diffraction Analyses Of Arikamedu
Pottery. In: Begley et al. 2004, 631-642.
Begley & De Puma 1991: V. Begley & R. D. De Puma (eds), Rome and India. The Ancient Sea Trade, Madison,
Wisconsin, 1991.
Begley & Tomber 1999: V. Begley & R. S. Tomber, Indian Pottery Sherds. In: Sidebotham 1999, 161-181.
Begley et al. 1996: V. Begley et al. (eds), The ancient port of Arikamedu. New excavations and researches 19891992, vol. 1. Memoires Árchéologiques, no. 22, Paris, 1996
Begley et al. 2004: V. Begley et al. (eds), The ancient port of Arikamedu. New excavations and researches 19891992, vol. 2. Memoires Árchéologiques, no. 22, Paris, 2004.
Bellwood et al. 2007: P. Bellwood, P. J. Cameron, N. V. Viet & B. V. Liem, Ancient Boats, Boat Timbers, and
Locked Mortise-and-Tenon Joints from Bronze/Iron-Age Northern Vietnam. International Journal of
Nautical Archaeology 36, no. 1, 2007, 2-20.
Belov 2014: A. Belov, A New Type of Construction Evidenced by Ship 17 of Thonis-Heracleion. International
Journal of Nautical Archaeology 43.2, 2014, 314-329.
Borell 2017: B. Borell, Herakles on an Intaglio Seal found at Phu Kha Thong in the upper Thai-Malay Peninsula.
Zeitschrift für Archäologie Aussereuropäischer Kulturen 7, 2017, 59-82.
Carter 2006: R. Carter, Boat remains and maritime trade in the Persian gulf during the sixth and fifth millennia
BC. Antiquity 80, 2006, 52-63.
Chaisuwan 2015: B. Chaisuwan, Early contacts between India and the Andaman Coast in Thailand from the 2nd
century BC to 11th century AD. In: Tripati 2015, 124-142.
Chapekar 1977: N. M. Chapekar, Ancient India and Greece. A study of their cultural contacts, Delhi, 1977.
Colles 1980: B. Colles, Han and Shen-tu. China´s Relations with South Asia. East and West 30, 1980, 157-177.

68

2013, p. 99.

246

Evidence of Mediterranean ship building principles in south-east Asia – an attempt at a historical interpretation

Deo 1991: S. B. Deo, Roman Trade: Recent Archaeological Discoveries in Western India. In: Begley & De Puma
1991, 39-45.
van Duivenvoorde 2014: W. van Duivenvoorde, The 5th century BC Shipwreck at Tektaş Burnu, Turkey: evidence
for the ship´s hull from nail concretions. International Journal of Nautical Archaeology 43, no. 1, 2014, 10-26.
Fabre 2011: D. Fabre, The shipwrecks of Heracleion-Thonis: a preliminary study. In: D. Robinson & A. Wilson
(eds), Maritime Archaeology and Ancient Trade in the Mediterranean. Oxford Centre for Maritime
Archaeology, Monograph 6, Oxford 2011, 13-32.
Fuller et al. 2015: D. Q. Fuller, N. Boivin, C. Cobo Castillo, T. Hoogervorst, R. G. Allaby, The archaeobiology of
Indian Ocean translocations: Current outlines of cultural exchanges by proto-historic seafarers. In: Tribati
2015, 1-22.
Haldane 1996: Ch. Haldane (Ward), Ancient Egyptian Hull Construction. In: H. Tzalas (ed.), TROPIS IV. 4th
International Symposium on Ship Construction in Antiquity, Athens 1991. Proceedings, Athens 1996, 235-244.
Hambruch 1908: P. Hambruch, Wuvulu und Aua (Marty- and Durour-Inseln) auf Grund der Sammlung F. E.
Hellwig aus den Jahren 1902 bis 1904. Beiheft zum Jahrbuch der Hamburger Wissenschaftlichen Anstalten,
no. 25, Hamburg, 1908.
Hoogervorst 2013: T. Hoogervorst, Southeast Asia in the ancient Indian Ocean world. British Archaeological
Reports, International Series, no. 2580, Oxford, 2013.
Hoogervorst 2015: T. Hoogervorst, An interdisciplinary approach towards the dispersal of Southeast Asian
maritime technology across the Indian Ocean. In: Tripati 2015, 532-568.
Kenyon 1960: K. M. Kenyon, Excavations at Jericho, no. 1. The tombs excavated in 1952-4, London, 1960.
Le 2015: Thie Lien Le, History of maritime contacts between Vietnam and India: Archaeological evidence from
Oc Eo culture in Southern Vietnam. In: Tripati 2015, 95-123.
Littlefield 2012: J. D. Littlefield, Kizilburun Column Wreck Preliminary Hull Analysis: Maximum Results from
Minimum Remains. In: N. Günsenin (ed.), Between Continents. Proceedings of the Twelfth Symposium on
Boat and Ship Archaeology, Istanbul 2009. ISBSA 12, Istanbul 2012, 37-42.
McGrail 2005: S. McGrail, Boats of the World. From the Stone Age to Medieval Times, Oxford, 2005.
McLaughlin 2010: R. McLaughlin, Rome and the distant East. Trade routes to the ancient lands of Arabia, India
and China, London, 2010.
McLaughlin 2014: R. McLaughlin, The Roman Empire and the Indian Ocean. The ancient world economy and
the kingdoms of Africa, Arabia and India, Barnsley, 2014.]
du Mesnil 1948: R. du Mesnil du Buisson, Baghouz: l´ancienne corsôtê. Le tell archaïque et la nécropole de l´âge
du bronze. Documenta et monumenta Orientis antique, no. 3, Leiden, 1948
Neyret 1979: J. Neyret, Piroques Océaniennes, vol. 1: Mélanésie, Paris 1979.
Parlasca 1975: K. Parlasca, Ein hellenistisches Achat-Rhyton in China. Artibus Asiae 37, 1975, 280-286.
Parlasca 1980: K. Parlasca, Griechisches und Römisches im Alten China. Allgemeine und Vergleichende
Archäologie – Beiträge 2, 1980, 297-308.
Plisson 2005: G. Plisson, Some Thoughts on Exchange Systems in the Red Sea Region and Indian Ocean. In: J.
C. M. Starkey (ed.), People of the Red Sea. Proceedings of the Red Sea Project II held in the British Museum
October 2004. British Archaeological Reports, International Series, no. 1395, Oxford 2005, 67-74.
Pulak 1999: C. Pulak, The Late Bronze Age Shipwreck at Uluburun: Aspects of Hull Construction, in: W.
Phelps, Y. Lolos, Y. Vichos (eds), The Point Iria Wreck: Interconnections in the Mediterranean ca. 1200 BC.
Proceedings of the International Conference. Island of Spetses, 19 September 1998, Athens 1999, 209-238.
Pulak 2002: C. Pulak, The Ulu Burun Hull Remains. In: H. Tzalas (ed.), TROPIS VII. 7th International Symposium
on Ship Construction in Antiquity, Pylos 1999. Proceedings, vol. 2, Athens 2002, 615-636.
Raschke 1978: M. G. Raschke, New studies in Roman commerce with the east. Aufstieg und Niedergang der
Römischen Welt, vol. 9,2, Berlin/New York 1978, 604-1361.
Ray 2003: H. P. Ray, The Archaeology of Seafaring in Ancient South Asia, Cambridge 2003.
Read 1996: J. Read, The Indian Ocean in Antiquity, London 1996.
Schenk 2006: H. Schenk, The Dating and Historical Value of Rouletted Ware. Zeitschrift für Archäologie
Aussereuropäischer Kulturen 1, 2006, 123-152.
Schenk 2007: H. Schenk, Parthian glazed pottery from Sri Lanka and the Indian Ocean trade. Zeitschrift für
Archäologie Aussereuropäischer Kulturen 2, 2007, 57-90.
Schenk 2014: H. Schenk, Tissamaharama Pottery sequence and the Early Historic maritime Silk Route across the
Indian Ocean. Zeitschrift für Archäologie Aussereuropäischer Kulturen 6, 2014, 95-117.
Schenk 2015: H. Schenk, Role of ceramics in the Indian Ocean maritime trade during the Early Hellenistic
Period. In: Tripati 2015, 143-181.
Sidebotham 1996: S. E. Sidebotham, The Chariot Seal Impression. In: Begley et al. 1996, 389.
Sidebotham 1998: S. E. Sidebotham, The Coins. In: Sidebotham et al. 1998, 181-192.
Sidebotham 2000a: S. E, Sidebotham, The Excavations. In: Sidebotham & Wendrich 2000, 3-147.
Sidebotham 2000b: S. E, Sidebotham, The Coins. In: Sidebotham & Wendrich 2000, 169-178.
Sidebotham 2011: S. E. Sidebotham, Berenike and the ancient maritime spice route, Berkeley, California, 2011.

247

Ronald Bockius

Sidebotham & Wendrich 1995: S. E. Sidebotham & W. Z. Wendrich (eds), Berenike 1994. Preliminary report of
the 1994 Excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the Survey of the Eastern Desert. Centre of
Non-Western Studies of Leiden University, Special Series 1, Leiden, 1995.
Sidebotham &Wendrich 1998: S. E. Sidebotham, W. Z., Wendrich (eds), Berenike 1996. Report of the 1996
Excavations at Berenike (Egyptian Red Sea Coast) and the Survey of the Eastern Desert. Centre of NonWestern Studies of Leiden University, Special Series 3, Leiden, 1998.
Sidebotham & Wendrich 1999: S. E. Sidebotham , W. Z. Wendrich (eds), Berenike 1997. Report of the 1997
Excavations at Berenike and the Survey of the Eastern Desert, including excavations at Shenshef. Centre of
Non-Western Studies of Leiden University, Special Series 4, Leiden, 1999.
Sidebotham & Wendrich 2000: S. E. Sidebotham & W. Z., Wendrich (eds), Berenike 1998. Report of the 1998
Excavations at Berenike and the Survey of the Eastern Desert, including Excavations at Wadi Kalalat. Centre
of Non-Western Studies of Leiden University, Special Series 5, Leiden, 2000.
Slane 1991: K. W. Slane, Observations on Mediterranean Amphoras and Tablewares Found in India. In: Begley
& De Puma 1991, 204-215.
Slane 1996: K. W. Slane, Other Ancient Ceramics Imported From The Mediterranean. In: Begley et al. 1996, 351-368
Sleeswyk 1980: A. W. Sleeswyk, Phoenician joints, coagmenta punicana. International Journal of Nautical
Archaeology 9, 1980, 243-244.
Stern 1991: E. M. Stern, Early Roman Export Glass in India. In: Begley & De Puma 1991, 113-124.
Tchernia 1995: A. Tchernia, Rome and India. Archaeology alone? A review of Rome and India. The Ancient
Sea Trade. V. Begley and R. D. De Puma eds, 1991. In: M.-F. Boussac & J.-F. Salles (eds), Athens, Aden,
Arikamedu. Essays on the interrelations between India, Arabia and the Eastern Mediterranean, New Delhi,
1995, 147-156.
Thiel 1966: J. H. Thiel, Eudoxus of Cyzicus. A chapter in the history of the sea-route to India and the route round
the Cape in ancient times. Historische Studies, no.23, Groningen, 1966.
Tola & Dragonetti 1991: F. Tola & C. Dragonetti, Indian and Greece from Alexander to Augustus. In: Arora
1991a, 119-149.
Tomber 1998: R. S. Tomber, The Pottery. In: Sidebotham et al. 1998, 163-180.
Tomber 2000: R. S. Tomber, Indo-Roman trade: the ceramic evidence from Egypt. Antiquity 74, 2000, 624-631.
Tomber 2007: R. S. Tomber, Rome and Mesopotamia – imports into India in the first millennium A.D. Antiquity
8, no. 314, 2007, 972-988.
Tomber 2012: R. S. Tomber, Indo-Roman Trade. From Pots to Pepper, London, 2012.
Tomber & Begley 2000: R. S. Tomber & V. Begley, Indian Pottery Sherds. In: Sidebotham & Wendrich 2000,
149-167.
Tripati 2015: S. Tripati (ed.), Maritime Contacts of the Past. Deciphering Connections amongst communities,
New Delhi 2015.
Ward 2000: Ch. A. Ward, Sacred And Secular: Ancient Egyptian Ships And Boats. Archaeological Institute Of
America, Monographs New Series, No. 5, Philadelphia, Pennsylvania, 2000.
Ward/Zazzaro 2010: C. Ward/C. Zazzaro, Evidence for Pharaonic Seagoing Ships at Mersa/Wadi Gawasis, Egypt.
International Journal of Nautical Archaeology 39, no. 1, 2010, 27-43.
Werner 1982: S. Werner, Zur frühen chinesischen Seefahrt. In: H. Müller-Karpe (ed.), Zur geschichtlichen
Bedeutung der frühen Seefahrt. Kolloquien zur Allgemeinen und Vergleichenden Archäologie, no. 2,
München 1982, pp. 87-95.
Wheeler et al. 1946: R. E. M. Wheeler, A. Ghosh & D. Krishna, Arikamedu, an Indo-Roman Trading Station on
the East Coast of India. Ancient India 2, 1946, 17-124.
Will 1991: E. L. Will, The Mediterranean Shipping Amphoras from Arikamedu. In: Begley & De Puma 1991,
151-156.
Will 1996: E. L. Will, Mediterranean Shipping Amphoras At Arikamedu, 1941-50 Excavations. In: Begley et al.
1996, 317-349.
Will 2004: E. L. Will, The Mediterranean Shipping Amphoras From 1990-92 Excavations. In: Begley et al. 2004,
325-403.
Xiong 2014: Z. Xiong, The Hepu Han tombs and the maritime Silk Road of the Han Dynasty. Antiquity 88,
no. 339, 2014, 1229-1243.

248

Petr Sorokin

The Post-Medieval Boats of North-Western Russia

N

ew types of boats – the karbas and soyma, used for inland and sea communications –
were mentioned in documents from the end of the 16th-18th centuries in northern Russia
(Baltic, White, Barents Sea basins). They replaced the names of medieval boat types there, such
as the lodia, ushkui and nasad. In the 17th century, merchants from the towns of Novgorod,
Ladoga, Olonets and Tikhvin used karbases and soymas for commercial sailing on the Baltic Sea,
soymas in the Gulf of Finland and karbases in Stockholm. Teams of carpenters built karbases
for Novgorodians and Ladoga merchants in lower Volkhov, and for the people of Tikhvin at the
mouth of the River Syas in spring. The boats were left over winter in the same areas (Shaskolski
1994: 184-185). During the initial stages of the Great Northern War (1701-1702) in Ingria and
Karelia, karbases and soymas were included in the Russian flotilla, which operated successfully on
Lake Ladoga against the Swedish squadron of vice-admiral G. Fon Numers, and later in the Gulf
of Finland. The vessel inventory on the Lower Volkhov River (near Staraya Ladoga), compiled in
1703, listed: 5 karbases, 5 polukarbases and 20 soymas, along with other large cargo and small
river boats (Nemirov 1889: 2).
Construction of traditional lodias, soymas and karbases was forbidden by Peter the Great’s
decrees of 1714–1721. It was expected that these boat types would be replaced by western European
ones, the construction of which was being encouraged by the authorities. However, these decrees
were not enforced, and traditional boatbuilding continued to evolve, resulting in the karbas and
soyma continuing to exist in the boatbuilding of northern Russia in the 19th and 20th centuries.

Fig. 1. The karbases of the White Sea basin according to Bogoslovsky 1859a.
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Builders of traditional boats used the
shell-construction of clinker-planked hulls
common to the early medieval boatbuilding
traditions in the Baltic Sea area. According
to this technique, they built the boat’s
foundation – first the keel with the stems,
then fastened several lower planks of the
hull, after which the frames were adjusted
to it; finally, the top planks were fastened
to the frames (Crumlin-Pedersen 1997: 23).
Later, the Masters used frame templates for
the initial construction of the hull, but no
standards existed for determining the exact
form and parameters of the craft. Each one
had an individual shape and dimensions
Fig. 2. The areas of traditional boatbuilding: 1. karbases,
set by the boatbuilders at the first stage of
2. soymas in the 19th and 20th centuries.
building. The way of processing the wood,
i.e. splitting logs and producing planks using an axe, without the longitudinal sawing of logs, was
another feature of Russian post-medieval boatbuilding. According to local tradition, the planking
of the hull and some other details were sewn using a vitsa1. Moss was used for caulking the hulls,
after which they were tarred.
The etymology of the name karbas is not absolutely clear. It probably has a Nordic origin
and is close to the Veps – «karbaz», or Finnish – «karvas» (Fasmer 1996, vol. II, 195). Karbases
were built in the Lake Ladoga area in the 17th–18th centuries. However, they were not mentioned
among the boats of north-west Russia in the 19th century, where new ships and boats were in use
– the galiot, gukor and brig, apart from the traditional soyma. There were several types of karbas
considerably differing in size and construction in the White Sea basin in the mid-19th century.
This name is generally used to mean river and coastal vessels of average size. P. Bogoslavsky
described them for the first time in detail: he mentions Holmogorsky, Vesnovalny, Promorsky,
River karbases (Bogoslavsky 1859: 48-50, 60-62, 1859 a: fig. 6-7, Litwin 1985: 255-261, Sorokin
1997: 85,86,189). Their length varied from 6 m to 12 m, depending on how they were fitted out:
the equipment included 1–2 masts with spritsails and up to eight oars. Seagoing karbases had
a square sail and a cabin in the stern.
The karbases that visited Stockholm in the 17th century were of more than one size. According
to historical documents, the sea-going karbas of those times had a deck (Russian – «pod lubi») or
parts of the hull covered by bast. They could have had a capacity of up to 33 tons, with a crew of up
to eight. Small auxiliary vessels were transported on them – podvosok (Shaskolski 1971: 151-152).
The karbas was steady, manoeuvrable and, because of its shape, was capable of sailing against
the wind. It was much longer than wide, and the hull had a sharp outline. The flattened central
part gave it stability. Most karbases had almost vertical stems. The primorsky karbas with arcshaped stems was an exception. Usually the keel and stem or stern post of a karbas was cut from
one piece of fir, including the trunk passing down to the root (Russian – kokora). Two runners
were attached to the bottom, parallel to the keel, for portage or for dragging the boat over land, in
particular, across ice. In karbas construction, sewing was used not only for fastening deck planks
but also for most parts of the hull.
The area where karbases were built expanded eastwards in more modern times. They were
used for navigation on Siberian rivers in the 18th – 19th centuries. Unlike the north European
karbas, the Siberian or Lensky version was a larger cargo ship with two masts, 10–15 m long,
6–8 m wide, deck height 1.5–2.5 m, draught up to 1.2 m (Karbas. MES: vol. 2, 1993: 31).
1

Vitsa – the root or trunk of a young tree, usually prepared from a fir tree, but sometimes from a birch, willow or bird cherry.
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Fig. 3. The soyma – drawing according to A. Zaitsev 1980.

The name «soyma» probably originated from the Karelian and Finnish – «soyma» or «saima».
Several variants of that boat with lengths from 6 to 12 m were used in the Russian North from
Lake Ladoga to Arkhangelsk (Leskov 1892: 102, Fasmer 1996, vol. III, 707). Soymas were built in
the Ladoga and Ilmen basins until the mid- to late 20th century and in later times were used for
fishing. Some of them were equipped with a cage for live fish (Andreev 1875: 35–36)
The soyma differed in shape from the karbas in that the hull had more rounded contours and
a flattened bottom. This type of boat has a flat keel plank. It was added with the false keel (about
10 cm thick) for sailing in seas and lakes. The sojma had direct stem posts, curved in the upper
part at an angle inside.
The pine planking was 3-4 cm thick, sewn together in clinker fashion. Wooden nails connected
the planking with the frames and other parts of the hull. Soymas had one or two masts with
spritsails and six oars.
The sewing technique of boat structures in the north of Russia, as well as in other areas
of northern Europe probably derives from ancient Sami boatbuilding. It was widespread in the
northern part of Rus`, and originates from traditions of the local Lapp and Finnish populations,
who settled in this region prior to the Slavic colonization. Sewn boats have been used in northern
Europe since the Bronze – Iron Ages, and existed in northern Scandinavia and the eastern Baltic
region (Finland, Estonia, northern Russia) in the Middle Ages. The Sami have inhabited large
areas on the Kola Peninsula until modern times, and a part of the Sami population has remained
to the south of the Lake Ladoga region. The territorial division of sewing techniques in the
eastern Baltic area into local variants – Sámi, Finnish, Finnish-Karelian and Russian-Estonian
(Westerdahl 1985: 52-55, Forssell 1995: 26) – can only be treated as a working hypothesis.
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Fig. 4. Variants of deck constructions using the sewing technique from:
1. Medieval Novgorod boats according to Kolchin 1971. 2. Mangazeya
koch 17th century according to Belov et al. 1980.

Fig. 5. Variants of deck constructions using the sewing technique: 1. Detail
of the vessel from Staraya Ladoga. Drawing by Author. 2. Features of the
vessel from Skeepargatan, according to Cederlund 1978.

Archaeological finds of sewn boat parts in north-western Russia are quite rare. Most of them
originate from the 10th – 15th century archaeological layers in Novgorod. About 20 boat fragments,
discovered there, confirm the spread of this technique. However, they are too small in size for
a reconstruction of the vessels to which they belonged (Dubrovin 2000:83, 89). Fragments of
sewn vessels have also been discovered in Staraya Ladoga and St. Petersburg.
There were two main variants of the sewn technique in medieval northern Russia. One –
a with simple seam and individual stitches («nide») – was used on craft with a dugout base and
repaired seams. The other – on clinker-planked boats – had a long seam. The latter variant is well
known in the traditional boatbuilding of the 17th–19th centuries (Belov et al. 1980) (Fig. 4).
The sewn boat from Stockholm (Skeepargatan), dating from the late 17th–early 18th century
(Cederlund 1978: 69-80) is of particular interest for the study of boat constructions and water
communications in the Baltic region. Cederlund assumed that the construction equipment
originated from the eastern Baltic or north-western Russia, where Sweden had considerable
possessions during that period (Fig. 5). According to that author, the site where that ship had been
discovered, near the home base of the Swedish Navy, pointed to its possible use as an auxiliary
vessel like a strug or lodia, which, according to Swedish documents could have belonged to the
Navy. The strug was well known in the western Dvina basin at that time, but it was used on
inland waters. 17th-century Russian sources made no mention of lodias on the Baltic Sea during
that period. This term was commonly used in to the Middle Ages to denote different types of
vessels (Sorokin 2017: 71), but was very rarely used in post-medieval Russian documents.
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Fig. 6. A soyma with the medieval system of deck caulking on Lake Ilmen. Photo by the author.

Such technological features as sewing for joining the various hull structures, the massiveness
of parts processed with an axe, pine as the main construction material, caulking with moss,
a strap with steel brackets, and a relatively flat bottom were generally characteristic of latemedieval Russian boatbuilding.
Not only the planking, but also the hull parts were sewn; the steep angle between stem and
keel, the fabrication of the stern post and the transition to the keel from a single tree trunk with
root are similarities between the features of the Skeepargatan boat and those of a karbas. That
type of boat was mentioned in 17th-century Russian documents as the only type of vessel used
for sailing the sea from north-west Russia to Sweden, particularly to Stockholm. There are no
archaeological finds of karbases and other boats of that time in Russia; only written records and
ethnographic data. The fragment of deck planking from Staraya Ladoga, dated to the mid-16th
century, had analogous sewn clinker planking and the same system of caulking with the inner
and outer sides lashed to iron sintels.
Local boat types evolved in accordance with the general scheme of development of Baltic
shipbuilding. This is especially noticeable on the international waterways between Novgorod,
Pskov and the Baltic region. One sign of this evolution is the change to a new caulking technique.
A new way of sealing seams, i.e. caulking strakes with laths and iron sintels, became widespread
in the Baltic region in the 11th–13th centuries. It was first recorded on the Lower Rhine in the early
11th century, after which it spread to north German towns (Ellmers 1972: 285-287, 294, 306). Its
emergence was connected with Hanseatic shipbuilding and shipping. According to the 12th–13th
century finds from Novgorod and Pskov, the new fastening system with iron sintels was also
widespread in north-western Rus`, which could be explained by the extended trade links between
Novgorod and the cities of the Hansa.
This system was retained in cargo ships that sailed along east European rivers, including
north-western Russia in modern times. The system was employed in the soymas of Lake Ilmen
and the cargo boats of Lake Peipus/Chudskoe up to the mid- and late 20th century (Fig. 6).
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Conclusion. The construction of traditional boats – soymas and karbases – in northern Russia
has ceased in the last ten years. The origin of these types of craft and their connection with early
boatbuilding traditions are not clear, because of the fragmentary nature of archaeological materials
relating to local medieval boats, especially from the late Middle Ages. The possibility that these types
originated in the neighbouring regions of the eastern Baltic has not been confirmed either. The type
of boat called a kawas (karvas), similar in name to the karbas, was known in the late Middle Ages
on Lake Saimaa in south-eastern Finland (Savolax). This waterway system was important for direct
inland communications between Lake Ladoga and the northern part of the Gulf of Bothnia in the
Middle Ages (Naskali 1988: 302-303). For this reason, eastern and northern Finland, located in the
area of influence of Novgorod, were included in the international trading system via Lake Ladoga.
The Savo region was one of the three West Karelian pogosts (parishes) transferred from Novgorod
to Sweden by the Orehovetsky peace in 1323. The Osterbotnia remained under its control until
the mid-16th century (Shaskolsky 1987: 140). These circumstances contributed to the formation
of a common cultural space from Lake Ladoga to the Gulf of Bothnia, in which the same types
of vessels sailed. The spread of the Russian lodia can be considered a reflection of boatbuilding
contacts. Swedish shipyards in western Finland built lodias in the late 16th–17th centuries for the
Swedish Navy (Toivanen 2004: 154-155). Another route from Lake Ladoga led along the River Svir
and across Lake Onega to the White Sea basin – an area of Novgorod colonization dating from the
12th century. There was also a direct inland route between Bothnia and the White Sea. All these
connections led to the rapid spread of boatbuilding ideas in this region.
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The Schlüsselfeld ship model from 1503, Nürnberg,
is the focus of profound changes in shipping and seafaring
on the eve of early modern times in northern Europe.1
Prologue
everal times in my professional career I have certainly been impressed by a person’s deep
knowledge; or colleagues have inspired me with their representational skills, impressed me
through their management capabilities or their morality, their political attitude, their social
competence, their understatement, their philanthropic and friendly charisma. But until now I had
never met a person who combines all that in one. My friend Jerzy Litwin is such a person and
because of that he has influenced me very much and has always been a sort of paragon for me.
Despite the social disparity, he the important Director of a national museum, I the petty scientist,
I have never felt that this was relevant in our long and continuous friendship. In all of these 25
years of cooperation, two people met each other on the basis of sympathy and enthusiasm, what
job we did was never of importance.
I have had the chance to benefit from Jerzy Litwin’s numerous talents. One which certainly
not all people know of is that of a ship model builder. As we see in the article by Dieter Matysik
in this volume, he was the person playing a significant role in the team of the international ship
model association Naviga. In this group of enthusiasts he always tries to raise interest in the
historical templates of boat and ship model building. He sees models as a tool to help answer
open questions in historical shipbuilding. His “model interpretation” of the seal of Elbing from
1350 is a good example of this. The huge model of the PETER VON DANZIG, which is still
exhibited in the museum hall, shows his expertise in that field too, especially with how much
knowledge of historical ship construction he brought to the building of this model.2 He is not
a person to work in private. Jerzy always tried to share his fascination with other friends and
colleagues. Therefore the Department of Ship Model Building at the NMM is probably one of
the best official bodies in that field. Of course, with his intention to build a model to answer
historical questions Jerzy is not alone. There are a variety of directions which model builders
could follow to address open questions about the past. We can recognize a long tradition in that
way. In his study of early 15th century carvels, Friedrich Jorberg built a research model to try to
find out how much living space seamen had aboard ships in those times3. Harry Alopaeus took
a completely different route to building ship models after diving to shipwrecks to find a better
understanding of the situation underwater, using models as a helpful tool while interpreting the
construction of the remains of a wreck long before 3-D imaging tools made it easier. Because
of his intensive studies in creating models, Dick Steffy, originally an electrician, became one of

S

1

2
3

I am very grateful to Richard Barker who not only revised the English text, but also discussed with me details of shipbuilding
and seafaring of this interesting period.
See his publication J. Litwin, Modelarstwo Okrętowe, Gdańsk 1985, pp 51-52.
F. Jorberg, ‘Ein Beitrag zum Studium des Hanseschiffes’, in: Zeitschrift des Vereins für Lübeckische Geschichte, 1955, Vol. 15, pp
57-71.
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the leading specialists in historical shipbuilding. Ab Hoving builds models to show how sources
like the book of Nicolaes Witsen from 1671 should be appreciated as reliable and authentic.4 To
a certain extent we will find the same idea if we look at historical ship models. If we study the
very old ship models carefully, we find a reflection of an authentic situation; in other words the
model could be considered to a certain extent to be a likeness of a real ship. The reality of such
objects of representation sometimes leads to controversial discussions.5 From the first models on,
we see them in a liturgical religious context e.g. in Christianity as a metaphor for the House of
God.6 Very well known is that of an ex voto context.7 The best-known models of this kind are
certainly the Mataro model8 and the Ebersdorf model9, both dated to the first decades of the 15th
century. These models are made of wood, but the very old ones, going far back to the times of the
Pharaohs, were created out of clay.10 But in the same context metal ones were also already being
built in the northern hemisphere at the beginning of the 12th century.11 In general, this tradition
is also much older than we have sometimes thought.12
Traditionally we see the 17th century as the beginning of the idea that shipbuilders used models
not only to demonstrate the lines of a ship, but also to use them to demonstrate advantages of
their design, rigging and specific details to their clients.13 Barfod mentioned that during the time
of the expansion of the Swedish fleet such models were already being presented to the Swedish
King Erik XIV, to show him the lines of a new design.14 In the 1570s the English writer William
Bourne described the use of ship models to measure displacement15, and the English shipwright
Anthony Deane (1638-1721) used models in the same way. Gerhard Timmermann states that the
Grand Duke of Oldenburg used a model to measure the draught which he caused to have sealed
from the inner side with pitch to make it waterproof.16
4
5

6

7

8
9

10

11

12

13

14

15

16

A.J. Hoving, Nicolaes Witsen and Shipbuilding in the Dutch Golden Age, Texas A&M University, College Station 2012.
The so-called Golden ship of Uelzen, made in 1598 in London of wrought copper gilt plate, was regarded as an object
(“Gerät”) and not as a ship model. Walter Müller Wulckow stated in 1962: “man müsse sich davon freimachen, als handele
es sich in diesem Fall um ein Schiffmodell, wie bei zahlreichen Holzmodellen späterer Jahrhunderte“ (one has to free
oneself from the fact that in this case it is a ship model, as with numerous wooden models of later centuries). Detlev Ellmers
recognised the Golden ship of Uelzen as a model of a Hulk. D. Ellmers 1995, p. 28, in: H.-J. Vogtherr, Das Goldene Schiff
von Uelzen, Uelzen 1995.
See: M.-J. Springmann, ‘Schiff des Heils versus Narrenschiff als Dialektik von Gut und Böse. Eine Betrachtung zur Allegorie
des Bildsujets der Wismarer Kalkmalerei und zur Metaphorik in der christlichen Schiffssymbolik im Allgemeinen’. in Eike
Lehmann & Maik-Jens Springmann, Das Wismarer Narrenschiff. Ein bedeutendes Zeugnis profaner Malerei des ausgehenden
Mittelalters in Nordeuropa forthcoming.
H. Szymanski, Schiffsmodelle in niedersächsischen Kirchen, Göttingen 1966. W. Steusloff: Votivschiffe. Schiffsmodelle in
Kirchen zwischen Wismarbucht und Oderhaff. Hinstorff, Rostock 1981.
S. de Meer, “The Mataro-model: world’s oldest ship model yields up its secrets”, in Maritime History, 7, (2009), pp 28-49.
A. E. Christensen & W. Steusloff, The Ebersdorf Ship Model of 1400. An authentic example of Late Medieval Shipbuilding in
Northern Europe, Bremerhaven 2012.
M.-J., Springmann, Review of this book in: Hansische Geschichtsblätter 2016, pp 347-351. The fact that on 2 February 1411
the guild of shipwrights dedicated a ship model to St. Nicolai in Wismar shows the close connection of such models with
shipbuilding. K.-F. Olechnowitz, Das Schiff der hansischen Spätzeit, Weimar 1960, p. 189.
See for example: S. Wachsmann, Seagoing Ships & Seamanship in the Bronze Age Levant, Texas, College Station, 1998, pp
102-105.
Shortly after 1132 a trader from Hildesheim dedicated a ship model made out of silver plates in the Cathedral of Hildesheim.
Probably dated later in the 12th century, see H. Szymanski, Schiffsmodelle in niedersächsischen Kirchen, Göttingen 1966, p. 3.
E.g. the Bronze ship model from Chios (Keos, Late Minoan IB, Late Helladic II), A. Göttlicher, Materialien für ein Korpus
der Schiffsmodelle des Altertums, Mainz 1978, Taf. 25, p. 35.
G. Timmermann, ‘Die Suche nach der günstigsten Schiffsform’, in Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums Bremerhaven,
Vol.11, Oldenburg 1979, pp 16-19.
bådsmændene eller skibbyggerne på kongens skibe, der forstod at lave de små skibe. Hvis der er nogle, skal han straks lade
bygge et skib 2 alen langt efter samme facon som FORTUNA med mers og alt andet tilbehør, hvorefter kongen siden vil lade det
male og udruste, (The boatmen or the ship builders on the king’s ships, that understood (how) to make the small ships. If
there are some, he should immediately have a ship (model) built, 2 alen long (1.143 m) in the same way as FORTUNA with
a topcastle and all the other additions, thereafter the king will have it painted and equipped).
Kanc. Brevboger d. 15/6/1560 cited after J.H.Barfod, Christian III’s flåde: Den Danske Flådes Historie, 1533-1588,
Copenhagen 1995, p. 152.
D.W. Waters, The Art of Navigation in England in Elizabethan and Early Stuart Times, London 1958, p. 147. William Bourne,
The treasure for travellers, 1578, Book 4, Chs, 2,3, see also: http://home.clara.net/rabarker/bibliog8.htm.
G. Timmermann, Die Suche nach der günstigsten Schiffsform. Deutsches Schiffahrtsarchiv Band 11, Oldenburg 1979, p. 16.
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There is also another motivation
connected with the building of ship models.
From the 15th century onwards an elite of
traders was established in Europe. By creating
special networks – the best known are those
of the German Hanse – they accumulated
a lot of profit. By using this network
traders created a special society or rather,
a high society of their own. Special social
circles of traders were established. A lot of
effort was taken to nurture and widen this
network. In this context we see models also
in connection with prestige and as a tool to
transmit communication within these circles.
This kind of conversation culture reached its
peak in the Baroque,17 but some of the very
attractive ship models of this kind give us
a hint that this was already in practice from
the beginning of the 14th century onwards,
maybe first on the tables of noblemen and
even kings, as illustrated in Figure 118. Stefan
Bursche suggests that at that time such
models were reserved for kings, especially in
France.19 Sometimes these table pieces turned
into showcase works.20
Within these circles, ships symbolised
prosperity and, in a way, rising international
connections. A ship model was a perfect tool
to bring this feeling and attitude into the
circles of societies which were growing up
far away from the coast. The participation
in international trade showed especially that
the owner worked “worldwide” in a specially
created society of shipowners because ships
were seldom owned by only one trading
family.21 The big trading families from the
end of the 15th, and the beginning of the
16th century in Nürnberg (Nuremberg) and
17
18

19

20

21

a
b

Fig. 1. a) Illustration of a prince dining at a banquet,
dated 1326/27, b) Feast of King Charles V of France with
the German Emperor Karl IV from 1378.

S. Bursche, Das Tafelzier des Barock, München 1974.
Bursche pointed out that herbs were stored inside such models to prevent attacks of poisoning during the banquet. Bursche
p56. S.Bursche. Das Goldene Schiff von Uelzen – ein Zeuge mittelalterlicher Lebenswelt’, in Hans-Jürgen Vogtherr, Das
Goldene Schiff von Uelzen, Uelzen 1995. For the English context see R. Morton Nance, Sailing ship models. A selection from
European and American collections. Revised edition, London 1949, p. 13. He mentioned that in the 15th century the Chapel
of St. Anne in Bristol already had 27 wooden but also 5 silver ship models in its possession.
Charles V of France owned five golden and 20 silver models. His brother Jean de Berry owned one golden model which
weighed 20 kg, and 16 silver ones. The third brother Louis I of Anjou owned one golden and 30 silver ones. One weighed
56 kg, another 81 kg. Bursche 1995, p. 56.
During a banquet of Philip the Good in Lille in 1453, a ship was sailing on an artificial lake erected on the table. The lake
was surrounded with scale models of towns and castles of the king. Bursche 1995, p. 57.
A so called Partnership (Partenreederei) was a society of traders founded to finance, administer and operate trade. We are
speaking here about a time when traders no longer accompanied their goods on a vessel. A “Parte” as a share transformed
from a special freight rate for a specific space in cubic metres in the hold into a financial investment in the vessel, the
so called bottomry (Bodmerei). E. Baasch, ‘Zur Statistik des Schiffspartenwesens’, in Vierteljahresschrift für Sozial- und
Wirtschaftsgeschichte, Vol. 15, 1919/20, pp 268-71.
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Fig. 2. a) the Schlüsselfeld ship on exhibition in the National Museum Nürnberg 2013; b) the aft part with the
rudder, the two anchors and the transom; c) a “bossemester” and his cannon on the second level of the aftcastle;
d) two wrought iron breech loading guns on the second level of the front castle and the gun crew; e) the “topbusse”
on the topcastle could be turned around; f) the front castle with the scaffold of the sunroof and the part of
the midship; g) front and aft part of the ship after restoration in the 70ies; h) midshippart show with a wage
commander, crew, washwoman and gallery around; i) banquet scene on the upper deck of the aft castle during
restoration in the 70ies; j) rigg and sail.

Augsburg, like the Fuggers and Welsers, owned several shares in several different vessels on
different routes.22 Even the ship itself became an important trading product on the eve of the
16th century. To attract other traders to invest in a ship, a reception held by one of the traders
was a perfect opportunity. This becomes clearer when we look at the models in detail. A model
specially made for this purpose, a so-called centrepiece, will be the focus of my presentation here.
These table centrepieces were mostly made out of metal, certainly created by very well-known
goldsmiths, generally using silver and gold. Precious metals should certainly have helped to impress
people as they always have done throughout human existence. Even if a centrepiece did not often
symbolise a specific actual ship, some of them would have impressed the audience not only with
their “fantastic” decor, but by quite authentic, sometimes highly authentic details of seamanship.
In other words, a sort of socialisation related to the view of the object should lead to a discussion
22

Both were not only very closely involved in North Sea and Baltic trade, but they were also dealing with the Casa de
Contratacion in Seville and Casa da India in Lisbon. H. Kellenbenz, ‘Schiffahrt und Kaufmannschaft zwischen den Häfen
der deutschen Nord- und Ostseeküste und dem Mittelmeer in der Zeit der Fugger und der Medici’, in Schiff und Zeit, 24,
1979, pp 58-62; H. Kellenbenz, ‘Oberdeutsche Kaufleute in Sevilla und Cadiz. Eine Edition von Notariatsakten aus den
dortigen Archiven’, in Deutsche Handelsakten des Mittelalters und der Neuzeit. Vol. XXI, Stuttgart 2001. H. Kellenbenz, Die
Fugger in Spanien und Portugal bis 1560. Ein Großunternehmen des 16. Jahrhunderts, Munich 1990.
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between the traders during the banquet about the real life of seamen. Even if I found no records
about this impression and reflection, it seemed that authentic details should stimulate “shop talk”
about transactions determined by maritime matters, especially at a time in the 16th century when
new ideas in society, techniques and trade were being discussed everywhere in Europe. This essay,
dedicated to Jerzy and his work, deals with an important centrepiece, maybe the most important
one, as Stefan Bursche already mentioned in 200523, the so-called Schlüsselfeld Model (Fig. 2),
and what we can learn from it through intensive inspection.
By the way, I should also mention that Jerzy was the person who indirectly led me to the
study of this interesting object category. He was working with one important centrepiece long
before other ship-historians recognised them as worthy objects for study – even now he is still
one of the very few. Jerzy was one of the first scientists to recognize the importance of the socalled Gdańsk Gold model. I was a young researcher when I recognised the Golden ship in the
National Historical Museum in Gdańsk and asked at the reception for more information. They
gave me a catalogue and of course Jerzy had already written an interesting chapter in it about
this centrepiece.24 Since then he and I have shared an interest concerning this part of historical
modelling, seldom considered, and thus I present here the Schlüsselfeld ship model from 1503,
in his honour.
History, dating and purpose of the model
Friedrich Moll, the well-known collector of historical ship images dedicated a special chapter to
this category of table centrepiece.
Twenty-one pieces were already listed and this list was rather incomplete (Fig. 3).25 Charles
Oman26 as well as Maurizio Fusi27 published a good compilation of such models. I myself found
one in St. Petersburg used as a font.28 Other researchers like Wolfram zu Mondfeld located one
in Dubrovnik.29 Historians dedicated a whole book to the Golden Ship of Uelzen.30 Most of the
centrepieces were lost during World War II. In the age of the internet some turn up in private
collections, generally when the owners try to sell them in auctions. Only a few of them are
as old as the Schlüsselfeld model from the beginning of the 16th century. Besides the Burghley
model made in 1512/13 in Paris and now in the possession of the Victoria and Albert Museum31
(Fig. 4), the Schlüsselfeld ship is certainly also the most worthy goldsmith’s work of such a kind
worldwide, especially in the sense of the richness of its details.
Therefore it is also a reference for the high standard of this art already achieved in Nürnberg at
the end of the 15th century. According to the markings on the transport box, the model was made
in 1503 or shortly before for one of the members of the Schlüsselfeld family: this must have been
Wilhelm Schlüsselfeld, as his emblem is on the masthead flag on the foremast of the model (Fig. 2).
In those times he ran one of the biggest iron enterprises in Europe. It is still in the possession
of the Schlüsselfeld foundation, a society created by the Schlüsselfeld trading family, which has
not existed since 1709.32 In 1857 the Schlüsselfeld foundation gave this table centrepiece to the
Germanisches Nationalmuseum in Nürnberg to exhibit and since then it has been on permanent
exhibition. In 2013 I took the opportunity offered me by the Nationalmuseum to investigate
23
24

25
26
27
28

29
30
31
32

Bursche 1995, p. 84.
Already mentioned in A. Hinz, Die Schatzkammer der Marienkirche in Danzig, Danzig 1870, p. 37 and illustration Taf. XVI,
No. 5 and in W. Drost, Die Marienkirche in Danzig und ihre Kunstschätze, Stuttgart 1963, p. 117, Fig. 29.
F. Moll, Das Schiff in der bildenden Kunst, Bonn 1929.
C. Oman, Medieval Silver Nefs (Victoria & Albert Museum, Monograph No. 15), London 1963.
M. Fusi, Navi d’argento, nefs, silver ships, Milano 1977.
M-J. Springmann, ‘Neue spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Schiffsdarstellungen. Ein Beitrag zur ergologischen
Merkmalsanalyse in der Schiffstypologie’, in Deutsches Schifffahrtsarchiv, 26, pp 157-185.
W. zu Mondfeld, Die Schiffe des Christoforo Colombo, Herford 1991, p. 72
H.-J. Vogtherr, Das Goldene Schiff von Uelzen, Uelzen 1995.
C. Oman, Medieval Silver Nefs (Victoria & Albert Museum, Monograph No. 15), London 1963.
See all this information in the Research Database of the National Museum Nürnberg: http://objektkatalog.gnm.de/objekt/
HG2146.
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Fig. 3. In his well-known publication “Das Schiff in der bildenden Kunst”, Friedrich Moll dedicated a special
chapter to centrepieces. Many pieces were lost in World War II.

the 79 cm high, 43 cm long and 24 cm broad model in Nürnberg.33 I was also able to study the
archive material and the restoration documentation from 1971, when the model was completely
dismantled. A valuable black and white photographic documentation was made during this
conservation, which I will be using for this contribution. This model shows a construction very
similar, even in the details, to the Kraeck of the master with the sign WA (Fig. 5).34 According to
André Wegener Sleeswyk, the Flemish goldsmith Willem de Cruce could have been the author of
this artwork. Thus we can even see the drawing of the kraek as a pattern for the model, or vice
versa, even though we know very little about the exchange of such paragons.35
Sea trade at the end of late medieval times was still a great risk. The transport of cargoes
was as good and safe as the ship was modern and well built; modernity in those times also
meant well-armed. Besides wind and storms and shallow harbour entrances, piracy had become
one of the main hindering factors for sea trade. Models with authentic features could illustrate
the truth between the invited trading partner and the owner of the table centrepiece. While
sea trade played a great role, for the big trading families the great risk of such trade was very
33
34

35

I thank the museum and the curator for offering me this opportunity.
André Wegener Sleeswyk believed WA to be Willem de Cruce. See A. Wegener Sleeswyk, ‘The engraver Willem a Cruce and
the development of the chain-wale’, in Mariner’s Mirror, 76, Issue 4, 1990, pp 345-366.
Morton Nance meant that the Master with the signature WA “made his engraving not from an actual vessel, but from
a drawing of a church ship model”, R.M. Nance, ‘A fifteenth century trader’, in Mariner’s Mirror 43, 1955, pp 65-67. See in
general for the exchange art market: J. Richter, Lübeck 1500 - Kunstmetropole im Ostseeraum. Petersberg 2015.
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Fig. 4. The Burghley model, made by a goldsmith from Paris in 1527-28, nowadays in
the possession of the Victoria & Albert Museum, London, shows another step in the
development of a multi-masted ship, especially when we focus on the so-called Blide,
a spritsail on a bowsprit used as a sort of artemon.
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obvious. To display knowledge about the logistics
could be one further argument to make a good
deal between trading partners. Another aspect is
that because of the internationalism in transport,
more and more traders invested in ships of foreign
countries or took part in fleets going overseas even
to America, as the Fuggers did quite often in the
16th century.36 It is therefore not very astonishing
to find one of the most fascinating centrepieces
in Nürnberg, a town where not only the Fuggers
had their headquarters.
It seemed that especially within the circles of
big trading families, models of this kind as table
centrepieces were very common. Around two
litres (“zwo Maß getrancks”) was stored in the
hollow hull of the model as it is mentioned in the
description of the museum.37 Even if we do not
know how the spirit was served out of the model,
it should have additionally attracted people in
another way, to get them drunk. Table centrepieces
Fig. 5. The well-known Kraeck depiction, probably
were very expensive. Already in 1444 a trader paid
made by the Flemish goldsmith Willem de Cruce
148 fl., 3 1/2 Schillinge for such a ship model38.
around 1480, was treated as a sort of paragon for
Certainly these models should demonstrate
the unknown goldsmith in Nürnberg, who made
that the model’s owner was well versed in all
the Schlüsselfeld model in 1503.
matters of seafaring. They present technological
but also military and socio-cultural aspects of seafaring. But how can such a model have aroused
interest to start a talk between trading partners? Only by taking a microcosmic view can we see
why. The hull does not look like a real ship. But apart from this, it is really astonishing how much
effort the model builder invested to exhibit very special technical details e.g. the rigging, life and
work aboard.
The hull
Even if it is noticeable that the shape of the hull is not very realistic, it is worth discussing some
details. Obviously the Schlüsselfeld model shows a carvel construction with flush laid planks and
strong wales (Berg- or Barkhölzer). Iberian shipbuilding was already influencing the design of the
vessels at this time, and through this the technology of building ships in northern Europe.39 In
the 15th century the first carvel ships were built in the north. Through the dynastic relationship
of Burgundy with Portugal in 1439 the Portuguese shipbuilder Jehan Perhouse40 constructed
36

37

38
39

40

F. Hümmerich, Die erste deutsche Handelsfahrt nach Indien 1505/06. Ein Unternehmen der Welser, Fugger und anderer
Augsburger sowie Nürnberger Häuser. Munich/Berlin 1922.
http://objektkatalog.gnm.de/objekt/HG2146, see also R. Schürer, Faszination Meisterwerk, Nürnberg 2004. See also:
A. Scherner, ‘„Gestern bin ich voll gewest“. Alkohol und Trinkspiele in der frühen Neuzeit’, in Monika Bachtler, Dirk
Syndram, Ulrike Weinhold: Die Faszination des Sammelns. Meisterwerke der Goldschmiedekunst aus der Sammlung RudolfAugust Oetker. Bielefeld-Dresden-München 2011, p. 97.
See S. Schuler, Saalbuch der Frauenkirche in Nürnberg, Bamberg 1869, p. 16.
M. Mollat & P. Adam, Les aspects internationaux de la découverte océanique aux XVe et XVIe siècles: Actes du 5e Colloque
international d’histoire maritime (Lisbonne, 14–16 septembre 1960) /Colloque International d’ Histoire Maritime; 5,
Lisbon 1960, Corporation. Paris 1966. (Bibliothèque générale de l’école pratique des hautes études: Sect. 6; R.A.Barker,
‘Curiosities in Iberian Shipbuilding, and the confused cog’, in R. V. Gomes & K. T. Monchet (Eds), Arvores, Barcos e
Homens na Peninsula Iberica (Seculos XVI-XVIII), 2017, pp 165-180.
A. Wegener Sleeswyk mentioned this name which does not sound like a Portuguese name. Following Jacques Paviot, La
politique navale des ducs de Bourgogne: 1384-1482, Broche 2017, p. 301 his name is Phonse as a short form of Alphonse.
According to R.A. Barker his name was Joao Affonso, pers. com.
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the first two caravelas in Brussels in 1439.41 In 1459 one of the first carvel ships was built in the
Zuiderzee by a Breton shipwright.42
Several signs like the painting of the Artushof [Dwór Artusa, Arthur’s Court] in Gdańsk,
which was also investigated and published by Jerzy Litwin43, but also manuscripts like those of
Michael of Rhodes44 show that traders took quite careful notice of the general developments in
shipbuilding. The time of the cog as a primitive northern sailing ship was coming to an end. One
of the last cogs was built by Gustav Wasa in 1524 for private use, mainly fishing in the Stockholm
archipelago.45
We do not know for sure whether the first carvel ships built in the early years of north European
flush laid adoptions were built frame-first and how long northern shipbuilders followed the socalled “Ibero-Atlantic shipbuilding tradition”, which is presented to us nowadays as a purely
skeleton construction.46 There is a long tradition of mixing the investigation of shipbuilding
techniques with those of the technology of ships in the sense of the shaping and metrology of
ships.47 Flush laid planks were not an innovation in the North Sea and in the Baltic, as we see in
the archaeology of inland river barges48 as well as in the investigations of so-called bottom-based
shipwrecks like those of the Bremen type.49 What we can assume is that the shell-first tradition
of the original clinker build was certainly not forgotten as the shipbuilders of the North Sea
and the Baltic “discovered” the carvel technique for themselves. Therefore I cannot see that the
appearance of the PIERRE DE LA ROCHELLE in Gdańsk in 1462 and the restoration in 1470
so much revolutionised the establishment of the carvel construction technique in the Baltic as
some researchers still believe.50 Especially the Dutch in Zeeland built the whole hull in shell-first
technique on the basis of carvel planking and from there this technology was imported into
Baltic shipbuilding quite fast, as the example of Lübeck makes evident.51 This new technology
brought problems. The overlapping of the planks in the clinker building tradition, which already
limited the size of the vessels, gave the hull strength through the edge-fastening and the heavy
beams. This strength was lost during the first decades of the transition process from clinker to
carvel technique using the old shell-first tradition with smaller beams and smaller and widely
spaced frames, a technique which was now combined with new shipbuilding techniques. After
one or two sailing seasons the ships were soon “sailed soft”, as the ships’ structures and caulking
worked loose.
41
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A. Wegener Sleeswyk, ‘Carvel-Planking and Carvel Ships in the North of Europe’, in Archaeonautica, Vol. 14, 1998, pp 223228, p. 226.
Ibid.
J. Litwin, ‘The warship in the painting from Arthurs Court in Gdansk – an attempt at a reconstruction’, in C.O. Cederlund
(ed.), Postmedieval Boat and Ship Archaeology, Proceedings of the Third ISBSA, Stockholm 1985, pp 137-153.
P. O. Long, D. Mc Gee, A. M. Stahl, The Book of Michael of Rhodes: A Fifteenth-Century Maritime Manuscript, 3 Vols.
Massachusetts 2009.
C. Ekman, ‘Skeppstyperna under Gustav Vasas son Erik XIV’s tid’, in Sjöhistorika årsbok 1945-46.
If we look at the important Vicke Schorler Rolle 1586, of 135 ships depicted 128 are single-masted ships, with cogs still used
for coastal trade, M.-J. Springmann, Schifffahrt und Schiffbau im Übergang zur Frühen Neuzeit im Ostseeraum, Tradition
versus Innovation, unpublished Dissertation, 2014, p. 712.
B. Loewen, ‘The structures of Atlantic shipbuilding in the 16th century. An archaeological perspective’, in Proceedings
of the International Symposium on Archaeology of Medieval and Modern Ships of Iberian-Atlantic Tradition. Hull remains,
manuscripts and ethnographic sources: a comparative approach, Ed. F. Alves, Lisbon 2001, pp 241-258.
M.-J. Springmann, Schifffahrt und Schiffbau im Übergang zur Frühen Neuzeit im Ostseeraum, Tradition versus Innovation,
unpublished Dissertation, 2014, pp 233-280.
W. Ossowski, Przemiany w szkutnictwie rzecznym w Polsce, Gdańsk 2010.
F. Hocker, Bottom based shipbuilding technology. Texas A&M 1991.
W. Vogel, Geschichte der deutschen Seeschiffahrt. Von der Urzeit bis zum Ende des XV. Jahrhunderts, Berlin 1915, p. 475;
B. Hagedorn, Die Entwicklung der wichtigsten Schiffstypen bis ins 19. Jahrhundert, Berlin 1914, pp 59, 63 and 68; K.-F.
Olechnowitz Der Schiffbau der hansischen Spätzeit: eine Untersuchung zur Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Hanse.
Weimar 1960, p. 10, Lienau 1943, G. Krause, Handelsschiffahrt der Hanse, Rostock 2010, pp 108-109, P. Dollinger, Die Hanse,
new edited by Volker Henn & Nils Jörn, Stuttgart 1989, p. 183, J. Bill, ‘Schiffe als Transportmittel im nordeuropäischen
Raum’, in Mitteilungen der Deutschen Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit, 2003, pp 9-19.
Already in 1540 ships built by such technology were being exported to England. R. Reinhardt, ‘Die Karacke Jesus von
Lübeck’, in Zeitschrift des Vereins für lübeckische Geschichte und Altertumskunde 31 (1949), pp 79–110.

263

Maik-Jens Springmann

Fig. 6. The seals of Amsterdam (left) and Danzig (right) from the beginning of the 15th century
already show the design of the hull, mirrored in the Schlüsselfeld design. Both seals expose the
closely spaced transverse beams, strengthening the clinker-built hull.

The integration of several huge and heavy masts in the hull in conjunction with windward
courses increased the leakiness of such ships, as I pointed out in connection with the first
long sailing trip of ships of the Duke of Mecklenburg sailing to Portugal in 1567.52 Poor wood
quality and bad resource management in forestry and storage for shipbuilding accelerated these
developments. Service on the pumps become one of the important jobs in these first multi-masted
vessels built in this “new technology”.53 This became very problematic because more and more
ships were being used purely for military purposes. In those days this was still fighting by going
deck-to-deck. Impacts were severe as ships crashed into one another, and the hulls of the early
big carvel-built ships were maybe not as strong as those of the smaller clinker vessels, which were
getting more and more transverse beams, already on two deck levels in the second half of the 15th
century, as a closer look at the seals of those times makes clear.54
If we see the change from clinker to carvel hulls not only details in ergonomics and technique
but rather a change in technology which influenced the design, in other words the shape of the
ship, then a tendency to more U-shaped carvel hulls is recognisable, which further burdened
the ship construction. At the end of the 15th century the castles were made bigger and especially
higher. Ships were being turned more and more into “floating castles”, a trend which could
already be recognised in the so-called Skampstrup ship from 1325 (Fig. 6).55
52

53
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M.-J., Springmann, ‘Der Schiffbau und die Handelstransaktionen Johann Albrechts I. von Mecklenburg nach Portugal im
Lichte der tiefgreifenden Veränderungen im Schiffbau und der Schifffahrt zu Beginn der Frühen Neuzeit’, in Deutsches
Schifffahrtsarchiv, 38, pp 97-180, p. 162.
Information about pumps arises immediately upon the advent of carvel ship building. On 12th March 1472 the already
mentioned PETER VON DANZIG had to come back to the harbour (die See in großer Not räumen muß) because of leakage,
Lienau 1943, pp 24-25……. Humboldt in his studies concerning the literature of the discoveries mentioned that the ships
were taking so much water, that it was enough to start a watermill (…als hinreichend gewesen wäre, eine Mühle in Bewegung
zu setzen) A.v. Humboldt, Kosmos. Der Entwurf einer physischen Weltbeschreibung, Paris 1845, edited by M. Enzensberger,
Frankfurt a. M. 2004, p. 232.
The first example could already be seen in the Seal of Elbing from 1350, see also M.-J. Springmann, ‘The building and
metrology of ships in the transition from medieval to early modern times – free creativeness or constructional and
standardised building?’, in J. Litwin, Ed., Baltic and beyond…, Proceedings of the ISBSA, 2017, pp 75-86.
B. Landström, Skippet, 1961, p. 76. Early examples are the English REGENT (rebuilt from clinker to carvel) and the SOVEREIGN
of 1480, the Scottish GREAT MICHAEL from 1506, the HENRY GRACE A DIEU built in 1514, the Danish ENGELEN, came into
service in 1511, the MARIA, Christian II‘s flagship from 1514, the Swedish STORA KRAFWELEN of 1532 and the JESUS VON
LÜBECK built 1540, lost 1568 off the Mexican coast. For the early periods see J. Bill, ‘Castles at Sea, The warship of the high
middle ages’, in Maritime warfare in northern Europe, Copenhagen 2002, pp 47-56. As regards height, Alfred the Great increased
the height of the side of his ships for advantage in battle, and indeed Caesar had noted the great height of the Veneti ships too.
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Therefore, more weight rested on the hull, which left the crossbeams to provide more of
the hull strength, as we recognize from their large numbers in medieval clinker ships. Here,
too, centrepieces, especially such as the Schlüsselfeld model, give us an impression of these
developments (Fig. 2).
The positions of heavy guns high on the deck and upper decks aggravated the problems of
leakiness. In those days they were mostly wrought iron chamber guns.56 Aboard the Schlüsselfeld
model we can count 13 guns placed on the second deck of the fore- and sterncastles; this should
also include around four chambers for every gun.57 But the Schlüsselfeld model only marks the
development towards so-called fighting castles with sometimes 100 and more guns, within two
or three decades from 1500 onwards. The inventory known as the Anthony Roll from 1546
made this clear.58 With this addition of guns weighing around 100 kg and more, the recoil and
the so-called jumping (Buken), a movement in a vertical direction, should not be forgotten.59
Shipbuilders and gunmakers reflected on these military developments in a marine environment.
Therefore the inventions concerning the construction of the hull in those times are worth
mentioning. At the beginning of the 15th century we see the integration of the fore- and sterncastles
into the ship.60 The Ebersdorf and the Mataro models from the first half of the 15th century reveal
the first constructional solutions.61 The Schlüsselfeld model from 1503 shows the same features
(Fig. 2). Even this integration was an invention in comparison with the construction seen in
the Bremen cog type vessels, but still resulted in high and markedly cantilevered sterncastles
on a V-formed aft hull section, which not only influenced the steering in a negative way from
its windage, but also the construction itself was still top-heavy. The first sterncastles of the 15th
century already reached far out aft.
The sides of the ships in a free shell construction could not be constructed identically, as
a close look at the Vasa demonstrates. Especially with very high castles, it must have been
a nightmare for the master shipwrights to calculate or better estimate the weight of the ballast
and the load of both castles in such a way that the ship did not list too much to one side.62 Apart
from this, the great windage of the high castle could easily turn the ship to one side or and the
castle added more topweight and weight aft. The Schlüsselfeld model is an example of the early
implementation of such a construction embedded in the hull. Huge rudders with several boards
one after another were necessary and invented, specially secured with ropes, as the view of the
Schlüsselfeld model also made evident (Fig. 2). But the development of the square panel stern
construction, already seen in the Anthony Roll of 1546, was still some decades away.63 This
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M.-J. Springmann, ‘Das bronzene Kammergeschütz von 1551 aus einem Wrackfund vor Mukran. Der Nachweis einer
frühen Form von Treibladungsbeschleunigung?’ in Waffen- und Kostümkunde, Heft 1, 2018, pp 1-38.
Springmann 2018, p. 6.
https://en.wikisource.org/wiki/Anthony_Roll/First_roll#The_Jhesus_of_Lubeke.
While the guns were fixed with a breeching (Hemmtau in German) the recoil was transformed into a vertical movement,
called Buken (jumping) which sometimes led to an enormous vertical movement during the firing so that early gunports
were built bigger. This led to the development that decoration on the mouth of the guns was reduced so that they wouldn’t
destroy the gunports, which resulted in smaller gunports, as can be seen in the Archaeology of the MARY ROSE. see Hans
Aufheimer, Schiffsbewaffnung von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts, Rostock 1983, p. 25.
Already in 1527 Gustav Vasa ordered in his “riva av förtyningen“ that the higher aft part of the ships should be reduced.
The king already considered high aft parts as having great windage (“stord vindfång”). A. Zettersten, Svenska Flottans
Historia, Stockholm 1890, p. 68.
S. De Meer, ‘The Mataro-model: world’s oldest ship model yields up its secrets’, in Maritime History 7 (2009), pp28-49.
M.-J., Springmann & S. Schreier, ‘The Ebersdorf Cog Model as a basis for a reconstruction of a late medieval sailing vessel’,
in Historical boat and ship replicas, Proceedings of the scientific perspectives and the limits of boat and ship replicas, Torgelow
2008, pp 105-116.
Tests were made in the harbours and not out at sea. Mostly people running from one side to the other. Experiences in
the open sea lead to the reduction of the castles on many of such “floating castles”. See for this special question: Jürgen
Hausen, ‘Ursachen für den Kenterunfall des schwedischen Regalschiffes WASA im Jahre 1628’, in: Skyllis, Zeitschrift für
Unterwasserarchäologie 2, 1998, pp 38-53.
One of the first examples on the way to the square panel stern construction is the square-tuck stern (Gillung) which can be
seen above the transom in the stern of the Mataro Model dated 1403-1429, Sjoerd De Meer, ‘The Mataro-model: world’s
oldest ship model yields up its secrets’, in Maritime History 7, 2009, pp 28–49, p. 30; M.-J. Springmann, ‘Archaeological and
archival indicators of socio-cultural change on board ship in the 16th century’, in Down the River to the Sea, Proceedings of
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Fig. 7. Steps in the development of wales to protect the hull: 1) A sort of fender on a medieval cog-shaped hull,
2) The same at the Vedby Hage wreck (after Myrhoj 2000), 3) First sign of chain wales and double transverse beam
construction in the Seal of Elbing from 1350 (after Ewe 1972), 4) Sand-filled wooden barrel in the Weißkunig
woodcut made between 1512-16, 5) Cross section of a shaped wale from the Swedish warship ELEFANTEN,
built in Stockholm in 1554 (Ekman 1934, p. 351), 6) Smaller vessels were fitted with a smaller number of wales
as one engraving of Willem de Cruce indicates, 7) The development from the gunwale to the chainwale is
already evident in the copper plate of the so-called Kraeck from 1497, 8) In the Mediterranean skids were being
used as vertical protection supplemented with horizontal wales to protect the hull as seen in Libre de consolat
dels fets maritims, Barcelona 1502, 9) Chainwales in the bronze relief “Opferung des Jonas” 1484 protect the
middle section of the ship and as well the aft part, 10) Wales could also be seen on Turkish carracks (Grünenberg
Pilgrimage, 1486).
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construction was convenient for the integration of gundecks in the hull, allowing straighter lines
of the ships in which the guns were positioned on one level nearer the waterline, as can be seen in
the clock machine made in Augsburg between 1580 and 1590 (Fig. 8). This promoted broadside
firing. Some early examples in the Baltic can be seen in the ELEFANTEN.64
Even increasing the plank thickness from the 1–2 cm of Viking ships65 up to the 9 cm of the
tangentially sawn planks of the Bremen wreck66 and up to more than a brick (tegelsten) thickness
of carvel built ships did not strengthen the hull enough.67 The implementation of very strong
wales, the so-called Berg- or Barkholz68, was one solution to make the hull stronger.69 It is first
visible in the archaeological remains of the Utrecht ship. This last aspect might be reflecting
the shrinking resources of shipbuilding timber.70 The Schlüsselfeld model also symbolised this
(Fig. 7 a). Such constructions were fabricated in thicknesses of around 15 cm and more and were
half the width of an ordinary plank. Therefore this thick stuff was narrower and regarded more
as beams than planks. Sometimes they were fabricated in a special cross-section, as we see in Carl
Ekman’s investigation of the ELEFANTEN in 1933, (Fig. 7.5).
This ship already carried guns on a strengthened deck overloopsdeck71 connected with socalled cravels hakebultar (hock-bolts).72 Strong beams (lastebalkar) allowed heavy guns to be put
on board within the hull, as we see in the clock-ship from Augsburg, now in Paris (Fig. 8)
At the end of the 15th and the beginning of the 16th century, we see a change in fleet
management. Because fleets were more and more often being administered by local noblemen
and bigger trading enterprises like the Fuggers and Welsers, big Hanseatic fleet manoeuvres of
20-40 ships in one fleet were falling out of fashion. Now, just two or three ships sailed together
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the 8th ISBSA, Gdansk 1998, pp 75-85. M.-J. Springmann, ‘The ships of the crusaders. The exchange of nautical expertise
between the Mediterranean and the Baltic in medieval times’, in ISBSA Conference proceedings, Mainz 2009, pp 257-274. For
the development of square panel stern constructions in case of the ELEFANTEN see: C. Ekman, ‘Sjöhistorika undersökningar
vid Björkenäs’, in: Sancte Christophers Gilles Chroenica VIII, Stockholm 1933/34, pp 1-15, especially pp 9-11.
Ibid.
E.g. O. Crumlin-Pedersen, The Viking Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu and Schleswig, Schleswig & Roskilde
1997, pp 113-16.
W. Lahn, Die Kogge von Bremen, vol. 1: ‘Bauteile und Bauablauf’, in Schriften des Deutschen Schiffahrtsmuseums, 30,
Hamburg 1992, pp 34-37.
In comparison with the Bremen wreck from 1380 the planks of the ELEFANTEN built in 1554-59 in Stockholm were rather
thin (6 cm) and this was not enough to strengthen the hull C. Ekman, ‘Sjöhistorika undersökningar vid Björkenäs’, in
Sancte Christophers Gilles Chroenica VIII, Stockholm 1942, pp 1-15, p. 10. That in the Mukran wreck sunk in 1565 was also
only 3 cm. M.-J. Springmann, ‘The Mukran wreck, sunk off the Isle of Rügen, Germany in 1565: a preliminary report’, in:
International Journal of Nautical Archaeology, 1998, Vol. 2, pp 113-125, p. 116. In a quotation made by Hermann Sternberg
of a 300 Last ship to be built for the Duke of Mecklenburg Johann Albrecht in 1561 250 Kraffels-Delen 4 Finger dicke (8 cm).
Olechnowitz, 1960, Appendix XLI, p. 199. Following Arne Emil Christensen’s researches, a plank thicker than 5 cm could
not be easily bent, which resulted in the processing of smaller planks and straighter lines in ship design, A. E. Christensen,
‘Der Übergang von der Klinker zur Kraweeltechnik im skandinavischen Kleinschiffbau’, in Auf See und an Land, Schriften
des Schiffahrtsmuseums, Rostock 1997, pp 101-117, p. 106.
There is still some discussion about the etymological roots of the word Bergholz. Witsen pointed out that this term came
from trees growing on hillsides and sandy soil, which form very strong wood. N. Witsen, Aeloude en Hedendaegsche
Scheepsbouw en Bestier, Amsterdam 1671, reprint 1972, p. 179. Bergholz could also come from the German word bergen,
which means to be safe. K. Schiller & A. Lübben, Mittelniederdeutsches Wörterbuch, 1875-1881, Vol. 1, p. 244.
This prevents longer ships from hogging and sagging, which resulted from different buoyancy and loads along the hull, the
so-called „Katzenbuckel“. The planks lying on top of such wales called black and thick strakes should reduce the movement
of the wales in a swell at sea. The first wales were bolted on top of the ordinary planks. According to Ekman, this feature is
first seen in Mediterranean naos. C. Ekman, ‘Skeppstyperna under Gustav Vasas son Erik XIVs tid’, in Sjöhistorika årsbok
1945-46, p. 213. Another question was the water pressure which increases with greater draft. Thicker planks below the
waterline allow more room for caulking. Plank thicknesses are reduced in the upper part to reduce weight and therefore
draft and to spare timber, because more planks can be got out of a trunk of the same age.
In a specification for a 150 Last ship made by the shipbuilder Hermann Sternberg from Wismar for a ship planned by the
Duke of Mecklenburg, five so-called Berghenhult, in Lübeck six Bercklotz each side, should have made the hull stronger,
5 Stucke Berchholtzer von 30 Fussen (9 m long), Olechnowitz 1960, Appendix No. XLI, p. 199. Unde up jeder Seidt 6 Bercklotz,
Olechnowitz 1960, Appendix XL, p. 197. Unfortunately Olechnowitz mixed sources from the Archives in Lübeck and
Schwerin in this case. See Springmann 2014, pp 41-42 and Springmann 2015, pp 107-08.
Not to be confused with the English term gundeck or orlogsdeck in German and sources from the Netherlands. See Barker
in this Volume, p. 222.
Skibbyggeren hal lagt alle bjælkerne, både lastbjælker og overlopsbjælker. J.H. Barfod, Christian 3s flåde: Den Danske Flådes
Historie, 1533-1588, Copenhagen 1995, pp 70-71. Elefanten already carried 50-80 guns aboard. Ekman 1934.

267

Maik-Jens Springmann

Fig. 8. The clock machine made between 1580-90 in
Augsburg, now in the possession of the Musée national
de la Renaissance in Écouen, already shows a transom
construction aft and the guns mounted on gun decks in
a ship more or less made for military purposes, as the
heraldic symbols demonstrate. Here, a shroud ladder
has replaced the solitary mast ladder, visible on the
Schlüsselfeld model (Fig. 2).
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and tried to defend each other. Pirates had
become a problem everywhere, which led
to the development of ships with a sort of
hybrid function, combining the capabilities
of a military ship with those trading as
merchantmen.73 That the Schlüsselfeld
model does not present a vessel used
purely for military purposes can also be
seen in the fact that it has no pavesses,
shields with heraldic symbols fastened
along the gunwale, as used in most purely
military vessels. Every trader contracted
mercenaries for the defence of their ships.74
The numbers of soldiers grew. They needed
a place to live aboard, to separate them
from the rest of the crew, who slept inside
the ships75 and from travellers aboard. This
was aimed to create social peace and also
led to the increasing size of castles before
the gundeck was invented.76 Merchant
ships became more and more important to
host travellers.77 These people also needed
space. Here, too, the Schlüsselfeld model
gives us hints of this development.
The hull also tells us something about
the main purpose of the ship: carrying
goods for the Schlüsselfeld family. We see
two barrels on board (Fig. 10). We do not
know what they were to contain. Such
multi-purpose containers transported not
only foodstuffs,78 but also potash and even
metals, in more and more standardised
barrels.79 The Schlüsselfeld family may
have dealt as much with other kinds of raw
material as with cereals.

Springmann 2015, pp 97-180.
S. Ekdahl, ‘Schiffskinder im Kriegsdienst des Deutschen Ordens. Ein Überblick über die Werbungen von Seeleuten durch
den Deutschen Orden von der Schlacht bei Tannenberg bis zum Brester Frieden (1410-1435)’, in Acta Visbyensia IV,
Visby 1973, pp 239-274; M. Baltzer, Zur Geschichte des Danziger Kriegswesens im 14. und 15. Jahrhundert, Programm des
königlichen Gymnasiums 33. Danzig 1893. See also Springmann 2014, pp 655-733.
Je noch geben dem seleuten man da vor das folk mochte ein werkledder 3 in der staue liggenn denn ich noch in de schepe ser kalt
wede so hedden nicht werk kleder, dar war geinem 3 daler. Archiv Schwerin, Germany LHAS, 2.12-2/10, Nr. 21, Springmann
2015, p. 157.
…og en adelsmand Ulrik Pentz frøs endog ihjel inde i kojen, leads to the assumption that rooms for senior soldiers already
existed in 1536. Danske Magister 1536 III rk., Bd. 3, pp 87-88 cited after Barfod, 1995, p. 45.
R. Ward, The world of the medieval shipmaster. Law, business and the sea, c.1350 - c.1450. Woodbridge 2009, p. 114.
M.-J. Springmann, ‘Normierung und Standardisierung im Schiffbau zur Zeit des Überganges zur Frühen Neuzeit. Ein
vornehmlich auf den Frachtraum gerichtete Untersuchung und Beitrag zum Verständnis der tiefgreifenden Umwälzungen
der Schifffahrtsverhältnisse im Ostseeraum’, Hansische Geschichtsblätter, 2017, pp 219-286, p. 242.
O. Held, ‘Hansische Einheitsbestrebungen im Maß- und Gewichtswesen bis zum Jahre 1500’, in Hansische Geschichtsblätter,
Jg. 1918, p. 127-167. See also W. Ossowski, ‘The Copper Ship’s cargo’, in The Copper Ship, A Medieval Shipwreck and its
Cargo, Ed. Waldemar Ossowski, Gdansk 2014, pp 241–301; F. Robben, ‘Spätmittelalterliche Fässer als Transportverpackung
im hansischen Handelssystem’, in Archäologische Informationen, 31, 2008, pp 77–86.
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Fig. 9. A compilation of ports: a) still the same Kirkehylling, b) still as the old St. Mary,
c) Blodbadstavlan remind it is orginally from 1524, d) ports under the gunports on the Woodcut
of Lauritz Benedichts from 1568, e+f) port at the portside of the Schlüsselfeld ship.

Wreck investigations of ships from the 16th century, e.g. that of the Red Bay whaler, show how
specialised the storage of those barrels was.80 Normally this was not done by the crew. Special
stevedores in the harbours looked after their safe stowage inside the ship. The captain oversaw
their work.81
If the ship encountered a big storm, barrels moving could easily cause distress at sea. But
what can the Schlüsselfeld model tell us about it? Surprisingly, the Schlüsselfeld model has no
hatchway in the deck, such as we find in the Mataro model (Fig. 9).
It is certainly a close-laid and not a loosely laid deck as we assume for medieval ships like
the cog shape vessels of the Bremen type. More or less waterproof decks were a big invention of
15th century shipbuilding, increasing the reserve buoyancy of the ships. We recognize them from
a closer look at the Mataro model but also at the ship from the miniature from the Histoire des
Guerres Judäiques dated 1490.82 The Schlüsselfeld model also makes this obvious. The pump
discharged towards the side so that the water could flow out of the scuppers.
But where could such a ship be loaded without a cargo port? First I looked only at one side
of the model. If I went to the other side I could see where the stevedores could carry the barrels
aboard. For some reason the goldsmith implied such a cargo port only in the port side. This kind
of port may have been an invention of 15th century carvel shipbuilding as the collage in Figure
9 shows us. It was certainly difficult to find a constructional solution for this big intervention in
a clinker hull. But if the chalk painting was correctly dated by B. Landström to the 13th century,
then the so-called Kirkehyllinge ship from Denmark already presents us with a cargo hatch in
a clinker built vessel (Fig. 9 a).83 This cargo port is also an indication of another deck.
80

81
82
83

In the SAN JUAN more than 1,000 barricas were loaded. B. Loewen, ‘The tonnage of the Red Bay Vessel and Ship Tonnage
in the 16th century Spain’ in R. Grenier et al., Eds, The underwater archaeology of Red Bay, Vol. 3, The hull, Ottawa 2007,
pp 299-314, p. 300.
Springmann 2014, pp 861-65; Springmann 2017, p. 242.
Springmann 2018, p. 56, Fig. 8.
B. Landström, Skippet, 1961, pp 78-79.
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In comparison with ship archaeology of
the Mediterranean and the evidence for the
stowage of amphorae, we do not know very
much about the stowage of goods in northern
shipping. Most of the goods are gone before
we can investigate a wreck or they became
disordered during a wreck, so that scientists
Fig. 10. Left: two barrels with trademarks, probably
are not much interested in investigating ideas
from the Schlüsselfeld family. Right: a section of an
of stowage. But good stowage determines the
anonymous woodcut from the ship of St. Stonybroke
efficiency of sea-going transport and is one of
showing one possible method of carrying barrels aboard.
the important safety aspects of sailing. The
84
maritime laws reflect this very much. The “Copper ship”, which was more deeply investigated for
the first time by Jerzy, gives us an idea that stevedores carried out a responsible job with the stowage
in the ship.85
As in today’s shipping, medieval seamen knew how important it was to correctly position
different goods and different weights, with different shapes and dimensions: this was a clear
and important aim of seamanship. Concerning the door hinges on the port side of our model,
it shows that the door opened outwards and sideways. In contrast to the gunports, it could be
sealed up during a voyage, which was certainly important during stormy weather. Therefore the
hinges are in the right direction. The port also shows that the development of gunports was not
that big invention of Descharges in 1501, as Konijnenburg first pointed out in 1911.86 Some ports
already opened like later gunports, as Figure 9 illustrates.
The port easily allowed barrels and so-called pipen to be rolled on or carried aboard (Fig. 10)87,
but the loading of wood was also possible. All the cargo port I noticed extended over no more
than three strakes and therefore could not have been used for horses, just for timber, barrels and
other goods.
The military character
One of the main questions of late medieval seagoing trade is: how did traders defend themselves
against the continuously growing danger from attack by pirates?
In general, the Schlüsselfeld model is probably one of the earliest examples to provide some
answers about the use of guns in a marine environment. A comparison with the aforementioned
seal of Maximilian from 1493 and the clock-ship from Augsburg made in 1580/90 (Fig. 8) gives
us some hints of the rapid developments in the first decades of the 16th century, especially about
the positioning and the effect of guns. The military activity reflected by the Schlüsselfeld model is
very much connected with the erection of castles in the fore and after parts of the ship. Gunnery
on the first deck is separated from thrusting and cutting weapons. The main deck is more or
less reserved for the seamen and their main activities: sailing the ship. As I already mentioned,
the model maker placed three guns on each side on the first decks of both castles88; in addition,
84

85

86

87

88

Seerecht im Hanseraum des 15. Jahrhunderts. Edition und Kommentar zum Flandrischen Copiar Nr. 9, Eds. Carsten Jahnke
& Antjekathrin Grasmann [Veröffentlichungen zur Geschichte der Hansestadt Lübeck herausgegeben vom Archiv der
Hansestadt, Reihe B, Band 36, Lübeck 2003. Vonesse von Damme und Wisbyer Seerecht von 1537 § 22, p. 37.
J. Litwin, ‘The Copper Wreck. The Wreck of a Medieval Ship Raised by the Central Maritime Museum in Gdansk, Poland’,
in IJNA 9.3, 1980, pp 217-25.
Following him Francois Descharges implemented such gunports in the year 1500 in the sailing vessel CHARENTE on a larger
scale. E. van Konijnenburg, Der Schiffbau seit seiner Entstehung, 3 vols, Brussels 1911-14, Vol. 3, p. 51. Gunports could be seen
already on the seal of the Emperor Maximilian from 1493. (H. Ewe, Schiffe auf Siegeln, Rostock 1972, p. 218, No.233). Jochen
Brennecke had even proved them already in the year 1430 (J. Brennecke, Geschichte der Seefahrt, 1999, p. 133). Due to the fact
that gun carriages were not developed in parallel with gunports, the first gunports must have been bigger so that the gun, which
just lay on the deck, did not destroy the hull by its jumping on recoil. Springmann 2018, p. 14.
In the comparison of the size of the barrels on the Schlüsseldorf model and the hatch door, the barrels are only a bit bigger
than the port.
Following the same shape so looking quite like the breech-loading cast bronze gun from Mukran. Springmann 2018, pp 1-38.
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Fig. 11. Left: Different types of swivel gun, used as a topbusse and also termed Drehbasse, from the collection
of the Historical Museum Vienna (Photo: M.-J. Springmann). Right: Movable siege towers are probably the
exemplars for the development of top castles in a marine environment.

one gun is positioned firing forward from the forecastle. There is no trace that any gun was
originally positioned firing astern from the sterncastle as we see in the clock-machine (Fig. 8).
The restoration and dismantling of the model in the 1970s gives us an impression of the types of
gun used aboard.
Such guns were seldom strong enough to destroy the strong and thick timbers of an enemy’s
hull, even though Andreas Kammler found in a source from 1464 that a frame of a Hamburg ship
had been destroyed by a shot from a gun89. As Guilmartin, in contrast to some other researchers90,
pointed out, there is no differentiation in 15th century northern Europe of ship gunnery between
“man killers” and “ship smashers”91, in contrast to the Mediterranean galleys which were already
equipped with one big gun at the front to fire at the hull of an enemy ship.92
The gun chambers were loaded already in the harbours.93 In the first decades, munitions
were still made from granite stones. Through a rough manufacturing of the projectiles and the
shortness of the gun the trajectory was rather uncontrolled. Guns were fired without elevation,
which means that a knowledge of ballistics did not yet exist.94
Four chambers for every gun allowed quite frequent but uncoordinated fire. Most of them
fired grape shot and smaller projectiles to injure many of the crew of the opposing vessel in one
shot. Some of them were already made of lead.95
89
90

91

92
93
94

95

Hansisches Urkundenbuch IX, Nr. 104, from 8 June 1464 cited from Kammler 2005, p. 147.
P. Schmalenbach, ‘Die Geschichte der deutschen Schiffsartillerie’, Herford 1993, p. 29. In the discussion of that topic see
also Richard Barker’s review in IJNA of Guilmartin’s papers from 1974 and 1982. R. Barker, ‘Bronze cannon founders:
comments upon Guilmartin 1974, 1982’, in IJNA 12.1, 1983, pp 67-74.
J.F. Guilmartin, ‘Ballistics in the Black Powder Era’, in R. D.Smith (Ed.), British Naval Armaments, Royal Armouries
Conference Proceedings 7, London 1989, pp 76-93, p. 85.
Springmann 2014, pp 631 Fig. 4.82 .
Springmann 2018, pp 27-28.
Tartaglia and later Gallileo tried to mathematically estimate the trajectory, but the aerodynamic determination was not
completely investigated before the 20th century. Guilmartin 1994, p. 142. The practical usage of gunfire was described in
so-called Firework books (Feuerwerksbüchern), like those of Biringuccio (first published 1540), Ruscelli (1573), Deventer
(1585), Fronsberger (1573) and Arentsehe (1578). I would indicate that the so-called Rollschuß, in the romance languages
also known as ricochet or rikochett, could have already been advantageous to ships at the beginning of the 16th century.
R. Barker, ‘A Glance at Ricochet’, in Journal of the Ordnance Society 10, 1998, pp 1-16. I am grateful to R. Barker for
mentioning to me this interesting topic of early tactics, also in the marine context of ordnance.
Some very early evidence of such guns in a marine environment could be found in the English AL HALLOWS from 1337.
Somebody paid 3 Schillinge „…pro quod instrument ferro pro quarrel e pelottes plumbi inde sagittand cum pulv pro defens
navis.“ , L.G.C. Laughton, ‘The Cog’, in Mariner’s Mirror, 46, 1960 , pp 69-70, p. 70.

271

Maik-Jens Springmann

Of course not all guns were swivel guns
and in the early years of naval gunnery no
standardisation in manufacturing and usage
could be achieved.96 People fired from the
highest possible position. That was the reason
why a soldier with his gun was positioned
even in the crow’s nest.97 This high position is
also noticeable in the depiction of the already
mentioned Kraeck from 1470. The only gun
depicted on Willem de Cruce’s illustration is
Fig. 12. Some old depictions show roof constructions
situated in the crow’s nest. In early gun lists
not only as shelter from the sun, but also as a kind of
we find a special term for this gun – top gun
net for defence against boarding by enemies.
(topbusse) (Fig. 5).98
Sometimes these guns were also generally placed on swivel bases (Drehbasse), enabling the
gun to be turned through 360°.99 Generally these were wrought iron weapons but also sometimes
already made out of cast bronze.100 In the Schlüsselfeld model it is fixed on a spike on top of the
topmast in the crow’s nest of the mizzen mast so it can be moved around and fired in different
directions (Fig. 2 e). The weight, immobility and the change of their target grew with their shot
size. Bigger guns were impossible for one person to move. They were fixed on carriages, some of
them already carried two little wheels.101 The trunnion made the gun carriage without wheels
redundant and reduced the impact of the recoil and the so-called Buken, the gun’s vertical
movement during firing.102 Moving the gun was more and more a secondary effect of wheeled
carriages. With the limited angle of elevation of weapons without wheeled carriages, more or less
only the hull of the opposing ship could be reached, especially if the guns were positioned inside
the hull on gundecks. On the main mast of the Schlüsselfeld model, a sort of Paternoster shows
how the crow’s nest was provided with material to reload the weapons (Fig. 2).
The beginning of the 16th century still marks the very early days in which guns were used on
board in northern European waters. The quantity of guns aboard the Schlüsselfeld centrepiece
is quite unique for a model reflecting the marine situation on the eve of the 16th century.103
Therefore it should not surprise us that the model maker also introduces us to the main weapons
of those times: spears, bows and swords. Spears are depicted in the other two crow’s nests on the
fore and main masts of the model and elsewhere aboard the ship. On the sterncastle a soldier
appears to be equipped with an early kind of musket, but this could also be a musical instrument
like a bagpipe (Fig. 2 i).
In 1986 Detlev Ellmers described the development from a square basket to a round topcastle
on the basis of the seal of Danzig from around 1400 (Fig. 6).104 Andreas Kammler noticed in his

Springmann 2018, pp 17-20.
The first written evidence I have found is from 1354.
98
W. Brehmer, ‘Geschützausrüstungen lübeckischer Kriegsschiffe im Jahre 1526’, in Hansische Geschichtsblätter, 1884,
pp 165-70, p. 167.
99
It seems that two kinds of such guns (store mersstyke, smaa mersstyke) existed. See reference for 1569: RA Stockholm, SE/
RA/51308,23.
100
Springmann 2018, pp 1-35.
101
Springmann 2018, p. 28, Fig.19.
102
The development of trunnions made the upper part of the old gun carriage, a wooden bed (Lade), redundant (allegedly
invented in Carl VIII’s bivouac at Pont d´Arche). The diameter of the trunnion matched the bore diameter of the gun itself.
H. Aufheimer, Schiffsbewaffnung von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhundert, Rostock 1983, p. 39.
103
There were already a number of small swivels in the larger 14th century warships. Springmann 2014, pp558-560.
104
Ellmers 2018, pp 338-339. Several illustrations of a crow’s nest show several different constructions. In the Mataro model the
crow’s nest is surrounded with a railing. Some other depictions indicate a close covering, some others show cloths around the
crow’s nest in which sometimes holes were cut through which the gunners shot at the enemies. Kloth proved four different
constructions in the ship David operated by the town of Lübeck H. Kloth, ‘Lübecks Seekriegswesen in der Zeit des Nordischen
Siebenjährigen Krieges 1563-1570’, in Zeitschrift des Vereines für Lübeckische Geschichte, Nr. 21, 1923, p. 217.
96
97
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source material from Hamburg special timbers to fit such a crow’s nest of a so-called Auslieger105
of the Hamburg town council for more military purposes. All this marked the development of the
crow’s nest from a simple lookout post to an important fighting castle.106 So-called mersemakere
became a special job for shipbuilders in the naval bases107 of the 16th century, especially in
16th century Sweden.108 From this position the gunner (bossemester) and crossbowman had
a perfect overview. There is still not much reflection in the history of shipbuilding about how
the constructional features of the crow’s nest influenced the development of mast-caps to fit
a topmast above the mainmast.109 The opposing crew was the main target but gunnery certainly
also tried to destroy the enemy’s sails. How important these topcastles became could also be seen
in the fact that in Hanseatic cities a ship that carried a topcastle had to dismantle it before entry
to the harbour was allowed.110
The effect of damaging the enemy’s sails and rigging was to reduce the speed of the pirates
and to prevent them from boarding the ship, or as a pursuer to provide a good basis for entering
the enemy ship. The fore and aft castles – this can also be seen in the model – could be turned into
defensive strongpoints. This also had the advantage that even if the enemy already occupied the
main deck, this did not affect the operation of the fore and mizzen masts. The pattern for these
“ship castles” was certainly the medieval motte (Fig. 11, right). All the ladders could be lifted up
so that nobody could enter the castles. Even a sort of roof on both castles hindered people trying
to enter from above.
The roof construction on top of the fore and sterncastles of the Schlüsselfeld model and in the
depiction of the Kraeck of Willem de Cruce as well on the Augsburg clock-machine of 1580/90
show that this is not only a construction for awnings.111 (see Figs. 5 and 8). It was also used as
a visual screen and a special defence sail: Daeffler shows it to be a defensive construction to
support anti-boarding nets. His dissertation also shows a reconstruction, including the walkway
between the castles.112
From this second deck of the castles, well equipped soldiers113 were certainly also defending
the gunners on the deck below and fighting enemies who had already boarded and reached the
main deck. Therefore the gunners did not have to concentrate so much on defending themselves
and could keep firing “continuously”, even though the firing frequency was rather low.
Reinhardt and Chatterton pointed out that even the tilt (Kuhl) was sometimes covered
with a strong net, sometimes made from metal, so that pirates could not enter the ship in the
Bigger trading vessels operated by the town councils of Hanseatic towns to operate against enemies, mostly pirates, in front of
the harbour. Sometimes the ship remained outside the harbour and the crew was changed continually. A. Kammler, Up Eventur,
Untersuchungen zur Kaperschifffahrt 1471–1512, vornehmlich nach Hamburger und Lübekker Quellen, St. Katharinen 2005.
106
Ibid p. 152.
107
Skeppsgården in Swedish (engl. naval base)
108
E.g. in the so-called skeppsgårds of the Swedish state. A. Zettersten, Svenska Flottans Historia, Stockholm 1890, pp 82-85.
109
From the beginning of the 1540s crow’s nest were placed on crossed timber constructions which lay on cheeks
(Mastschultern), as we see in one of the depictions of the Sæby Kirke. Sometimes one half of the crow’s nest is higher
than the other. K. Reinhardt, ‘Die Modellrekonstruktion des Adler von Lübeck’ in: Zeitschrift des Vereins für lübeckische
Geschichte und Altertumskunde, 29 (1938), pp 293–332, p. 321.
110
E.g. wente de schipher mit syner mersen off topkasteel unaffgenomen bynnen de kopstede off tacmarket is gesegelt und
een lanttouw an de brugge heft gevestet sunder orloff, wowol wii dat doch buten orloff (if a captain has not dismantled
his topcastle and sailed inside the town to visit the daymarket he should moor the ship near the entrance bridge)…10,344,
p. 363. F. Techen, Urkundenbuch der Stadt Lübeck. Wort- und Sachregister, Lübeck 1932, p. 427; sometimes they were called
merssenschepe, ibid, p. 424.
111
This awning leads to controversial discussion amongst scientists. Concerning this construction F. Howard pointed out
a differentiation between northern and southern Europe. In southern carracks he saw the awnings on the sterncastle only
athwartships, in the north longitudinally (Frank Howard, Segel-Kriegsschiffe 1400-1860, Koblenz 1989, p. 23; Sailing ships
of war 1400-1860, Greenwich 1979). Heinrich Stettner could not see such a distinction between the North and the South in
his illustrative material (H. Stettner, ‘Schiffe in Holz geschnitten’, in Deutsches Schifffahrtsarchiv 20, 1997, pp 49-79, p. 53
and footnote 13).
112
M. Daeffler, Formes de carène et navires de combat: l’invention du vaisseau de ligne en Angleterre (1560 - 1642), Paris 2004,
Planches, Fig. 212, supports for the boarding net (filet d’abordage). See also F. Moll, Das Schiff in der bildenden Kunst, 1929, p. 81.
113
We should not forget that in most of the Hanseatic cities military service aboard belonged to the compulsory tasks of
special occupation groups like the so-called Träger. Springmann 2014, p. 1014.
105
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Fig. 13. The ship depiction on an ox bone from the Lower
Weser near Bremen, dated to the early 5th century. The
so-called artemon can be regarded as an early stage of
the so-called spritsail (Blinde).

classical way of doing it, swinging across
on a rope (Fig. 12).114 The room under the
castles certainly did not have a sliding door
as Jorberg thought.115 The Schlüsselfeld
model shows a very heavy door which could
only be opened from the inside (Fig. 2). Very
curious is a sort of gallery or walkway along
the bulwark, as we can also see in the Kraeck
(Fig. 5). The stairs up to this walkway could
be taken away. If pirates entered the waist
they became easy targets.
From today’s perspective it seems
obvious that the developments in ordinary
shipbuilding in the 16th century could not
follow those of the military ones but we see
in the Schlüsselfeld model that the defence
of merchantmen in the early years of the 16th
century was the basis of this development,
which we later see decoupled from the
development in military shipbuilding.

Rig and sail
The best way to prevent pirates from taking ship and goods was certainly to escape. This could be
done by two actions: 1. Increasing speed or 2. sailing closer to the wind than the pursuer. Apart
from oared medieval galleys, ships at the end of the 16th century were mainly propelled by a single
mast with a more or less square sail. In other words, north European ships of the 14th and 15th
centuries mostly used downwind courses which restricted vessels to very limited course angles
determined by a stern wind.116 One mast with one square sail also limited the size of the vessel,
especially if we think of the changes of course on leaving harbours. We know from sources that
crews of ships from the German Hanse waited days for suitable winds in order to sail downwind
courses.117 Inside meandering fairways, especially near the sandy seaports of the southern Baltic,
they had to be aware of ad hoc situations of crossing wind and stream. Our sailing trials with
the KIELER HANSEKOGGE off the coast of Bornholm faced the problem of becoming free of
the Legerwall using only one square sail to manoeuvre.118 The need for a quite manoeuvrable
ship which could also sail to windward was the main challenge in the 15th century as ships
became bigger and bigger. The employment of another mast for such a task was the solution. This
development is revealed when taking a closer look at the Schlüsselfeld model.
The eve of the 16th century marked years of great inventions in rigging. A look at the Burghley
model in the Victoria and Albert Museum, made in 1527-28 and therefore dated a bit later than
the Schlüsselfeld model, illustrates the great innovations which could be considered mainly
around the lateen sail on the mizzen mast, the topsail, and the spritsail (in German Blinde) rigged
K. Reinhardt, Die Modellrekonstruktion des Adler von Lübeck. In: Zeitschrift des Vereins für lübeckische Geschichte und
Altertumskunde 29 (1938), pp 293–332, p. 328; E.K. Chatterton, Sailing ships. The story of their development from the
earliest times to the present day, London 1909, p. 75.
115
Jorberg 1955, p. 68.
116
Sailing tests with the so-called KIELER HANSEKOGGE in comparison with sailing tests of the Skudelev replicas at the
Viking ship museum in Roskilde showed that medieval ships in Hanseatic times maybe lost the capability of close-hauled
sailing into the wind.
117
M.-J. Springmann & Sebastian Schreier, ‘The Ebersdorfer Cog Model as a basis for a reconstruction of a late medieval
sailing vessel’, in Historical boat and ship replicas, conference proceedings on the scientific perspectives and the limits of boat
and ship replicas, Torgelow 2007, pp 105-116.
118
Springmann 2014, p. 517.
114
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Fig. 14. Left: Sailing trials with the LISA VON LÜBECK demonstrate the usage of the lateen only during tacking
windwards (Photos: M.-J. Springmann). Right: the same could be interpreted from a copper engraving of the
Admiral ship MARS from the sea disaster of 31st May 1569.

below a kind of bowsprit forward of the forecastle (Fig. 4). The
mast of such a spritsail could be seen as an adoption of the
Mediterranean artemon. Maybe this innovation came north
in conjunction with river transport on the Rhine and Danube
at the end of the Roman empire, as is probably evident from
a depiction on a bone from the Lower Weser area from the early
fifth century (Fig. 13).
Another sailing trial with the JESUS VON LÜBECK, which
was rigged following the sail plan of a Hanseatic vessel from
1476 published by Hermann Winter,119 showed that the lateen
sail on the mizzen mast was a priority, maybe solely used to
turn to windward while tacking, let us say as an aid to the
rudder like an added “windrudder” (Fig. 14).
It did not influence the speed of the vessel at all and was
maybe only set during manoeuvres. In connection with the Fig. 15. The glass painting from
spritsail a tack through the wind could be more easily managed. the church of Groß Zicker, dated
The boatbuilder Hermann Sternberg already mentioned this in early 16th century, shows how risky
his quotation of the year 1561 for a 150 last ship, the Moisan the seaman’s life became through
working in the rigging.
Spreth, of 9 fathoms length.120 This could also be noticed as
a clear indication for a lateen sail in the Baltic.
The Schlüsselfeld centrepiece shows a three-masted ship with different mast heights (Fig. 2).
Several masts allow the setting of various different sails at the same time. A closer look at the
model lets us expect that the goldsmith would demonstrate a ship which had already left the
harbour and started its voyage.121 Only the square sail on the foremast is set. On that sail you
can also see the assayer’s mark of the goldsmith in Nürnberg. The main and mizzen sails are
still furled. The main mast is certainly rigged with a square sail. It is difficult to say whether the
mizzen mast, the shortest of the three, also carried an ordinary square sail as depicted in the wellknown painting “Embarkation of Henry VIII at Dover, 1520” by an unknown artist in 1545, or
if the mizzen mast is already rigged with a lateen sail or a so-called Querkantbesan or settee sail.
H. Winter, Das Hanseschiff im ausgehenden 15.Jahrhundert, Rostock 1970; E. Lehmann, Lisa von Lübeck, Lübeck 2016.
K.F. Olechnowitz 1960, Appendix XLI, p. 200.
121
The travellers sitting together on the deck of the aftcastle. The seamen seem to be climbing up not down.
119
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Fig. 16. Several illustrations of the Schlüsselfeld model of different times show different positions of the grapnel,
which has sometimes been described as a bow anchor. a) nowadays, b) 1976, c) around 1920.

The settee sail (Fig. 15) could be considered as a north European hybrid solution of a lateen and
a normal square sail as we already recognize in the regni neapolitani verissima by Pirro Ligorio
from 1558. In the age of the full-rigged ship, the settee sail could be considered as one step
towards the invention of the gaff sail in the way that the upper triangle was remote, as Reinhardt
already mentioned in the general developments to the gaff sail in 1937.122
Illustration
A very impressive detail in the Schlüsselfeld model is certainly the bowsprit above the very
formidable dragon as a figurehead, but in contrast with the Burghley model from Paris there is no
sail set on it. In the already mentioned quotation of a 150 last ship for the Duke of Mecklenburg,
the foremast (Fogkenholt) of 15 fathoms length (circa 27 m) is only one fathom longer than the
bowsprit (Bouckspreth) with 14 fathoms (circa 25 m).123 I saw no indications that a spritsail124
was set on the Schlüsselfeld model.125 In one older photograph of the Schlüsselfeld model we see
that a grapnel is fixed on the bowsprit, in a way quite similar to the depiction of the kraeck of
Willem de Cruce (Fig. 5). With this construction, casting anchor in an emergency seems an easy
task. Also using it as a kedge anchor would help the crew to tow the ship to the anchorage. But
on closer examination it seems to have been used more as a grapnel in military actions to grapple
another ship while boarding so that it could not escape. The iron chain fixed at the grapnel could
be a further indicator of military usage.
Reinhardt 1937, p. 325.
K.F. Olechnowitz 1960, Appendix XLI, p. 200.
124
Blinde comes from blind because the crew would rather not see this sail, especially in the later development of this sail.
125
Brünning Rulves called this sail in front of the ship: Blynder... der um die Klammer ging einzunehmen, J. Focke, ‘Das
Seefahrtenbuch des Brünning Rulves’, in Bremisches Jahrbuch vol. 26, 1916, pp 91-144, p. 97.
122
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Fig. 17. The illustration from the 15th century from the Sæby church from
Gotland (left) shows an early mast cap (in German Eselshaupt) as a connection
between the topmast and the mainmast (after Christensen 1990).

I have already mentioned that the Schlüsselfeld ship was restored during the 1970s and before
that it had not been in the best condition. 126 The similarities between the kraeck of Willem de
Cruce, a Flemish goldsmith, and the Schlüsselfeld ship, which was also made by a goldsmith, could
have led the conservators in Nürnberg to wrong decisions during their restoration. In contrast to
the kraeck, the grapnel of the Schlüsselfeld model will fall on the dragon’s head carving during
action. Old illustrations of the model lead to other fixings as Fig. 16 indicates. Whether this is
a mistake made by the goldsmith or made during the restoration in such a way, this construction
makes no sense at all, and could be a sign of an artist’s impression without a real background of
seafaring, and just copying a detail from another image during modelling. This maybe led the
curators to change this detail to that presented in the model today. (Fig. 2). As there is always the
problem of breaking and abrasion, it is more likely that the anchor chain ran from the dragon’s
head, as evidenced by an old photo of the Schlüsselfeld model; what is rather clear is that the
bowsprit is too small in diameter to hold the weight of this anchor during military actions. That
such figureheads in those times could also have been seen in an active military context is evident
from the clock-machine, where a gun juts out of the mouth of the dragon (Fig. 8), but it could also
be just an artist’s impression.
Sailing manoeuvres with such a big ship need the setting of the right sails. The right positions
of the sails and the possibility of moving them at the right moment are the main factors, especially
in the meandering waterways leading to harbours which sometimes lie miles from the coast.
Anchors ready to fall are the main emergency aids.127 Therefore four other anchors are fixed on
the ship, ready to be dropped, two on the forecastle and two at the transom of the sterncastle.
The crew’s aim was that such an emergency should never arise.
There is no capstan visible aboard the Schlüsselfeld model, so it is not clear how, for example,
the yards were raised. If we indicate that the model tried to reflect the situation aboard a real ship,
then maybe we can suggest that one capstan was on the main deck under the forecastle, the other on
the main gun deck, as in many of the VOC ships, and made evident in the replica of the Amsterdam.
Over the 400 years the model was sometimes kept in poor conditions. The reconstruction in the 1970s was unfortunately
not done with the assistance of a ship model builder.
127
The laws of the Hanseatic cities were very strict in the matter of the clearance of their waterways. If a pilot took a ship aground
carelessly he could be hanged. M.-J. Springmann, ‘Development in Harbour Construction, Infrastructure and Topography on
the Eve of the Early Modern Age in the Baltic (1450-1600)’, in Archaeologica Baltica, Vol. 23, pp 244-258, p. 254.
126
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In the 15th century, a ship’s rigging was not automatically included in the shipbuilding contract.
Manuscripts like those of Michael of Rhodes and the study of the so-called “Bestecke” make it
obvious that this changed during the 16th century.128 A good hull design was one thing, but to
adapt it to regional sailing circumstances with special wind directions etc., with such traditions
embedded in the building concepts of local areas, was another. In several places sailmakers and
seamen came to different solutions to find the right approach, as a comparison of the Burghley
and the Schlüsselfeld models indicates (Figs. 2 and 4; see also Fig. 3). If we are interpreting the
shape of sails correctly, then depictions of the 15th century show sails with more belly. This
bellied shape was supported with additional tackle connected to the side leeches. 129 With more
windward sailing it seemed that sailmakers tried to avoid such a bellied shape. This could also be
deduced from the middle leech of the foresail of the Schlüsselfeld model (Fig. 2).
In contrast to downwind sailing in which the ship will be pressed forward, the ship on
windward courses will be sucked by the wind which results from a difference of air pressure
on the two sides of the sail. This is the same principle which keeps an aircraft in the sky. The
requirement is that a sail has a shape like the wing of an aircraft in its horizontal section, so that
the wind travels farther around the outer side of the sail than around the inner side. In other
words, a sail should have a good roach. Using a tacking boom (beiti ass) to stiffen the sail in
Viking times could indicate the importance of the shape of the sails on windward courses, even if
people did not know the aerodynamic principles of windward sailing in such early times.130 In the
Schlüsselfeld model the middle leech is one alternative to the tacking boom. It should certainly
have stabilised the windward course by shaping the sail.
This was an interim solution to the development of the jib sail as a north European adoption
of the lateen sail at the end of the 16th century. One of the first examples can be seen on the clockmachine from Paris (Fig. 8). It significantly improved windward sailing.
Before the differentiation of sails on each mast and the use of lighter materials, sails were very
heavy.131 For these heavy sails strong yards and flexible masts were needed.
If we look at the masts of the Schlüsselfeld model in detail, we see that they were made out
of one trunk. According to several archaeological investigations the main mast reached down
to the keel. The approximate length of such a big mast was around 30–40 m. Masts of around
30 m length are recorded for ships of the Duke of Mecklenburg.132 So the original height of
the trees must have been around 35-40 m. In medieval toll accounts the so-called kocghemast
was the tallest one.133 Such straight and non-twisted trunks are difficult to find. To find out
more I visited the Rominter heath [Puszcza Romińska] 100 km south of Kaliningrad. Here grow
some of the tallest pines normally used to make masts. The biggest is still 46 m tall. Also the
diameters are enormous. The mast of the Grace Dieu in 1418 is reputed to have been 6 feet in
diameter.134 This area and the forests in Masuria (area of Osterode [Ostróda], Poland) and near
Riga were traditionally places where ship’s masts were harvested for the international market.
From a peripheral view such 250-year old pine trees are difficult to harvest especially in the
middle of nowhere. How people brought 40 m long trees to shipyards a hundred kilometres from
the forest or even transported them overseas is still an open question, which our timber project
Springmann 2011, 2015. I am grateful to Werner Ulrich for the discussion about early shipbuilding manuals, especially
about his studies in the Netherlands archives.
129
A. Moore, ‘Rigging in the Seventeenth Century standing Rigging and Tackles’, in The Mariner's Mirror, Vol. 2, Issue 10,
1912, pp 301-308, and MM Vol. 4, pp 260-26; L.G. Carr Laughton, ‘The inventory of the Great Bark 1531’, in The Mariner’s
Mirror, Vol. 5, 1919, pp 21-22; Reinhardt 1937, p. 236, footnote 87.
130
About the beiti ass see M.-J. Springmann & S. Schreier, ‘Klucz Niedamir - Vom archäologischen Rest zum schwimmenden
Symbol’ in Die Lagomar Lagunen, einzigartige maritime Kulturlandschaften, ihre Geschichte und Zukunft, Torgelow 2009,
pp 240-274.
131
About the different material used, see Springmann 2014, pp 450-460; Springmann 2015, pp 153-155.
132
Springmann 2015, pp 155-58.
133
Following the toll account of Dordrecht, traders have to pay for: enen cleinen mast 2 d Holl. Enen groten mast 9 d Holl.,
eenen kocghemast 4 ß, Holl (= 80 d). Hansisches Urkundenbuch I, Nr. 1033.
134
Pers. comm. Richard Barker.
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Fig. 18. The yards aboard vessels like the Bremen type from 1380 could be lowered in the way
demonstrated in this photo of the replica of the ship KIELER HANSEKOGGE. Photo: M.-J. Springmann.
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Fig. 19. A selected compilation of crew members aboard the Schlüsselfeld model: a) soldier with
a jerkin and spear, b) washerwoman with washboard, c) priest.

at the University of Copenhagen, Saxo Institute, would like to address. The 24 m long ship’s mast
from the Torgelow reconstruction of the Ebersdorf model from the 15th century, which Jerzy
Litwin visited quite often, weighed about 3 tonnes.135 Such soft wood trees are even difficult
to season without cracks forming inside the trunk. We get no answer to such questions as we
look at our model. But we get an idea of how much we do not know about this special question,
about an important part of a sailing ship which can seldom be investigated in archaeological
investigations.136
Upwards of a height of 20 m, the inner heartwood part (Kern) becomes smaller and smaller
in relation to the sapwood. If we examine the working sailing boats of the 19th century, the sap
wood was not taken away to form a single mast. Also, the requirements of a ship’s mast as regards
the inner tree rings differ from those usually demanded of timber for shipbuilding purposes.
Normally we see that hardwood shipbuilders searched for narrow tree rings. But a ship’s mast
made out of a pine trunk, a tree with wider tree rings, will be much more flexible. From the
point of view of the requirements of a sailing mast, a dried pine trunk will be more cracked and
brittle, and less able to provide such flexibility. We have also to consider that at the top of the
mast the wind is stronger than near the water level. Moreover, if we recall that the yard is fixed
at the highest point of the mast, a remarkably big wind load is to be expected, which points to
the importance of a strong mast. There is, for example, the research question of the so-called
wooldings in illustrations of the 15th and 16th century and therefore also their significance in the
Schlüsselfeld model. Did wooldings prevent the mast, probably already stressed internally, from
splitting during a storm (Figs. 2 and 21b) or were wooldings already indications of a composite
mast, as Detlev Ellmers has suggested?137 A composite mast as nowadays constructed by laminating
wood with different grain directions is more flexible than a mast made out of a single trunk.
26 m high, 60 cm diameter at the bottom. Conservators estimate the length of the mast of the 23 m long Bremen ship from
1370 as 21 m. The mast of the Kieler Hansekogge (a reconstruction of the Bremen ship) is 25 m long and weighs 2.2 tonnes.
U. Baykowski, Die Kieler Hansekogge. Der Nachbau eines historischen Segelschiffes von 1380, Kiel 1992, pp 54-59.
136
In the Stockholm Archipelago near the island of Franska Stenarna, a wreck was investigated dated to around 1520 in which
a complete pine mast was documented. It was the main mast with a length of 18-19 m, which matched the 2.5 m width of
the vessel (J. Adams & J. Rönnby, Furstens Fartyg, Stockholm 1995, p. 29) Also, a pine main mast 10.20 m in length and
a smaller mizzen mast, dated to three decades earlier, were investigated at the Ringaren wreck site (N. Svenwall, Ringaren,
Stockholm 1994). These finds emphasise the rarity of mast finds in archaeological records.
137
D. Ellmers, ‘Hansischer Handel mit Schiffbauholz. Ein Beitrag zu Wörter- und Sachenforschung’, in Baum, Leng, Schneider
(eds.), Wirtschaft-Gesellschaft-Mentalitäten, 2006, p. 69.
135
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During the construction of such big ships it must have been very clear that such mast trees
were seldom to be had and quickly sold. Through the interpretation of Danish sources, it cannot
be ruled out that the shortage of such big mast trees of great diameter and length initiated the
decision to build masts, especially the long main mast, out of several pieces before the time
of the Schlüsselfeld model. The “invention” of the composite mast is usually ascribed to the
Dutchman Krein Wouterz in 1570.138 But there were already indications that the Danish pirate
Søren Norby used a composite mast.139 This question is connected to another big open problem
of the development of masts and rigging on the eve of 16th century: specifically, whether the mast
was built of several pieces vertically and bound tightly together as a composite construction, or
whether we have here an indication of a mast already divided into main mast, main topmast
and topgallant mast, such as we see in the Augsburg clock-machine from 1580/90. In this model
wooldings are also visible, especially on the main mast (Fig. 8). Wooldings can already be seen
on the Elbinger seal of 1433.140 According to Detlev Ellmers, the oldest written evidence is from
1362141: he sees, in contrast to Reinhard Paulsen, the word sparen in the context of pro sparen tho
der mast as an indication of a composite mast.142
Concerning the rig and sails of those times, our Schlüsselfeld model certainly does not present
the latest state of the art. But the two large, long flagpoles on the fore and main masts of our model
could be the forerunner of a topmast. Certainly, it was simply tied with a rope and not embedded
in a mast-cap (Eselshaupt) as first depicted in the Sæby church graffiti, dated by Christensen to
the 16th century (Fig. 17).143 In the Schlüsselfeld model we still see wound rope instead of a mast
cap (Fig. 2) to connect the flagpole with the mainmast. Therefore it was possible to cut this
rope and bring down the upper mast more or less easily as necessary in a heavy storm. This was
pointed out in the memoirs of the seaman Brünning Rulves from the 16th century.144
It seems that in the mid-16th century the division of masts into main mast and topmasts was
no longer a curiosity.145 A depiction on bricks in the basement of the Carmelite monastery in
Helsingör, dated around 1430, shows a four-masted ship already with lateen sails. But none of
the masts are divided.146
According to historical and pictorial sources, the assembly of such masts started in the second
half of the 15th century. During an explosion on a privateer of Hamburg in 1472 a topmast was
destroyed.147 The altar piece from Reval, painted in 1482, shows a main topmast already with
a topsail. Also, the Lübeck Bergenfahrer altarpiece from 1489 shows this development of masts,
evidently assembled from several single pieces. Therefore we can assume that in northern Europe
the division of the mast on big warships took place between 1450 and 1500.
If we take a closer look, then we see not only the heavy ships’ masts. The yards are also huge
and certainly heavy. The yard of the mizzen has quite the same diameter as the other two yards
on the other masts. Jerzy in his student days made intensive studies and a drawing of a 300
Separated into De Fokke-mast, De groote mast, De middel mast, De Besaans-mast, De voor-steng, De Groote steng, De Voorbram-steng, De groote-bram-steng. Konijnenburg 1911-14, Vol. I, p. 46.
139
The Lords of the Admiralty (Admiralitätsherren) of the Danish King Johann I (1481-1513) asked the privateer Søren Norby
to try such a mast. The three masts of his flagship were composed of nine pieces (C. F. Allen, De tre nordiske Rigers,
Copenhagen 1864-70, p. 562).
140
Ewe 1972, Nr. 43, p. 123.
141
pro claviculis ad referendam malam in coggonis. Hansisches Urkundenbuch cited after D. Ellmers, Die schriftliche
Überlieferung zu den Schiffbauteilen von Binnen- und Seeschiffen der Hanse, in. D. Ellmers, Die Hanse der deutschen
Kaufleute und ausgewählte Beiträge zur Geschichte der Seefahrt, Hansische Studien XXVI, 2018, pp 317-362, p. 330. Ellmers
translated claviculis (in German Ranke) as a woolding.
142
Ellmers 2018, p. 330, R. Paulsen, Schifffahrt, Hanse und Europa im Mittelalter, Köln 2016, p. 830.
143
Arne-Emil Christensen Jr., ‘Skipsristningene I Sæby Kirke’, Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg 1969. Reinhardt
mentioned the year 1578. Reinhardt 1937, p. 306.
144
Focke 1916, p. 102.
145
In the equipment list of the GREIF from 1564 a ropemaker is mentioned who made a rope for a overmasten MLHA 2.122/10, Nr. 21, Springmann 2011, 2015. This could be a hint that for this ship no mast cap was used.
146
C. Sölver, ‘Ett betydelsefullt Fynd’, in Segel och Motor Nr. 8, Stockholm 1936.
147
Hansisches Urkundenbuch X, Nr. 111, 5 April 1472.
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Fig. 20. The ordinary way of making toilets on board ships did not change over the centuries, as a comparison
of the Schlüsselfeld model (a) and a detail from Jan Dircksen’s “Trekroner” painting from 1611 demonstrates (b).
Indications of a garderobe for travellers and ship’s officers can be seen already on the Bremen type vessel from
1380 (after Lahn 2007) (c), in the two garderobes in the stern of the ship depicted on the altarpiece of Johannes
Reixach, 1468, Barcelona (d) and the ship in front of Modon from Breydenbachs Pilgrimage 1486 (e).

last ship from Wismar found in the appendix of the dissertation of Karl-Friedrich Olechnowitz
based on a quotation of the master shipbuilder Hermann Sternberg from 1561 for the Duke of
Mecklenburg, a quotation which I also studied in my dissertation work.148 Sternberg calculated
for a 150 last ship a main yard with a length of 30 ells (17.20 m).149 The Schlüsselfeld model
carries three of these, which again increases the weight of the masts themselves and therefore the
loads on particular parts of the hull. How were yards raised and lowered in those days? All three
yards in the Schlüsselfeld model indicate the moving of heavy yards. The model shows three lines
of parrel beads on each of the masts to move the yard up and down (Fig. 2)
The yards could no longer be lowered and laid across the main deck as we see in a photo
from the sailing trials of the KIELER HANSEKOGGE (Fig. 18). Ships like those presented by the
Schlüsselfeld model could lower yards down to the gunwale in harbour or during anchoring, as
the illustrations demonstrate. This allowed the crew to change the sail, add bonnets or reduce
sail area. In these big ships the strops and the angle at which the ropes went into the blocks
became very important to produce enough power. Here also the Schlüsselfeld model provides
some indications of this.150
The invention of blocks and tackle allowed seamen to handle this great weight. But a so-called
knight, a technical construction connected with a capstan allowing the yard to be raised more
easily, is not visible on the Schlüsselfeld model, even though we see such knights illustrated in a list
from around 1560.151 It had already been invented in the 15th century Mediterranean, as a look
at the manuscript of Michael of Rhodes from 1445 makes plain.152 Henry B. Culver investigated
a knight in the Mataro model before it was reduced from a two-masted to a one-masted version.153
Litwin personal collection.
Olechnowitz 1960, Appendix XLII, p. 200.
150
In one of Pieter Bruegel’s paintings we can see how shrouds and braces went inside the ship through a hole. See Frans Huys
Le monde de Jacques Cartier, L’aventure au XVI siècle Montreal, 1984, p. 172. See also H. Arthur Klein, Peter Brueghel the
Elder Artist of Abundance, New York , 1968, p. 63; Jose Maria Lopez Pinero, El arte de navegar en la Espanol de Renacimento,
Barcelona 1979, pp 244-245.
151
Springmann 2015, p. 140.
152
Long 2009.
153
H.B. Culver, ‘A Contemporary Fifteenth Century Ship Model’, in Mariner’s Mirror, Vol. 15, London 1929, pp 213-221, p. 213.
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In comparison with the centrepiece from the Schlüsselfeld family, the aforementioned
Bergenfahrer altar piece is interesting, but for another reason. Both show early examples of shrouds
to brace the heavy weight of the mast and wind forces, especially during windward courses. Until
now the Schlüsselfeld model has not aroused much interest on the part of ship historians.154 One
exception was the important maritime historian from the Netherlands, André Sleeswyk Wegener,
who used the Schlüsselfeld model to describe the development from the gunwale to the chainwale
in conjunction with the shrouds and deadeyes in the aforementioned depiction of Willem de
Cruce showing a kraek.155 Concerning the development of the chainwale, R. M. Nance stated as
long ago as 1914, in relation to Christian Møller’s drawing showing the “Great Dane” of around
1600, that concerning tackle and shoe blocks “they are all stropped; seized or knotted, but not
spliced in”.156 This stands in contrast to Brünning Rulves, who refers in his authentic memoirs to
a strop157 used to connect a ship’s boat (Beiboot) with a block to his ship.158 Such a strop should
be spliced!159 You can follow the perception that this information is not so much relevant and
important in an article about a model, but a strop secured a rigging “hard”, so the shrouds could
no longer be tensioned through a simple lanyard as we see in the Schlüsselfeld model. The usage
of deadeyes was the next development step. In the centrepiece and also in the Mataro model,
shrouds and other lines of the standing rigging were just fastened through simple knots (Fig. 2).
But a further step to normal chainwales could already be noticed in the Mataro model.
In the Schlüsselfeld and Burghley models we recognise a still very primitive connection of the
shrouds with the hull realised with a toggle (Figs. 2 and 4) known from the Viking period, for
example, the excavation of Haithabu.160
It seems that even this primitive construction in the model followed a naturalistic impression.161
We see that such simple inventions as tackle and shrouds in conjunction with the tradition
of making special knots should not be considered in isolation; rather one invention influenced
another and sometimes gave the basis for different solutions in a chronological perspective and
in a very small time frame. It is very, very seldom that we can study this through wreck research.
Sometimes it can be investigated exclusively by a careful study of such models.
Because in this steadying of the mast through shrouds connected to chain plates we could
recognise a holistic system of rigging, because the lever arm of such high masts in conjunction with
more and more windward courses and new planking techniques must also change the very primitive
kind of gunwales by reinforcing the hull at this specific part of the ship where the chainwales
provide enormous strength for the hull. This strength significantly affects the hull as a sensitive
and hollow half shell of thousands of parts fitting together to form a more or less stable mobile
construction, fixed in a fluid whose surface changes just as soon as a little wind starts to blow.
Here, too, the Schlüsselfeld and Burghley models (Figs. 2 and 4) do not represent the state of the
art that we have already noticed in the Mediterranean in the second half of the 15th century, a state
of the art which we notice more than 100 years later in the Augsburg clock model from 1580/90
(Fig. 8). Here a kind of chainplate already including deadeyes with lanyards is recognisable.
One example is the doyen of German ship archaeology Detlev Ellmers, see D. Ellmers, ‘Aus den Sammlungen des DSM.
Seeschiffe im Binnenland als Zeichen der Kaufleute’, in Deutsches Schiffahrtsarchiv, 28, 2005, pp 375-398, p. 380. See also
J. Brennecke, Schiffstypenkunde: Die Karacke, in: Schiff und Zeit, 1978, p. 12. Most of the interest concerning this model
was connected with economic questions, see: U. Timann, ‘Schlüsselfelder Schiff, um 1502/03’, in Hermann Maué, Quasi
Centrum Europae. Europa kauft in Nürnberg. 1400—1800, Nürnberg 2003.
155
Wegener Sleeswyk, 1991, p. 44.
156
R.M. Nance, ‘A great Dane of 1600’, in Mariner’s Mirror, Vol. 4, 1914, pp 225-232, p. 231.
157
Following the Grimm brothers this is mentioned also as Strupf, as a technical term for knots and strops. J. & W. Grimm,
Das Deutsche Wörterbuch, http://dwb.unitrier, de/de/, Vol. 20, p. 138, see also Schiller & Lübben 1881, Vol. 5, p. 441.
158
Focke, 1916, p. 97.
159
So called Flemish splices were already used to connect an arrowhead on the bolt. A precursor of a so-called round splice was
used to produce a fender, such as one found by Ole Crumlin-Pedersen in the excavation of Haithabu (O. Crumlin-Pedersen,
‘Viking-Age Ships and Shipbuilding in Hedeby/Haithabu und Schleswig’, in Ships and Boats of the North, Schleswig
& Roskilde 1997, pp 144-45. Also in the archaeological record of Gokstad such splices were documented (T. Sjøvold,
Vikingeskibene en kort orienteering om vikingeskipsfunnene, Oslo 1952, pp 24-25).
160
Crumlin-Pedersen 1997, p. 138.
161
Such simple techniques could also be recognised in the ship painted by Hans Burgmaier from the year 1511.
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Fig. 21. In comparison with seamen climbing on ropes, visible on medieval
seals, a scene aboard the Schlüsselfeld model shows a new way using a ladder.
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Social life
From my point of view, such centrepieces demonstrate a special way to “socialise” models, in
other words to put life into dead technical objects and therefore impart to them another level of
attractiveness.162 The Schlüsselfeld model is an excellent example of this and therefore a wonderful
opportunity for studying the social life aboard a very late medieval merchantmen. Exactly 74
persons163 are depicted, moreover, in such an anecdotal but also precise way that you can even
study the fashion of cutting beards at the beginning of the Renaissance in central Europe (see
Fig. 2). Sometimes we can even identify the colour of the cloth of the crew’s clothing, showing
that the time of the medieval Gugel164 as a sort of uniform dress for seamen had already come to
an end. The soldiers were also specially equipped with breast-plates which ordinary seamen never
wore. As on the other figures, we can study and compare with other depictions even the colour
of their clothes and the fashions in those times. With such a great number of figures aboard it
is nearly impossible for me to describe all aspects of the social life they present in such a short
paper. But I will outline some of the most interesting ones.
The first scene which strikes the eye and might show a parallel to the purpose of the centrepiece
in general is the banquet that the travellers are holding on the deck of the sterncastle, entertained
by musicians with their different musical instruments (Fig. 2 i). It cannot be ruled out that this
scene harks back to an occasion on which the owner, the trader Wilhelm Schlüsselfeld, held
a banquet himself.
By the way, you see that a good sea passage, even in those early days when ships were used
more and more for travelling to different places in Europe, needed a good level of service aboard.
Normally we know of such contracted services in Pilgrims’ travel books from the Mediterranean,
reflecting the journey to Jerusalem.165 Here we now have a north European reflection by way of
fine art. Detlev Ellmers, reflecting on these travellers, mentioned that they had to see to their
eating and drinking and bring their own food aboard.166 This was especially the case if they did
not own a part of the ship. The two barrels with the Schlüsselfeld trade mark on the main deck
could refer to this tradition, but could also just be a symbol for trade in general (Fig. 10, left).
An exception could be the tradition, described by the seaman and captain Brünning Rulves
in his already mentioned memoirs, that an open water barrel was always kept near the main mast
at the free disposal of all the crew members167. For this possibility a soldier taking something to
drink can be quoted. On longer voyages the water was supplemented by small beer as a way to
stretch the water.168 Amoebiasis (dysentery) was a dangerous illness aboard ships, and no antidote
was found in the 16th century, as a message of the Swedish King Erik from 1565 makes evident.169
As we see, sea journeys as an alternative to long and arduous overland journeys also had to
include hygienic aspects, such as the washing of clothes on board ships. This might apply only to
travellers and warriors (Fig. 19 b).
Some such models include special techniques like the clock model which plays music and has musicians like drummers
moving to it. C. Priebe, Eine Reise durch die Aufklärung. Maschinen, Manufakturen und Mätressen, Norderstedt 2007.
163
The goldsmith made an enormous effort. All the figures were first cast in lead and then enamelled and coloured.
164
In medieval England sometimes called towaile [towelling], R. Ward, The world of the medieval shipmaster. Law, business
and the sea, c.1350 - c.1450. Woodbridge 2009, p. 105; For the Gugel, see C. Deggim & S. Möller-Wiering, ‘Die Gugel - eine
mittelalterliche Seemannskleidung?’ in Hansische Geschichtsblätter, Vol. 119, 2001, pp. 163-187.
165
Bernhard von Breydenbach, Die Reise ins Heilige Land. Ein Reisebericht aus dem Jahre 1483. Rostock 1970. Franz Fromholzer,
Die venezianische Route in Pilgerberichten des 15. und 16. Jahrhunderts, Paper for the workshop entitled: „Die Verschiffung
der Welt. Soziale Verdichtung und mediale Ordnungen an vormodernen Häfen, Konstanz, 16.-17.06 2016.
166
D. Ellmers, ‘Einmal Rostock – Malmö und zurück. Die Abrechnung einer Seereise aus dem Jahre 1375’, in: Hansische
Geschichtsblätter, 126, 2008, pp 247-266.
167
Focke 1916, p. 98.
168
For alimentation and drinking aboard, see Springmann 2014, pp 769-783. Following inventories analysed by the author the
per capita consumption of beer aboard ships of the 16th century could be estimated at around 3-5 litres per day. Springmann
2014, pp 769-83. This accords with the data H. Henningsen collected for his research. H. Henningsen, ‘Sømandens
drikkelse’, in Handels- og Søfartsmuseet Årbog, Helsingör 1977, pp 7-67, p. 35.
169
… låtit doktorerna tillpynta någon medizin för samma sjukdom. King Erik to Admiral Horn, message from the 15th of July
1565 cited after A. Munthe, Svenska Sjöhjaltar, Stockholm 1899, 1921, p. 82., see also Zettersten, 1890, p. 27.
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Fig. 22. The goldsmith of the Schlüsselfeld model created several scenes of crew members working in the rigging
without any foot ropes, which first became visible in the Peller model of 1602 (d).

This model is also a good and rare example to a certain extent bearing witness to the role
of women in shipping, in the early days of a more international transport, as we also recognize
aboard the Vasa, but sometimes also in other depictions like a chalk painting in the cellar of the
Town Hall in Wismar. We know already from the toilet found on the Bremen ship from 1380170
that garderobes might only be used by captains, travellers etc. The rest of the crew made do in
a more traditional way, as not only the Schlüsselfeld model suggests (Fig. 20). This was only
a fair-weather alternative. Archaeological evidence shows that crew members used the ballast for
a toilet – this place was certainly used during bad weather.
In those days travellers, soldiers and seamen were housed separately aboard ships.171 The
beginning of the 16th century marked a time of overcrowding aboard, especially for purely
military actions.172 In the years of the Nordic Seven Years War (1563-70) more than 1,000 people
lived aboard a vessel which was no longer than 40-50 m.173 The Schlüsselfeld model indicates
indirectly that the soldiers lodged in the fore- and sterncastles. The travellers were certainly in
cabins174 at the first level of the sterncastle which provided the best climate, and the seamen inside
the ship under the forecastle.
W. Lahn & K.P. Kiedel, ‘Zur Hanse Kogge von 1380: Beschreibung der ältesten Schiffsttoilette der Welt’, in: Deutsches
Schifffahrtsarchiv 4, 1981, pp 9-16.
171
On the basis of his research in the books of the finance department of Hamburg in the 15th century, Kammler shows that
soldiers and crew were strictly separated; they were even separately listed in the onboard journals. A. Kammler, Up Eventur,
Untersuchungen zur Kaperschifffahrt 1471 - 1512, vornehmlich nach Hamburger und Lübecker Quellen, St. Katharinen 2005,
pp 56.
172
In the Nordic Seven Years War already more than 1,000 people were aboard vessels such as the relocated MARS sunk in
1564 or their then opponent the ENGEL, which sank in 1565. Even aboard the PETER VON DANZIG there were more
than 350 crew members and soldiers in 1472. Lübisches Urkundenbuch Bd. 7, no. 453 and no. 455; see also Hansisches
Urkundenbuch 6, No. 1024.
173
Zettersten 1890, p. 82.
174
Sometimes these cabins were extraordinarily fitted into first class “coija” (bunk) furnished with special wainscot panelling
(see also Barker in this volume), sometimes even with a toilet as a journey of Swedish Duke Johan to England in 1559
makes plain. He used the top level of the forecastle. Often a special chamber to keep the clothes dry was claimed by the
clients. Zettersten 1890, p. 70. See also in General H. Henningsen, ‘Somandes lukaf og kaptajnenes kahyt’, in Handels- og
Søfartsmuseet Årbog, Helsingborg 1980, pp 17-79.
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Fig. 23. Experimental sailing trials with the KIELER HANSEKOGGE and the multi-masted LISA VON LÜBECK
as a rebuild of a 15th century ship allow comparison and indicate the simplification of the work with the running
rigging through the invention of blocks and tackle. above) Hauling the sheet of the KIELER HANSEKOGGE,
below) Hauling the sheet of the fore sail of the LISA VON LÜBECK.

The important group is certainly the seamen, whose lives changed rapidly through the
invention of multi-masted ships, clew lines, foot ropes etc. especially when the yards were only
occasionally lowered to reef the sails. Medieval ships were mostly sailed from the main deck. If
we interpret seal depictions and experiences collected in experimental sailing trials of cogs of the
Bremen type correctly, then seamen only went aloft in harbour (Fig. 22).

287

Maik-Jens Springmann

Fig. 24. A selection of hats on
medieval seals in comparison
with the captain’s hat from the
Schlüsselfeld model and a similar
one from an archaeological excavation on Spitzbergen dated to
the 16th century (after Albrethsen
1991) shows how impressive
captains’ hats have always been
through different styles and
types.

The Schlüsselfeld model also shows us how seamen’s lives
changed dramatically into a very risky job – how risky can be seen
also in the glass painting by Zicker from around 1560 (Fig. 15).
Seamen slipped off slippery yards without foot ropes
(Fußpardunen); these had not yet been invented. They can first be
seen in the Peller model from around 1603 (Fig. 22 d).175 Seamen
in those times seemed to be climbing artists, even using their teeth
to tie the ropes around the sails and the yards using a figure-ofeight knot. The Schlüsselfeld centrepiece shows us further that the
shrouds were not yet made into a ladder with ratlines, as seen in
the Augsburg clock-machine from 1580/90 (Figs 6 right and 8). In
our model, seamen climbed a ladder which was connected to the
crow’s nest (see Figs 2a and 21 b).
We spoke above about how heavy the loads of sails and yards
became. This could only be managed by the adoption of inventions
made on land, especially connected to blocks etc. Our sailing
trials with the one-masted KIELER HANSEKOGGE and the threemasted JESUS VON LÜBECK made it clear how important the
invention of the tackle and the multi-sheave blocks became for the
raising of yards etc. (Fig. 23).
The sailing trials with both ships also made it evident how
important it was for a proper command structure to be established
on that long vessel. Therefore it is maybe not a surprise that the
most important person aboard, the captain, is presented aboard
the Schlüsselfeld model in greater size in proportion to the other
figures. He is also wearing an impressive hat, which looks similar
to those found in excavations in burials and those depicted on the
seals of some harbour towns (Figs 22, 24 and 25).176 As I already
said: on bigger ships with lower speed, especially before harbours,
the right moment to shift the sail is the main indicator to have
success in tacking. On the basis of the Bayeux tapestry and through
sailing trials with the 30 m long replica of the Skudelev 2, Morten
Ravn made it clear that even aboard Viking longships someone
had to work to transmit commands forward.177 Aboard such huge
vessels as the Schlüsselfeld, the captain’s signal might not be heard
everywhere. The division of the command structure into watches178
on each mast led by an officer guaranteed that the captain’s orders
were conveyed to the seamen at each mast, for example, to brace
the sails at the right moment. Even here the Schlüsselfeld model
refers to the importance of such a person, as illustration 26 makes
clear. The boatswain’s whistle from one of the Lübeck ships sunk
off the coast of Visby in 1566 in a thunderstorm shows that even
shouting could not guarantee that commands reached the ears of
the seamen on the forecastle or up in the rigging (Fig. 26).
W. Jaeger, Das Peller-Modell von 1603, Rostock 1973, p. 14.
S. Albrethsen, ‘1600-tallets hvalfangst ved Svalbard og Jan Mayen - arkaeologiske
undersøgelser’, Hikuin Bd. 18, 1991, pp 269-288. See also Springmann 2014, p. 763.
177
M. Ravn, Om bord på vikingetidens langskibe. En analyse af beaetningsorganisation og
kommunikation, Kuml 2016, pp 131-152.
178
H. Henningsen, ‘Über den Ursprung des Wachsystems’, in Deutsches Schiffahrtsarchiv
7, 1984, pp 99-116.
175

176
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Fig. 25. The Schlüsselfeld model and other centrepieces also mark a differentiation in dress. Crew members are
dressed according to their different social status and tasks aboard: a) the Captain of the Schlüsselfeld model,
b) a Crew member of the Burghley model with impressive cotton wool trousers giving shelter against the cold,
c) Master Gunner (bossemester), d) Ordinary soldier wearing a breast plate, e) Ordinary seaman with close-fitting
clothes for a risky job.

Fig. 26. The boatswain’s whistle from a ship of the Danish-Lübeck fleet, sunk in a storm off Visby in 1566, shows
the transmission of commands through acoustic signals.

Of course, belief was also very important in the very unique society aboard vessels that
sometimes did not see land for weeks. We in Germany speak even today about Christian seafaring
“(christliche Seefahrt)”. How deeply the symbolism of ships is connected to the Christian religion
is also visible aboard the Schlüsselfeld model: we see a priest saying Mass (Fig. 19 c).
Though I could not mention all of Jerzy’s combined talents, neither could I neglect all the
facets that this wonderful model presents, concealing all the aspects this centrepiece shows us
concerning the important changes in shipbuilding and seafaring on the eve of the 16th century.
This could be a task for the future even through wreck research and maritime history in general.
I am sure Jerzy will contribute to it. We all look forward to discovering Jerzy’s future publications
referring to the interesting period of seafaring which this model reflects, at a time when he is not
opening one museum after another.
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Traditional boats of the coasts and rivers of France,
“actors and historical testimony” (François Beaudouin)
Introduction
he starting point for this article, in which I pay tribute to Jerzy Litwin1, is based on two short
citations from Jean Poujade, a magistrate and a researcher in nautical ethnography, whose
major work 2 La route des Indes et ses navires, published in Paris in 1946, is contemporary with
the better-known book by James Hornell, Water Transport. Origin and Early Evolution, published
in Cambridge in the same year. The first citation from Poujade: “a boat represents, it can be
said, at the moment of its construction, the synthesis of a culture”; the second citation: “a boat
summarises a society”3.
By his use of the words “culture” and “society”, Poujade intended to describe the intricate web
of his scientific choice of inscribing the study of boats in an ethnographic perspective, broadened
and going beyond just a technical history of naval architecture alone. If, in fact, the technical
approach to the boats, with its methods, its problems, its vocabulary, its concepts, appears
very plainly at the centre of the study, it is equally the historical approach, in its “existential”
relationships in some way between boats as architectural structures and mechanical assemblages
on the one hand and the environment, i.e. the nautical spaces of geo-historical dimensions
associated with a specific socio-economic context on the other, and finally also, of the men, who
Poujade wishes to take into account, also in a wholly essential manner. What is defined here
in the context of studies conducted on vernacular naval architecture4 , referring to the present
time, appears at all points applicable to the context of researches carried out on ancient naval
architecture, in relation to the more or less distant past. In the two cases considered, the object
of history of the present time, through the bias of ethnography, and that of times past, modern,
medieval, antique, protohistoric or prehistoric, through archaeology, is the boat that, according
to the period of the historic past to which it is attached, always presents some differences.
For the archaeologist, indeed, the principal source of his study is the wreck, which is
a “technical complex”, following the concept defined by the historian of techniques, Bertrand
Gille5 , but a technical complex for the most part partial, badly conserved, and therefore reduced
to the state of an “architectural cadaver”, having lost its reason for being, its navigability and its
functionality. To that primary source that the wreck constitutes, the “dead boat” in some sense,

T
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It was in 1979, at Bremerhaven (Germany), during the Second ISBSA, that I met Jerzy Litwin for the first time, the start of
a collaboration and of a friendship.
The book of J. Poujade, still more perhaps than that of J. Hornell, is influenced by the idea of technical diffusionism, which
was in vogue at the time, and which is today, and justly, very strongly criticised. But this aspect of the two books, which
may be criticised, does not greatly reduce their general interest or the numerous investigations that they contain.
J. Poujade, Collection des Documents d’ethnographie navale. Fascicule introductif, Gauthier-Villars, Paris, 1948, pp 13-14. We
emphasise that the volume of that collection, of which unhappily only a few parts were published between 1946 and 1948,
contains “an ethnographic questionnaire on the boat” established by J. Poujade which constitutes an always very useful
model for field investigations.
J. Poujade is the author of an interesting synthesis of the traditional boats of Vietnam (Bateaux de Indochine, Editions
Testelier, Saigon, 1940) and of a remarkable ethnographic inquiry carried out at the beginning of the Second World War in
Tunisia, then a French Protectorate. E.Rieth, “Construction d’une barque de pêche à Sfax, Tunisie, en 1939: une enquête
ethnographique inédite de Jean Poujade”, Archaeologia Maritima Mediterranea, 2011, Vol. 8, pp 153-177.
B. Gille (ed.), Histoire des techniques, Encyclopédie de la Pléiade, Paris, 1978, pp 16ff.
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are added others such as those of the fittings on board and of the possible cargo. On to these can
be grafted, especially in a riverine context, sedimentological, bathymetric and geomorphological
data associated with the wreck and which contribute to the restitution of the “maritime cultural
landscape”, in accordance with this so important concept defined by Christer Westerdahl6 . One
essential part of the analysis of the archaeological data is therefore oriented towards the restitution
of the boat’s integrity, including its technical complex in determining its principle of construction,
its processes or its method of construction, its nautical characteristics concerning its use7. Then,
another aspect of the archaeological research focuses on the reconstruction, often difficult to bring
to a conclusion and initially based more often on hypotheses than on certainties, of the whole
of the boat as a “technical system”8 . Following Gille’s concept, the “technical system” takes into
account on the one hand aspects relevant to one part of the historical field of the material, such
as the nautical environment, the nature and the origin of the provision of materials (wood, iron,
hemp, pitch), the place of construction, the stock of tools used, the “making” and the technical
know-how, and, on the other, aspects connected to the historical field of the immaterial, such as
the choice of command structure, the intellectual processes for defining the architectural project,
the “thought” and the technical knowledge.
With regard to these scientific ambitions, archaeology has available an extensive panoply of
specialised research instruments. For the study of wrecks, which interests us here as archaeologists,
more and more frequently one makes use of information technology and 3D modelling in order
to restore the boat as a technical complex in all its dimensions of structure, form, nautical
capacities etc. But elaborate though they may be, these specialised research instruments have
sometimes proved insufficient to give answers to all the questions of a historical order, including,
very particularly, those related to the boat as a “technical system”. In the face of such difficulties,
an anthropological approach to the boat can furnish a certain number of keys for a reading. That
approach was succinctly expressed by François Beaudouin in the introduction to the monograph
that he dedicated to the traditional fishing boat of the shores of the Pas-de-Calais, in the north
of France, the boat from Berck9. He writes thus: “…the study of the boat and of the nautical
techniques constitute the best way to access the man and the sea; for that we force ourselves
to bring into evidence the fashion in which the boat is specified in its forms, its structure, its
dimensions, even its existence by a great number of geographic, historical, techno-economic
factors, like the man himself but in a visible and durable fashion. On the contrary, we will try to
show in what way it (the boat) can testify to the action of these multiple factors and constitute
a document of great value for the ethnologist”. And we can conclude that citation by adding these
few words: “…and also for the archaeologist”.
These lines return to a perception of the boat as “actor and historical evidence”, to borrow
another expression from Beaudouin10 , constituting, in a sense, other specialised research
instruments complementing those usually used in the analysis of a wreck. These are some aspects
of the other specialised instruments for research relevant to the scientific thought that this article
would like to evoke.
At the beginning there was an engineer-shipbuilder of the 18th century
It was the celebrated Swedish engineer and shipbuilder Frederik H. af Chapman, whose best
known work is his atlas of sixty-two plates of plans of ships published in 1768 with the title
Architectura navalis mercatoria, which seems to have expressed for the first time a particularly

6
7
8
9
10

C. Westerdahl, “The Maritime Cultural Landscape”, in International Journal of Nautical Archaeology, 1991, Vol. 22.1, pp 5-14.
P. Pomey, E. Rieth, L’archéologie navale, Editions Errance, Paris, 2005, pp 29-35 in particular.
B. Gille, op.cit., 1978, pp 19ff.
F. Beaudouin, Le bateau de Berck, Institut d’Ethnologie, Mémoires de l’Institut d’Ethnologie, V, Paris, 1970, p 1.
This is the title of an exposé (unpublished) made on 9 February 2012 at our seminar for nautical archaeology in the
University of Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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important notion – that of the “maritime navigabilities”11 – comparable in its principle to that
of the “fluvial navigabilities”, likewise always in the plural. In his treatise on naval architecture
published in Sweden in 1775 and published some years later (in 1781) in France in a translation
coordinated by the engineer-shipbuilder Vial du Clairbois12 , Chapman identifies two classes
of ships: “those which serve for coasting and short navigations… those that are employed on
long voyages and which are suitable to navigate on the ocean”. He then specifies his purpose:
“In examining the first class, one sees boats which different peoples use for transport in their
coasting or for commerce with their nearest neighbours. But as the climates, the extent and the
depth of the seas, the positions of the countries in relation to the sea and between themselves, as
well as their products, are very different from one nation to another, boats cannot be of the same
kind; they ought necessarily to be subject to circumstances, as much in their proportion and
form, as in the manner of their rig... If then one observes the boats comprising the second class
one recognises that, built for the same end, they are, although from different nations, similar in
their essential parts”.
Having theorised his practice, Chapman, practician of shipbuilding, has perfectly brought
to light this close, and harmonious, correspondence associating a coasting or fishing vessel as
a “technical complex” but also as a “technical system”, for its nautical space and for its technoeconomic environment. One finds there, in other respects, the same relationships that are
established between boats for inland navigation and the rivers they sail on.
It is without any doubt that the first formulation of that correspondence in terms of what in
the 19th century was still not called nautical ethnography is owed to Admiral Pâris (1806-1893).
Unlike Chapman, who regarded himself as a practician and theoretician of naval architecture,
Pâris positioned himself completely as a seaman and savant, one of whose subjects for research13
was extra-European vernacular boats. Thus it is that his Essai sur la construction navale des
peuples extra-européens published in 1843 constitutes from our point of view, beyond its intrinsic
importance, an authentic scientific manifest in favour of nautical ethnography, of which Pâris
can be considered the founding father. Reaching the end of his career as General Officer, Pâris
began a new career as Conservator of the Naval Museum, which was situated beside the Louvre14.
Up to his death in 1893, that function at the head of this prestigious place for maritime history
and memory of the Musée naval du Louvre, allowed him to deepen and to enrich ceaselessly
his scientific choices for the study of boats formulated from 1843 in his Essai sur la construction
navale des peuples extra-européens. Two extracts from this founding work will suffice to show the
value of the originality and the novelty of Pâris’ thought.
First extract: “Often the vessels from places very close together, frequenting the same places,
having, one and the others, good qualities, show however great dissimilarities in their form and
in their sails; in their own places, and in manoeuvres by the inhabitants, they are always the best
that one can find, a principle that one ought to extend to all countries: the sloop, the dogger of
the seas strewn with banks, the Breton chasse-marée, lateeners, all different, but nevertheless
very fine in their home waters: that observation becomes still more noticeable for fishing boats.
That perfection, attached to the locality, proves that there had been good ideas in the initial
invention… There is only the general navigation which, to satisfy everyone has modified its ships
and arrived little by little at uniformity…” 15.
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On that notion, V. Serna, “Le concept de navigabilité des rivières”, in V. Serna (ed.), Le Cher. Histoire et archéologie d’un
cours d’eau, 43e Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, Tours, 2013, pp 25-28.
We have consulted the edition of 1839: F. H. af Chapman, Traité de la construction des vaisseaux, translated from the
Swedish by M. Vial du Clairbois, Paris, 1839, author’s preface pp IX-X.
Pâris carried out numerous researches on the maritime techniques of his time, notably on steam propulsion, metallic
construction, the system of protection of ships against artillery. He maintained relations pursued with representatives of
the industrial world, notably British.
The Musée national de la Marine, installed after 1943 in one of the wings of the Palais de Chaillot, is its heir.
F. E. Pâris, op.cit., 1843, p 2.
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If, in this first text, Pâris reformulated in a certain sense Chapman’s proposals, in the second,
he went beyond that in clearly making reference to the role of the techno-economic context. It
is …the boat as a “technical system” that is examined by the researcher. He wrote thus: “In the
countries deprived of our great methods of execution, one also sees entrenched differences; each
has had, first of all to adapt its inventions to its resources, and has achieved that. Their boats all
have a very marked type, that is to be simple and perfectly matched to places and needs”16 .
It is interesting to note that this approach to a boat as a historical object had not escaped
Pâris’ contemporaries. An article in the French journal Le Yacht, specialising in maritime, as well
as technical, scientific, economic and juridical aspects rather than sporting, artistic or literary
ones, and whose influence was important in the French maritime milieu, was dedicated to Pâris
in 1878 (No. 26, 7 September 1878). The anonymous author of the article perfectly17 summarised
the thought of Pâris. One reads: “It is remarkable, as Admiral Pâris justly observes, that in nearly
every port, we find a type of boat to which the fishermen have become attached, one that they
would abandon only with great reluctance. It is not simple routine which, from father to son,
makes them prefer such a rig or such a mould to any other. Often, on examining the types, in
studying the conditions of navigation and the configuration of the coasts, it is striking to see that
logic, or if one wishes instinct, has informed the choices of our coastal populations almost from
time immemorial”.
Between this article in the journal Le Yacht and the introduction to the monograph on the
boat from Berck that Beaudouin published almost a century later, the relationship of thought
appears clearly established. It is in relation to that scientific horizon of Pâris that Beaudouin’s
anthropological approach to boats and the influence of his intellectual heritage on the researches
of nautical archaeology are, it seems to us, to be considered.
François Beaudouin, an anthropologist of boats
It is not perhaps by chance that François Beaudouin, like Pâris, was a practician of navigation
who, although he did not become an admiral18 , had navigated a great deal at sea, as a sailor in the
Navy, for commerce, fishing and pleasure. Beaudouin had also worked in the small shipyards of
Marseille and its region, which in the 1950s still built numerous timber fishing boats. Following
that, and unlike Pâris, he sailed on the numerous rivers of France, from the Meuse to the Garonne.
A researcher, he was, like Pâris, not only an exceptional museum conservator, but equally the
creator of the Musée de la Batellerie [Waterways] de Conflans-Sainte-Honorine, in the Paris
region.
At the beginning of the renaissance of studies of nautical ethnography and of interest in the
maritime and riverine heritage in France in 1970-1975, Beaudouin developed in the course of his
researches that notion of the boat as “actor and historical testimony”. He stated this in a diversity
of ways, not only in his numerous publications, such as his two reference works Bateaux des côtes
de France (published in 1975) and Bateaux des fleuves de France (1985), but also during exhibitions,
conferences, seminars and colloquia. Alongside his classical research activities, Beaudouin was
a pioneer in France of projects for the experimental reconstruction of boats, the latest of which
is that of a Loire river boat, identified in terms of regional architectural typology as a “scute de
Savonnières”19, from the name of the village on the banks of the Cher where this boat had been
built “bottom-based”, on a flat bottom, with clinker sides and pointed ends.
16
17

18

19

F. E. Pâris, op.cit., 1843, p 3.
Richard Barker has suggested the hypothesis that it may have been Pâris himself, under the guise of anonymity, who wrote
the article to encourage discussion by its readers.
The military career did not truly form part of his future preoccupations. In summary, his experience as a sailor aboard a
naval tug which took place at the then French base of Diego Suarez, in Madagascar, was important for his nautical training
(and notably for manoeuvering) as he often recalled.
F. Beaudouin, “Les scutes de Loire, in Le Chasse-Marée, 2010, No. 223, pp 44-55; “Le scute de Savonnières sur le Cher.
Genèse d’une reconstitution”, in Archéo-Théma, 2012, Vol. 18, pp 64-71.
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Fig. 1. The “architectural triptych” and its geometry in the form of three
developable plans: The sole and the two sides. (F. Beaudouin, 2000).

Thirty years after the publication of his monograph on the boat from Berck, he translated into
analogous terms, but applied to the environment of boats on inland waterways, that tripartite
relation between the boats, the milieu and the men. He writes: “…Most watermen have sailed
on “water spaces” [like fluvial spaces] differently and closely determined in an important way
by their dimensions and shape, their orientation, the movements of the fluvial regime, and by
their terrestrial environment, and not at all in waters unaffected by all influence of this last, like
the high seas. The infinite diversity of these water spaces determines the modes of exploitation
and the equally diverse forms of navigation, that is to say, primarily of the boats”. He adds: “... It
is by the attentive study of its architecture that one can better put in relief the infinite richness
of the nautical world of which… [the boat of the inland navigations] is the necessary agent: it is
only by… [the architecture] that one can comprehend the activities of the watermen”. He returns
to the historian “nautician”20 to define the “programme” that underlies the architecture of each
boat, which is always the tool for the exploitation of a nautically determined water space. He
returns equally to define this nautical space. The second group rightly pursues the central aim of
anthropological research21, which consists of placing the nautical activity in its social, economic,
historic, symbolic context. Nautical culture forms part of human culture22 .
These are some aspects of that anthropological orientation in Beaudouin’s researches,
intimately associating the boats, the milieux and the men, that I would like to raise here.
“To think”, “to make” the boat: from the immaterial to the material
To the extent that, from the 1970s, the axes of Beaudouin’s researches, emerging from his role as
curator of the Musée de la Batellerie de Conflans-Sainte-Honorine, were centred principally on
the boats of inland waterways, it is to this technical universe that we will make reference with, in
juxtaposition, the influence of his works on fluvial nautical archaeology.
With his sense of the words that were proper to him and his tendency to invent terms best
corresponding to the content of his ideas, Beaudouin perfectly expressed the manner of “thinking”
geometrically the conception of a boat of the inland navigation “on the bottom” through the
notion of the architectural triptych composed of the bottom (sole), basis of all the processes of
conception, and of the two sides (Fig. 1). He defines the concept of the architectural triptych in
20
21

22

This is a neologism coined by F. Beaudouin.
We emphasise the expression. In an explicit manner, Beaudouin establishes here a direct relationship between his researches
and anthropology. One finds practically no reference to nautical ethnography in his most recent writings. These are the
terms from anthropology and “nautics” to which he most often refers to.
F. Beaudouin, Les bateaux garonnais. I, Cahiers du Musée de la Batellerie, 2000, 44, p 5.
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Fig. 2. The stocks (chantier) for the miole of Meilhan, plan of conception and the construction surface.
(F. Beaudouin, 2001).

Fig. 3. The sole and one of the sides of the miole of Meilhan: two geometrically developable surfaces of the
“architectural triptych”. (F. Beaudouin, 2001).

the following fashion: “The fluvial boats… are characterised… by a morphology of developable
surfaces, planes, curved or warped (gauches). The hull of a fluvial boat consists of three plane
surfaces, the bottom and sides constructed separately and then assembled. These three surfaces
present themselves in the boatyard as an open triptych. The process of conformation is reduced
to tracing the contours of these three plane surfaces”23.
That notion of the “architectural triptych” associated here with the case of vernacular riverine
architecture is in all respects applicable to the case of a wreck of a boat for inland navigation,
built on the sole. From two principal points of view, recourse to that notion is important in the
archaeological protocol of the study of a wreck. On the one hand it allows the practical elaboration
of a strategy for excavating and recording as a function of a precise architectural investigation.
On the other, it leads to the formulation of hypotheses for interpreting the archaeological data,
to be confirmed or refuted by their analysis, from the point of view of restoring the way of
“thinking” about the architecture of a boat going back to the geometric knowledge of the boat’s
carpenter. Now, this cognitive aspect often presents a very great difficulty, even an impasse, in
the archaeological process.
23

F. Beaudouin, op.cit., 2000, p 41.
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But this “virtual geometry” (not implemented in any plan) of the “architectural triptych”
that the “nautician” anthropologist tries to identify through ethnographic inquiry, and the
archaeologist through the excavation of a wreck, reunites from many points of view the study
of the relevant aspects of a “material” dimension to the extent that the construction of a boat
for inland navigation rests on the sole, whose sides, generally arranged in a shipyard, consist
of a series of cross beams. Now, in the absence of any reference to a plan drawn to a reduced
scale on a document that graphically translates the geometry of the hull, it is the sole itself,
at full scale, which materialises this plan and serves as a sort of direct reference for the boat’s
carpenter. The sole is also used for the geometric conception of the sides, whose lower edge forms
an arc bent to very much the same arc as that of the edges of the sole. Beaudouin makes explicit
that kind of superposition between the “immaterial” or “virtual” plan of the hull, that of the
geometric conception, and the “material” plan, that of the construction of that hull itself (Figs.
2 and 3). This is what Beaudouin calls an integrated conformation characterised by the fact that
the stocks for the miole at Meilhan are arranged as a platform for both forming and assembling
the sole24. “Its dimensions are predetermined by those of the boat to be built, that is to say, by
the dimensions of a rectangle circumscribed to the sole, maybe 14.5 m initial length and 1.6 m
breadth. It is formed from beams carefully supported horizontally. The plan of the slip is thus
a rectangle of a series of nine squared beams (carrés) of 1.6 m, side by side. This simple frame,
materialising from the establishment of the boatyard by the disposition of the cross beams, serves
to regulate the whole construction… The sawn strakes forming the rectangle around the sole are
assembled on the frame of the nine squared beams, materialised by the cross beams of the stocks
(chantier). One then proceeds to trace the periphery of the sole: the design is completely inscribed
on the inner face of the sole. The constructor draws a line on the median axis of the sole, on
which the end-points for the ogives fore and aft are marked”25.
These remarks constitute methodological supports capable of being integrated into the
archaeological process arising from the analysis of data issuing from the excavation of the wreck
of a boat built on the sole, of which one seeks to understand and to reconstruct the processes of
conception and construction.
But a boat is not only “floating architecture” and a technical complex. It is equally a machine,
a product of a propulsive and controlling energy with its mechanics of propulsion and steering
(Figs 4 and 5). It is in this light, too, that Beaudouin’s intellectual heritage should be considered.
The “boat-machine”
In a study of what is called “pre-mechanical propulsion”26 , Beaudouin demonstrated the
determinant role of the nautical environment while highlighting the differences between, on the
one hand, what he identifies as Atlantic or northern nautical Europe, and on the other, what he
calls Mediterranean or southern nautical Europe (Figs. 7 and 8). The former is characterised by
a continuity and complementarity between coastal, estuarine and fluvial downstream navigation
in relation to the alternating currents of the tides which act as the natural agents of propulsion,
permitting a boat to move up the lower parts of certain rivers on the flood tide27 (Fig. 9). The latter,
Mediterranean nautical Europe, is defined by the discontinuity and the more or less pronounced
independence between coastal navigation, deltaic and downstream fluvial navigation, because
of the absence of sufficiently strong tides. Certainly, such a nautical cartography at the scale of
24

25
26
27

The notion of “integrated conformation” is defined in the following way for the example of a traditional vessel of the
Garonne Basin, the navette of the Blaye marshes: “The processes that allow the creation of the navette conforming with
pre-existing navettes, the processes of conformation, make an integrated part of the process of construction itself. They are
not independent and externalised as in the case of the literate constructions created from reduced scale plans on paper”.
F. Beaudouin, op.cit, 2000, p 35.
F. Beaudouin, Les bateaux garonnais. II, Cahiers du Musée de la Batellerie, 2001, 45, pp 58 and 61.
F. Beaudouin, “L’économie motrice pré-mécanique. Les chemins qui marchent”, Neptunia, No.160, 1994, pp 1-13.
Currents of the rising tide.
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Fig. 4. Plan of the “scute de Savonnières”. (F. Beaudouin, 2010).

Fig. 5. Aft three-quarter view of the “scute de Savonnières”. The chevalet in the form of a cross (a sheer-legs acting
as the upper pivot) supports the round axle (mèche) of the steering oar (piautre), here represented in its original
form. (Photo: E. Rieth).
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Fig. 6. Nautical cartography of Northern Europe. (F. Beaudouin, 1994).

Fig. 7. Nautical cartography of Southern Europe. (F. Beaudouin, 1994).
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Fig. 8. The continuity between the nautical spaces, coastal, estuarine and fluvial
in the context of Northern Europe. (F. Beaudouin, 1994).

Europe can be extrapolated to a global image, one reducing regional peculiarities and placing
them in their limited contexts: these need to be detailed and compared. But, beyond this necessary
critical point of view, the proposition of the reading of the pre-mechanical propulsion of boats
based on an ethnographic documentation relating to traditional modes of navigation, constitutes
an important key to the historical interpretation of archaeological data.
One last example will suffice to illustrate how Beaudouin, the anthropologist, viewed the
technical aspects of boats: how the “boat-machine” was steered. He conducted his researches
on the traditional waterways of the Loire basin, without doubt the preferred terrain for his
documentary inquiries, the most travelled and studied in every sense during several decades.
They led him to make a very pertinent and subtle distinction between the processes of steering
the boats on the Loire and, very particularly of the most emblematic amongst them, the sailing
chaland (Figs. 9 and 10), and those of changing their position. Steering, intended to maintain the
same course, is controlled by means of the piautre, the traditional rudder of the Loire boats, which
acts on the water and tends, to a limited extent, to change the boat’s heading. The latter process,
in summary, is intended to change the position or trajectory of the boat in a brutal fashion,
forcing it to move bodily, by “setting” (local term bournoyage). This is done by gaining a purchase
on the river bed with the aid of strong iron-tipped barge-poles, the “bâtons de quartier”, whose
points are driven into the bed, and whose upper ends are placed in the notches of a kind of hook
(an arronçoir) fixed on the top of the sides, (Figs. 11 and 12). This is the control mechanism of the
boat-machine which is demonstrated here to emphasise the fundamental role of the interaction
between the boat, its environment and the men in setting up a certain number of hypotheses for
interpreting the archaeological data of the “dead-boat” which a wreck constitutes.
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Fig. 9. Restitution of the plan of a Loire chaland in terms of its architectural evolution, marked by the
transformation of the stern, raised with a square panel, with which the blade of the steering oar is associated in
its final stage of transformation. (F. Beaudouin, Bateaux des fleuves de France, 1985).

Fig. 10. Upper view of the stern of the ex-voto model (1812) of the Loire chaland “Sainte Claire” showing the
system of the steering oar, the piautre. Musée de la Marine de Loire, Chateauneuf-sur-Loire. (photo: E. Rieth).
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Fig. 11. Upper view of the bow of the ex-voto model (1812) of the Loire chaland “Sainte Claire”. Four iron-tipped
barge-poles (perches), the “bâtons de quartier” or “bâtons de marine” are deployed on the fore deck (pontage).
Musée de la Marine de Loire, Chateauneuf-sur-Loire. (Photo: E. Rieth).

Fig. 12. Unpublished sketch by François Beaudouin taken from his manuscript on Les anciens bateaux de la Loire,
showing the principle of the technique of bournoyage. The upper part of a bâton de marine is placed in a mortise
of the arronçoir, a strong reinforcing piece given a series of mortises: the iron-tipped end of the bâton de marine
is sunk into the bed of the river. (F. Beaudouin, Les anciens bateaux de la Loire, forthcoming).
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Conclusion
“…a boat represents, it can be said, at the moment of its construction, the synthesis of a culture…
A boat summarises a society…”: these words of Jean Poujade, cited in the introduction to this
article, perfectly define the scientific work of François Beaudouin and his technical thought, that
is, his fundamentally anthropological perception of vernacular boats. In his writings, the boat
“actor and historical testimony”, never appears as a simple architecture, as fine and complex as
it was, which was summarised by its dimensions, its proportions, the pieces of carpentry, the
assemblages, the decoration… The traditional boat of the sea, like the traditional boat of inland
navigation, is always envisaged in interaction with the environment and the men.
Fournir des clefs de lecture d’une épave et aboutir à faire d’une épave comme «bateau-mort»
cette «synthèse d’une culture» évoquée par J. Poujade: tel est l’une des parts de cet héritage
intellectuel que François Beaudouin a légué aux archéologues.
To furnish the keys for reading a wreck and to lead to making from a wreck, as a “dead boat”,
that “synthesis of a culture” evoked by J. Poujade: such is one of the parts of this intellectual
heritage that François Beaudouin has bequeathed to archaeologists.
Before closing this article, it is important to return to its origin, that is, my tribute to Jerzy Litwin.
A researcher in nautical archaeology, Jerzy Litwin is surely that, as he is also in the fields of
maritime history, of nautical ethnography and of museography in so far as he is Director of the
National Maritime Museum, Gdańsk. But he is also a technician of naval architecture from his
initial university training not far from the historic shipyards of Gdańsk, which have played such
an important role in the ancient and modern history of the city and of Poland. It is probable
that that technical culture acquired by Jerzy Litwin enriched his literary culture as a historian of
naval architecture of past times, that of the Middle Ages in particular, as an archaeologist, and
of present times as an ethnographer. His work on the traditional boats of the rivers and coasts
of Poland, the published version of his monograph28 , represents in this respect a remarkable
testimony to the importance of the Polish nautical patrimony, the architectural memory of which
Jerzy Litwin gathered in the years 1973-1988.
It is in a certain sense a double culture, technical and historical, of the same nature that unites
the scientific works of Jerzy Litwin and François Beaudouin. Other bonds link them, too. Both
are men of museums who, by their culture formed by the technical facts of naval architecture and
to those of its history, have marked their respective museum institutions with a strong personal
imprint. Besides, Litwin and Beaudouin were “initiators” who, in the decade 1970-1980, revived
the study, conservation and re-evaluation of the nautical patrimony, maritime and fluvial, of
their countries. It is not by chance that during the first colloquium organised at Nantes (France)
in 1992 by the Ministry of Culture on the French maritime and fluvial patrimony, Jerzy Litwin
was, with Octávio Lixa Filgueiras from Portugal, one of just two foreign researchers to have been
invited to present a paper on nautical patrimony29. And of course, François Beaudouin, was also
a participant at this colloquium.
Thus, through that reflection on the boats as “actors and historical testimony”, inspired by
the works of François Beaudouin, I pay tribute to the scientific work, a long way from being
completed, and to the intellectual heritage, striking but still growing, of Jerzy Litwin.
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The Norwegian herring export to Prussia
during the nineteenth century.1

A

t the beginning of the nineteenth century, Stavanger was a cramped and grubby small town.
The almost 2,000 inhabitants made a living mainly from the transport of local goods, a little
fishing, handicrafts, and odd jobs. Economic activity was marginal and population growth stood
still. Only a few merchant families were occupied with trade and shipping on a permanent basis
that gave economic returns. Stavanger stood completely in the shadow of Bergen in the north.
In the rest of southwest Norway people lived on isolated smallholdings. Most of these farms were
difficult to work and gave poor returns; tenant farmers occupied almost half of these. On the
coast the standards of living were terrible because the fisheries had failed completely. Only in
coastal towns such as Sogndalstrand and Egersund were there densely populated areas that were
noticeable in the otherwise barren landscape.
But then something really dramatic happened. Only a couple of generations later, in 1875,
Stavanger had over 20,000 inhabitants and had for some time been Norway’s fourth largest town
where trade, shipping and commerce were in full bloom. The town’s shipping fleet comprised of
640 vessels and was the second largest in the country.
Sogndalstrand, Egersund and the new towns Sandnes, Skudeneshavn, Kopervik and
Haugesund had a combined population of 11,000 people. And here too trade, handicrafts and
shipping blossomed, as they did in many places along the shores of the fjord districts. In rural
communities nearly all of the farmers had now become owners of their smallholdings.
Southwest Norway was completely transformed in the period 1820-1870 from being a poor,
stagnant, subsistence society to a vigorous, lively and outward looking capitalist trading society.
The economic turnaround and population growth in this period is without parallel in the region’s
history. The main reason for the revolution was a small shoaling fish appearing in “immense
swarms”2 , spring herring. Herring, herring trade and herring exports provided the basis for
a remarkable economic growth and a hectic urbanisation process. “In west Norway the herring
and herring exports drove the first wedge into the barter economy.”3 Stavanger became the centre
of it all.
For the first time in history, both the town patricians and fishermen-farmers acquired access
to a rich resource of a staple product that could be sold profitably and form the basis for economic
growth. Absolutely anyone could become a “speculator” with just a few fish barrels and make
a fortune. Of equal importance was the development of a market for herring, not only in the
domestic market, but also especially in the Baltic Sea region where the demand was apparently
insatiable. The possibilities were endless and the conditions were auspicious.
1

2
3

This paper is a shortened and revised version of my article “Med havets sølv på Planke-Kina”, Stavanger Museum Yearbook
(1992), 6-60. Kate Newland, Museum Stavanger, translated the text from the Norwegian.
Anton M. Schweigaard, Norges Statistik (Christiania: 1840), 102.
Klaus Sunnanå, „Fisket og den økonomiske utvikling på Vestlandet i fyrre hundradåret”, in Syn og Segn 1934 (Oslo: 1834), 183.
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Königsberg
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Ports involved in the herring trade in the mid-19th century.

At the end of the 1700s there had been a prolific herring fishery in the Baltic Sea and on
the Swedish west coast, but just as the herring shoals disappeared from that area, there was
an influx on the southwest coast of Norway. 1808 is the year that marks the end of “The great
herring period”4 in the east, at the same time beginning in the west. The inhabitants of southwest
Norway had suddenly acquired access to a source of a staple food that was easy to trade in, both
at home and overseas. Once the Napoleonic wars were ended and trade embargoes were lifted,
then Norwegian herring was able to become the daily fare in Sweden, Prussia and Russia as
well. “An unbelievable quantity of food fit for human consumption”5 was distributed across the
nation, and, not least, abroad. Salted herring was a relatively cheap but nutritious foodstuff for
the common people, not only along the coast but also far into the interior via inland waterways.
The export
By the middle of the century, between 500,000 and 700,00 barrels of salted spring herring were
shipped out from southern and western Norway every year. In 1850, for example, 240,000
barrels were cleared through customs from Stavanger; 190,000 barrels from Bergen and 21,000
from Egersund and Sokndal combined. Other towns from Flekkefjord in the south to Ålesund
in the north accounted for the remainder. Of this total export, well over half a million barrels,
205,000 went to Sweden, 160,000 to Russia and 135,000 to Prussia.6 After timber, salted herring
was clearly Norway’s most important exported produce, and from the southwest coast, more or
less the only export.
4
5

6

Johan Petterson, Den svenska Skagerrakkustens fiskebebyggelse (Lund:1953), 158.
G.P. Blom, „Bemærkninger paa en Reise i den nordre Deel af Bergens Stift i Sommeren 1823”, in Budstikken (Christiania:
1825), 15-22, Column 153.
Statistics Norway: NOS C. No.3 Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart, (Christiania:1850) Table 2.
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Herring was undoubtedly the most important export commodity in this period both to
Norway’s Alliance partner Sweden and to the Great Powers of Prussia and Russia. Herring
represented three quarters of the combined value of Norway’s exports to Sweden as recently as
1866, the spring herring alone accounting for 68% in that year. Of commerce with Russia, the
combined export value of herring was 91%, of which 86% was spring herring. Herring exports
made up 93% of the value of the entire Norwegian export to Prussia, 60% from spring herring.7
The vessels
As soon as the winter storms had abated, and whilst the fish also departed at the end of the
season, work began on preparing and loading the herring ships. The first left port in March, by
which time the ice had usually melted in the Baltic Sea. The export season continued throughout
the summer and lasted as long as the catch and the climate allowed. The majority of vessels
returned in October, in good time before the winter set in, although it was by no means unusual
that some vessels were taken by surprise by ice in the Baltic Sea and had to lay over until the
following spring. It was common for vessels to make one or two round trips in the course of a
season, whilst some managed three or four. As a backload the ships willingly took a shipment of
corn, for which there was a huge demand in Norway. In this way a very lucrative two-way trade
developed.
The majority of the vessels that sailed with herring from Stavanger belonged to that port, but
Swedish, Dutch and Russian ships also took part in the trade.
Table 1. Herring trade from Stavanger in 1850: Vessels home port, number of customs clearances
and cargoes.8
Vessel home ports

Customs clearances

Barrels

Stavanger

429

184,878

Norway, other ports

8

5,896

Netherlands

16

17,044

Sweden

39

14,080

Russia

13

11,393

Other

6

5,355

Total

511

238,646

In 1850 almost 240,000 barrels of herring were shipped out of Stavanger in more than 500 shiploads. Stavanger vessels represented 84% of the custom clearances and they transported 77.5% of
the entire export volume. More than half of all tonnage in the Stavanger customs district sailed
to the Baltic Sea during the summer. In addition some Dutchmen, Swedes and Russians took part
in the trade with their own vessels.
The markets
Looking at the entire period from 1835 to 1870 as a whole, 39% of Norwegian herring exports
were sent to Sweden, 28% to Russia and 25% to Prussia.9 The proportion arriving in each country
naturally varied from year to year, depending on market demand and prices. Stavanger vessels
dominated the trade to Sweden and Prussia. For the Russian market, however, vessels from Bergen
and the Netherlands were equally active.

7
8
9

Statistics Norway: NOS C. No.3 Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart, (Christiania:1867) Table 30.
Stavanger Customs Book 1850, Stavanger State Archive.
Statistics Norway: NOS C. No.3 Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart, (Christiania:1835-1870).
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Table 2: Herring exports fromStavanger in 1850; the most important ports of arrival.10
Number of barrels

%

SWEDEN: Gothenburg

45.976

19.3

Norrköping

6.579

2.8

Stockholm

6.471

2.7

PRUSSIA: Königsberg

37.834

15.9

Danzig

33.006

13.8

Memel

11.573

4.8

RUSSIA: Riga

24.498

10.3

Libau

11.511

4.8

Reval

9.130

3.8

St. Petersburg

7.171

3.0

In the following we will look more closely at imports of Norwegian herring in the three most
important ports of the Prussian market: Danzig, Königsberg and Memel.
Danzig
After Gothenburg and Königsberg, Danzig was the most important market for the Stavanger
herring export. By the middle of the 1800s the city had a population of 80,000 and was capital
of the province of Prussia, part of the kingdom of the same name. Danzig had an enormous
hinterland, an “excellent harbour” and an “unusually lively trade”. The navigable waterways
stretched over most of modern Poland and far into Belarus. The port’s most significant export
was grain, especially wheat and rye, and herring was considered one of the most important
import goods.11
For the trading crews from the barren coast of western Norway, Danzig must have been an
impressive sight. And if the opportunity arose for an outing, it was not only the city itself that
attracted attention. A sloop owner from north of Stavanger reported: “We hired an old drunk of
a skipper in Stavanger and we sailed to Danzig and sold herring and loaded rye for the return.
Aye, they’re not short of rye down there! There was one Sunday when we went inland just for the
fun of it, and the road went along a field of rye; nice and flat it was, and the field just went on and
on - God knows where it ended because we got tired of walking. But the rye field just went on!”12
Table 3. Import of Norwegian herring on Norwegian vessels in Danzig: number of arrivals and
barrels for selected years.13
1834
From:

arrivals

1841

barrels

Farsund
Flekkefjord

10
11
12
13

1850

arrivals

arrivals
7

10

3,335

7

4

Sokndal

6

2,196

1

2

Egersund

4

1,528

6

Stavanger Customs Book 1850, Stavanger State Archive.
H.A. Martensen, Haandbog for Skippere og Søehandlende (København:1822), 173.
H. Huglen, p. 38.
Swedish-Norwegian Consul in Danzig: annual reports on arriving vessels. The Swedish Ministry of Foreign Affairs, Swedish
State Archive, Stockholm. Microfilm at Bergen Maritime Museum.
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Stavanger

31

12,023

78

Skudeneshavn
Bergen
Other ports
Total arrivals

87
2

3

2,028

5

2,220

63

Total barrels

3
5

2

107

97

23,330 ca. 50,000

ca. 38,000

Around the middle of the nineteenth century Danzig imported 40,000 to 50,000 barrels of
Norwegian herring every year. The most striking feature about the imports to Danzig was that
almost all the herring came from Stavanger, and in 1850 around 90% was supplied by Stavanger
ships. Not a single vessel came from Bergen that year, despite the fact that Bergen exported
almost as much herring as Stavanger. In addition to the Norwegian vessels covered in Table 3,
some non-Norwegian vessels also took the same route with herring cargoes. For example, three
Dutch ships sailed from Stavanger to Danzig in 1841 with a combined load of 2,300 barrels of
herring, whilst in 1850 no foreign vessels undertook this voyage.
Of the skippers who plied the herring trade to Danzig in 1850, there were eight that made
two round trips; two made three trips and one managed as many as five voyages in the course of
the season. Johan Gjemre, one of the many Stavanger skippers who was a regular on this route,
set this record. From 1834 and in the following 20 years he sailed to the Baltic Sea with herring
every summer. He delivered to Danzig as a rule, but also sailed to Swedish harbours and to Riga.
In 1850 he commanded the 13-year-old sloop Jonantha. Skipper Gjemre started the season with
a voyage to Kalmar on 25 March. He had 434 barrels of herring in the hold. After unloading he
must have crossed the Baltic Sea with ballast, since on 19 May he received customs clearance
from Danzig with a cargo of corn bound for Stavanger. He departed from home again on 1 June
with 435 barrels, arriving in Danzig for the second time on 21 June, this time with herring. The
same pattern was repeated a further three times in the course of the season, and each time he
returned with a shipment of corn. Johan Gjemre thus made a grand total of five Baltic Sea voyages
with herring between the end of March and the end of October 1850. Five years later he was
considered to be one of the best skippers in town, but despite being always “ready to sail for the
Baltic” he took a new and quite special position after being offered the captaincy of Stavanger’s
first paddle wheel steamer, the Ryfylke.
The sloop Jonantha had a gross registered tonnage of 39.5 tons and could carry 435 barrels.
At the herring quay in Danzig she would have been typical of Norwegian vessels. Amongst the
97 arrivals in 1850 there were as many as 85 sloops, in other words almost 90% of the herring
cargoes arrived on small, single masted vessels. The remainder comprised 3 galeases, 8 schooners
and a brig. The average gross registered tonnage of all of these vessels was only 39.3 tons, which
corresponded to a hold capacity of just over 400 barrels.
Whilst Danzig was one of the most important ports of arrival for the spring herring, several
Stavanger vessels also sailed each year to destinations further west in Prussia; towns such as
Wolgast, Stettin, Kolberg and Stolpe. None of these had exceptional significance for herring
export from Stavanger as a whole, but Stettin imported relatively large amounts of Norwegian
herring, at in least in certain years. Stettin was in many ways the port for Berlin and there is every
indication that in that city the greatest demand was for fat herring, which had a far superior
quality to spring herring.14 Unfortunately documentary sources from Stettin are so incomplete
that they do not provide the basis for a closer examination of herring exports from Norway in
this period. In any case, it was further to the east that the really big markets were to be found.
14

Swedish-Norwegian Consul in Stettin 1856: annual reports on arriving vessels. The Swedish Ministry of Foreign Affairs,
Swedish State Archive, Stockholm. Microfilm at Bergen Maritime Museum. The main herring import from Norway that
year came in October and November, and from Bergen and Trondheim, which indicates fat herring.
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Königsberg and Pillau
Königsberg was an equally important market for herring as Danzig, and also a larger city with
over 100,000 inhabitants around the middle of the nineteenth century. Königsberg was the
capital of the original Prussian state and an important hub for communication and trade, lying
“within one of Europe’s most fertile corn fields”.15 The city itself was more than 60 km from the
Baltic coast on the northern margins of the great Vistula Lagoon. For this reason, it was mainly
Pillau on the coast, which served as the commercial port for Königsberg in the 1800s.
At the seaward approach to the Vistula Lagoon, Pillau had a particularly strategic position as
a seaport. Its location at the end of a long sandspit, however, restricted extensive urbanisation. In
the mid nineteenth century, Pillau had a population of only 3,000 or so.
At that time, 60-140 Norwegian herring vessels were arriving every summer and in good
years more than 60,000 barrels were imported. It was not uncommon that as much as half of this
cargo was re-exported to Russia, along the great rivers during the summer and overland by horse
and sledge during the winter.16 As a result, the conditions for sledge-borne transport to Russia had
a significant impact on herring prices in Königsberg.
Table 4. Import of Norwegian herring on Norwegian vessels to Königsberg/Pillau. Number of
arrivals and number of barrels for selected years.17
1834
From:

1841
arrivals

1856

arrivals

arrivals

barrels

6

4

1

331

7

13

7

2,482

26

10

10

4

2,031

Sokndal

1

7

4

2

682

Egersund

1

3

3

1,101

Stavanger

7

52

82

18

10,165

6

2,644

19

10

9

16

8,676

2

1

4

7

3,958

64

Mandal

arrivals

1850

4

Farsund
Flekkefjord

Haugesund
Bergen
Other ports
Total arrivals

60

96

126

Total barrels

ca. 23,000

40,629

61,970

32,373

During some summers a Norwegian herring vessel would arrive in Pillau almost daily. In the
1830s the majority of ships arrived from southern Norway, since the most important fishing
ground was off the coast of Flekkefjord. But even as the fish migrated northwards again, many
skippers still preferred to clear customs in southern Norway. This was certainly the case for those
with homeports in Mandal, Farsund and Flekkefjord, but many skippers from further west also
chose to sail down the coast to one of the south coast ports before heading out to sea.18
Ships sailing to Pillau were generally larger than those sailing to Danzig. By the middle of the
century the average size was almost 50 register tons, corresponding to a load capacity of at least
500 barrels. Vessels from Bergen and Stavanger were typically larger, whilst those from southern
Norway were considerably smaller and seldom held cargoes of more than 400 barrels.
15
16
17

18

H.A. Martensen, Haandbog for Skippere og Søehandlende (København:1822), 219.
Statistics Norway: NOS C. No.3 Tabeller vedkommende Norges Handel og Skibsfart, (Christiania:1867), Table 30.
Swedish-Norwegian Consul in Königsberg: annual reports on arriving vessels. The Swedish Ministry of Foreign Affairs,
Swedish State Archive, Stockholm. Microfilm at Bergen Maritime Museum.
F.A. Krog, „Oeconomisk-statistiske Efterretninger om Skudesnæs Præstegjeld i Stavanger Amt”, in Budstikken (Christiania:
1817) 27-30, Column 223.
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Of the 96 Norwegian herring vessels arriving in Pillau in 1841, 73 returned directly to Norway
with a backload. Collectively they carried home 34,100 barrels of rye, 660 barrels of wheat and
1,540 barrels of peas. Of the cargoes taken directly as backload, the volume of grain alone was
almost equal to the entire volume of herring entering Pillau on Norwegian vessels that year.
There were many familiar faces in Pillau too, as some vessels made several calls during the
course of a season. In 1850 three particular sloops from Stavanger were the most regular guests
amongst the herring ships. The first to arrive was the Stavanger of 35.5 register tons, which cleared
customs in her homeport with 509 barrels on board. The ship was six years old and owned by
Danqvart Normann, who had made a career as a merchant in Stavanger after having himself
sailed as a herring skipper to the Baltic Sea. The Stavanger’s skipper was Andreas Hage Michelsen
and his crew consisted of a mate, two able bodied seamen and a hired hand. In addition to his
three round trips to Pillau that summer, he also managed a voyage to Norrköping. The second
sloop was also named after the place where it was built, Egersunderen. It belonged to Andreas
Sømme who was one of Stavanger’s biggest herring exporters. Torger Larsen commanded the
eight-year-old vessel, which had a capacity of almost 400 barrels. After three visits to Pillau he
also paid one call to Danzig in the autumn of 1850. The third Stavanger sloop which delivered
three cargoes of herring to Pillau that year was the Phøbus of 38.5 register tons, also owned by
Andreas Sømme and commanded by Ole Sømme Weibell.
All three of these vessels made several passages to Prussia with herring every summer. Whilst
the Stavanger sailed as a rule to Danzig and Pillau, the Egersunderen and Phøbus sometimes
visited Memel, the northernmost town in Eastern Prussia.
The Consul’s lists from Pillau also provide summary figures on the import of Norwegian
herring on vessels of other nationalities. These indicate that foreign vessels accounted for a very
large proportion of the freight market in the 1830s and the first half of the following decade.
During that period Danish and Dutch ships carried about one third of the Norwegian herring
exports to Pillau. The total import of Norwegian herring into Pillau was therefore significantly
larger than shown in Table 4 for the first two years; as much as 46,000 barrels in 1834 and 59,000
barrels in 1841. Towards the middle of the century, however, the foreign share in the trade fell
quickly and Norwegian vessels took control of the entire market. It is reasonable to suppose that
this development was a result of Norwegian exporters investing heavily in their own fleet so that
they could finance the entire venture. The Stavanger fleet grew rapidly in this period, especially
with vessels employed in this trade. Whilst foreigners had transported almost 15% of the herring
exports from Stavanger to Prussia in 1840, the towns’ own vessels had taken over the entire
market by the following decade.
Memel
Memel was a considerably smaller city than Königsberg and Danzig, but nonetheless one of the
customary destinations for Norwegian herring ships. Memel in the 1800s, with its approximately
15,000 inhabitants, lay close to the border with Russia. It had a large, natural harbour at the
entrance to the Courland Lagoon and a river system that stretched almost to Minsk. Memel was
primarily a city of commerce, exporting large volumes of grain and timber and supplying its
extensive hinterland with, amongst other things, Norwegian herring.
In around the middle of the nineteenth century, 20-50 Norwegian herring ships would arrive
in Memel every summer. Import volumes were ordinarily in the order of 12,000 to 15,000 barrels,
but considerably more in years when there was an increase in demand over the border in Russia.
For example, 1849 was a peak year when an impressive 98 shiploads were imported to Memel.
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Table 5. Import of Norwegian herring on Norwegian vessels to Memel. Number of arrivals and
number of barrels for selected years.19
1834
from:
Mandal

1841

arrivals

arrivals
2

1856

arrivals

arrivals

1

Farsund
Flekkefjord

1850

2

1

1

2

1

Egersund

2

Stavanger

18

17

26

10

4

1

3

5

Bergen
Other ports

3

1

2

1

Total arrivals

31

23

33

16

Total barrels

13,988

10,717

14,360

6,694

The majority of herring vessels unloading in Memel came from Stavanger. As in Danzig, shipments
from other Norwegian herring ports were few and far between, but towards the middle of the
1840s there was a considerable quantity of Norwegian herring arriving on ships from other
nations. In some summer seasons non-Norwegian vessels accounted for as much as 40% of the
whole market for Norwegian herring.
In the 1850 season the average capacity of Norwegian herring ships in Memel was only 39
register tons, smaller in fact than in Pillau, though there were no significant differences between
Stavanger vessels and those from other ports. From this we can establish that imports from
Stavanger made up around three quarters of the entire market volume in Memel by the middle
of the century. In other words, Stavanger exporters by this time had captured two thirds of the
market for Norwegian herring in Königsberg, three quarters in Memel and almost 90% in Danzig.
One of the skippers who sailed most frequently to Memel was Tobias Madsen of Stavanger.
He was undoubtedly one of the most experienced Baltic Sea skippers as he figures prominently in
sources from Prussia and Russia from the time he became a licensed skipper in March 1841 until
the mid-1850s. As early as his first season as skipper he sailed Eilert Sømmes’ brig Melia to Riga
and Narva. Two years later he was persuaded to sign on as a sloop skipper with Erik Berentsen,
one of Stavanger’s new merchants who made a great success in the herring export market of the
1840s. Berentsen had acquired his own vessel specifically for this trade, the Anne Catherine of
40.5 register tons.20 Tobias Madsen and the Anne Catherine sailed each year bound for Danzig
and Memel, making four successful round-trips in 1850. After first clearing customs on 20 April
with 466 barrels of herring, he arrived in Memel on 5 May. Ten days later he set sail for home
with a cargo of rye, a backload that all Norwegian vessels took on board from that area. On 3
June he sailed again with 470 barrels of herring and arrived in Memel on 19 June. After another
ten days in port, he returned once more with a cargo of rye. The next voyage began on 26 July
and delivered 469 barrels to Danzig, before the season ended with yet another trip to Memel on
14 September. As one of the last vessels of the season, the Anne Catherine cleared customs with
her third cargo of rye from Memel on 19 October.
The regular passage of the Anne Catherine was by no means representative of all the Norwegian
herring ships plying trade in Memel. In 1850 there were only three other vessels that made more
than one voyage. All of these sailed from Stavanger and had their homeport there. They each
unloaded twice in Memel in the course of the season and as such were certainly amongst the
19

20

Swedish-Norwegian Consul in Memel: annual reports on arriving vessels. The Swedish Ministry of Foreign Affairs, Swedish
State Archive, Stockholm. Microfilm at Bergen Maritime Museum.
Stavanger Customs Book 1850, Stavanger State Archive.
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regulars on the Baltic Sea route. One of the ships was the sloop Alette owned by Erik Berentsen’s
brother Michael and commanded by Hans Westen. After his two trips to Memel with Alette,
Westen managed further two trips to Gothenburg before the end of season.
The herring trade between Stavanger and Memel led also to the formation of other relationships
within the maritime milieus of the two cities. When, for the first time, someone in Stavanger
ordered a new built ship abroad, the contract went to Memel. In 1840 Jonas Schanche Monsen,
along with three of his relatives, placed the order and commissioned a brig of 210 register tons.
When the ship was launched the following year, it was named after Monsen’s father-in-law and
called Jonas Gabrielsen. The brig Jonas Gabrielsen plied its trade both in the Mediterranean and
the Baltic Sea before it was wrecked off Bornholm in 1873. Incidentally, Monsen’s maternal uncle
Gabriel Jonasen of Sandnes must have been one of the true pioneers amongst herring skippers
of the period. As early as 1809, during the Continental Blockade, he was captured by an English
battleship off southern Norway whilst sailing eastwards with a cargo of herring. He ended up in
prison in England, together with thousands of other Norwegian mariners.
At the herring quays of Memel it would have been possible to encounter the small vessels
of Berentsen, Berner and Monsen; three of the merchant families that moved into Stavanger in
the first half of the century and who quickly made their way up to become some of the biggest
in the business. They were typical of the entrepreneurs who specialised in the herring trade and
gradually formed a new and dynamic middle class in the city.
Summary
The spring herring from southern and western Norway was the country’s most important export
product throughout the first half of the nineteenth century and almost the only domestic goods
that found a market in Sweden, Prussia and Russia. The annual and enormously rich spring
herring fishery from 1808 to 1870 lay the foundations for a shipping industry that comprised
hundreds of vessels, and which operated routes between southwest Norway to the west coast of
Sweden and across the Baltic Sea as far north as St. Petersburg.
The spring herring export reached its peak in the 1840s and more than 700,000 barrels were
traded in some seasons. In round figures we can say that Sweden, Prussia and Russia each took
roughly one third of the exports. Throughout the Baltic Sea area salted herring had long been
daily fare for the ordinary man and woman, and the demand was seemingly insatiable.
Around the middle of the nineteenth century, the ports of Danzig and Königsberg received
approximately one hundred Norwegian herring vessels each summer and the import volumes
could exceed 60,000 barrels in the course of a season. Memel imported between 10,000 and
15,000 barrels of herring each summer.
The herring fishery, the trade and the export laid the foundation for a dramatic transformation
in the entire social structure of southwest Norway. Farmers took part in the fishing and acquired
access to ready money that could be invested in farmland. Tenant farmers became freeholders.
Stavanger became the centre of the herring trade and transport to the Baltic Sea. The number of
inhabitants increased by a factor of almost ten in only fifty years. That was all the time it took
to transform a cramped and grubby small town into a lively centre for trade and shipping. The
significance of spring herring for southwest Norway’s economic development in the nineteenth
century can hardly be overestimated. The demand for salted herring in Prussia was fundamental
to the development of prosperity in Norway.
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Początki bydgoskiego muzealnictwa

M

uzeum Bydgoskie, jako pełnoprawna i autonomiczna instytucja, choć zależna od magistratu jako organizatora, zostało powołane 5 sierpnia 1923 roku. Akt utworzenia podpisało szereg lokalnych osobistości, na czele z ówczesnym prezydentem Bernardem Śliwińskim,
ale także minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Głąbiński. Obydwaj
dostojnicy uświetnili uroczystość otwarcia Muzeum. Na potrzeby placówki miasto przekazało
narożną kamienicę w pierzei zachodniej Rynku, po stronie północnej, z wejściem od ul. Farnej.
Ta pierwsza siedziba została unicestwiona w 1940 roku przez niemieckie władze okupacyjne podczas rozbiórki całego zachodniego bloku zabudowy przyrynkowej – wraz z sąsiednim kościołem
pojezuickim i dalej po stronie południowej znajdującymi się kolejnymi dwiema kamienicami.
W skład pierwszego zasobu muzealnego weszły także pozostałości zbiorów, gromadzonych wcześniej przez niemieckie jeszcze towarzystwa naukowe, z myślą o utworzeniu Muzeum Miejskiego.
W dotychczasowych publikacjach i relacjach utarło się wiązać początki tych bydgoskich
zbiorów muzealnych z powstaniem Towarzystwa Historycznego w 1880 roku. Jednak bliższa
kwerenda pozwala na korektę tego poglądu. Można domniemywać, że zbiory, scalone na początku XX wieku, gromadziły dwa stowarzyszenia naukowe: oprócz wspomnianego Towarzystwa
Historycznego także Towarzystwo Przyrodnicze (Naturwissenschaftlicher Verein), założone
11 listopada 1865, a więc znacznie wcześniej. Niestety, brak publikacji dotyczących kształtowania tej kolekcji, brak drukowanych sprawozdań; nie zachowały się także żadne materiały archiwalne1. Jednakże w latach 90. XIX wieku, zapewne w 1890 roku, ukazał się „Przewodnik po
zbiorach...”2 , będący właściwie spisem zabytków, rodzajem skrótowego katalogu. Oprócz okazów
przyrodniczych sporą grupę obiektów stanowiły artefakty etnograficzne, a właściwie etnologiczne. Przewodnik ten dzieli się na dwie części, obydwie złożone inną czcionką, jakby oddzielnie
przygotowane. Jedynie tytuły obu części: „Etnographie” i „Naturwissenschaft” złożone zostały
takim samym fontem. Pierwsza część obejmuje 184 pozycje, przy czym przedmiotów jest więcej,
gdyż pod niektórymi numerami występuje po kilka, a nawet kilkanaście egzemplarzy analogicznych jak się zdaje artefaktów; np. pod nr 10–24 zapisano strzały w łącznej liczbie 52 sztuk,
zarówno pojedynczych, po dwie, trzy, cztery, a nawet dwanaście i dwa razy po trzynaście strzał
w ramach jednej pozycji katalogowej. Podstawą podziału tego materiału był zarówno kształt, jak
i odrębne pochodzenie poszczególnych muzealiów, a więc czynnik typologiczny i proweniencyjny. Cały materiał w tym wykazie jest stosunkowo wymieszany, choć niższe numery zajmuje
1

2

Artykuł powstał w wyniku podjętych badań w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do roku 1918):
wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej”, realizowanego w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu,
a finansowanego przez Narodowy Program Rozwoju Humanistyki jako grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
(kierownik grantu dr hab. Tomasz de Rosset, prof. UMK), a także na gruncie refleksji nad przeszłością własnej instytucji
muzealnej.
Materiały dotyczące towarzystw naukowych i artystycznych, czynnych w Bydgoszczy w 2. połowie XIX i na początku XX
wieku i akta przez nie wytworzone przechowywane są w Archiwum Państwowym w Bydgoszczy, zespół 476: Niemieckie
Towarzystwo Sztuki i Wiedzy.
V. [Viktor] Jasiak, Führer durch das etnographische und naturwissenschaftliche Museum, Bromberg, bdw (zapewne 1893).
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przede wszystkim broń; dalej wyróżnić można przedmioty kultowe (figurki bóstw), tkaniny, instrumenty muzyczne, biżuterię i ozdoby oraz elementy ubioru; czasem analogiczne przedmioty
umieszczone są pod odległymi od siebie numerami, jak harfy – nr 128, 145, tyle że jedna z Nubii,
druga z Gabonu. Reprezentowane są różne kultury, od Ameryki południowej, przez Afrykę, Azję
po Oceanię; dominują okazy afrykańskie, dalekowschodnie i z wysp Pacyfiku. Tę część zamyka
113 fotografii zapisanych zbiorczo pod dwoma numerami, 183 i 184.
Druga część wykazu obejmuje naturalia zapisane pod numerami 185–485. Wymienione są
tu rozmaite okazy botaniczne i zoologiczne, występujące tylko pod nazwą gatunkową, w części uzupełnioną o nazwę łacińską, rzadko z określeniem pochodzenia, np. skorpion afrykański,
nr 219, skorpion mórz południowych, nr 220. Prawie wyłącznie pod poszczególnymi numerami
zapisywano okazy pojedyncze; sporadycznie liczniejsze, np. trzy małe afrykańskie węże, nr 425,
a nawet bez podania liczby, np. motyle rodzime (hiesige Schmetterlinge), nr 235, rodzime chrząszcze, nr 236, obce chrząszcze (ausländische Käfer), nr 237–238 lub „w większości obce motyle”
(meist ausländische Schmetterlinge), nr 241; trochę muszli, sporo korali, mało roślin, pod koniec
wykazu gąbki. Wreszcie pod ostatnimi numerami, 476–485, zapisano liczne wizerunki malowane roślin (łącznie 144), kolorowane miedzioryty z owocami (34) i roślinami (155), drukowane
ilustracje roślin (113), pięć zeszytów serii Flora danica z barwnymi miedziorytami, publikację
Botanica pharmacentica ze 100 kolorowanymi miedziorytami, pod przedostatnim numerem nieskonkretyzowaną liczbę miedziorytów z roślinami, a pod ostatnim – zbiorczo 300 kolorowanych
miedziorytów z wizerunkami roślin.
Nie do końca jest jasny status prawny tego zbioru. Na okładce „przewodnika”-katalogu widnieje adres, tożsamy z miejscem zamieszkania autora: „Schwedenberg-Strasse No. 5” (obecnie
ul. Ks. Jana Skorpuki na Szwederowie). Zapewne była to prywatna kolekcja nauczyciela Szkoły
Realnej Wiktora Jasiaka, zakupiona przez władze miejskie w 1904 roku3. Stało się to już po
utworzeniu w 1902 roku nowego Niemieckiego Stowarzyszenia Sztuki i Nauki w Bydgoszczy
(Deutsche Gesellschaft für Kunst und Wissenschaft in Bromberg), do którego inkorporowano na
prawach Wydziałów (Abteilungen) dotychczas autonomicznie działające towarzystwa naukowe
i artystyczne4.
Większość z tej etnograficzno-przyrodniczej kolekcji uległa po 1919 roku rozproszeniu; tylko
nieliczne zostały wpisane do nowo założonego w tym celu inwentarza bydgoskiego Muzeum
Miejskiego. Muzeum wprowadziło szereg niewielkich objętościowo inwentarzy dla poszczególnych rodzajów zbiorów5, w tym jeden zatytułowany: „Zbiory afrykańskie”. Wpisy doń są lakoniczne, nie jest podana nawet data założenia tego inwentarza. Zawiera on 130 pozycji; pod
dodatkowym nr. 131 wpisana została skóra węża, jako dar p. Natalii Morozowiczowej od jej
syna Tadeusza z Brazylii, z datą 29 XI 1934. Żaden z tych okazów nie zachował się do naszych
czasów6. Wątek ten podejmę ponownie w planowanej rozprawie poświęconej zbiorom Muzeum
Miejskiego z lat 1923–1939.
3

4

5
6

Anna Perlińska, Przegląd źródeł do dziejów Bydgoszczy z okresu zaboru pruskiego, „Kronika Bydgoska”, t. XVII, 1995
(Bydgoszcz 1996), s. 189-218, tu: s. 199; natomiast zdaniem Jerzego Wojciaka były to zbiory Towarzystwa przyrodniczego,
zob. Oświata, kultura i sztuka w latach 1850–1914, [w:] Historia Bydgoszczy, red. Marian Biskup, T. I: Do roku 1920,
Warszawa–Poznań 1991, s. 597.
Zebranie wstępne, przygotowawcze przeprowadzono 21 III 1902, utworzenie tymczasowego Zarządu i przyjęcie pierwszego
statutu nastąpiło 23 VI, 20 X 1902 zorganizowano pierwszy publiczny wykład, por. 25 Jahre Deutsche Gesellschaft für
Kunst und Wissenschaft in Bromberg, [bmw, Bydgoszcz] 1927, s. 13–14.
Niektóre z nich zachowane w Dziale Inwentaryzacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Zofia Baranowska-Malewska, Zbiór egzotyczny w Muzeum Miejskiem w Bydgoszczy, „Przegląd Bydgoski”, R. II, 1934, z. 1-2,
s. 93-96, zwł. s. 93. Autorka pisze o znajdującym się w Muzeum Miejskim zbiorze afrykańskim, liczącym „kilkadziesiąt
zabytków kultury murzyńskiej, pochodzących przeważnie z Kamerunu”, będących częścią „wcale pokaźnej kolekcji
egzotycznej, jaką w 1894 przywiózł był jeden z kolonialnych urzędników niemieckich”. Pisze też, że część przyrodnicza
zachowała się w bydgoskim muzeum (zatem przynajmniej do 1934 roku); cytowany natomiast inwentarz zbiorów
afrykańskich nie odpowiada ściśle żadnemu z tych dwóch zespołów. Sporo w tym wszystkim niejasności. Ponadto: albo
Wiktor Jasiak wszedł w posiadanie tej kolekcji afrykańskiej, przywiezionej przez niemieckiego urzędnika kolonialnego, lub
też były to początkowo odrębne kolekcje, dopiero później scalone (i może powiązane z Towarzystwem Przyrodniczym).
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Z punktu widzenia ciągłości tematycznej zbiorów za najistotniejszą w rozważaniach nad
prehistorią bydgoskiego muzealnictwa należy uznać kolekcję zgromadzoną przez Towarzystwo
Historyczne w Bydgoszczy (Historischer Verein zu Bromberg), którą to nazwę po pięciu latach zmieniono na: Bydgoskie Towarzystwo Historyczne dla obwodu noteckiego (Bromberger
Historischer Verein für den Netzedistrikt); wreszcie decyzją Zarządu z 16 XI 1888 zmodyfikowano nazwę na Historische Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg. Sytuacja źródłowa jest dla tych zbiorów zdecydowanie korzystniejsza. Zachował się inwentarz, publikowane
sprawozdania, a także szereg materiałów archiwalnych, dotyczących działalności Towarzystwa7.
Impulsem dla jego powstania był niewątpliwie szybki wówczas i prężny rozwój Bydgoszczy, nie
tylko jako ośrodka administracyjnego, gospodarczego (w tym komunikacyjnego) czy edukacyjnego. Rozrastające się miasto i coraz liczniejsza warstwa zamożnego mieszczaństwa o wzrastających
aspiracjach kulturalnych prowadziły do rozwoju różnorodnych form aktywności. Wspomnieć
można różne inicjatywy muzyczne, zwłaszcza silny ruch śpiewaczy czy indywidualne kameralne muzykowanie, a także rozwój rozmaitych przedsięwzięć teatralnych. Powstawały też wówczas towarzystwa naukowe. Najstarszym z nich na gruncie bydgoskim jest – co nieprzypadkowe
z racji wspomnianego prężnego rozwoju gospodarczego – Towarzystwo Techniczne (Technischer
Verein), założone 28 listopada 1857 i o kilka lat młodsze, wspomniane wyżej Towarzystwo
Przyrodnicze. Towarzystwo Historyczne powstało później, pod względem starszeństwa ustępując
wielobranżowym stowarzyszeniom polskim i niemieckim w Poznaniu czy Toruniu: Towarzystwu
Przyjaciół Nauk Poznańskiemu, założonemu 1857, od 1923 pod nazwą PTPN; Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst, powstałemu 15 października 1853, czy też Towarzystwu
Naukowemu w Toruniu, założonemu 16 grudnia 1875 roku. Aczkolwiek były one „wielodziałowe”, „wielobranżowe”, jednak główną, przodującą rolę odgrywały w nich wydziały czy sekcje
zajmujące się prehistorią, historią i dawną sztuką. Ale już niemieckie Towarzystwo Historyczne
Prowincji Poznańskiej (Historische Gesellschaft für Provinz Posen) zostało założone nieco później od bydgoskiego, 5 marca 1885 – za to z większym, jak się wydaje, rozmachem.
Specyfiką Bydgoszczy było swoiste opóźnienie na polu badań historycznych, uprawianych
początkowo raczej amatorsko i w sposób przyczynkarski, a zarazem równoległe istnienie kilku towarzystw, połączonych dopiero w 1902 roku w jedno wielowydziałowe stowarzyszenie. Ponadto,
w przeciwieństwie do Poznania i Torunia, ważnych ośrodków jeszcze w czasach Rzeczypospolitej
szlacheckiej – wprawdzie podupadłych w XVIII wieku, ale nadal aktywnych na wielu polach
– w Bydgoszczy brak było dwoistości polsko-niemieckiej, swoistej konkurencji pomiędzy towarzystwami i stowarzyszeniami analogicznymi z rzeczowego punktu widzenia, a jednak opozycyjnymi z punktu programowego, narodowego. Polskie towarzystwa działalność swą i niebagatelne osiągnięcia zawdzięczały aktywności przede wszystkim ziemiaństwa i duchowieństwa,
w znacznie mniejszym zakresie przedstawicieli wolnych zawodów, np. lekarzy; zatem oparte były
na osobach w miarę niezależnych, przynajmniej materialnie od administracyjnego aparatu państwowego, nie tylko niechętnego polskim inicjatywom narodowym, a wręcz nastawionego na
ich torpedowanie; pozwalało to na pewną swobodę działania8. Odwrotnie postępowano wobec
towarzystw niemieckich, które mogły liczyć na wsparcie, a przynajmniej przychylność władz;
w nich też szczególnie zaznaczyli się, oprócz urzędników, także nauczyciele, zwłaszcza gimnazjalni. Te towarzystwa miały zatem znacznie lepsze instytucjonalne możliwości oddziaływania
na społeczeństwo.
Bezpośrednim impulsem dla powstania bydgoskiego towarzystwa była wystawa rzemieślnicza zorganizowana latem 1879 roku. W dziale rzemiosła artystycznego eksponowano znaczącą
7
8

Archiwum Państwowe w Bydgoszczy, 476, Niemieckie Towarzystwo Sztuki i Wiedzy, sygn. 22–38: Towarzystwo Historyczne.
Por. np. uwagi Barbary Serczykowej odnośnie Towarzystwa Naukowego w Toruniu – pisze ona wręcz: „Zatrudnionym na
stanowiskach urzędników czy nauczycieli inteligentom polskim władze pruskie zabraniały udziału w stowarzyszeniach
polskich”. Podobnie było w całej dzielnicy pruskiej, na ziemiach Rzeczypospolitej inkorporowanych do Królestwa Prus
w wyniku rozbiorów Polski 1772-1795. Zob. B. Serczykowa, Zygmunt Działowski. 1843–1878, [w:] Działacze Towarzystwa
Naukowego w Toruniu 1875–1975, red. Marian Biskup, Warszawa–Poznań–Toruń 1975, s. 9–44, zwł. s. 35.
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liczbę zabytków prehistorycznych i historycznych, pochodzących z Bydgoszczy i okolicy. Zabytki
te, rozproszone po różnych zbiorach prywatnych, budziły zdumienie graniczące z niedowierzaniem, że obszar dystryktu noteckiego może kryć takie skarby. Konsekwentnie, kupiec i rajca miejski Hermann Franke, umysł pragmatyczny, zyskując wsparcie intelektualne w osobie dyrektora
Gimnazjum Królewskiego dr. Wilhelma Guttmanna, zaproponował utworzenie stowarzyszenia,
które doprowadziłoby do scalenia zbiorów w jednym miejscu, aby je zachować i umożliwić prowadzenie badań naukowych9.
Wstępne zebranie organizacyjne towarzystwa historycznego przeprowadzono 29 października, a już po kilkunastu dniach, 11 listopada, odbyło się zebranie założycielskie, pierwsze walne
zebranie (Generalversammlung) w obecności 16 członków, na którym zatwierdzono statut10 i wybrano pięcioosobowy zarząd. Zarząd ten – zgodnie z postanowieniami statutu – został w ciągu
pierwszego roku działalności powiększony przez kooptację o kolejne cztery osoby; skład Zarządu
ostatecznie stopniał do ośmiu członków, przy znaczącym wzroście liczby członków Towarzystwa,
wynoszącej podczas zebrania plenarnego 15, a w czerwcu 1881 roku już 75. Jednym z pierwszych
zadań, zajmującym najwięcej miejsca w sprawozdaniu przedłożonym w grudniu 1881 roku11 (aczkolwiek drugie walne zebranie przeprowadzono wcześniej, 24 października12), było gromadzenie
zbiorów; dopiero w późniejszych latach rozpoczęto akcję odczytów publicznych, popularnonaukowych publikacji w dzienniku „Ostdeutsche Presse”, wreszcie publikacji artykułów we własnym
roczniku, o czym niżej.
Zbiory zamierzano – zgodnie z cytowanym tekstem sprawozdania13 – pozyskiwać od osób
prywatnych i instytucji, posiadających znaleziska archeologiczne i zabytki pochodzące z obszaru dystryktu nadnoteckiego14. I tak już w listopadzie 1880 roku, czyli u zarania istnienia
Towarzystwa, jakby dla jego urzędowego wsparcia, zarząd rejencji (Königliche Regierung) przekazał mu na własność obiekty znalezione podczas regulacji Noteci, co dowodnie ilustruje wspomniane wyżej administracyjne wsparcie udzielane przez władze pruskie niemieckim towarzystwom. W roku następnym zarząd rejencji wezwał nawet starostów i powiatowych inspektorów
budowlanych do informowania Towarzystwa o wszelkich znanych im znaleziskach wartościowych starożytności. Z żalem też odnotowano, że wcześniejsze ministerialne zarządzenie uniemożliwiło dyrekcji Kolei Wschodniej dokonywanie podobnych działań i przekazów. Pierwszym
ofiarodawcą prywatnym zasilającym Towarzystwo był wspomniany rajca miejski Franke, który
wraz z początkiem jego działalności przekazał książki oraz „bogaty materiał”, składający się ze
znalezisk archeologicznych. Dalsze darowizny poczyniło Towarzystwo Akcyjne Budowy Portu
oraz nadzorca śluz Henke. Wyraźnie w sprawozdaniu podkreślono, że w ciągu tego okresu sprawozdawczego Zarząd tylko dwukrotnie znalazł się w sytuacji konieczności zakupu wartościowych „starożytności”, poprzedzonego starannym oszacowaniem realnej wartości. Były to „rzymskie naramienniki” ujawnione w okolicach Żnina oraz monety znalezione w lesie na Glinkach
(obecnie w granicach Bydgoszczy).
9

10

11
12
13
14

Erich Schmidt, Geschichte der Historischen Gesellschaft für den Netzedistrikt zu Bromberg während der ersten fünfundzwanzig
Jahre 1880–1905, „Historische Monatsblätter für die Provinz Posen”, Jg. VI, 1905, Nr 11, s. 171–203, zwł. s. 172–173.
W § 1 statutu zapisano cele Towarzystwa, formułując je następująco:
1. Wynajdywanie starożytności i przedmiotów o wartości historycznej, pochodzących z Bydgoszczy i obszaru dystryktu
noteckiego oraz troska o ich zachowanie dla celów naukowych.
2. Porządkowanie i systematyzowanie zbiorów.
3. Udostępnianie (dosł. czynienie użytecznymi) wyników tych dążeń, poprzez wykłady i drukowane przyczynki, zarówno członkom Towarzystwa, jak i szerokim kręgom [społeczeństwa]. Za: E. Schmidt, Geschichte der Historischen Gesellschaft…, s. 174.
Jahresbericht des Historischen Vereins zu Bromberg für die Jahre 1880 und 1881, Bromberg [bdw], s. 1–7.
Jahres-Bericht des historischen Vereins zu Bromberg für das Jahr 1881/82, Bromberg [bdw], s. 1.
Jahresbericht des Historischen Vereins zu Bromberg für die Jahre 1880 und 1881, Bromberg [bdw], s. 1.
Aczkolwiek Bydgoszcz była siedzibą rejencji, jednej z dwóch, na które dzieliła się prowincja poznańska, zajmując jej północną
część powyżej Gniezna; Towarzystwo zakreśliło sobie zatem stosunkowo wąski obszar działania. Dla porównania: TNT
zainteresowane było całym obszarem Prus Zachodnich, w których skład wchodziło Pomorze Gdańskie, Pomezania, Ziemia
Chełmińska, a PTPN nie tylko historyczną Wielkopolską, a całą dzielnicą pruską; na tym tle zarysował się też konflikt
u początków istnienia TNT pomiędzy działaczami wielkopolsko-poznańskimi i zachodnioprusko-toruńskimi.

318

Początki bydgoskiego muzealnictwa

Członkowie Towarzystwa, jak to dowodnie wynika z relacji zamieszczanych w sprawozdaniach z czynności, organizowali także wyjazdy do odsłoniętych pozostałości prehistorycznych,
do zwykle przypadkowo ujawnionych stanowisk archeologicznych. Zazwyczaj podejmowano
zabiegi celem pozyskania ciekawych artefaktów do zbiorów własnych, co dokonywało się najczęściej drogą darowizny właściciela nieruchomości, rzadziej zakupu. Prace te były prowadzone
w sposób można powiedzieć amatorski, daleko odbiegający od współczesnych standardów, z niewystarczającą także dokumentacją. Niemniej starano się usilnie pozyskać ekspertów dla podniesienia naukowych standardów; i tak w wyprawie do Nicponia 22 stycznia 1881 roku, gdzie
odkryto zespół naczyń glinianych, brał udział dr Hugo Conwentz, wieloletni (1880–1910) dyrektor gdańskiego Westpreußisches Provinzial-Museum, który udzielił członkom Towarzystwa,
licznie tam reprezentowanym, rad, wskazówek i instrukcji przydatnych podczas postępowania
w podobnych przypadkach15.
Za zgodą Królewskiego Prowincjonalnego Kolegium Szkolnego przeznaczono na zbiory
Towarzystwa jedno pomieszczenie w budynku Gimnazjum, do którego w marcu 1881 wstawiono
szafy. Między kwietniem a czerwcem dokonano uporządkowania zasobu i przygotowano eskpozycję. Była ona udostępniana publiczności przez trzy dni w tygodniu – w środy, soboty i niedziele, każdorazowo w godz. 12–15, za opłatą 25 fenigów.
Również w marcu 1881 założono inwentarz zbiorów Towarzystwa, prowadzony nieprzerwanie do czasów ich przejęcia przez władze polskie16; pierwszy wpis pochodzi z 5 marca 1881, objął
on zbiorczo cały wcześniejszy, pochodzący z listopada poprzedniego roku przekaz zarządu rejencji, liczący 32 pozycje. Podobnie zbiorczo wpisywano w kolejnych tygodniach uprzednio dokonane darowizny17. Od czerwca tego roku zapisy – jak się zdaje – czynione są już sukcesywnie i na
bieżąco, poczynając od nr. 180. Inwentarz – specjalnie zaprojektowany i wydrukowany foliał,
pozbawiony niestety karty tytułowej18 – prowadzony był zbiorczo dla wszystkich rodzajów zbiorów. Odpowiednio do tego, na stronie prawej (recto) przewidziano odrębne rubryki dla, kolejno,
okazów numizmatycznych, archeologicznych (określanych jako prehistoryczne), historycznych
(także tych, które pozyskiwano metodami archeologicznymi), z zakresu rzemiosła artystycznego,
dzieł sztuki (obrazów i rysunków) i książek. Wcześniejsze rubryki – na stronie lewej (verso) – przewidziane były na: numer bieżący, datę wpływu, pochodzenie zabytku, w tym nazwę/nazwisko
podmiotu/osoby przekazującej, darowującej lub będącej wcześniejszym właścicielem, od którego
dokonano zakupu, wraz z adresem. Ostatni wpis, obejmujący dwie fotografie pod numerami
3063 i 3064, pochodzi z 5 stycznia 1922 roku19.
W roku 1886 Towarzystwo rozpoczęło wydawanie rocznika: „Jahrbuch des Bromberger
Historischen Vereins für den Netzedistrikt”; wprawdzie kolejny numer20 wyszedł po dwóch latach od publikacji pierwszego, jednak następne ukazywały się już regularnie co roku, aż do 1899.
Każdorazowo zawartość zeszytu uzupełniało także sprawozdanie roczne, dotychczas wydawane
samodzielnie. W poszczególnych rocznikach zamieszczano artykuły ściśle związane z działalnością Towarzystwa. Dotyczy to nie tylko ich tematyki; autorami byli – jeśli nie wyłącznie to w zdecydowanej większości – członkowie organizacji; teksty te oparte były na referatach, wygłaszanych na zebraniach. Najczęściej były to relacje z odkryć archeologicznych, monografie zabytków,
omówienia wydarzeń historycznych, zawsze związanych z Bydgoszczą i regionem.
15
16

17

18
19

20

Jahres-Bericht des historischen Vereins zu Bromberg für das Jahr 1881/82, Bromberg [bdw], s. 1.
Resztkami zbiorów Towarzystwa Historycznego zajęli się ks. Jan Klein, kustosz Biblioteki Miejskiej oraz dr Stanisław
Łabendziński, prof. Akademii Rolniczej; przejęcia dokonał 2 maja 1922 r. ks. Klein. Zob. Zdzisław Hojka, Muzeum
w Bydgoszczy 1923–2008. Dzieje i zbiory. Od kościoła Klarysek po Wyspę Młyńską, t. I, Bydgoszcz 2008, s. 13.
I tak 9 III 1881 wpisano przekaz Towarzystwa Budowy Portu, leśniczego Mellina, a także, pod nr. 50-61, darowiznę rajcy
Frankego.
Przechowywany w Dziale Inwentaryzacji Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy.
Inwentarz ten ponownie wykorzystany został podczas okupacji niemieckiej z zapisami z lat 1941–1944, tylko w odniesieniu
do zabytków archeologicznych i historycznych oraz – całkiem sporadycznie – w r. 1928, 1931 i 1949 już tylko w zakresie
przedmiotów archeologicznych; wpis z 12 X 1949 jest chronologicznie ostatnim.
Poszczególne zeszyty są nienumerowane, zatem w zapisach bibliograficznych posługiwać się można jedynie rokiem wydania.
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W pierwszym numerze owego rocznika zamieszczony został także – pod nazwą „Przewodnik”
– spis zabytków archeologicznych i historycznych, wchodzących w skład zbiorów Towarzystwa,
autorstwa Georga Nehlippa, nauczyciela miejscowego gimnazjum21. On także był, jak sam o tym
pisze we wstępie do tego zwięzłego zestawienia, autorem charakterystyki nowych zabytków, zamieszczanych w dotychczasowych sprawozdaniach. Spis jest numerowany, z pewnością numerami inwentarzowymi, nadawanymi kolejno pozyskiwanym zabytkom; zostały one ułożone jednak
nie według tej numeracji, a w kolejności narzuconej chronologią, materiałem i typologią oraz
rodzajem przedmiotów. Zostały one pogrupowane w trzy działy, obejmujące artefakty kościane
i kamienne; dalej wyroby z brązu, wreszcie przedmioty metalowe średniowieczne i nowożytne22.
Pierwszy dział obejmował przy tym największą liczbę zabytków.
Spis wskazuje wyłącznie nazwę przedmiotu, zwykle sprecyzowanie materiału (w tym rodzaj
kamienia, np. krzemień, serpentyn etc.) oraz – co niezwykle ważne – pochodzenie. Brak natomiast nie tylko elementów opisu, ale także wymiarów, co jest istotnym wykazu tego mankamentem. Należy też zauważyć, że większość znalezisk archeologicznych jest przypadkowa, pozbawiona kontekstu kulturowego; w przypadku badań prowadzonych przez Towarzystwo i jego
członków (którzy często włączali się do rozkopywania znalezisk) należy też zakładać, zwłaszcza
we wcześniejszym okresie działalności, raczej amatorski czy półamatorski sposób prowadzenia
tych badań. Stopniowo standard tych prac będzie ulegał poprawie, co można prześledzić w artykułach i relacjach publikowanych w kolejnych numerach rocznika.
Większość znalezisk archeologicznych pochodziła z samej Bydgoszczy, najbliższych jej okolic,
pól okalających miasto (Brahnau – ob. Łęgnowo), koryta lub brzegów Brdy (Brdyujście) i Kanału
Bydgoskiego, najbliższych miejscowości, jak Fordon, Nicponie, Rynarzewo, Wtelno, Ostromecko
i nieco dalszych, ale z obszaru dystryktu noteckiego, jak Nakło, Żnin, Inowrocław, Kruszwica.
Zdarzały się też przekazy czy darowizny na rzecz Towarzystwa obejmujące zabytki pochodzące
z regionów odległych, jak spora grupa znalezisk kamiennych z wyspy Rugii, w tym topory, skrobaki (nr 109-110, 112-117, 120-122, 124-133, 244 ab), czy z wybrzeża bałtyckiego koło Królewca
(nóż, nr 399), a nawet egzotycznych, jak groty strzał z kwarcytu względnie krzemienia pochodzące z Ameryki Północnej (nr 134-136), czy żelazny nóż z inkaskiego grobu w Peru (nr 571).
Jeśli dodamy żelazną kulę armatnią znalezioną na szańcach szwedzkich k. Bydgoszczy, tarczę
blaszaną z orłem cesarskim francuskim i napisem „Gniewkowo Państwo Francuskie” i pieczęć
miejską Torunia z roku 1584 (nr 435, 108, 429), łatwo o wniosek dotyczący pewnej przypadkowości owego zbioru. Przypadkowości nieuniknionej na początkowym etapie jego kształtowania
i przy różnorodności pozyskiwania23.
Pod względem proweniencji własnościowej Georg Nehlipp konkretyzuje następujące sposoby
nabycia24: najczęściej były to przekazy osób fizycznych i lokalnych urzędów, niektóre zostały
zakupione przez Towarzystwo ze środków własnych25 lub pozyskane w drodze wykopalisk, prowadzonych przez Towarzystwo26.
Tenże autor także w kolejnym zeszycie kontynuował ów spis, rejestrując zbiory numizmatyczne27. Podzielił wykaz w sposób standardowy, wg państw emitujących monety, a następnie
21

22

23

24
25

26

27

[Georg] Nehlipp, Führer durch die Sammlungen des historischen Vereins zu Bromberg, „Jahrbuch des Bromberger Historischen
Vereins für den Netzedistrikt”, 1886, s. 5-13.
„I. Waffen und Geräthe aus Knochen und Stein”, s. 7-9; „II. Bronzefunde”, s. 10-11; „III. Metallsachen aus dem Mittelalter
und der Neuzeit”, s. 12-13.
Zwykle w pionierskich czasach wielu kolekcji, zbiorów instytucjonalnych, muzealnych odnotować można naturalną
niechęć do ewentualnej odmowy, niechęć wynikającą z pragnienia szybkiego wzrostu ilościowego zbioru i obawy przed
zrażeniem sobie ewentualnych darczyńców. Utyskiwania odnośnie przypadkowości zbiorów nowo kształtowanych
muzeów są stosunkowo częste, i to nie tylko w odniesieniu do wczesnego etapu dziejów muzealnictwa.
Nehlipp, op. cit., s. 5; analogicznie charakteryzował też nabytki we wcześniejszych sprawozdaniach.
Ich źródłem były składki członkowskie: przychody i owe wydatki szczegółowo zestawiane są w publikowanych sprawozdaniach Towarzystwa.
Niektóre znaleziska archeologiczne pozyskiwano w postaci darów lub zakupów od właścicieli gruntów czy posesji, na
których owe artefakty ujawniono.
[Georg] Nehlipp, Führer durch die Sammlungen des historischen Vereins zu Bromberg. Zweiter Theil, „Jahrbuch des Bromberger Historischen Vereins für den Netzedistrikt”, 1888, s. 5-22.
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w kolejności chronologicznej (najczęściej wg kolejnych władców). Tutaj zastosowana została
numeracja ciągła, oddzielna dla poszczególnych władztw. Zatem kolejność ta przedstawia się
następująco: Rzym starożytny, Brandenburgia – Prusy, państwo zakonne w Prusach (moneta
krzyżacka), inne monety niemieckie, monety habsburskie i niderlandzkie, Polska, w tym wydzielone Księstwo Warszawskie, w osobnym dziale monety obce (Ausländische Münzen), kolejno:
Szwecja, Hiszpania, Portugalia, Francja, Italia, Szwajcaria, Stany Zjednoczone, Meksyk, Anglia
[także Zjednoczone Królestwo], Dania, Rosja; wreszcie monety pamiątkowe.
Natomiast w pierwszym numerze rocznika, zaraz po pierwszej części spisu zabytków
(„Przewodniku”), pomieszczony został spis zbiorów bibliotecznych, kartograficznych i archiwalnych autorstwa Ericha Schmidta28, profesora gimnazjalnego, wielce zasłużonego dla Towarzystwa
we wczesnym okresie działalności dla jego merytorycznych osiągnięć. Książki podzielone zostały na cztery działy, obejmujące odpowiednio: prehistorię, antropologię i starożytność; historię
i geografię wschodnich prowincji Prus; Bydgoszcz oraz varia. Tematycznie związane były zatem
z problematyką lokalną, z obszarem zainteresowania Towarzystwa i zakresem gromadzonych
zbiorów. Łącznie w owych czterech działach zgromadzono w ciągu pierwszych kilku lat działalności 77 tytułów. Ponadto wykaz ten obejmuje 17 map, głównie z obszaru Niemiec, zwłaszcza
Prus. Bardziej zróżnicowany jest zbiór archiwaliów, choć tu dominują dokumenty związane bezpośrednio z Bydgoszczą, m.in. akta cechu krawców, z regionem (Fordon, Kcynia) czy z innymi
miastami Prus Zachodnich i Wschodnich (jak Toruń, Elbląg czy Kętrzyn). Są tu też dokumenty
dotyczące hrabiów von Mansfeld, pochodzącego ze Śląska studenta medycyny w Pradze, szpitala
w nieokreślonym mieście nad Odrą, świadectwa chrztu z wielkopolskiego Kłecka. Razem zbiór
zawiera 24 dokumenty.
Pod koniec lat osiemdziesiątych Towarzystwo Historyczne podjęło intensywne starania o pozyskanie większego lokalu na magazyn i ekspozycję stale rosnących zbiorów. Władze miasta
przeznaczyły na ten cel chór (prezbiterium) dawnego kościoła Klarysek. Kościół ten wówczas
był jeszcze wykorzystywany jako remiza straży pożarnej, choć w trakcie realizacji była nowa jej
siedziba. Uroczyste otwarcie ekspozycji, nazwanej dumnie Muzeum Historycznym (Historisches
Museum zu Bromberg), po przeprowadzonych pracach budowlanych i koniecznej adaptacji, nastąpiło 30 listopada 1890 roku29. W tymże roku liczba członków Towarzystwa gwałtownie wzrosła, z 82 do 129. Tak oto zamknięty został najwcześniejszy okres w dziejach bydgoskich zbiorów
muzealnych30.

28

29
30

Erich Schmidt, Verzeichniß der dem historischen Verein zu Bromberg gehörigen Bücher, Karten und Handschriften, „Jahrbuch
des Bromberger Historischen Vereins für den Netzedistrikt”, 1886, s. 14-22.
E. Schmidt, Geschichte der Historischen Gesellschaft, s. 185-187.
Autor tego studium planuje dalsze opracowanie historii zbiorów bydgoskich, począwszy od aranżacji chóru kościoła
Klarysek i organizacji tamże muzealnej ekspozycji.
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Zdobienia na rybackich narzędziach połowowych
z regionu Kaszubskiego Wybrzeża
I. Wstęp
naszej narodowej spuściźnie sztuki nieprofesjonalnej zachowało się niewiele oryginalnych
przykładów zdobień ludowych pochodzących z wybrzeża Bałtyku lub inspirowanych motywami morskimi. Wynika to po części ze stosunkowo niewielkiej liczby nadmorskich osad, których mieszkańców możemy wiązać z polskim dziedzictwem kulturowym. Bez wątpienia do grupy
tej zaliczamy przede wszystkim Kaszubów, zamieszkujących wybrzeże południowego Bałtyku od
Białogóry po Gdynię, a nazywanych zwyczajowo – ze względu na fakt, że jest to najbardziej na
północ wysunięty skraj występowania tej grupy etnicznej – „Nordowymi” (Północnymi). To ich
ścisły związek z Polską przyczynił się do bezplebiscytowego przyznania w roku 1919 – na mocy
postanowień Traktatu Wersalskiego – tych terytoriów odrodzonej Rzeczpospolitej. Ludność ta,
w dużej części zajmująca się rybołówstwem, nie wytworzyła zbyt wielu materialnych świadectw
swojej działalności artystycznej. Jest jednak jeden wyjątek: pieczołowicie wykonane zdobienia
na rybackich szelkach (kasz. šelći), stosowanych dawniej do wyciągania dużego niewodu łososiowego, tzw. laskornu1. Są one, obok nielicznych udokumentowanych ornamentów, wyciętych
na drewnianych częściach „kaszorków”, spełniających rolę podręcznego worka do transportu
drobnych przedmiotów i ryb (il. 1) oraz na dużych, sieciowych pływakach korkowych (il. 2),
praktycznie jedynymi spotkanymi zdobieniami, inspirowanymi często tematami marynistyczny-

W

Il. 1. Zdobienia na uchwycie „kaszorka” do transportu
ryb. Jastarnia, okres międzywojenny. Własność prywatna. Fot. M. Kuklik

1

Il. 2. Wizerunek żaglowca na pływaku topolowym niewodu szprotowego (bretliżnika). Okres międzywojenny. Własność Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Fot. M. Kuklik

Laskorn (kasz. laskôrn) – największy spośród kaszubskich niewodów dobrzeżnych, był siecią używaną do wiosennego
połowu łososi. Jego tradycyjna nazwa laskôrn jest połączeniem przekształconej po „belocku” (w dialekcie północnym
języka kaszubskiego) niemieckiej nazwy łososia (lachs) oraz ciężkiej sieci (garn).
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mi. Dziwić może fakt, że ornamenty te nie zwróciły wcześniej uwagi badaczy kultury rybackiej,
którzy mieli możliwość nie tylko obserwować połów niewodem z użyciem szelek, ale i spotkać
wykonawców ich zdobień. Obecnie, gdy minęło już ponad 70 lat od czasu ostatnich wspominanych tego typu połowów, tj. od drugiej połowy lat 40. XX wieku2 , bezpośrednie – bardzo mgliste
– relacje o genezie i znaczeniu części tych motywów można uzyskać już tylko od bardzo leciwych
rybaków, którzy niegdyś, jako dzieci, pomagali przy wyciąganiu niewodu łososiowego.
Stosunkowo bogata literatura poświęcona kaszubskiej sztuce ludowej oraz zdobnictwu, jaka
powstała na przestrzeni ostatniego stulecia, omawia przede wszystkim dokonania Kaszubów
z osad rolniczych, znajdujących się głównie w południowej części regionu zamieszkałego przez
tę grupę etniczną. Marginalnie w pracach tych wspomina się twórczość mieszkańców „Nordy”.
Szczególnie ubogo pod tym względem wypada ludność rybacka osiadła głównie na Półwyspie
Helskim. Tylko znikoma, z cytowanych w literaturze, liczba przedmiotów zdobionych lub dzieł
sztuki ludowej pochodzi z nadmorskich osad. Nieliczne opracowania poświęcone są elementom
zdobienia ich dachów oraz znakom własnościowym, tzw. merkom (Schnipel 1904, Seeger 1910,
Ropelewski 1960, Namysłowski 1925). O bliżej nieokreślonych artystycznych rytach na drewnianych meblach (ławie i fotelu), pochodzących z Kaszub Północnych, a eksponowanych w istniejącym przed II wojną światową Muzeum w Dębkach, wspomina Adam Wrzosek (Wrzosek
1937, s. 10). O zdobieniach na szelkach rybackich wspominali w krótkich wzmiankach Longin
Malicki (Malicki 1962, s. 70) oraz Maria Znamierowska-Prüfferowa (Znamierowska-Prüfferowa
1988, s. 105). Liczba znanych twórców ludowych, pochodzących z tego regionu, również nie
przedstawia się imponująco; właściwie oprócz nieżyjącego już rzeźbiarza Leona Golli i podtrzymującego tradycję ojca Piotra Golli, w muzeach etnograficznych naszego kraju nie odnajdziemy
prac innych artystów ludowych wywodzących się z nadmorskich wsi rybackich. Autorzy opracowań poświęconych sztuce ludowej nie zastanawiali się nigdy nad zaistniałym tu fenomenem,
polegającym na praktycznym wyłączeniu z kręgu twórców nieprofesjonalnych tej dość licznej
grupy Kaszubów. Może to o tyle dziwić, że w zachowanych opisach zwyczajów mieszkańców
tego regionu podkreślano często ich bogatą obrzędowość i wrażliwość na piękno, wyrażające
się np. poprzez umiejętność prowadzenia wielogłosowego śpiewu (Gołębiewski 1975, s. 29-30),
czy też przez dekorowanie wnętrz ich domów obrazami, porcelaną i innymi ozdobnymi przedmiotami, zakupywanymi przez rybaków-marynarzy w odległych krajach, jakie mieli możliwość
odwiedzać podczas pełnienia służby w marynarce lub pracy na statkach handlowych (Wünsche
1904, s. 40; Gołębiewski 1975, s. 21). Wydaje się, że przyczyna takiego stanu rzeczy tkwiła w charakterze i harmonogramie tradycyjnej pracy rybackiej, w przypadku np. mieszkańców Półwyspu
Helskiego intensywnej praktycznie przez cały rok – bez okresowych przerw, które można było
poświęcić na działalność niezwiązaną bezpośrednio z rybaczeniem (Kucharska, Batorowicz 1958,
s. 141). Inaczej było w społecznościach utrzymujących się z uprawy roli, których czas podzielony
był na okresy o większej i mniejszej intensywności prac, związanych z cyklami wegetacji roślin.
W okresach mniej obciążonych pracą, a zwłaszcza podczas wczesnowiosennego „przednówka”,
można było tu zajmować się różnymi działaniami niezwiązanymi z gospodarką – w tym także
rękodziełem i sztuką. W kalendarzu rybackim brak jest takiego „wolniejszego” od zajęć zawodowych czasu, a jeżeli, np. podczas okresów sztormowych lub długotrwałego zlodzenia wód,
nastąpiła przerwa w połowach, poświęcano ją zazwyczaj na roboty naprawcze, których zawsze
było dużo, lub też na wiązanie nowych sieci. Prace te angażowały wszystkich członków rodziny.
Tą samą przyczyną – brakiem czasu pozwalającego na długotrwałe wytchnienie od prac zawodowych – tłumaczą rybaczki z kaszubskich miejscowości Półwyspu Helskiego brak haftowanych
zdobień na ich tradycyjnym stroju świątecznym.
2

Przyczyną zaniku używania niewodu łososiowego na polskim wybrzeżu było nie tylko znaczne zmniejszenie się ilości
łososia w strefie brzegowej, ale i problemy natury administracyjnej. Restrykcyjna działalność funkcjonariuszy Wojsk
Ochrony Pogranicza, którzy w latach 50. XX wieku ściśle kontrolowali osoby przebywające na brzegu oraz bronowali
plażę, praktycznie uniemożliwiła tego typu połowy.
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Il. 3. Kolekcja szelek niewodowych w ekspozycji Chaty Rybackiej w Jastarni. Fot. M. Kuklik

Na tym tle wspomniane powyżej szelki (šelći) do wyciągania dobrzeżnego niewodu łososiowego (il. 3) zaskakują występowaniem pieczołowicie wykonanych zdobień. Ich obecność jest
o tyle interesująca, że wyjątkowo rzadko spotyka się tego typu ozdoby na narzędziach pracy.
Warto również odnotować fakt, że na prawie identycznych w konstrukcji kaszubskich szelkach
do wyciągania niewodu podlodowego3 lub wykorzystywanych do skręcania lin (posiadają one na
jarzemku brzusznym w miejsce liny konopnej tzw. krętlik) nie spotyka się żadnych ozdobników.
Sporadycznie występują na nich jedynie znaki (merki) poświadczające o własności tego narzędzia.
To wyjątkowe zdobnictwo dowodzi szczególnego traktowania połowu laskôrnem w hierarchii roku obrzędowego rybaków kaszubskich. Był on na tyle uprzywilejowany, że istniało nawet zwyczajowe przyzwolenie do umieszczania zazwyczaj „zastrzeżonej” symboliki religijnej na
wspominanych szelkach do jego wyciągania. Ten wiosenny połów kończył trudny okres zimowy,
podczas którego, w przeszłości, jedynie połów ryb spod lodu umożliwiał skromną wegetację.
Rozpoczęcie połowu wiosennym niewodem – po ustąpieniu lodów – było symbolicznym momentem przejścia od trudnej zimowej egzystencji do czasu nowej nadziei na lepszy byt. Dlatego
przygotowanie się do tej pracy było otaczane w rybackich wsiach szczególną uwagą i czcią, co
wyrażało się wyjątkowo bogatą obrzędowością jej towarzyszącą, a mającą zapewnić pomyślność
w postaci obfitych połowów i uchronić przygotowany „laskorn” od złych uroków – by się nie
rwał i był lepszy od niewodów innych maszoperii.
Na wiosenny połów łososia czekali wszyscy, ponieważ uzyskany z niego dochód, czy to w naturze, czy pieniądzach, dzielony był pomiędzy osoby zaangażowane do pracy oraz te, które nie
były już w stanie pomagać. Nie była to tylko praca, było to święto całej rybackiej społeczności
– zaangażowanej i zintegrowanej w tym celu. Objawiało się to wzmocnieniem poczucia komunalnej i socjalnej wspólnoty, odgrywającej w odizolowanych rybackich wsiach Półwyspu Helskiego
bardzo ważną rolę. Z tych powodów do połowu „laskornem” podchodzono z wielką sumienno3

Charakteryzują się one zastąpieniem końcówki linki z klockiem cienkim łańcuchem, który zapobiegał jej ześlizgiwaniu się
z pokrytej lodem liny holującej niewód.
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Il. 4. Wyciąganie niewodu dobrzeżnego za pomocą szelek. Kadr z filmu oświatowego
„Nad Bałtykiem zielonym”. Chłapowo, 1960

ścią, starannie przygotowując niezbędne narzędzia i materiały. Szczególnym pietyzmem każdy
„maszop”4 otaczał swoje szelki, które były jego indywidualnym wyróżnikiem podczas udziału w tym połowie, co zapewne stało się przyczyną ich szczególnego zdobienia i oznaczania.
Przywiązani do swoich szelek rybacy przechowywali je jeszcze przez długi czas, nawet wówczas,
gdy od ostatnich „laskornowych” połowów minęło wiele lat.
O szczególnym traktowaniu „laskorna” świadczy również sposób obchodzenia się z nim przed
połowem: niewodu nie wynoszono z domu, jak się wynosi każdą inną rzecz, lecz przeciągano nad
ustawionym na progu ostrzem siekiery, co miało go ustrzec od urzeczenia „złym okiem”, w które rybacy wierzyli i dziś wierzą (...), a prócz tego okadzano go poświęconym wiankiem (Bandrowski 1934,
s. 204). Z podobnym namaszczeniem traktowano też szelki. Ich ornamenty potwierdzają opinię
M. Pokropka, który uważa, że: zdobieniu podlegały przede wszystkim te przedmioty, które spełniały
określone funkcje w tradycyjnej kulturze ludowej: reprezentacyjno-prestiżowe, kulturowe oraz obrzędowo-magiczne (Pokropek 1978, s. 73). Podobne zdanie wyraził Longin Malicki, analizując zdobione,
drewniane obiekty kaszubskie ze zbiorów Oddziału Etnografii Muzeum Narodowego w Gdańsku;
stwierdził, że: z okazów kaszubskiego zdobnictwa w drewnie, dochowanych z XVIII, XIX i początku
XX w. wynika, że stosowano je nagminnie na pewnych rodzajach przedmiotów, stanowiących ścisłą
własność osobistą lub też będących szczególnymi podarkami (Malicki 1962, s. 69-70).
II. Charakterystyka zdobień na kaszubskich szelkach do niewodu łososiowego
Rybackie szelki niewodowe z kaszubskiego wybrzeża zbudowane są z dwóch różniących się wielkością, wygiętych drewnianych – najczęściej dębowych – deseczek, nazywanych „jarzemkami”,
które rybacy podczas pracy zakładali na wysokości pasa (il. 4). Ich długość dopasowywana jest
do indywidualnych wymiarów użytkownika. Każda szelka składa się z wyższego jarzemka „naplecznego”, stanowiącego oparcie dla osoby ciągnącej oraz masywniejszego, ale niższego jarzemka „brzusznego”, z którym połączona jest linka konopna o długości około 160 cm. Na końcu
4

Członek kaszubskiego zespołu połowowego, tzw. maszoperii.
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Il. 5. Przykład kompozycji zdobień na szelkach niewodowych z Jastarni z końca XIX wieku.
Własność Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Etnografii. Fot. M. Kuklik.

linki znajduje się nanizany, drewniany lub korkowy element, nazywany „klockiem” lub „toczką”
(Ślaski 1922, s. 26). Za jego pomocą można było sprawnie i szybko połączyć i rozłączyć szelki
z grubą liną (lejprem), służącą do wyciągania niewodu z morza. Ornament zdobniczy znajduje się
zazwyczaj na zewnętrznej stronie słabiej wygiętego jarzemka naplecznego. Strona ta była widoczna podczas pracy dla innych współuczestników połowu. Znacznie rzadziej zdobiono część wewnętrzną tego jarzemka, którą zobaczyć można było dopiero po zdjęciu szelek. Zupełnie sporadycznie i to jedynie za pomocą prostych wzorów geometrycznych ozdabiano jarzemko brzuszne
oraz klocek, na którym czasami wycinano znak własnościowy. Na obszarach rolniczo-rybackich,
położonych poza Półwyspem Helskim, gdzie rybołówstwo stanowiło przeważnie zajęcie doraźne, znacznie mniejszą wagę przywiązywano do jakości i trwałości szelek i – generalnie – niespotykane było ich zdobienie. Wydaje się również, że nie miały one charakteru indywidualnego.
Każda osoba uczestnicząca w połowie otrzymywała szelki niejako „z przydziału”.
Zdobienia jarzemka naplecznego zaskakują różnorodnością form oraz treści. Zazwyczaj możemy odnaleźć na nich informacje o właścicielu: jego nazwisko, znak własnościowy (merk) oraz
miejscowość zamieszkania, a także nacięcia i rysunki, które spełniają bądź rolę ozdobników, bądź
też wyrażają inną, przedstawioną w zwyczajowy sposób treść. Treść ta jest zazwyczaj wyrazem
pragnień ich twórców oraz, jak powszechnie się uważa, zawiera ukryty sens magiczny. Magia
obok wiary zawsze towarzyszyła rybakom (Znamierowska-Prüfferowa 1966, s. 125). Miała zwielokrotnić szansę dobrego połowu, którego wyniki w tradycyjnym rybołówstwie w dużej części
zależały od trafu.
IIa. Kompozycja zdobień
Zdobienia szelek rybackich można podzielić na kilka typów kompozycyjnych. Na najstarszych
zachowanych egzemplarzach rysunki otoczone są marginesem o szerokości około 1,5–2 cm,
wykonanym w formie różnorodnie modyfikowanego, zygzakowatego wzoru. Wewnątrz tak wyodrębnionej przestrzeni rozmieszczone są, w sposób mniej lub bardziej symetryczny, elementy tworzące ornament. W centralnej części znajduje się zazwyczaj duży symbol lub monogram
związany z wiarą, ewentualnie rozeta. Na bokach umieszczone są znaki własnościowe – geometryczny merk, inicjały lub pełny podpis (z imienia i nazwiska) oraz nazwa miejscowości. Wokół
tych emblematów rozmieszczone są często, już bez wyraźnego schematu, inne znaki i ozdobniki.
Całość sprawia wrażenie uporządkowane i przejrzyste (il. 5). Odmienna jest kompozycja zacho-
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Il. 6. Znak wiary obok merku i daty (zapewne wykonania) szelek niewodowych z Jastarni. Zbiory Chaty Rybackiej w Jastarni. Fot. J. Konkol

wana na kilku egzemplarzach szelek pochodzących z przełomu wieku XIX i XX, w których wewnętrzne, nadal obramione pole zostaje całkowicie wypełnione mniej lub bardziej regularnymi
i symetrycznymi linearnymi rytami. Zdarza się, że w takie tło wprowadzone zostają pojedyncze
rysunki lub znaki, choć, w tym wypadku, najczęściej możemy je spotkać po wewnętrznej stronie
jarzemka. W ewolucji formy kompozycyjnej wyróżnić można jeszcze szelki pochodzące głównie
z lat 20. naszego stulecia, wyróżniające się staranną – prawie snycerską – jakością wykonania
i pieczołowitym dobraniem i obrobieniem drewna. Ozdoby, w tym przypadku, ograniczają się do
podpisu, pojedynczego znaku wiary, ewentualnie roku wykonania lub tylko wypisanego imienia
i nazwiska (il. 6). Na szelkach pochodzących z tego okresu nie ma już obramowania. Nie występują na nich już także inne, tajemnicze rysunki spotykane powszechnie na starszych egzemplarzach. Być może na tak starannie wykonanych szelkach nie wypadało już wycinać nic innego lub
zmienił się stosunek rybaków do mocy symboliki magicznej. Wyróżniającą się grupę pod względem kompozycji zdobień stanowią także szelki, których ornament składa się wyłącznie z szeregu
wyciętych liter. Odczytać z nich można, zawartą w formie skrótu informację, dotyczącą właściciela. Na przykład napis IMS EM DH według Juliusza Strucka z Jastarni oznacza „In Maschoperi
Struckowa Emil Muża Danziger Heisternest”, czyli że są to szelki Emila Strucka z Boru, należącego
do maszoperii Struckowej (il. 7). Znaczna liczba egzemplarzy pochodzących z lat 30. i młodszych
posiada jedynie umieszczony w centralnej części merk właściciela. Równolegle czasowo, obok
szelek zdobionych zgodnie z opisanymi wzorcami, występują również egzemplarze, na których
rysunki i znaki rozmieszczono w sposób przypadkowy i chaotyczny. Po cechach nacięć można
się domyślać, że powstały one stopniowo, w różnych okresach czasu i być może są dziełem kilku
użytkowników. Niestaranność formy świadczyć może o tym, że wykonywano je w terenie, np.
podczas oczekiwania na plaży na kolejny zaciąg „laskorna”. O ile brak w ich układzie jakiejkolwiek koncepcji kompozycyjnej, to prawdopodobnie nie są to motywy przypadkowe, lecz mogą
zawierać jakieś ukryte treści, gdyż powtarzają się one na różnych, pod względem czasu powstania
i miejsca pochodzenia, szelkach.

328

Zdobienia na rybackich narzędziach połowowych z regionu Kaszubskiego Wybrzeża

Il. 7. Literowa kompozycja zdobień na zewnętrznej stronie szelek
niewodowych z Jastarni. Koniec XIX wieku. Własność „Muzeum pod
Strzechą” w Jastarni

Il. 8. Znaki wiary i własności na wewnętrznej stronie jarzemka
naplecznego (1891). Zbiory Chaty Rybackiej w Jastarni. Fot. M. Kuklik

Zdobienia spotykane na wewnętrznej stronie jarzemka naplecznego trudno jest uchwycić
w jakikolwiek schemat. Jedynie w kilku starszych egzemplarzach zauważyć można regularne rozmieszczenie, obok siebie, pojedynczych (zazwyczaj trzech) znaków. Jest to zazwyczaj merk otoczony dwoma symbolami o treści religijnej (il. 8). Sporadycznie występujące nacięcia na dolnej
i górnej krawędzi tego jarzemka przedstawiają zazwyczaj skrzyżowane linie, uzupełnione w pojedynczych przypadkach inicjałami właściciela lub nazwą miejscowości. Tak jak wspominaliśmy
wcześniej, rzadko ornament lub znaki spotkać można na jarzemkach brzusznych. Odrębnym
zagadnieniem jest barwienie szelek lub wybranych ornamentów. Generalnie zdecydowana większość zbadanych egzemplarzy jest bezbarwna. Jedynie w dwóch przypadkach odnotowano wypełnienie czerwoną farbą niektórych z wyciętych wzorów, a w kolejnych dwóch pomalowanie
całej powierzchni na biało i zielono.
Analiza ornamentu szelek pod względem miejsca ich pochodzenia pozwala wysnuć wniosek, że szczególnie pięknie zdobione szelki pochodzą z osad rybackich, leżących na Półwyspie
Helskim, a zwłaszcza z Jastarni i Boru. We wsiach rolniczo-rybackich, gdzie główny dochód
mieszkańców pochodził z hodowli i uprawy roli, pomimo dokonywania połowów „laskornem”
z użyciem szelek, prawie zupełnie nie przywiązywano wagi do potrzeby wykonania ozdób.
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Il. 9. Merki na szelkach niewodowych. Jastarnia 1949. Fot. M. Znamierowska-Prüfferowa

IIb. Znaki własności
Najważniejsza i najpowszechniejsza grupa znaków występujących na rybackich szelkach związana jest z określeniem ich właściciela (il. 9). Znaki te pozwalały każdemu uczestnikowi zbiorowo
wykonywanego połowu bez trudu odróżnić swoje narzędzie oraz, w wypadku jego utracenia lub
zagubienia, ułatwiały ewentualnemu znalazcy zwrot. Charakterystyczny jest fakt rzadkiego określania właściciela na szelkach pochodzących z nadmorskich wsi rolniczo-rybackich. Wynikało to
zapewne z zakładania możliwości użytkowania ich przez różne osoby, zatrudniane w miarę potrzeb do pomocy przy wyciąganiu niewodu.
Obecność znaków własności na narzędziach i sprzętach była dawniej powszechna. Nanosili
je bartnicy, rzemieślnicy, pasterze (Olędzki 1985, s. 3), ale u kaszubskich rybaków morskich
przetrwały one najdłużej i często jeszcze obecnie spotkać je można na używanych narzędziach
połowu. Własność na szelkach nie była zazwyczaj określana wyłącznie za pomocą wyciętego
geometrycznego lub literowego „merku”. Na starszych, bogaciej zdobionych egzemplarzach towarzyszy mu z reguły pełen podpis, składający się z imienia i nazwiska, a także miejsce zamieszkania, przynależność do maszoperii oraz rok wykonania. W jednym przypadku, na zachowanej
szelce dziecięcej, umieszczono również datę urodzenia młodego użytkownika. Merki zachowane
na często datowanych szelkach pozwalają na prześledzenie ewolucji ich formy. Najbardziej archaiczną ich postacią są geometryczne znaki o prostej kompozycji, składającej się z pionowych,
poziomych i ukośnych kresek, a tylko wyjątkowo krzywizn i linii kolistych. Było to wymuszone
potrzebą ograniczenia pracochłonności ich wykonania oraz stosowaniem prostych narzędzi do
ich wycięcia lub rytowania. Inspirację do skomponowania formy znaków czerpali zapewne rybacy z przedmiotów znajdujących się w ich najbliższym otoczeniu, np. kotwic, masztów, łodzi,
podpór do suszenia sieci, lub też ciał niebieskich – księżyca albo konstelacji gwiazd. Zdarzało się,
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Il. 10. Merki na zewnętrznej stronie szelek naplecznych z Kuźnicy. Początek XX wieku.
Zbiory Chaty Rybackiej w Jastarni. Fot. M. Kuklik

że rybak, dziedzicząc znak po przodkach, redukował niektóre jego elementy, po to, by dodatkowo nie komplikować kompozycji, a co za tym idzie – nie zwiększać pracochłonności wykonania.
Takie wynikające z przyczyn praktycznych wymuszenie prostoty obrazu sprawiło, że merki często przyrównuje się, ze względu na podobieństwo, do znaków pisma runicznego (Namysłowski
1925, s. 6). Jednak, jak dotychczas, żadnemu z badaczy nie udało się przypisać merkom rybackim
znaczeń literowych czy symbolicznych. Nigdy też nie zanotowano szeregu merków występujących obok siebie, w układzie umożliwiającym tworzenie wyrazów. Od połowy XIX wieku masowo pojawiają się w znakach własności litery (pierwsze litery w merkach odnotowano w połowie
XVII w. – Ropelewski 1962, s. 51) – najpierw w połączeniu z formami geometrycznymi, a później również samodzielnie. Było to następstwem rozpowszechnienia się umiejętności czytania
i pisania (Namysłowski 1925, s. 3). Co ciekawe, u rybaków kaszubskich litery w takich znakach
rzadko odpowiadają inicjałom właściciela – ich genezy doszukiwać się trzeba często w przezwiskach i zwyczajowych określeniach osób bliskich. Merki całkowicie literowe zaczęły dominować
w okresie międzywojennym. Jednak, jak pokazują badania terenowe, do tego typu formy rybacy
nie przywiązywali się, gdyż najdłużej przetrwały (i nawet są jeszcze sporadycznie stosowane)
merki mające formę geometryczną. Być może spowodowane jest to obecnością w nich stałego –
graficznego „rdzenia” rodowego. Obowiązującą obecnie formą określania własności w rybołówstwie są numery rejestracyjne, zawierające skrót nazwy miejscowości i kolejny numer nadawany
przez Urząd Morski. Rozporządzenie w tej sprawie dopuszcza jednak obecność innych, zwyczajem przyjętych znaków.
Znaczenie merków w tradycyjnym rybołówstwie określa stare, kaszubskie powiedzenie
„Merki chronią od spierki”. Miały one bowiem pierwotnie za zadanie chronić prywatną własność
na morzu i brzegu. Z biegiem czasu zaczęły pełnić również funkcję kulturową. Jak napisał helski
pastor J. Seeger: „Merk jest częścią rodzinnych stron”. Mieli go ojcowie na swoich skrzyniach
marynarskich i workach na ubrania, gdy jako marynarze przeorywali Atlantyk i Morze Północne
na starych barkach i trójmasztowcach (Seeger 1910, s. 17). Dlatego też odnaleźć je można również
na przedmiotach niezwiązanych z pracą: np. na wyrobach o cechach artystycznych, nagrobkach, a w dawnym kościele ewangelickim w Helu podpisywano nimi również miejsca wiernych
w ławach. Merki były dziedziczone i ludność nadmorska nie miała problemu z określeniem rodu
właściciela, nawet jeżeli od dawna już on nie żył. Znak był własnością jednej – określonej – osoby
i przechodził w rodzinie z dziadka na pierworodnego wnuka, z pominięciem syna (ojca), który
był zmuszony szukać innego układu, z zachowaniem głównej formy kompozycyjnej używanej
w rodzinie (Świerkosz 1949, s. 79) (il. 10).
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Na zbadanych szelkach merki są najpospolitszym elementem, bardzo często występującym
samodzielnie lub w połączeniu ze skrótem nazwy miejscowości. W pozostałych wypadkach uzupełniają one ornament. W jednym, odnotowanym w trakcie badań przypadku, merk inicjałowy
połączony jest z cyfrą rzymską, którą stosowano na kaszubskim wybrzeżu do oficjalnego odróżnienia własności rybaków noszących identyczne imię i nazwisko – co niegdyś było bardzo często tu spotykane. W zachowanych dokumentach, podpisanych przez mieszkańców np. Jastarni,
zdarza się obecność nawet siedmiu osób o identycznym imieniu i nazwisku, wyróżnionych tylko
za pomocą cyfry rzymskiej. W życiu codziennym rybacy posługiwali się „przezwiskami”, których oczywiście nie można było podać w oficjalnych dokumentach, a które przyjmowały się tak
powszechnie, że wiele osób z rybackich wsi nie znało prawdziwego imienia i nazwiska swego
sąsiada. Na szelce, pochodzącej ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu, znalazł się merk
literowy, do którego dodano cyfrę arabską 5, być może jest to również forma wyodrębniania
właściciela.
Na szelkach merki umiejscawia się zazwyczaj w kilku miejscach: po stronie zewnętrznej jarzemka naplecznego, gdzie są one często symetrycznie powtórzone; wewnątrz tej części, bez określonej lokalizacji; sporadycznie na klocku, znajdującym się na końcu liny holującej i jarzemku
brzusznym.
Interesujące jest występowanie merków graficznych lub literowych na podpisanych również
z imienia i nazwiska szelkach kobiecych. W dotychczas opublikowanej literaturze, poświęconej
znakom własnościowym, przypisywano je wyłącznie mężczyznom – nie zaznaczono żadnego
przypadku posiadania merków przez kobiety. Kobieta mogła stać się właścicielką sprzętu rybackiego np. w wypadku śmierci męża, ale wówczas zazwyczaj stosowała jego znak. Natomiast
w przypadku szelek wykonywanych z myślą o konkretnym użytkowniku wystąpiła potrzeba
określenia w tradycyjny sposób własności także dla kobiet i dzieci. Stąd być może wynika, niespotykana w innych przypadkach, obecność merków na sprzęcie jednoznacznie przypisanym kobiecie. Przeprowadzone obecnie badania terenowe nie były w stanie potwierdzić faktu posiadania
merków przez kobiety. Znane są natomiast przypadki udostępniania kobietom znaków męża, co
wystąpiło np. na obecnie już nieistniejącym nagrobku zmarłej w roku 1646 żony wójta helskiego
Dawida Jeschkego.
Zarówno w merku inicjałowym, jak i w pełnym podpisie, można znaleźć informacje świadczące o naleciałościach językowych wykonawcy. Jak podkreśla wielu autorów, Kaszubi w okresie
rozbiorowym mówili po kaszubsku, modlili się po polsku, a w szkole musieli uczyć się języka
niemieckiego. Taka skomplikowana sytuacja językowa znalazła swoje odbicie w pisowni, np. na
zachowanych szelkach występują aż cztery różne formy nazwiska Muża. Naleciałościom z języka
niemieckiego należy również przypisać fakt, że merk inicjałowy Mariana Selina z Jastarni oznaczony jest literami MZ. Ciekawą cechą zarejestrowaną w znakach szelek jest zacieranie cech poprzednika lub nanoszenie obok starych – nowych merków, co zdarzało się powszechnie w przypadku zmiany użytkownika. Szelki mogły bowiem służyć kilku pokoleniom rybaków. Zdarzały
się także próby całkowitego zatarcia cech poprzednika, np. przez ich wycięcie. W tym wypadku
nowy właściciel (lub właścicielka) nie tylko wyciął głęboko, po obu stronach jarzemka, merki
poprzednika, ale i wydrapał głęboko na starym ornamencie swój merk literowy. W opinii niektórych rybaków takie zacieranie znaków świadczyć mogło o kradzieży lub przywłaszczeniu bez
zgody właściciela cudzych szelek, co, choć rzadko, również się zdarzało. W pozostałych przypadkach było to zazwyczaj zaadaptowanie dla potrzeb nowego rybaka starych, nieużywanych szelek.
IIc. Znaki wiary
Kaszubscy mieszkańcy nadmorskich osad znani są ze swojej głębokiej religijności. Jak sami mawiają, obcowanie z żywiołem zbliża do Boga i często przytaczają powiedzenie „Jeśli się ktoś modlić nie umie, nauczy się, niech tylko w morskim będzie szumie”. Podobną opinię wyraził już ponad 100 lat temu, nieznany z nazwiska i imienia, przyjaciel księdza Hieronima Gołębiowskiego:
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Il. 11. Szelki rybackie z monogramem religijnym z Jastarni (1924).
Własność prywatna. Fot. M. Kuklik

„O bo też na wodzie człek najlepiej poznaje swoją ułomność – na morzu najlepiej poznaje Pana
Boga, a choćby kto w kraju nigdy nie pomyślał o Bogu, na morzu i Bóg mu się przypomni i sumienie obudzi” (Gołębiowski 1975, s. 78). Do wiary podchodzą rybacy z wielką powagą i sumiennością. Jej obecność zaznacza się powszechnie w ich codziennym życiu. Rybacy łódkowi
nie śpiewają na morzu wyłącznie religijnych pieśni. Tradycyjnie nie istnieje w wewnętrznych
kontaktach Kaszubów pozdrowienie „dzień dobry” czy „do widzenia”, zastępują je „Niech będzie pochwalony...” i „Zostańcie z Bogiem”. Z powodów religijnych rybacy w niedzielę i święta
nie wypływają w morze (wyjątek – podobnie jak w rolnictwie – stanowił czas „rybackich żniw”,
związany z intensywnym okresem połowu węgorza). W tak głębokiej religijności należy szukać
przyczyny nanoszenia na szelki symbolów wiary. Jednak ich powszechna obecność na narzędziu,
które jest przedmiotem użytkowym, jest ewenementem w naszej kulturze ludowej. Nie do pomyślenia jest np. zdobienie monogramami Jezusa czy Matki Boskiej narzędzi rolniczych, czy nawet
mebli. Znaki te były zastrzeżone dla przedmiotów związanych z kultem religijnym – takich jak
np. ołtarzyki i kropielnice. Wyjątkowo symbole religijne możemy spotkać na formach do wyciskania masła, podawanego zapewne do świątecznych posiłków (Woźnowski 1962, s. 79) (il. 11).
Na szelkach odnajdujemy głównie różnorodnie zmodyfikowane monogramy symbolizujące
Jezusa i Matkę Boską, symbole prawd wiary oraz napisy świadczące o religijności ich użytkowników, podobne do tych, które możemy i obecnie spotkać na łodziach rybackich: „Bóg z nami”
lub – w wersji niemieckiej – „Gott mit uns”. W pojedynczych wypadkach odnotowany został
kielich liturgiczny, serce z krzyżem, a także znany rybakom krzyż maltański, kojarzony tu z ratownictwem morskim. Różnorodność kształtu monogramów, nawet na szelkach pochodzących
z tego samego czasu i miejscowości, świadczy o dużej liczbie wzorców i wyjątkowej inwencji ich
twórców. Wzory te czerpano zapewne ze zdobień występujących w znanych świątyniach oraz
z posiadanych obrazów i obrazków o treści religijnej. Z przyczyn dogmatycznych znaki wiary nie
występują na zachowanych szelkach należących niegdyś do ewangelików helskich.
IId. Inne znaki
Obok powszechnych na szelkach rybackich znaków określających własność (merków) oraz symboli i monogramów religijnych, występują też nacięcia i rysunki, które spełniają bądź rolę ozdobników, bądź też wyrażają inną, przedstawioną w zwyczajowy sposób treść. Treść ta jest zazwyczaj przesłaniem pragnień ich twórców oraz, jak powszechnie się uważa, zawiera ukryty sens
magiczny. Magia zawsze towarzyszyła rybakom (Znamierowska-Prüfferowa 1966, s. 125). Miała
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Il. 12. Szelki Otylii Boschke z Jastarni ozdobione rozetą (1903). Ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Fot. M. Kuklik

zwielokrotnić szansę dobrego połowu, którego wyniki w tradycyjnym rybołówstwie w dużej części zależały od trafu. Analizowane znaki można podzielić na mające dopomóc szczęściu i służące
zapobieżeniu złym urokom. Wspierać mogła np. czterolistna koniczyna znajdująca się w centralnej części szelek pochodzących z Muzeum Etnograficznego w Gdańsku, lub drzewka i krzewy,
w tym choinki, które wchodząc na przełomie XIX i XX wieku do obrzędowości bożonarodzeniowej, stawały się symbolem obdarowywania. Według Bernarda Sychty rybacy morscy, szczególnie z Jastarni i Boru, uważali, że sen o drzewach wróży dobry połów (Sychta 1970, s. 306).
Za sprzyjającą szczęściu można prawdopodobnie uznać również romboidalną figurę, zawierającą
w swoim wnętrzu tajemniczy, podłużny kształt. Być może jest to symboliczne przedstawienie
zamykającego się „laskorna”, z upragnionym łososiem we wnętrzu. Od złych uroków ochraniać
miały potrójne lub wielokrotne krzyże, a także, być może, tajemnicze regularne nacięcia spotykane na wielu starszych egzemplarzach szelek. Wiele ze znaków trudno jest obecnie zinterpretować
i oddzielić jednoznacznie od tych, które mają charakter wyłącznie zdobniczy.
Ornamentami ludowymi występującymi na rybackich szelkach, a znanymi również z innych
regionów Polski są np. rozety (il. 12), umieszczane zazwyczaj w centralnej części jarzemka. Dla
niektórych z nich wzorcami były zapewne marynarskie „róże wiatrów” – symbolizujące główne kierunki stron świata. Taka marynistyczna wersja rozety jest bliska rybakom, którzy zazwyczaj, przynajmniej w młodości, mieli do czynienia z „wielką” żeglugą. „Różę wiatrów” od rozety
można odróżnić po regularnym podziale na romby, odpowiadającym podstawowym kierunkom
nawigacyjnym. Innymi spotykanymi na szelkach elementami marynistycznymi są wizerunki
żaglowców i łodzi, będące zapewne odzwierciedleniem pragnień odbywania dalekich podróży,
obrazem przepływających w oddali statków lub marzeniem o zdobyciu większej jednostki połowowej, np. kutra, który pozwalał na lepszy i bezpieczniejszy zarobek (il. 13). Do elementów
morskich zaliczyć można również niektóre przedstawienia kotwic, których precyzyjność odtworzenia, w kilku przypadkach, świadczy o tym, że są one raczej ozdobnikiem niż symbolem chrześcijańskiej nadziei. Świat zwierząt reprezentują na szelkach wyłącznie ryby, łososie – główny cel
wiosennego połowu. Być może zbliżenie formy łososia do symbolicznego przedstawienia wiary
chrześcijańskiej mogło przyczynić się umownego przyzwolenia na powszechne nanoszenie na
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Il. 13. Szelki z Jastarni zdobione rozetą (różą wiatrów) i dwoma łodziami żaglowymi
(1922). Ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Fot. A. Grodzicki

Il. 14. Znaki wiary obok znaków magicznych na wewnętrznej stronie jarzemka naplecznego szelek niewodowych z Jastarni. Koniec XIX wieku. Ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego w Toruniu. Fot. M. Kuklik

szelki symboliki religijnej. Brak jest natomiast, często spotykanych w ludowej ornamentyce, np.
na drewnianych formach do masła (Malicki 1962, s. 70), zwierząt domowych, choć występowały one w osadach rybackich. Ciekawą formą, wyrytą na wewnętrznej części jednej z szelek, jest
syrena, będąca jedynym zachowanym przedstawieniem nawiązującym do treści mitologicznych
(il. 14). Podobnie, tylko w pojedynczym przypadku odnotowany został wizerunek człowieka –
zapewne rybaka – ubranego w charakterystyczną czapkę, tzw. zidwest.
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III. Zakończenie
Już z tego pobieżnego przeglądu wynika, że kaszubskie szelki rybackie są przykładem wyjątkowego stosunku użytkownika do osobistego narzędzia pracy. Nadawanie walorów estetycznych tradycyjnym, samorobnym przedmiotom, a zwłaszcza narzędziom, nie było w naszej kulturze zjawiskiem powszechnym. Tylko nieliczni wykonawcy przedmiotów niestanowiących wyposażenia
wnętrz mieszkalnych lub służących do ich dekorowania, wysilali się, by dać im choćby odrobinę
walorów estetycznych. Generalnie, o wartości środków pracy decydowała ich użyteczność oraz
trwałość. Wyjątkiem w tej dziedzinie – zwłaszcza na obszarze naszego kraju – jest wytwórstwo
rękodzielnicze ludów górskich, zwłaszcza związanych z historycznym osadnictwem wołoskim,
dla których nie do przyjęcia było stosowanie przedmiotów choć trochę nieprzyozdobionych. Im
dalej na północ, tym potrzeba estetyzacji codziennych przedmiotów wyraźnie spadała. Na tym
tle nieliczne próby artystycznego odznaczenia narzędzi pracy przez rybaków kaszubskich tym
bardziej godne są dostrzeżenia i utrwalenia.
Szelki niewodowe są poprzez swoją treść artystyczną wyjątkowym świadectwem kultury społecznej nadmorskich Kaszubów. Dla przykładu, wykonanie – zapewne przez ojca, niekwestionowaną w tym rejonie głowę rodziny – jednakowych szelek dla żony i dzieci, pośrednio świadczy o głębokich związkach rodzinnych i szanowaniu pracy wszystkich jej członków. Obfitość
i różnorodność znaków związanych z religią potwierdza fakt, że powszechna i szczera wiara
kaszubskich rybaków jest postawą trwałą – zachowywaną nawet w okresach, gdy rząd pruski
świadomie faworyzował ekonomicznie i społecznie ewangelików zamieszkujących pobliski Hel.
Jak się często podkreśla, to siła trwania w wierze i zwyczajach ojców sprawiła, że w poczuciu narodowym kaszubscy rybacy czuli się zawsze Polakami (Wünsche 1904, s. 46). Głęboka religijność
nie przeszkadzała w przeprowadzaniu licznych praktyk magicznych, mających na celu zapewnienie powodzenia w połowach. Stąd na szelkach spotykamy tajemnicze symbole, którym możemy
przypisywać takie właśnie funkcje. Najbardziej rozpowszechnionym znakiem magicznym spotykanym wśród ornamentu jest potrójny krzyż, wycinany dla zabezpieczenia przed wpływami
złych mocy. Pisał o tym motywie helski pastor Seeger: Na starych narzędziach rybackich, które
pochodzą jeszcze z czasów dziadków, znajdują się niekiedy oprócz merku właściciela inne wycięte
znaki – trzy krzyże. Nie są one częścią merku, lecz ochroną przed czarami, miały poświęcać przyrząd
na dobry połów. Na współczesnych narzędziach rybackich nie znalazłem już magicznych znaków
i powiedziano mi, że nie czyni już tego żaden rozsądny człowiek (Seeger 1910, s. 18). Również
A. Donimirski, w swojej pracy poświęconej Kaszubom, wyjaśnił znaczenie tego znaku: Stolemy,
są rzekomo istoty szkodliwe, ale można ich złą działalność zażegnać, gdy się nad nimi zrobi trzy
krzyże (Donimirski 1889, s. 216). Magiczne znaczenie mają prawdopodobnie również tajemnicze,
a często spotykane na szelkach romby oraz drzewka.
Kaszubi, zamieszkujący obszar styku różnych kultur regionalnych, podlegali wielu wpływom
modyfikującym ich obyczajowość i język. Ślady tych oddziaływań odnajdujemy również w ornamentach, gdy na pochodzących z tej samej wsi i powstałych w tym samym czasie szelkach
spotykamy napisy w języku polskim i niemieckim. Przyzwyczajeni do dawnych – niemieckich
– nazw swoich miejscowości, jeszcze kilka lat po odzyskaniu niepodległości przez Polskę oznaczali swoje miejsce zamieszkania literami DH (Danziger Heisternest), PH (Putciger Heisternest)
czy KUS (Kusfeld). Nie przeszkadzało to jednak, by wcześniej, np. w okresie zaborów, właściciel
szelek podpisywał się jako np. mieszkaniec Boru lub Jastarni Puckiej. Na najstarszych zachowanych szelkach, pochodzących z roku 1865, a więc już z okresu, gdy po zakończeniu Powstania
Styczniowego wzmogła się germanizacja i obowiązkowym językiem nauczania w szkołach pruskich stał się język niemiecki, znajduje się lekko wytarty napis: „To szelki Anny...”. Spotykane
są również podpisy kompromisowe, typu PHJ dla oznaczenia Jastarni. Tradycyjna społeczność
rybaków kaszubskich zachowywała się bardzo konserwatywnie, co widoczne jest często i obecnie – wszelkie zmiany nie są tu przyjmowane spontanicznie. Oparciem rybaków, nawet w najtrudniejszych latach, był ugruntowany porządek społeczny, którego nie pozwalali burzyć, nawet
w związku z wielkimi przeobrażeniami zachodzącymi obok (il. 15).
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Il. 15. Zdobienie szelek rybackich z końca XIX wieku. Ze zbiorów Muzeum
Etnograficznego w Toruniu. Fot. A. Grodzicki

Szelki są również świadectwem mentalności i postrzegania przez ludność rybacką otaczającego świata. Wycinane rysunki są obrazem pragnień, stąd na jarzemkach kobiecych można spotkać
osadzone w ziemi rośliny, których utrzymanie było tak trudne na lotnym, piaszczystym gruncie,
a mężczyźni i chłopcy chętnie rysowali okręty i łodzie, nawiązując do swych marynistycznych
zainteresowań oraz marzeń o dalekich podróżach czy też o posiadaniu własnego kutra.
Pod względem artystycznym tylko nieliczne szelki reprezentują poziom, świadczący o wykonywaniu ich przez wprawnego rękodzielnika. Zazwyczaj posiadają one jedynie powierzchniowy,
ryzowany ornament, często dość nieudolnie skomponowany. Wydaje się, że zdobienia były dziełem samego użytkownika, dlatego są one odbiciem jego umiejętności rzeźbiarskich. Mamy jednak
i wyjątki. Kilka egzemplarzy zostało wykonanych w sposób świadczący o znacznej wprawie twórcy, i to zarówno pod względem opanowania warsztatu rzeźbiarskiego, jak i umiejętności selekcji
i kształtowania elementów kompozycji. Figury są na nich dobrane i rozmieszczone ze smakiem,
a ich forma nie świadczy o prostym naśladownictwie twórcy, tylko o jego własnej, przemyślanej inspiracji. Pozostaje pytanie, gdzie ci ludzie osiągnęli tak wysoki kunszt, skoro nie ma zachowanych
żadnych innych śladów ich działalności zdobniczej. Ze szczątkowych przekazów wiemy jedynie,
że gustownie ozdobione szelki dla Agnieszki Pieper wykonał jej ówczesny narzeczony, a późniejszy mąż – Ignacy Schomburg, znany i ceniony w przedwojennej Jastarni stolarz. Ciekawą teorię
na temat powstania niektórych zdobień na szelkach rybackich przedstawił właściciel prywatnego
Muzeum Rybackiego w Jastarni, Juliusz Struck. Jak wspomina, powołując się na przekazy ustne
swego ojca i dziadka, szelki były zazwyczaj zdobione w czasie, gdy osoby biorące udział w połowie
oczekiwały przy brzegu na powrót wydanej sieci, co przy prądzie zidowym (południowym) mogło
trwać nawet ponad 2 godziny. Nie zdobiono ich natomiast przy prądach nordowych (północnych),
przy których praktycznie nie było takiej przerwy. Relacja ta tłumaczyłaby prymitywność rytów na
wielu egzemplarzach, wykonanych bez dbałości o ogólną kompozycję i zapewne w krótkim czasie.
Natomiast te najpiękniejsze, starannie i pieczołowicie ornamentowane szelki, przygotowywane
były z całą pewnością w domach lub przydomowych warsztatach.
Podsumowując przytoczone powyżej uwagi stwierdzić można, że choć poziom artystyczny zdobień występujących na zachowanych szelkach nie jest zazwyczaj wysoki i daleko mu do
pełnych finezji i kunsztu wykonawczego ornamentów znanych np. z Podhala, to ich wartości
nie powinniśmy oceniać wyłącznie po efektach wizualnych. Znacznie istotniejsze są informacje
i przesłania, jakie niosą ze sobą znajdujące się na nich nawet najprymitywniejsze ryty. Pozwalają
one w ograniczonym zakresie poznać zwyczaje i pragnienia ludzi, którzy je tworzyli. Jest to praktycznie jedyne, choć symboliczne, zachowane świadectwo mentalności kaszubskich rybaków,
zapisane przez nich samych. Inne bowiem przekazy, mówiące o mieszkańcach nadmorskich
osad, pochodzą wyłącznie od przybyszy, którzy mieli jedynie możliwość dłuższego lub krótszego
z nimi obcowania.
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Dziękując dr. inż. Jerzemu Litwinowi za lata współpracy, chciałbym wyrazić tym niewielkim
opracowaniem szczerą wdzięczność za to, że na początku mojej zawodowej kariery muzealnika zwrócił mi uwagę na drobne szczegóły wykonania pozornie zwyczajnych przedmiotów, które stanowią
o ich dodatkowym, indywidualnym walorze i że zrobił to na tyle skutecznie, że do dnia dzisiejszego, patrząc na samorobne, tradycyjne narzędzia, szukam w nich nie tylko praktycznego przesłania.
Umiejętność odnajdywania tych „specjalnych” szczegółów sprawia, że mogę poczuć się posiadaczem
pewnej wiedzy tajemnej, pozwalającej na mentalne zbliżenie się do wyobraźni dawnego wykonawcy
i bliższe, holistyczne poznanie jego intencji. Daje mi to często osobiste poczucie bycia muzealnikiem
i etnografem nie tylko z nazwy.
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„Życie po życiu” – historia i znaczenie kolekcji
łodzi egzotycznych Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku i ich modeli

J

edno z pięter i przestrzeń holu Ośrodka Kultury Morskiej – oddziału NMM w Gdańsku,
oddanego do użytku w 2012 roku, zajmuje wystawa stała „Łodzie ludów świata” (il. 1). Jej
osnowę stanowi 35 tradycyjnych jednostek pływających (łodzi, czółen i tratw) z Europy, Afryki,
Azji, Ameryk i Oceanii, uzupełnionych przez wiele analogicznych modeli1. Można zobaczyć tu
podstawowe ich typy: tratwy trzcinowe i drewniane, łodzie z kory, skóry i brezentu, dłubanki,
łodzie klepkowe, a także łodzie stabilizowane. Prezentują one, oprócz różnych materiałów, metod i technik wykonania, również rozmaite rodzaje napędu: na pych, na wiosła krótkie (pagaje)
i długie, a także różnorodne rodzaje żagli typowych dla poszczególnych regionów świata. Każda
z tych jednostek, obok charakterystyki technicznej i opisu kontekstu przyrodniczego i kulturowego jej występowania opatrzona jest też informacją o czasie i sposobie jej nabycia przez Muzeum.
Mimo to zwiedzający, skonfrontowani z taką liczbą zazwyczaj dużych i niezwykłych obiektów
z dalekich stron świata, często zadają pytanie, w jaki sposób trafiły one na wystawę. Nie można
się temu dziwić, gdyż widok olbrzymiej dłubanki afrykańskiej albo gondoli weneckiej wewnątrz
sali budynku w centrum Gdańska może zaskakiwać i zastanawiać. Takie pytania dotykają roz-

Il. 1. Pierwsi zwiedzający wystawę „Łodzie ludów świata” w dniu jej otwarcia, 2012. Fot. Krzysztof Zamościński
1

K. Zamościński, Łodzie ludów świata (przewodnik po wystawie), Centralne Muzeum Morskie, Gdańsk 2012.
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Il. 2. Przekazanie łodzi z Wybrzeża Malabarskiego przez kpt. J. Sędkowskiego i starszego oficera J. Żuromskiego
przedstawicielowi Muzeum Morskiego Józefowi Kuszewskiemu, 1967. Fot. z Archiwum NMM

ległego tematu, który skrywa się za skrótowymi informacjami o sposobie nabycia eksponatów,
typu „dar kapitana i załogi statku” lub „pozyskany w drodze wymiany”. To historie niejako
„życia po życiu” tych egzotycznych obiektów, od momentu wyjęcia ich z naturalnego kontekstu
przyrodniczo-kulturowego do czasu umieszczenia i funkcjonowania w nowym kontekście wystawienniczym. Chcemy tu bardziej szczegółowo opowiedzieć o tym, czego nie można było szerzej
zaznaczyć na wystawie z powodu braku miejsca. A więc jakie były drogi tych niezwykłych eksponatów do Muzeum, zarejestrowane w pamięci ich kolekcjonerów?
Nie mylił się Andrzej Kiszkis, stwierdzając: „Dzieje pozyskania niejednej z prezentowanych
tu łodzi są godne przygodowej powieści”2. Wątki tych dziejów układają się w historię tworzenia
kolekcji przez ludzi zaangażowanych w to dzieło. Nie pojawiła się bowiem ona w Muzeum nagle3,
a jej zgromadzenie, choćby z uwagi na pochodzenie poszczególnych obiektów z odległych stron
świata, wymagało zorganizowanych działań, żmudnych zabiegów i wysiłku wielu ludzi. Z powodu rozlicznych trudności nie zawsze też kończyły się one sukcesem.
Historia kolekcji rozpoczyna się już w początkach działalności Muzeum, a więc w latach
1960. Intencją pierwszego dyrektora Muzeum dr. Przemysława Smolarka było gromadzenie tradycyjnych obiektów szkutniczych z różnych stron świata, z uwagi na ich właściwość zachowy2
3

A. Kiszkis, Powiew oceanu… Dary kapitanów i ich załóg, „Kurier Gdyński”, 1993 nr 5/19, s. 12.
Takie przypadki też się zdarzają. Przykładowo Instytut Starożytnych Statków Chińskich w Ningbo nabył na licytacji
w lipcu 2017 roku zbiór tradycyjnych łodzi i modeli dawnego brytyjskiego Muzeum Morskiego w Exeter.
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wania często bardzo archaicznych cech konstrukcyjnych. Zakładał, że będzie można dzięki temu
prowadzić badania nad ewolucją szkutnictwa. Pisał o tym, podsumowując wczesne lata rozwoju
Muzeum: „Wreszcie specyficzny zespół eksponatów stanowią obiekty przywożone do Muzeum
przez marynarzy na pokładach polskich statków z dalekich, często egzotycznych portów. W ten
sposób powstaje nasza kolekcja pozaeuropejskich typów łodzi, będąca znakomitym materiałem
do studiów nad ewolucją szkutnictwa”4. Archeologowie i historycy szkutnictwa często odwołują
się bowiem do przykładów etnograficznych, by wyjaśnić zagadki konstrukcyjne obiektów szkutniczych z odległej przeszłości5. Ale oprócz znaczenia naukowego zapewne dostrzegano też wartość ekspozycyjną takich jednostek, które mogły budzić zaciekawienie zwiedzających w czasach,
kiedy podróżowanie po świecie było dla przeciętnych Polaków mocno ograniczone.
Realizacja tego planu nie byłaby możliwa bez zjednania sobie współpracowników, przede
wszystkim wśród ludzi morza, kapitanów polskich statków i ich załóg, którzy mogli sprostać logistycznym trudnościom takiego przedsięwzięcia. Sprzyjało mu istnienie w tamtym czasie licznej
polskiej floty dalekomorskiej. Współpraca ta umocowana była formalnie w patronacie, roztoczonym nad Muzeum w 1961 roku przez Ministerstwo Żeglugi6.
Pierwsza egzotyczna jednostka pojawiła się w raczkującej jeszcze placówce muzealnej w 1966
roku. Przywiózł ją kpt. ż.w. Marian Chodkowski na pokładzie statku PLO m.s. „Chopin”, który
obsługiwał połączenie z portami Chińskiej Republiki Ludowej7. Jeszcze nieukończone czółno
żłobione8 zostało pozyskane przez polską załogę w maju 1966 roku w rejonie zagubionego na
Morzu Południowochińskim archipelagu Natuna (w pobliżu wysp Anambas) w dość niezwykły
sposób: „Zauważono na kursie grupę łodzi rybackich, które holowały tę właśnie jeszcze niezupełnie wykończoną łódź. Okazało się, że ostatni sztorm zabrał łódź z wybrzeża. Na propozycję,
aby nam [ją] podarowano, holujący chętnie przystali. W zamian za wydrążony pień – opowiada
kapitan Chodkowski – podarowałem im banderkę naszego armatora i poczęstowałem polskim
obiadem z kuchni okrętowej. W ten sposób nawiązaliśmy przyjazny kontakt z rybakami z wysp
Anambas, porozumiewając się z nimi głównie na migi”9.
Pozyskanie kolejnej łodzi miało również niezwykłe okoliczności. Natknął się na nią w rejonie Wybrzeża Malabarskiego Indii10 w październiku 1966 roku drobnicowiec PLO m.s. „Adolf
Warski” pod dowództwem kpt. ż.w. Jana Sędkowskiego, podążając kursem z Kolombo na Sri
Lance do Bombaju w Indiach11 (il. 2). Łódź dryfowała po oceanie bez załogi, ale z pełnym wyposażeniem wewnątrz. Kapitan opisał je szczegółowo w sporządzonym tuż po podniesieniu łodzi
na pokład protokole, umieszczonym w Dzienniku Okrętowym: „Wyposażenie: maszt bambusowy, żagiel, 1 wiosło (przywiązane), 1 wiadro ocynkowane, sieć zastawna z uzbrojeniem12 , linka
cumownicza, skrzynka na prowiant, 2 garnki aluminiowe z pozostałością gotowanej kaszy, 1 miska aluminiowa, 10 połówek orzechów kokosowych służących jako kubki”13.
O znalezionej na morzu łodzi został powiadomiony kapitanat portu w Bombaju. Ponieważ
nikt nie zgłosił się po nią w czasie dwukrotnego pobytu „Adolfa Warskiego” w porcie, pozostała
na pokładzie statku i popłynęła do Gdyni, o czym został zawiadomiony Gdański Urząd Morski14.

4
5

6
7

8
9
10
11
12
13

14

P. Smolarek, Muzeum Morskie w Gdańsku w latach 1965–1972, Wrocław 1976, s. 23.
Porównaj: J. Litwin, Czy źródła etnograficzne są przydatne w badaniach historii okrętownictwa? Rozważania na tle wybranych
przykładów, [w:] Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka, Warszawa 2005, s. 343–360.
P. Smolarek, op. cit., s. 6.
Na temat wymienianych dalej statków PLO patrz: K. Adamczyk, J. Drzemczewski, B. Huras, Polskie Linie Oceaniczne.
Album floty 1951–2011, Gdynia 2011.
Nr inw. CMM/BO/101.
Łódź-dłubankę z archipelagu Natuna przywieźli marynarze na m.s. „Chopin”, „Dziennik Bałtycki”, 1966, nr 187 (6871).
Pozycja 11.20 N 075.11 E.
Nr inw. CMM/BO/107/A-F.
Złożona z kilku części – nr inw. CMM/EM/69,70/1-5.
Protokół wstępny z oględzin łodzi wyłowionej z morza w pozycji 11.20 N 075.11 E w dniu 30.10.66. Archiwum NMM, nr
akt 253: „Raport kpt. ż.w. Jana Sędkowskiego, 5.02.67”.
Tamże, Zawiadomienie Gdańskiego Urzędu Morskiego w Gdyni z 23.01.1967 r.
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Il. 3. Informacja prasowa z 16.07.1967 r. o pozyskaniu
przez Muzeum Morskie łodzi koszowej z Wietnamu

W tym samym roku dyrektor Muzeum
dr Przemysław Smolarek wyruszył na 5-miesięczny rejs na Daleki Wschód na m.s.
„Hanoi”, z zamiarem m.in. gromadzenia materiałów o szkutnictwie pozaeuropejskim15.
Zaowocowało to pojawieniem się w kolekcji
maleńkiej łodzi koszowej thuyen mung z delty
Rzeki Czerwonej w Wietnamie, pozyskanej
w Hajfongu od wietnamskiego rybaka przez
Zdzisława Neumana, agenta PLO w tym
mieście, i załogę m.s. „Phenian”. Łódź zarekomendował im do nabycia gdański naukowiec16 (il. 3).
Równolegle do kolekcji łodzi Muzeum
zaczęło tworzyć zbiór ich modeli. Pierwszy,
podarowany w 1968 roku przez kpt. ż.w.
Antoniego Strzelbickiego17, przedstawia łódź
oruwa ze stabilizatorem jednostronnym
z zachodniego wybrzeża Sri Lanki. Kapitan
Strzelbicki od tamtej pory stał się stałym, wieloletnim dostarczycielem obiektów egzotycznych, w tym wielu modeli łodzi ludowych, do
kolekcji muzealnej18 (il. 4).
Magazyn dla rozrastającej się kolekcji
urządzono w 1969 roku na parterze Żurawia
– wówczas jedynego budynku Muzeum19.
W 1971 roku swoją pierwszą jednostkę ofiarował Muzeum kpt. ż.w. Stefan
Brąglewicz20. Czółno rybacko-komunikacyjne ze stabilizatorem jednostronnym nabył we wsi Buluma, położonej nad Zatoką
Szczecińską21 na wyspie Nowa Brytania, na15

16

17

18

19

20

Il. 4. Kapitan ż.w. Antoni Strzelbicki podczas rejsu.
Fot. z Archiwum NMM
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W. Święcicki, Bogaty plon podróży dyr. Muzeum
Morskiego dr P. Smolarka do krajów Europy i Azji,
„Wieczór Wybrzeża”, 1967, nr 82 (3314).
Nr inw. CMM/BO/111/A-C. Przywieziona do kraju
na pokładzie m.s. „Transportowiec”. Patrz: Pamiątka
z Wietnamu, notatka prasowa z 16.07.1967 r. Archiwum
NMM.
Nr inw. CMM/BO/121. K. Zamościński, Antoni
Strzelbicki (biogram), [w:] Przyjaciele dla Muzeum. Dary
i działania TP CMM na rzecz Centralnego Muzeum
Morskiego w Gdańsku zebrane i wydane w 55-lecie
istnienia Towarzystwa, Gdańsk 2013, s. 104.
K. Zamościński, Dary przekazane do zbiorów Działu
Etnologii Morskiej przez członków Towarzystwa Przyjaciół
CMM, [w:] Przyjaciele dla Muzeum, op. cit., s. 94–95.
J. Litwin, Próba oceny wartości naukowej łodzi orientalnych
ze zbiorów Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, [w:]
Orient w kulturze polskiej. Materiały z sesji jubileuszowej
z okazji 25-lecia Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie 1516 października 1998, Warszawa 2000, s. 20.
K. Zamościński, Stefan Brąglewicz (biogram), [w:]
Przyjaciele dla Muzeum, op. cit., s. 103.
Nazwa ta wywodzi się z czasów, kiedy Nowa Brytania
była kolonią niemiecką.
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Il. 5. Łódź z Chalna w Bangladeszu na pokładzie statku PLO m.s. „Świecie”, 1978. Fot. z Archiwum NMM

leżącej do Archipelagu Bismarcka (Papua–Nowa Gwinea)22. Kiedy dowodzony przez niego m.s.
„Marceli Nowotko” rzucił w porcie kotwicę i zaczęły otaczać go czółna krajowców, kapitan postanowił zdobyć jedno z nich dla Muzeum. Załoga podchwyciła ideę i po krótkich pertraktacjach
handlowych nabytek wciągnięto na pokład statku23.
Podobne czółno, zakupione w tym samym miejscu24, przywiózł do kraju w darze dla Muzeum
w 1972 roku na statku m.s. „Florian Ceynowa” kpt. ż.w. Witold Sobieszczyk 25. Oba ilustrują
w obecnej ekspozycji szkutnictwo Melanezji. Natomiast kapitan Brąglewicz okazał się później
osobą spośród ludzi morza najbardziej zasłużoną dla budowania kolekcji. W latach 1971–1985,
przy wsparciu załóg drobnicowców m.s. „Marceli Nowotko”, „Oleśnica”, „Jurata”, „Świecie”
(il. 5), „Jan Matejko”, „Lenino” i „Ursus” sprowadził do kraju i podarował Muzeum 14 tradycyjnych jednostek pływających z Afryki, Azji i Oceanii26 (il. 6). Nabywano je często z funduszy
zebranych pośród członków załogi.
Dwa miesiące po łodzi jednopiennej podarowanej przez kapitana Brąglewicza kolekcja wzbogaciła się o kolejne nabytki za sprawą Andrzeja Wawrzyniaka, ówcześnie polskiego dyplomaty
w Indonezji, potem wieloletniego dyrektora Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie. Był to zbiór 10
modeli indonezyjskich jednostek pływających27, a ponadto pełnowymiarowa, barwna łódź żaglowa perahu jukung ze stabilizatorem dwustronnym z Pasir Putih (północno-wschodnia Jawa)28.
Na początku dyplomata pozyskał dla Muzeum jej kotwicę: „Na dwa lata przed powrotem do
kraju – wspomina pan Wawrzyniak – towarzyszyłem jednemu z moich wysoko postawionych
indonezyjskich przyjaciół w jego podróży inspekcyjnej na Jawie Wschodniej. Któregoś dnia wypłynąłem z miejscowym kanakiem jego katamaranem, czyli tzw. perahu (prau) na przybrzeżne
wody, aby obejrzeć podmorskie ogrody koralowe. Na łodzi miał on wielką, dwumetrowej dłu22
23
24
25
26

27

28

Nr inw. CMM/BO/152/A-C. Była to pierwsza wizyta polskiego statku na Nowej Brytanii.
J. Litwin, Marynarska kolekcja, „Namiary”, 1977, R. XVIII nr 8-9/246-247, s. 34.
Łódź Papuasów, „Dziennik Bałtycki”, 1972, nr 55 (8594).
Nr inw. CMM/BO/170/A-C.
R. Domżał, Kolekcja zabytków przekazanych przez Towarzystwo Przyjaciół CMM dla Działu Historii Budownictwa
Okrętowego, [w:] Przyjaciele dla Muzeum, op. cit., s. 39.
K. Zamościński, Na morskich szlakach Azji. Modele statków i łodzi w Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie oraz z daru
Andrzeja Wawrzyniaka dla Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, Gdańsk 2008.
Nr inw. CMM/BO/169/A-E.
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Il. 6. Łódź z Chalna z Bangladeszu na dziedzińcu CMM przestawiają (od lewej): Zygmunt Omernik, Marek
Iżewski, Jacek Kucharski, Jerzy Litwin i Mirosław Brucki, 1978. Fot. z Archiwum NMM

gości kotwicę. Autentyczny prymityw z drewna i kamienia, już nigdzie indziej na świecie nie
używany. Skłoniłem kanaka do odsprzedania mi tej kotwicy, czym wywołałem ogólną wesołość
zgromadzonej na brzegu plejady miejscowych dostojników”29.
Zdobycie całej łodzi zajęło darczyńcy dwa lata starań, przy czym jej transport nie był też
prosty: „Został on [katamaran] przewieziony z odległego rejonu Pasir Putih na wschodniej Jawie
specjalnie skierowanym okrętem wojennym do portu Tandjung w Djakarcie i stamtąd na pokładzie Broniewskiego dopłynął do Polski”30.
Do kolekcji udało się zakupić w 1970 roku kolejną, większą, jeszcze nieuszczelnioną łódź
koszową thuyen nan znad Zatoki Tonkińskiej w Wietnamie31. Po tym, jak kpt. Brąglewicz na
statku PLO m.s. „Marceli Nowotko” przywiózł z Penangu (Malezja) pierwszą łódź klepkową do
zbioru32 , niewielka kolekcja doczekała się wreszcie swojej ekspozycji. Po przetransportowaniu do
nowo otwartego w maju 1972 roku oddziału – Muzeum Rybołówstwa w Helu – została pokazana
na wystawie „Rybackie łodzie ludowe Archipelagu Malajskiego”33.
Łodzie i modele egzotyczne wprowadzane były do inwentarza zbiorów Działu Historii
Budownictwa Okrętowego. W 1972 roku tych pierwszych było 6, do tego 11 modeli. Wówczas w
Dziale został zatrudniony mgr inż. Jerzy Litwin, absolwent Wydziału Budownictwa Okrętowego
Politechniki Gdańskiej. Jednym z jego zadań stała się opieka nad kolekcją i jej powiększanie.
Szybko przekonał się, że pozyskiwanie eksponatów do niej nie jest takie proste. Otóż na początku
lat 1970. kpt. ż.w. K. Wojciechowski, dyrektor eksploatacyjny „Dalmoru”, podczas służbowych
wizyt w Peru miał możliwość odwiedzić położone wysoko w Andach jezioro Titicaca. Później,
podczas spotkania z dyrektorem Smolarkiem, zaproponował nabycie jednej z tamtejszych łodzi trzcinowych dla Muzeum: „Nie wiem, czy wiernie powtarzam słowa – podkreśla dziś dyr.
Smolarek – ale sens był właśnie taki. Krzyknąłem wówczas: ależ oczywiście! Nie śmiemy nawet
marzyć, że taki eksponat moglibyśmy zdobyć…”34.
29
30
31
32
33

34

B. Rudnicki, Skarby z Archipelagu Nusantary, „Morze”, 1973, nr 2 (507), s. 15.
Tamże, s. 15. Drobnicowiec PLO m.s. „Władysław Broniewski”.
Nr inw. CMM/BO/145.
Nr inw. CMM/BO/277/A-C.
J. Litwin, Rys historyczny, [w:] 50 lat Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku 1960–2010, Gdańsk 2011, s. 17; P. Smolarek,
op. cit., s. 56–58.
B.T., Oryginalna łódź indiańska z jeziora Titicaca dla CMM, „Głos Wybrzeża”, 1973, nr 110 (7825).
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Il. 7. Artykuł w „Głosie Wybrzeża”
z 10.05.1973 r. o pozyskaniu przez CMM
łodzi trzcinowej z jeziora Titicaca

Il. 8. Łódź z trzciny totora na jeziorze Titicaca, Peru/Boliwia.
Fot. Tatiana Murcova, Istockphoto

Łódź została zbudowana na zamówienie przez Indian Ajmara35 i udało się ją przewieźć z gór
na wybrzeże trasą ok. 400 km. W maju 1973 r. uroczyście przekazano ją na ręce ministra żeglugi
Jerzego Szopy, przebywającego z oficjalną wizytą w Peru36 (il. 7). Mimo że wszystko przebiegało
do tej pory pomyślnie, finał przedsięwzięcia okazał się dramatyczny. Młody adiunkt musiał się
zmierzyć ze skutkami niewłaściwego transportu łodzi:
Łódkę przechowywano na powietrzu, potem załadowano na statek, a na statku też
położono na rufowej nadbudówce na pokładzie, gdzie (…) przebywając różne strefy
klimatyczne, narażona [była] na różnego rodzaju opady i działania atmosferyczne.
Niestety, doszło do tego, że ta łódka przyjechała do nas (…) po prostu zdeformowana, jeśli chodzi o kształty. Niektóre przewiązy pękły i jak tą łódkę zacząłem przygotowywać do opracowania naukowego, to się okazało, że w łódce są insekty. I chciałem choćby wymontować te dwa górne wałki (…) relingowe z tej łódki, bo główne,
grube, dolne te nośne, wypornościowe były już zniszczone, żeby chociaż uratować
ten wałek. Ale się potem okazało, że robactwo weszło w jakieś dziwne miejsca. Więc
po prostu tą łódkę, na szczęście nie wpisaną do inwentarza, zutylizowaliśmy37 (il. 8).

35

36
37

W 1970 roku boliwijscy Indianie Ajmara zbudowali dla Thora Heyerdahla łódź trzcinową „Ra II”, na której przepłynął
Atlantyk. Patrz: T. Heyerdahl, Ekspedycja Ra, Warszawa 1974, s. 389–390.
B.T., Oryginalna łódź indiańska…, op. cit. Porównaj: J. Litwin, Marynarska kolekcja, op. cit., s. 34.
Wywiad z dnia 24.08.2018 r., w zbiorach NMM. Wszystkie poniższe cytaty wypowiedzi dr. inż. Jerzego Litwina pochodzą
z tego wywiadu. Intencją przeprowadzającego wywiad było uzyskanie u źródła szczegółowych informacji związanych
z gromadzeniem kolekcji łodzi egzotycznych.
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Zupełnie inna była przyczyna niepowodzenia w dostarczeniu do Muzeum azjatyckiego sampana, który znajdował się już na pokładzie drobnicowca PLO m.s. „Józef Conrad”. Statek został
uwięziony w 1972 roku podczas wojny wietnamskiej w zaminowanym przez Amerykanów porcie
w Hajfongu. W grudniu tegoż roku podpaliły go i zatopiły amerykańskie bombardowania portu38, o czym wieści dotarły jakiś czas potem do Muzeum39. Statek nie wrócił już do Polski, został
wkrótce zezłomowany na Tajwanie.
Niemniej jednak następne obiekty dalej do Muzeum, nomen omen, napływały i niebawem
nowy pracownik mógł przystąpić do opracowywania kolejnych dużych eksponatów przywiezionych na statku PLO m.s. „Oleśnica”, znowu przez kapitana Brąglewicza. Były to dwie łodzie ze
stabilizatorami jednostronnymi z południowo-zachodniego Madagaskaru, używane tam przez
półkoczowniczy lud Vezo.40 Wówczas też rozpoczął współpracę z kapitanem:
On z nami permanentnie współpracował. I jak obiecywał, rocznie [przywoził] jedną
łódkę. Jak się zdarzyło mu jednego roku nie mieć możliwości, to następnie się o dwie
starał.
Dzięki tej współpracy można było pozyskiwać do kolekcji jednostki dla niej ważne, a nie
przypadkowe:
[Brąglewicz] w pewnym momencie już wiedział, co potrzebujemy i dobierał łodzie,
płynął do jakiegoś regionu, gdzie rozmawialiśmy, co warto było z tego regionu pozyskać. I stąd może on nie był przekonany, (...) to na przykład te dwie tratwy, które
nam przywiózł ze Sri Lanki41, to one były na moją prośbę przywiezione. Bo to nie
były łodzie. On szukał łodzi efektownych (il. 9).
Szybko powiększanie kolekcji stało się ważne dla tego muzealnika: „Więc chyba najpierwsze
takie przedsięwzięcia, jakąś troską moją było zwiększanie kolekcji, pogłębianie kolekcji i dobieranie do kolekcji wartościowych konstrukcji pływających”.
Patrząc z perspektywy czasu można powiedzieć, że była to stała cecha działalności Jerzego
Litwina, zarówno kiedy był pracownikiem Działu HBO w latach 1972–1988, jak i po 1991 roku
jako wicedyrektora i dyrektora Muzeum. Cechą tego typu kolekcjonowania było emocjonalne
zaangażowanie: „Z każdej łódki się cieszyłem. Każda łódka to było wydarzenie”.
Po latach pozostały po wielu z takich sytuacji wciąż żywe wspomnienia, jak te z odbioru czółna nigeryjskiego z Sapele42. Przywiózł je do kraju w 1975 roku ze swojej inicjatywy kpt. ż.w. Stefan
Domański na statku PLO m.s. „Łódź”43, który pływał głównie do portów Afryki Zachodniej:
Pamiętam, że do Szczecina pojechałem po tą łódkę. Przywieziono dwie. Jedną dla
muzeum w Szczecinie44, jedną dla nas. (…) Jedna była większa, druga mniejsza. I (…)
przyjechałem z samego rana. Pamiętam, że śniadaniem mnie poczęstowali. Nocnym
pociągiem przyjechałem do Szczecina. No i byli bardzo zdumieni ci marynarze i kapitan, że Gdańsk tak daleko, statek kończy rejs w Szczecinie, a już ktoś z muzeum
jest z Gdańska. Ja mówię: to ja mogę wziąć dwie. No, nie wypada (…), zawiadomiono
Szczecin, ale ich jeszcze nie ma. Ja zdążyłem, cały dzień tam prawie byłem. Bo był
problem przewiezienia łódki. I to dla mnie była też niesamowita sprawa, bo pora38

39
40
41

42
43
44

Zginęło w nich trzech członków załogi, jeden zmarł później w wyniku obrażeń, a rannych zostało kolejnych trzech
marynarzy. Patrz R. Leszczyński, Ginące frachtowce, t. 1, Gdańsk 2007, s. 468-504.
J. Litwin, Marynarska kolekcja, op. cit., s. 34.
Nr inw. CMM/BO/425/A-C; CMM/BO/426/A-G.
Dwie tratwy teppam z pni zostały przywiezione w 1981 r. na m.s „Lenino” z Negombo koło stołecznego Kolombo (nr inw.
CMM/BO/736, 747) razem z łodzią oruwa (nr inw. CMM/BO/746).
Nr inw. CMM/BO/465/A-C.
J. Litwin, Marynarska kolekcja, op. cit., s. 35.
Muzeum Narodowe w Szczecinie rozbudowywało wówczas kolekcję afrykanistyczną, prowadząc przy tym badania
archeologiczne i etnograficzne w Afryce Zachodniej. Patrz: Afryka. 40 lat penetracji oraz poznawania ludów i ich kultur.
Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Narodowe w Szczecinie 18-19 kwietnia 2002 roku, Szczecin 2004.
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Il. 9. Łódź oruwa ze Sri Lanki w holu OKM. Fot. Bernadeta Galus

dzono mi, żebym (…) w kapitanacie portu sprawdził, czy jakiś statek będzie płynął
do Gdańska lub do Gdyni. Bo czasami były te przepłynięcia. Okazało się, że jest.
W innym basenie stoi statek, który następnego dnia płynie do Gdyni, do Stoczni
Remontowej45. No więc udałem się pod ten statek, rozmawiałem z kapitanem, czy
by nie zabrał łódki. Kapitan mówi: nie ma sprawy, tylko musicie mi ją tu przywieźć.
No więc jak przywieźć? No, najlepiej, poradzono mi tam, holownikiem. No to do
Zarządu Portu, który w tym czasie był administratorem holowników, czy pomogliby.
Na jeden telefon, to nie ma sprawy, gdzie mamy podpłynąć. Zdążyłem tylko powiadomić ten statek, na którym była ta łódka, a już tam holownik przypłynął. Bomem
opuścili, holownik podpłynął pod drugi statek, zabrali. Przypłynął statek do Gdyni.
No i w Gdyni podobna sprawa, bo myśmy holownikiem przewieźli, też na telefon, do
portu rybackiego, bo akurat pan Klim46 (…) sprawdził, że jakiś kuter „Kogi” oddaje
ryby w porcie w Gdyni, w „Dalmorze”, i wraca pusty. A łódka była taka, że dwóch
mężczyzn mogło ją wziąć, praktycznie przenieść.
Natomiast o pozyskaniu czółna w Nigerii tak donosił „Dziennik Bałtycki”: „Kapitan
S. Domański, korzystając z kontaktów nawiązanych podczas swych rejsów wybrał się po tę łódź
z portu nigeryjskiego statkową motorówką i płynąc przeszło 6 godzin w górę rzeki Niger dotarł
do wskazanej mu niewielkiej wioski, gdzie jednostkę nabył od właściciela plantacji”47.
45

46
47

M.s. „Polanica”. Patrz: Dar kpt. S. Domańskiego. Oryginalna łódź z wioski nad Nigrem płynie na Hel, „Dziennik Bałtycki”,
1975, nr 17 (8489).
Mgr inż. Roman Klim (1940–2000) kierował Muzeum Rybołówstwa w Helu w latach 1972–1979.
Dar kpt. S. Domańskiego. Oryginalna łódź…, op. cit.
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Il. 10. Przygotowanie do podniesienia przy pomocy dźwigu i wprowadzenia przez okno na
piętro Budynku B nieukończonego czółna żłobionego z archipelagu Natuna. Na pierwszym
planie mgr inż. Jerzy Litwin, 1977. Fot. z Archiwum NMM

Il. 11. Wprowadzenie łodzi z Chalna przez okno do Budynku B, 1978. Fot. z Archiwum NMM
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Il. 12. Kolekcja modeli łodzi z Bangladeszu na wystawie Il. 13. Dyrektor Muzeum P. Smolarek przyjmuje
w OKM. Fot. Bernadeta Galus
kolekcję modeli łodzi z Bangladeszu od dyrektora
Zakładu Kontenerowego PLO A. Kowalskiego, 1977.
Fot. Ewa Meksiak

Rok wcześniej do kolekcji trafił mniej efektowny eksponat z Wybrzeża Kości Słoniowej, pozyskany w Abidżanie przez załogę statku m.s. „Rzeszów” pod kpt. ż.w. Marianem Porazińskim48,
który tak wspominał: „statek nasz stał w rzece i rzeką płynęły resztki dłubanki. I Sat-Okh49, ten
Indianin, był w załodze i on na lasso tą łódkę złapał”. Swój zamiar sprezentowania Muzeum
dłubanki załoga „Rzeszowa” sprecyzowała pod wpływem spotkanego w Nigerii kapitana
Strzelbickiego50, który, jak wiemy, już z nim współpracował.
Chęć uczynienia kolekcji reprezentatywną zrodziła ideę pozyskania do niej skórzanego kajaka Inuitów, co nie było sprawą łatwą. Tymczasem udało się nabyć jego model51:
Zresztą ja też z takiej prywatnej [kolekcji], można powiedzieć, ten kajak eskimoski,
model, co jest w zbiorach, to ja kupiłem w Danii, jak byłem na stypendium. I chciałem mieć w zbiorach skórzaną łódkę, toteż model kupiłem.
Muzeum się rozrastało, dzięki czemu w 1977 roku helska wystawa łodzi mogła być przeniesiona do Gdańska, do sali na II piętrze nowo pozyskanego budynku obok Żurawia, adaptowanego po ciepłowni miejskiej do potrzeb wystawienniczych52 (il. 10). W nim kolekcja egzotycznych
jednostek pływających znalazła swoje miejsce na następne trzydzieści dwa lata. W 1978 roku
prasa Wybrzeża informowała o otwarciu tam nowej wystawy szkutnictwa pozaeuropejskiego53.
Wprowadzanie dużych łodzi do budynku nie było jednak łatwym zadaniem (il. 11).
Sposobem na wzbogacanie ekspozycji były osobiste kontakty z osobami, które miały możliwość pozyskania uzupełniających ją obiektów. W 1977 roku powiększyła się ona o 6 modeli łodzi
z Bangladeszu54, będących darem A. Kowalskiego, dyrektora Zakładu Kontenerowego PLO (il. 12):
Natomiast ja rozmawiałem z tym dyrektorem PLO, który nam sześć modeli z Bangladeszu
dawał. To ja się z nim poznałem i jego też zaprosiłem do nas do współpracy. (...) Ja przygotowałem całą tą operację, żeby to już dyrektor dyrektora powitał i on nam te modele
wręczył. Fabryczne modele, ale ważne też. Bardzo ciekawe i bardzo ważne w kolekcji.
Bardzo ciekawy zbiór. Tak że tego dyrektora to umawiałem, to pamiętam55 (il. 13).
48
49

50

51
52
53

54
55

J. Litwin, Marynarska kolekcja, op. cit., s. 35.
Sat-Okh – Stanisław Supłatowicz (1925–2003) – polski pisarz, gawędziarz i artysta, przez wiele lat pływał na statkach Polskich
Linii Oceanicznych. Porównaj: Sat-Okh schwytał na lasso… dłubankę afrykańską, „Wieczór Wybrzeża”, 1974, nr 172 (5542).
Kapitan Strzelbicki pracował w Nigerii w latach 1971–1976. Patrz: Antoni Strzelbicki, op. cit., s. 104. W zbiorach Muzeum
są jego dary z tego czasu: dwa modele czółen (CMM/BO/340, 341) i dwa wiosła z Sapele (CMM/BO/342, 343).
Podarowany CMM przez mgr. inż. Jerzego Litwina w 1975 r. Nr inw. CMM/BO/478.
J. Litwin, Próba oceny…, op. cit., s. 20.
S. Czerska, Nowy rozdział historii Centralnego Muzeum Morskiego, „Dziennik Bałtycki”, 1978, nr 119 (10474); „Głos Wybrzeża”
z dnia 1.06.1978 r.
Nr inw. CMM/BO/511-516. Modele z wytwórni „Green wooden handicrafts, furniture, model boats, toys etc. David Kutir” z Barisal.
Porównaj: J. Litwin, Marynarska kolekcja, op. cit., s. 36.

349

Krzysztof Zamościński

Il. 14. Informacja w miesięczniku „Morze” z sierpnia 1978 r.
o przekazaniu sampana z Bangladeszu do CMM przez kpt.
S. Brąglewicza

Il. 15. Odbiór dłubanki, przywiezionej
dla CMM na pokładzie statku „Polfjord”,
1980. Fot. Marek Twardowski

Jeden z modeli przedstawia charakterystyczny dla portu w Chittagongu i sąsiedniego regionu nad Zatoka Bengalską klepkowy sampan chińskiej proweniencji. Pełnowymiarową jednostkę
tego rodzaju dostarczył do Muzeum w kolejnym, 1978 roku kapitan Brąglewicz na pokładzie m.s.
„Świecie”56. Według zamiarów darczyńcy miała to być jednak inna łódź:
Tak samo sampan. Ubolewał, że był w wiosce, wybrał bardzo ładną łódź, kolorową
i tak dalej, a potem postawili go krajowcy przed faktem dokonanym, bo podpłynęli
pod statek tą łodzią, którą my mamy i powiedzieli: bierzcie. No załoga nie była do
końca zorientowana, wiedzieli, że kapitan chce łódkę, wciągnęli tą łódkę na pokład.
Krajowcy odpłynęli, i nagle kapitan został z łodzią, która, jak twierdził, mu się nie
podoba. Ja mówiłem, że wręcz przeciwnie, jest to bardzo ciekawy obiekt, który do
wielu opowieści się nam bardzo przyda”.
Tak dobre przyjęcie łodzi w Muzeum złagodziło zapewne zawiedzione oczekiwania kapitana (il. 14).
W 1978 roku załoga trawlera „Cetus”, należącego do „Dalmoru”, dowodzona przez kpt.
Mariana Grzecha, podjęła z Morza Karaibskiego u wybrzeży Panamy i przywiozła jako dar dla
Muzeum kolejną dryfującą jednostkę bez załogi – czółno żłobione, zwane w tym regionie cayuco57. Podobnych używają Indianie Cuna z archipelagu San Blas, rozciągającego się wzdłuż panamskiego wybrzeża.
W kenijskim porcie Mombasa podczas postoju statku PLO m.s. „Władysław Łokietek”, kierowanego przez kpt. ż.w. Jerzego Sułkowskiego, kilku marynarzy58 zakupiło specjalnie dla CMM
miejscowe płaskodenne czółno żłobione mtumbwi.59 Drugie czółno z Mombasy podarował dwa
lata później kpt. ż.w. Jan Żukowski ze statku PLO m.s. „Polfjord”60 (il. 15).
Czasem Muzeum musiało sobie poradzić z „klęską urodzaju”. Do takiej sytuacji doszło w 1979
roku w przypadku łodzi z Madagaskaru. Muzeum posiadało już wspomniane wyżej dwie, a na
pokładzie m.s. „Władysław Jagiełło”, pływającym na linii do portów Afryki Wschodniej pod do56
57
58

59
60

Nr inw. CMM/BO/563/A-E.
Nr inw. CMM/BO/567.
Bosman Wacław Stanek, Witold Werno, Józef Konkel, Ludwik Juras i Wiesław Słabik. Patrz: Łodzie dla CMM, „Dziennik
Bałtycki” z 7.11.1978 r.
Nr inw. CMM/BO/574.
Nr inw. CMM/BO/674.
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Il. 16. Przekazanie indiańskiego kanu komandorowi Edwardowi Obertyńskiemu przez Williama
i Mary Commonda oraz wodza szczepu Abonaków. Montreal, 1979. Fot. z Archiwum NMM

wództwem kpt. ż.w. W. Lewińskiego, przybyły kolejne dwie tego samego rodzaju61. Zostały one
przekazane do zaprzyjaźnionej placówki muzealnej:
Często kapitanowie przywozili nam łodzie, które już mieliśmy. Na przykład dostaliśmy dwie łodzie z Madagaskaru, a już dwie były, i to nawet lepsze. Te następne dwie
były już gorsze, no to w ramach współpracy oddałem je do Muzeum Etnograficznego
w Warszawie. Tamci koledzy się bardzo cieszyli, bo nagle dostali ciekawe eksponaty.
Natomiast w skład kolekcji wszedł dostarczony razem z łodziami duży ich model, jakiego
Muzeum nie posiadało62.
Następna sposobność wykorzystania osobistych kontaktów kierownika Działu HBO do powiększenia kolekcji, tym razem o kanu indiańskie63, nadarzyła się w tym samym roku:
Kiedyś wracałem z Warszawy z panem (...) Obertyńskim64 (...). Znaliśmy się wcześniej
z różnych środowisk morskich, więc w przedziale prowadziliśmy długą rozmowę, pociąg długo jechał. Ale właśnie pan Obertyński powiedział, że wyjeżdża do stoczni Sorel
w Kanadzie, gdzie są budowane statki, „Jacek Malczewski”65 i inne, dla Polskich Linii
Oceanicznych. No i ja wtedy mu powiedziałem, że skoro tam macie takie dobre układy,
to może by się udało zdobyć dla nas kanu. Zapisał sobie „kanu” (…) i ku naszemu zaskoczeniu okazało się, że kanu będzie i że jak już „Stefan Batory” będzie w Kanadzie, to
kanu zostanie oficjalnie przekazane (il. 16). To wszystko się tam w Montrealu odbyło
bardzo szybko, i ten szkutnik66 i ci nasi przedstawiciele (…) zapomnieli zabrać wiosła.
(...) Natomiast łódka przyjechała, bardzo się z tego cieszyłem, bo w ten sposób pozyskałem łódkę korową67 do naszej kolekcji przy pomocy pana Obertyńskiego (il. 17).
61

62
63
64

65
66

67

Łodzie z Madagaskaru w darze dla CMM, „Dziennik Bałtycki” z 10.09.1979 r. Łodzie podarowali członkowie załogi –
Bożena i Jerzy Węgrzynowie oraz Edward Kaczorowski.
Nr inw. CMM/BO/607.
Nr inw. CMM/BO/606.
Komandor Edward Obertyński (1913–2007) w 1979 r. był przedstawicielem PLO w Kanadzie. Kanu jest darem spółki
polsko-kanadyjskiej Dalimpex Ltd.
K. Adamczyk, J. Drzemczewski, B. Huras, op. cit., s. 118.
William Commanda (1913–2011) – wódz, starszy narodu Algonkinów i ich duchowy przywódca. Patrz: D. Gidmark, The
Indian Crafts of William and Mary Commanda, McGraw-Hill Ryerson Limited 1980.
Kanu (canoe) wykonane zostało w tradycyjny sposób: poszycie z kory brzozowej, elementy wzmocnień z drewna cedrowego,
wiązania z rozszczepionych korzeni świerkowych, uszczelnienie z żywicy świerkowej zmieszanej z tłuszczem.
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Il. 17. Zgoda Naczelnego Dyrektora PLO na przewóz kanu indiańskiego
na transatlantyku „Stefan Batory”, 1979. Ze zbiorów NMM

Il. 18. Telegram kpt. ż.w. Henryka Marczewskiego do CMM o pozyskaniu
dłubanki z Ghany. Ze zbiorów NMM

352

„Życie po życiu” – historia i znaczenie kolekcji łodzi egzotycznych NMM w Gdańsku i ich modeli

Podczas pobytu na wyspie Upolu w archipelagu Samoa, w trakcie rejsu na m.s. „Jan Matejko”,
kapitan Brąglewicz zamówił u szkutników w stołecznym porcie Apia i nabył za 55 dolarów niewielkie czółno pao-pao ze stabilizatorem jednostronnym do pływania po lagunie68, które na
obecnej wystawie ilustruje szkutnictwo mieszkańców Polinezji.
Dobrą robotę w informowaniu społeczeństwa, a w tym marynarzy, o rozbudowie kolekcji
wykonywały artykuły prasowe na temat nowych nabytków lub istnienia samego zbioru łodzi egzotycznych. Ukazywały się one po niemal każdym darze tego typu dla Muzeum, przede wszystkim w prasie trójmiejskiej: „Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Wybrzeża” i „Wieczorze Wybrzeża”.
Owocne okazało się także poinformowanie wprost załóg polskich statków o stanie kolekcji i jej
potrzebach w artykule w piśmie zakładowym PLO „Namiary”69:
Napisałem artykuł po to właśnie, żeby te załogi wiedziały. Bo „Namiary” szły na
wszystkie statki, pracownicy czytali i wiedzieli, że my zbieramy. I to powodowało,
że w morzu, jak mi ten kapitan Trojnar opowiadał, gdy zobaczyli tą pierwszą łódź
z [Ghany], to tam ktoś powiedział: „To przecież Muzeum Morskie w Gdańsku zbiera.
No to chodźmy, spuszczamy łódź i ją weźmiemy, nie?”.
Pierwsza w kolekcji łódź z Ghany została przywieziona przez kpt. ż.w. Ryszarda Trojnara na
pokładzie statku m.s. „Leonid Teliga”, obsługującego linie zachodnioafrykańskie, w 1981 roku70.
Została wyciągnięta z wód Zatoki Gwinejskiej, kiedy dryfowała tylko z wiosłem sterowym wewnątrz aż 60 mil od brzegu: „Kapitan ż.w. Ryszard Trojnar poinformował armatora, że zgodnie
z wolą załogi przypadkowo zdobyte cenne trofeum przekaże Centralnemu Muzeum Morskiemu
w Gdańsku”71. Ta forma podwyższonej pasem poszycia dłubanki okazała się być charakterystyczna dla okolic stołecznej Akry, położonej nad Zatoką Gwinejską.
Druga, licząca ponad 11 m długości i ważąca około 1,5 tony, wyłowiona również z wód Zatoki
Gwinejskiej przez załogę drobnicowca PLO m.s. „Kraków” pod dowództwem kpt. ż.w. Henryka
Marczewskiego, zasiliła kolekcję w 1983 roku72 (il. 18). Późniejsze badania wykazały, że należała do zamieszkującej zachodnie wybrzeże Ghany grupy etnicznej Fanti73. Po latach Waldemar
Rekść, wówczas III mechanik na statku74, żywo relacjonował przebieg tamtych zdarzeń: „Okazało
się, że zauważono wywróconą drewnianą łódź rybacką. (…) Wróciliśmy na statek i natychmiast
pobiegłem na mostek kapitański do kapitana Henryka Marczewskiego (nazwisko mogę mylić).
Długo z nim rozmawiałem i przekonywałem, że jest to znakomita okazja, aby wzbogacić zbiory
Centralnego Muzeum Morskiego. Mówiłem o kapitanie Brąglewiczu, od którego zaczęła się tworzyć słynna kolekcja łodzi egzotycznych. Przeważył argument, że kapitan w ten sposób może się
trwale zapisać w dziejach polskiej kultury. (…) Pokładowym bomem i windami ładunkowymi nie
bez ogromnego wysiłku po kilku godzinach pracy udało się łódź wydobyć i położyć na rufowym
pokładzie, gdzie została przykryta brezentem. W Rotterdamie łodzią zainteresowali się bardzo
Holendrzy, którzy oferowali za nią od ręki 6 tysięcy dolarów, co było w owym czasie ogromną
sumą dla polskich marynarzy, zarabiających ca 100 dolarów miesięcznie. Ale – ku mojemu miłemu
zaskoczeniu – złożona głównie ze szczecińskich przemytników załoga zdecydowanie odmówiła”75.
W kolekcji brakowało, wyjąwszy wspomniany wyżej niewielki model kajaka, reprezentantów
rodziny łodzi krytych skórą (skórzaków) lub brezentem, dlatego kierownik Działu HBO postanowił zdobyć takie drogą wymiany z Narodowym Muzeum Morskim w Greenwich:

68
69
70

71
72
73
74

75

Informacje uzyskane od darczyńcy. Nr inw. CMM/BO/621/A-E.
J. Litwin, Marynarska kolekcja, op. cit., s. 33–36.
Nr inw. CMM/BO/735/A-B, długość 8,77 m. Patrz: K. Zamościński, Afrykańskie zbiory szkutnicze Centralnego Muzeum Morskiego
w Gdańsku w kontekście tradycyjnego transportu wodnego Czarnej Afryki, [w:] Afryka. 40 lat penetracji…, op. cit., s. 353.
Łódź rybaków gwinejskich dla muzeum, „Wieczór Wybrzeża”, 1981, nr 13 (7428).
Nr inw. CMM/BO/784. Eksponowana jest obecnie w oddziale NMM – Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie.
K. Zamościński, Afrykańskie zbiory szkutnicze…, op. cit., s. 352–353.
Mgr inż. Waldemar Rekść (1947–2010) – absolwent Wydziału Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, starszy mechanik
floty handlowej, wicedyrektor „Chopol” w Phenianie i Urzędu Morskiego w Słupsku.
Relacja z 2007 r., w zbiorach NMM.
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Il. 19. Korakl ze zbiorów NMM w Gdańsku. Fot. Wojciech Jóźwiak

Natomiast do sukcesów zaliczam po pierwsze przyjaźń i współpracę z panem
McGrailem76 i panem dyrektorem Greenhillem z muzeum w Greenwich77, który dał
zielone światło, żeby pan McGrail w ramach mojej propozycji współpracy, wymiany
łodzi78, pozyskał dla nas łodzie z obszaru brytyjskiego, czyli korakl i kurag (il. 19).
Obie właśnie dostaliśmy z muzeum w Greenwich. Za te dwie łodzie mieliśmy dać łódź
rybacką, dłubankę z Włodawy i jeszcze chyba łódź z rzeki Nidy, klepkową, rybacką.
(...) Pan McGrail jeździł do Walii, a potem do Irlandii i dla nas te dwie łodzie kolejno
pozyskał. I dzięki pomocy PLO one były bezpłatnie przewożone do portu Purfleet
pod Londynem przez statek „Inowrocław”79. (...) To był jeden taki transfer bardzo,
powiedziałbym, ekscytujący dla [nas] – Muzeum Narodowe w Londynie i tak dalej”.
Korakl (coracle) dotarł do Muzeum w 1982 roku80, a kurag (curragh, currach) w 198581 (il. 20).
Sprawa przekazania łodzi irlandzkiej do Muzeum Morskiego w Gdańsku została opisana
w dzienniku „The Irish Times”, wydawanym w Dublinie. Z artykułu dowiadujemy się, że wywiązanie się z uzgodnień nie było proste. Narodowe Muzeum Morskie w Greenwich musiało najpierw przez kilku pośredników dotrzeć do warsztatu szkutniczego na półwyspie Dingle w Irlandii.
Później proces pozyskiwania został wstrzymany przez brytyjską administrację z powodu niepokojów w Gdańsku, związanych z wprowadzeniem stanu wojennego i zapewne ochłodzeniem relacji
z polskim rządem. Dopiero zniesienie stanu wojennego i odwilż w tych relacjach spowodowały
kontynuowanie projektu. Ostatecznie za łódź zapłacono szkutnikowi 600 funtów82 (il. 21).
Pierwszą tratwą trzcinową w zbiorach muzealnych, zwaną w Peru caballito de totora (konik
z trzciny totora), stała się ta podarowana Muzeum w 1983 roku przez radcę handlowego ambasady polskiej w Peru Lecha Stefańskiego83. Zainicjowanie jej pozyskania umożliwił kierownikowi
Działu HBO pewien zbieg okoliczności:
76

77
78
79
80
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82
83

Seán McGrail był w latach 1976–86 głównym archeologiem w Narodowym Muzeum Morskim w Greenwich i dyrektorem
Archeologicznego Centrum Badawczego.
Basil Greenhill (1920–2003) pełnił w latach 1967–1983 funkcję dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego w Greenwich.
Rozmowy rozpoczęły się już w 1981 roku. Pismo z 9.06.1981 r., w zbiorach NMM.
K. Adamczyk, J. Drzemczewski, B. Huras, op. cit., s. 116.
Nr inw. CMM/BO/744. Zbudowany w 1981 roku przez Eustacego Rogersa z Ironbridge w hrabstwie Shropshire nad rzeką
Severn w Anglii.
Nr inw. CMM/BO/900. Kurag zbudowany został w 1984 r. przez Eddiego Hutchinsona z Moorstown na półwyspie Dingle
w Irlandii.
D. Hogan, Poles to get currach from Dingle area, „The Irish Times” z 17.11.1983, s. 8.
Nr inw. CMM/BO/780.
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Il. 20. Telegram S. McGraila do J. Litwina o dacie wysłania kuraga. Ze zbiorów
NMM

Il. 21. Artykuł w „The Irish Times” z 17.11.1983 r.
o wymianie łodzi między NMM w Londynie a CMM
w Gdańsku. Ze zbiorów NMM
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Il. 22. Tratwy trzcinowe na brzegu oceanu w Trujillo, Peru. Fot. Chris
Howey, Shutterstock.

Pracował u nas Marek Cieślak84. Był w moim dziale, a jego wuj pan Stefański był
w tym czasie w Peru polskim przedstawicielem. I ja właśnie panu Markowi powiedziałem, żeby zapytał wuja, czy mógłby nam taką łódkę pozyskać. Co dla niego, jak
się okazało, nie było problemem. Tylko powiedziałem, żeby przewożono ją w warunkach suchych, żeby nie było takiego destruktu. No i właśnie pan Marek z wujkiem
załatwił, a potem już oficjalnie tę łódkę „Dalmor” przekazał, nie pamiętam, jaki
statek, „Dalmoru” czy jakiś inny przywiózł85 (il. 22).
Czasem zdarzało się, że do Muzeum zwracali się organizatorzy różnego rodzaju wypraw
z propozycjami współpracy, którą można było wykorzystać dla powiększenia kolekcji. Działania
te nie przynosiły jednak spodziewanych efektów:
Chciałem bardzo łódkę z Wysp Trobrianda, żeby Malinowskiego86 przypomnieć.
Tych wielkich [łodzi] nie robią już, tylko te mniejsze. Ale się nie udało pozyskać. Nie
było to na szlaku. Kiedyś tam jakiś jacht płynął87 i ja rozmawiałem z tymi żeglarzami, że też będą na Trobriandach. „Ale płyniemy na jachcie, to nie ma [miejsca], możemy model ewentualnie przywieźć”. „To przywieźcie model”. Ale to też skończyło
się na tym (il. 23).
84
85
86

87

Marek Cieślak, pracownik Muzeum w latach 1983–2006.
Przewieziona nieodpłatnie przez statek PLO m.s. „Staszic”, pływający na linii południowoamerykańskiej.
Bronisław Malinowski (1884–1942) – polski antropolog społeczny. W latach 1915–1916 i 1917–1918 prowadził badania
etnograficzne na Wyspach Trobrianda na Morzu Salomona na wschód od Nowej Gwinei.
W 1984 roku Wyprawa Terra Incognita na jachcie żaglowym „Horn” planowała przepłynięcie Pacyfiku na trasie Ameryka
Północna–Australia – pismo kierownika wyprawy do CMM z dnia 02.12.1983, w zbiorach NMM.
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Il. 23. Pismo kierownika wyprawy Terra Incognita do CMM, 1983 r. Ze zbiorów
NMM

Podobnie nie udało się uzyskać dłubanki Indian wenezuelskich ze współpracy CMM z Polską
Wyprawą Etnograficzną „Wenezuela”88. Do zbiorów Muzeum trafiły jedynie diapozytywy, dokumentujące budowę takiego czółna Indian Panare.
Za to łodzie jednopienne napływały dalej z Afryki – z Kribi w Kamerunie przywiozła jedną, zwaną dihenge lub, ze względu na niewielkie rozmiary, czółnem-moskitem, załoga statku
PLO m.s. „Częstochowa” pod kpt. ż.w. Stanisławem Bębenkiem89. Drugą, niemal identyczną, ale
z wiosłem, ofiarował pracownik PLO kpt. ż.w. Erhard Szymroszczyk90.
88
89
90

Korespondencja między Komitetem Organizacyjnym PWE i CMM z lat 1984–1985, w zbiorach NMM.
W 1984 roku, nr inw. CMM/BO/853. Patrz: K. Zamościński, Afrykańskie zbiory szkutnicze…, op. cit., s. 355.
W 1985 roku, nr inw. CMM/BO/904/1-2.
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Il. 24. Tratwa papirusowa z Etiopii ze zbiorów NMM w Gdańsku. Fot. Wojciech Jóźwiak

Natomiast owocne stały się rozmowy prowadzone z Muzeum Etnograficznym w Toruniu,
skąd do Muzeum przekazane zostały dwie jednostki również afrykańskie – tratwa papirusowa z jeziora Zwai w Etiopii91 oraz łódź żaglowa ngalawa ze stabilizatorem dwustronnym
z Tanzanii92 (il. 24). Kierownik Działu HBO doszedł do słusznego wniosku, że bardziej nadawały się one do kolekcji CMM niż na poświęconą rybołówstwu krajowemu wystawę rybacką
w Muzeum Etnograficznym i zainicjował ich wymianę na inne jednostki, pasujące do profilu
tamtej placówki:
Indywidualnie, rozmawiając z kolegą93, który był kierownikiem działu etnograficznego, rybackiego muzeum Marii Prüfferowej94 w Toruniu, w Muzeum Etnograficznym,
z panem Wojciechem Olszewskim – dziś jest profesorem na uniwersytecie95, ale wtedy był kierownikiem – zaproponowałem, żebyśmy się wymienili łodziami, bo w kolekcji w wystawie po pani profesor Prüfferowej były dwie łodzie, które (…) tam były
opisane jako porównawcze (…). To była właśnie ta tratwa trzcinowa z górnego Nilu
(…) i ta łódź z Dar es Salaam, bardzo ładna. No i z kolei ja im zaproponowałem…
Nie, jednak ta łódź do Londynu to poszła inna, chyba wiślana łódź poszła, jakiś
lejtak (…). Bo ta łódź (…) znad Nidy to pojechała właśnie, jako typowo rybacka, myśliwska, do Torunia. I również łódź morską, kaszubską, ponieważ pani Prüfferowa
zebrała olbrzymią kolekcję narzędzi rybackich Kaszubów, natomiast nie mieli łodzi.
Tak więc oni na moją propozycję przystali i dzięki temu myśmy się wymienili.
Te niepasujące w owym czasie do profilu Muzeum Etnograficznego w Toruniu jednostki zostały zakupione w 1968 roku od znanego afrykanisty doktora Wacława Korabiewicza. Warto
przytoczyć tu fragment listu kolekcjonera do Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, w którym opisuje niełatwe okoliczności pozyskania pierwszej z jednostek: „Cairo, 25 V 1965. Kochana Pani
Mario, udało mi się wytransportować z jeziora Zwai kajak rybacki trzcinowy96. Zdaje mi się tylko
91
92

93

94

95

96

Porównaj: T. Heyerdahl, op. cit., s. 126, 129.
Łodzie były już w Muzeum w 1984 roku, natomiast Ministerstwo Kultury wydało oficjalną zgodę na ich przejęcie przez
Muzeum w 1988 r. Jednostki te stały się później pierwszymi eksponatami nowo utworzonego Działu Etnologii Morskiej,
o nr. inw. CMM/EM/1/A-C, CMM/EM/2/A-B.
Rozmowy te prowadzone były już w 1983 r. – pismo Dyrektora CMM do Dyrektora Muzeum Etnograficznego w Toruniu
z dnia 3.VI.1983 r., w zbiorach NMM.
Maria Znamierowska-Prüfferowa (1898–1990) – polska etnografka, profesorka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, twórczyni i wieloletnia dyrektorka Muzeum Etnograficznego w Toruniu, któremu po jej śmierci nadano jej imię.
Dr hab. Wojciech Olszewski, profesor w Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Wąska tratwa napędzana była wiosłem dwupiórowym, jak kajak – por. il. 24.
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Il. 25. Łódź z Senegalu na wystawie „Łodzie ludów pozaeuropejskich”. Fot. Ewa Meksiak

na 3-ch jeziorach w Afryce występują łodzie trzcinowe (Tana, Zwai i jeszcze jedno w Kenyi97,
w tej chwili nie pamiętam). Samo znalezienie i kupno tego kajaka to głupio łatwa rzecz, ale
transport!!!... ale jakoś przytaszczyłem do stolicy, a tam „oczarowałem” dyrektora – agenta firmy
transportowej i obiecał solennie załatwić dalszy transport (przez całą Etiopię!) na okazyjnych ciężarowych lorach. Sam go opatuliłem szczelnie w młode drzewka eukaliptusowe, a więc powinien
dojść w całości”98.
Przestronny budynek obok Żurawia okazał się idealnym miejscem do pomieszczenia kolejnego
nabytku, który charakteryzował się wyjątkowo okazałymi rozmiarami, bowiem jego długość przekraczała 14,5 m. W 1985 roku, podczas rejsu drobnicowca PLO m.s. „Zambrów” pod komendą kpt.
ż.w. Mariana Porazińskiego jego załoga podniosła z wód Oceanu Atlantyckiego dryfującą w okolicach Dakaru wielką łódź i dostarczyła do kraju99. Charakterystyczna konstrukcja modyfikowanej
podwyższającymi burty pasami poszycia łodzi jednopiennej, zakończona z obu stron rożcami i napisy pokrywające burty pozwoliły zidentyfikować ją jako należącą do rybaków z grupy etnicznej
Lebu, zamieszkującej wybrzeże wokół stolicy Senegalu. Nosi ona nazwę gal bumak100 (il. 25).
Kolejną inicjatywą kierownika Działu HBO, podjętą w celu uzupełnienia kolekcji, było pozyskanie klepkowej łodzi kanadyjskiej z Nowej Szkocji, zwanej Grand Banks dory101 (il. 26). Pomogły
w tym znowu osobiste kontakty:
Potem była następna sprawa – pan Jannasch102. On do nas przyjeżdżał, był z nami zaprzyjaźniony. I właśnie panu Jannaschowi mówiłem, że bardzo byśmy chcieli łódkę,
czy mógłby nam pomóc zdobyć łódź właśnie z (…) wybrzeża kanadyjskiego, łódź doris, która była używana w rybołówstwie. On powiedział, że nie ma problemu, bo już
kilka takich łodzi mają w muzeum. I taką łódź nam tutaj, co prawda bez ekwipunku
rybackiego, bez ożaglowania niestety, ale nam taką łódź przekazano. Przywieziona
została też statkiem PLO w prezencie103. Bo statki PLO pływały do Halifax i w związku z tym nie było problemu z przewiezieniem łodzi.
Jezioro Baringo w Kenii. W rzeczywistości takich miejsc było więcej.
Kopia fragmentów listu otrzymana z Muzeum Etnograficznego w Toruniu, w zbiorach NMM.
99
Nr inw. CMM/BO/901. Eksponowana jest obecnie w oddziale NMM – CKWS w Tczewie.
100
K. Zamościński, Afrykańskie zbiory szkutnicze…, op. cit., s. 351–352.
101
Rok 1985, nr inw. CMM/BO/902.
102
Niels Jannasch (1924–2001) był dyrektorem w Muzeum Morskim Atlantyku w Halifax w latach 1959–1985.
103
W kontenerze długości 20 stóp. Pismo PLO do CMM z dnia 20.03.1985, w zbiorach NMM.
97

98

359

Krzysztof Zamościński

Il. 26. Pamiątkowe zdjęcie pracowników CMM z łodzią rybacką typu dory, przekazaną przez Muzeum Atlantyku
w Halifaxsie (Kanada), 1985. Fot. Bernadeta Galus

Il. 27. Łódź irlandzka na wystawie „Łodzie ludów pozaeuropejskich”. Fot. Dariusz Chełkowski

W 1987 roku kolekcja egzotyczna była już na tyle liczna, że postanowiono przeznaczyć na nią
obie duże sale wystawowe w budynku obok Żurawia i utworzyć specjalistyczny Oddział Kultur
Pozaeuropejskich104. Udostępnionej wówczas nowej wystawie stałej nadano tytuł „Łodzie ludów
pozaeuropejskich”. Tworzące ją eksponaty ilustrowały zasady budowy i eksploatacji poszczególnych typów jednostek, a ich uszeregowanie miało ukazywać drogi prowadzące do narodzin łodzi
klepkowej105 (il. 27).
J. Litwin, Próba oceny…, op. cit., s. 20. Ostatecznie w miejsce oddziału powołany został później do istnienia Dział Etnologii
Morskiej.
105
O Oddziale i wystawie patrz P. Smolarek, Centralne Muzeum Morskie. Krótki informator o placówkach, zbiorach i wystawach
Muzeum, Gdańsk 1992, s. 24.
104
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Il. 28. Tratwa trzcinowa z Sardynii ze zbiorów NMM w Gdańsku. Fot. Wojciech Jóźwiak

Kierownik Działu HBO starał się wykorzystać każdą okazję do pozyskania nowych eksponatów. W 1987 roku przekazał w darze Muzeum dwa modele tratw trzcinowych z Sardynii, które
podarował mu przyjaciel z Włoch106. Później dzięki temu kontaktowi kolekcja wzbogaciła się
o pełnowymiarową tratwę (il. 28):
Wreszcie mój przyjaciel, bardzo sympatyczny Włoch Edoardo Riccardi. Miał na jednej konferencji „Łodzie i statki w archeologii” (...) referat właśnie o tych łodziach
z Sardynii, które dokumentował (…) i przy nim te łodzie montowano, wykonywano.
I on taką łódź miał i o tej łodzi opowiadał. I jak ja go potem po konferencji zapytałem: „Co z tą łodzią?”. A on mówi: „No mam, włoskie muzea nie chcą, nie interesują
się”. Ja mówię: „To ja bym chciał chętnie”. „No to dobrze, to napisz, napiszcie do
nas formalny list”. No i ja to przekazałem panu Smolarkowi. To był ten czas, kiedy
ja się szykowałem do odejścia z Muzeum, i pan Smolarek nie podjął tej inicjatywy.
Nie chciał po prostu przypuszczalnie mi dziękować, że coś załatwiłem dla Muzeum.
I jak ja wróciłem do Muzeum już po śmierci pana Smolarka, to odnowiłem kontakty
z Edwardem, napisałem do niego. A on mówi: „Tak, ciągle łódka jest, czeka”. A akurat
szczęśliwie się złożyło, że w tym czasie również polskie statki pływały do Savony, gdzie
on mieszkał. I dla niego nie było to wielkim problemem udać się na statek. Dyrekcja
PLO się wtedy [zgodziła], jeszcze istniało duże PLO i statki pływały tam regularnie107.
I on tę łódkę plus modele, które dodatkowo dołożył, przekazał do naszego Muzeum108.
Uzupełnieniem ngalawy z Tanzanii stało się nieco podobne, ale wiosłowe czółno z Wysp
Komorskich, położonych między sąsiadującym z Tanzanią Mozambikiem a Madagaskarem.
Podarował je Muzeum w 1989 roku bosman Stanisław Klonowski razem z kpt. ż.w. Andrzejem
Sikorskim z m.s. „Bolesław Krzywousty”109. Według relacji bosmana czółno zostało nabyte od
rybaka ze stołecznego miasta Moroni (wyspa Wielki Komor), a zapłatę stanowiła pewna ilość
drewna i innych towarów. Czółno trzeba było ukryć przed okiem celników, gdyż domagali się
oni bakszyszu, którego wartość przewyższała cenę samej jednostki110. Być może i to czółno mogłoby nie dotrzeć do Muzeum, gdyby było przewożone podczas kolejnego rejsu m.s. „Bolesław
Krzywousty”. Statek bowiem został w styczniu 1990 roku u erytrejskich brzegów Morza
Czerwonego ostrzelany i podpalony przez partyzantów Ludowego Frontu Wyzwolenia Erytrei,
a 30-osobowa załoga porwana na 19 dni111.
Nr inw. CMM/BO/930, CMM/BO/931.
To ostatnia jednostka, którą udało się dostarczyć do Muzeum dzięki współpracy z PLO. W 1991 roku rozpoczęła się
restrukturyzacja tego przedsiębiorstwa. Flota PLO skurczyła się, a rejony żeglugi zostały znacznie ograniczone.
108
Tratwa nr inw. CMM/BO/1513, model tratwy nr inw. CMM/BO/1514/A-C. Porównaj: Marc., Trzciniak. Cenny nabytek
CMM, „Dziennik Bałtycki”, 1992, nr 66 (14403).
109
Nr inw. CMM/EM/5/A-W. Autor miał okazję, tuż po rozpoczęciu pracy w CMM, uczestniczyć w jego odbiorze z portu
w Gdyni razem z dyrektorem Przemysławem Smolarkiem i kierowcą Dariuszem Chełkowskim.
110
Informacja uzyskana od bosmana Klonowskiego przez autora po odbiorze czółna.
111
R. Leszczyński, Ginące frachtowce, t. 3, Gdańsk 2012, s. 225–288.
106
107
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Il. 29. Kanu z kory brzozowej wraz z wiosłem ze zbiorów NMM w Gdańsku. Fot. Wojciech Jóźwiak

Po powrocie do Muzeum w 1991 roku, już jako wicedyrektor, a potem dyrektor, dr inż. Jerzy
Litwin dalej dążył do powiększenia kolekcji. Dzięki temu w 2001 roku udało się (po 22 latach!)
uzupełnić kanu indiańskie z Kanady o zapomniane w swoim czasie wiosła:112
Po latach, kiedy zaczęliśmy współpracę z panem Jackiem Michalakiem113, który kończył swoją działalność w Montrealu i przenosił się z powrotem do Polski, to jemu
o tym powiedziałem. I pan Michalak najpierw nam przywiózł przecież modele
Wagnera, te trzy modele jachtów. Co pół roku, jak leciał do Kanady, to jeden model
nam przywoził. (…) Potem sam, z własnej inicjatywy, udał się do tej wioski114, odnalazł, bo miał od nas nazwisko wykonawcy, wioskę (…). I co więcej ten Indianin
jeszcze żył, ale był ociemniały, już nie widział. Niemniej na tych [wiosłach] nawet
były plakietki, że to przeznaczone dla Polski, dla Muzeum (il. 29).
Ale dwa lata wcześniej do Muzeum dotarł dużo okazalszy eksponat. Efektowna gondola zbudowana w 1960 roku przez Wenecjanina, mistrza sztuki szkutniczej Giovanniego Giuponi115,
a po wycofaniu z użytkowania zakupiona w 1997 roku przez weneckich wioślarzy z Gruppo 541
Venexia i przez nich wyremontowana116. Idea takiego daru narodziła się tego samego roku wśród
grupy Wenecjan podczas spływu gondolami z Krakowa do Gdańska dla uczenia millenium grodu
nad Motławą.117 Jeden z postojów odbył się Tczewie, gdzie wioślarze goszczeni byli w Muzeum
Wisły – Oddziale CMM w Gdańsku przez wicedyrektora mgr. inż. Romana Klima. Podchwycił
on chętnie deklarację Wenecjan o pozyskaniu gondoli do zbiorów placówki, a oni ją szybko wypełnili, ku pewnemu zaskoczeniu w Muzeum:
Natomiast ja już pracowałem z powrotem w Muzeum, kiedy nieoczekiwanie był
telefon z granicy, czy faktycznie Muzeum czeka na gondolę, bo tu przyjechali
Wenecjanie, na ciężarówce wiozą, na takiej palecie tą gondolę i czy Muzeum to przyjmie. Oczywiście! Ja myślałem ciągle jeszcze, że to żart.

Nr inw. CMM/EM/42, CMM/EM/43.
Stefan Jacek Michalak (ur. 1943), fizyk, inżynier, podróżnik, obywatel Polski i Kanady. Właściciel latarni morskiej
w gdańskim Nowym Porcie, którą udostępnił społeczeństwu w 2004 roku jako muzeum latarnictwa.
114
Rezerwat Kitigàn-zìbì obok Maniwaki, w prowincji Quebec w Kanadzie.
115
O szkutniku patrz: Giovanni Giuponi arte di far gondole, La Stamperia di Venezia 1985.
116
Nr inw. CMM/EM/35/A-I.
117
A. Dąbrowska, Ciao Vistola!, Magazyn nr 37, dodatek do „Gazety Wyborczej” nr 213 z dnia 12.09.1997.
112
113
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Il. 30. Gondola na wystawie „Łodzie ludów świata” w OKM. Fot. Bernadeta Galus

Ostatecznie uroczystość przekazania daru odbyła się 7.12.1998 roku w głównej siedzibie
Muzeum w Spichlerzach na Ołowiance118, gdzie gondola była potem przez długi czas eksponowana (il. 30).
Wspominaliśmy już, że z punktu widzenia reprezentatywności kolekcji dobrze byłoby, gdyby
jej elementem był oryginalny kajak grenlandzkich Inuitów:
Długo próbowałem Duńczyków namówić na kajak eskimoski. Bo na obszarze
duńskim występowały na rynku antykwarycznym. I czasami kajaki przywożone
z Grenlandii, kajaki skórzane. I tu mi się nie udało ich namówić. A raz byliśmy bardzo
blisko, bo koledzy z Roskilde119, z którymi byliśmy zaprzyjaźnieni, wypatrzyli ofertę.
Ale jak kupili, to się okazało, że przepisy duńskie nie pozwolą go wyeksportować, bo
był to kajak z XVIII wieku. Z referencjami, gdzieś tam ktoś miał kajak oryginalny,
ale osiemnastowieczny. Więc rzeczywiście to zrozumiałe jest, że muzeum ten kajak
kupiło, żeby go chronić, ale żebyśmy go mogli dostać – nie wchodziło w rachubę.
Ponieważ wcześniejsze próby jego pozyskania zawiodły, trzeba było znaleźć inny sposób:
Stąd po latach wymyśliłem ten kontrakt, że znalazłem też przez różne kontakty
warsztat szkutniczy, który [kajak] wykonał. Bo tu mi koledzy z Norwegii pomogli
znaleźć ten warsztat i tę łódź nam wykonał Norweg120, jako że na Grenlandii jest
ochrona foki, ciekawy paradoks, natomiast na foki nie ma ochrony w północnej
Norwegii, i w związku z tym zdobycie skóry foczej i jej wyprawienie nie jest żadnym
przestępstwem, wręcz przeciwnie, jest to normalnie legalne. I stąd potem pan jeździł
chyba tam odbierać ten kajak121. Ja jeździłem do tego człowieka prowadzić negocjacje, co się skończyło, że tak powiem, bardzo pomyślnie.

A. Dąbrowska, Wenecjanie podarowali gondolę, „Gazeta Wyborcza” nr 287 (2356) z 8.12.1998 r.
Z Muzeum Łodzi Wikingów (Vikingeskibsmuseet), które mieści się w Roskilde w Danii.
120
Anders Thygesen z Vestfossen w Norwegii w 2002 roku.
121
Eskimoski kajak w muzeum, „Dziennik Bałtycki” z 30.10.2002 r.
118

119
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Il. 31. Kajak typu grenlandzkiego ze zbiorów NMM w Gdańsku. Fot. Wojciech Jóźwiak

Il. 32. Robert Domżał, kierownik Działu HBO, obok norweskiej łodzi faering w Morskim Centrum
Hardanger w Norheimsund, 2011. Fot. Peter Helland-Hansen

Tak więc w 2002 roku Muzeum weszło w posiadanie kajaka typu grenlandzkiego z całym
wyposażeniem122 (il. 31).
Zbiór łodzi klepkowych uzupełniony został w 2011 roku o zachowującą prastare cechy szkutnictwa wikingów łódź faering z Norwegii123:
Marzyła mi się skandynawska łódka klepkowa, którą udało się nam też przy okazji
tego kontraktu na budowę OKM-u124 załatwić (…), ponieważ mieliśmy tutaj Stavanger
jako współpracę i kontakty. To Stavanger nam ułatwił kontakt właśnie z tym ośrodkiem125, gdzie potem i pan Domżał126 jeździł, i ja jeździłem, i stamtąd myśmy taką
łódkę wybrali. Ale zapadła decyzja, że rząd norweski, rozliczając grant, uwzględni
nasz zakup w Norwegii tej łodzi. Tak że to było też wykorzystanie sytuacji, żeby tę
łódź pozyskać (il. 32).
Nr inw. CMM/EM/44/A-J.
Nr inw. CMM/EM/73/A-G.
124
Chodzi o Ośrodek Kultury Morskiej przy gdańskim Żurawiu.
125
Morskie Centrum Hardanger w Norheimsund nad fiordem Hardanger w południowo-zachodniej Norwegii.
126
Dr Rober Domżał, kierownik Działu Historii Budownictwa Okrętowego NMM.
122
123
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Ponownie udało się spożytkować osobiste kontakty dyrektora Jerzego Litwina do nabycia w 2008 roku
bezcennej kolekcji zagranicznej – Peter von Busch127
zgodził się odsprzedać Muzeum unikatowe zabytki
pozostające dotąd w jego prywatnych zbiorach, m.in.
dwa modele łodzi pacyficznych z drugiej połowy XIX
wieku128 oraz dziobnicę łodzi papuaskiej w kształcie
głowy krokodyla129 (il. 33).
O skali trudności gromadzenia łodzi pozaeuropejskich świadczą kolejne niezrealizowane zamierzenia:
Z takich nieudanych – bardzo się starałem też o łódkę z Australii. I też między
innymi taką z kory, (…) jak duży orzech
bukowy wyglądającą. Taką łódkę fotografowałem, pamiętam, w Danii, w (…)
Narodowym Muzeum w dziale etnograficznym (…). Bardzo mi się podobała. Ale
tam moje kontakty nie [były skuteczne],
mimo że mam paru kolegów, którzy osiedli w Australii, ale oni w innych regionach mieszkają. Nie mieli tej siły przebicia, żeby taką łódkę pozyskać.
Jak dotąd, niemożliwe okazało się również zdobycie łodzi z Dalekiego Wschodu, chińskiej lub tybetańskiej; nie pomogły tu rozmowy dyrektora Litwina
z Chińczykami (il. 34).
Po latach nadzieję na nabycie jednej z tratw
wspartych na nadmuchanych skórzanych pływakach,
jakich używa się do dziś na Żółtej Rzece (Huang He)
w Lanzhou w chińskiej prowincji Gansu dało nawiązanie w 2014 roku kontaktów z Instytutem Starożytnych
Statków Chińskich w Ningbo130. Najstarsze przedstawienia takich tratw uwiecznione zostały na płaskorzeźbach pałacu króla Asyrii Sennacheryba z VII w.
p.n.e. Jednak, podobnie jak w przypadku tratwy
z jeziora Titicaca, na przeszkodzie stanęły problemy
wynikłe ze sposobu transportu. Niestety, delikatne
skórzane pływaki uległy podczas niego zapleśnieniu
i w konsekwencji tego destrukcji, co skończyło się ich
utylizacją. W kolekcji muzealnej pozostała jedynie
drewniana rama tratwy i wiosło131.
Peter von Busch (1935–2016), wieloletni dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej (Marinmuseum) w szwedzkiej Karlskronie.
128
Model łodzi żaglowej ze stabilizatorem jednostronnym z Wysp
Gilberta w Mikronezji (CMM/EM/53) i model czółna ze stabilizatorem jednostronnym z wyspy Niue w Polinezji (CMM/EM/54). Do
zbioru należy też 10 wioseł ceremonialnych z Oceanii i Afryki.
129
Dziobnica czółna żłobionego z rzeki Ramu w Papui-Nowej Gwinei.
Nr inw. CMM/EM/64.
130
Przez dr. Roberta Domżała.
131
Nr inw. NMM/EM/90/A-B.

Il. 33. Dziobnica czółna żłobionego z rzeźbioną głową przodka, zakończona stylizowanym
łbem krokodyla, rzeka Ramu, Papua-Nowa
Gwinea. Fot. Bernadeta Galus

127
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Il. 34. Łódź skórzana w Tybecie. Fot. Hung
Chung Chih, Shutterstock
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Równolegle z kolekcją łodzi gromadzony był zbiór ich modeli. Część z nich została zakupiona, ale wiele Muzeum otrzymało w darze (il. 35). Trudno tu wymienić je
wszystkie, o niektórych była mowa wyżej.
Wspomnimy jedynie o kilku. Największym
z nich jest model koreańskiego okrętu-żółwia z końca XVI wieku, zamówiony w 1996
roku w Muzeum Historycznym w Phenianie
na koszt wymienianego już Waldemara
Rekścia z Koreańsko-Polskiego Towarzystwa
Żeglugowego „Chopol”132. Tym razem, dzięki
pomocy LOT-u, wykorzystano transport powietrzny. Jeden z najmniejszych to unikatowe
Il. 35. Dr inż. Jerzy Litwin przyjmuje w darze model
netsuke133 wyrzeźbione z kości zwierzęcej, zaczółna birmańskiego z rąk dyrektora Muzeum Azji i Pakupione w jednym z warszawskich antykwacyfiku w Warszawie Andrzeja Wawrzyniaka. Gdynia,
riatów w 2008 roku. Przedstawia japońskie
„Dar Pomorza”, 2008. Fot. Krzysztof Zamościński
mityczne demony wodne kappa na tratwie
trzcinowej w formie łodzi (il. 36). Drugim jest model sampana z Kantonu, wykonany techniką srebrnego filigranu134. Wyrób ten należy do tzw. chińskiego srebra eksportowego z przełomu
XIX i XX w. W polskich kolekcjach analogie do niego można znaleźć jedynie w Muzeum Azji
i Pacyfiku w Warszawie135. Mimo niewielkich rozmiarów (dł. 7,2 cm) udało się go wypatrzyć
i nabyć na Jarmarku Dominikańskim w Gdańsku w 2016 roku. Według sprzedawcy miał zostać
przywieziony z Chin przed II wojną światową przez mieszkańca Poznania (il. 37).

Il. 36. Netsuke w formie łodzi trzcinowej z demonami wodnymi kappa. Japonia, XIX w. Fot. Dariusz Kula/
fotokula.pl
Nr inw. CMM/EM/12. Wymiary: dł. 169 cm, szer. 64 cm, wys. całkowita 151 cm. Koszt budowy wynosił 2 000 dolarów.
Pismo W. Rekścia z dnia 29.08.1996 r., w zbiorach NMM. Porównaj: J. Sieński, Kolczasta dżonka. Koreański pancernik
w gdańskim muzeum, „Dziennik Bałtycki” z dnia 8-9.02.1997.
133
Netsuke – miniaturowy guz zabezpieczający przed wysunięciem się sznura sakiewki lub pojemnika (inro) zza pasa
tradycyjnego stroju japońskiego. Nr inw. CMM/EM/68.
134
Nr inw. NMM/EM/94.
135
K. Zamościński, Na morskich szlakach Azji, op. cit., s. 44–47, 100–102.
132

366

„Życie po życiu” – historia i znaczenie kolekcji łodzi egzotycznych NMM w Gdańsku i ich modeli

Il. 37. Model sampana z Kantonu w Chinach nabyty do zbiorów NMM w 2016 r. Fot. Wojciech Jóźwiak

Zanim kolekcja łodzi znalazła swoje
obecne miejsce w Ośrodku Kultury Morskiej,
odbyła jeszcze jedną podróż. Przed rozebraniem tzw. Budynku B (zwanego też Składem
Kolonialnym) obok Żurawia została przetransportowana na czas budowy nowego gmachu
do magazynów w Muzeum Wisły w Tczewie
(il. 38).
Po ponad pięćdziesięciu latach budowania kolekcja liczy obecnie 42 tradycyjne jednostki pływające136, 86 ich modeli i 66 wioseł. Jednak nie tylko ich liczba jest istotna
przy rozważaniu jej znaczenia137. Istotniejsza
jest jej reprezentatywność w rozumieniu prezentacji przykładów poszczególnych typów
jednostek pływających. Można powiedzieć,
że zawiera te podstawowe: tratwy z trzciny
i drewna, łodzie o poszyciu z kory i ze skóry
(brezentu), łodzie jednopienne z wielu stron
świata obrazujące tym samym ich światowy
Najwięcej z nich pozyskano w latach: 1978 – 4, 1981 – 4,
1983 – 3, 1985 – 6.
137
Słownik tradycyjnych łodzi świata, From Aak to Zumbra.
A Dictionary of the World’s Watercraft, London 2000,
zawiera 5600 haseł.
136

Il. 38. Przygotowanie transportu łodzi do Muzeum
Wisły w Tczewie. Asystuje Zbigniew Sobieraj z CMM.
Fot. Krzysztof Zamościński
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– łodzie
– modele łodzi

Il. 39. Mapa z zaznaczonymi miejscami pochodzenia łodzi i modeli łodzi NMM. Fot. Fotolia

zasięg, różnorodne łodzie klepkowe prezentujące zarówno skorupową metodę budowy,
jak i szkieletową, zasadnicze urządzenia stabilizacyjne, jak i różnorodne sposoby napędu. Ta reprezentatywność umożliwiła osnucie
narracji wystawy stałej „Łodzie ludów świata” przede wszystkim wokół eksponatów etnograficznych. Oprócz bycia wizytówkami
poszczególnych kultur nautycznych, z których
się wywodzą, dały one pretekst do opowiedzenia o funkcjach pełnionych w kulturze,
o tradycjach szkutniczych przez siebie reprezentowanych, a także o migracjach i wymianie idei, które się dokonały dzięki żegludze.138
Oczywiście, jak wynika z przedstawionych
wyżej problemów z pozyskaniem kilku ważnych odmian głównych typów, kolekcja ma
Il. 40. Dyrektor Andrzej Wawrzyniak i kustosz Krzyszwciąż miejsca na uzupełnienia (il. 39).
tof Zamościński przed otwarciem wystawy ze zbiorów
Ekspozycja łodzi stanowi dla zwiedzająMuzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie „Lhasa apso –
cych sama w sobie pewnego rodzaju otwarcie
moja miłość”, 2002. Fot. Ewa Meksiak
na świat, zaproszenie do poznawania innych
kultur. Kiedy mieściła się w przestronnym dawnym Budynku B, wykorzystywano tę sytuację do
prezentacji na jej tle sztuki regionów związanych z łodziami139. W latach 2000., kiedy Muzeum
intensywniej współpracowało z Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, były to wystawy związane
z kulturami Azji i Oceanii (il. 40).
138
139

K. Zamościński, Łodzie ludów świata…, op. cit.
K. Zamościński, Dział Etnologii Morskiej, [w:] 50 lat Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku, op. cit., s. 163–164.
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Il. 41. Łódź z Ghany prezentowana przez Dyrektora CMM dr inż. Jerzego Litwina ministrom spraw zagranicznych Norwegii – Espenowi Barth Eide i Polski – Radosławowi Sikorskiemu, 2013. Fot. Wojciech Jóźwiak

Znaczenie kolekcji, która umożliwia dostęp do wielu rzeczywistych obiektów z odległych stron
świata, wyraża się też na płaszczyźnie możliwości naukowych badań tradycyjnego szkutnictwa.
Wchodzące w jej skład regionalne kolekcje stanowiły już materiał do refleksji nad szkutnictwem
orientalnym140 tudzież afrykańskim141, ale ich potencjał nie został jeszcze w pełni wykorzystany.
Przy szybkich w obecnych czasach zmianach kultur tradycyjnych, szczególnie w sferze materialnej, zachodzących nawet w najbardziej oddalonych rejonach świata, obiekty przechowywane
w kolekcji często reprezentują już jedne z nielicznych zachowanych w swojej klasie. Tak więc
zbiory te stanowią wkład w zachowanie światowego dziedzictwa kulturowego (il. 41).
O znaczeniu kolekcji na poziomie wystawienniczym decyduje też unikatowość niektórych
jej elementów, przynajmniej na europejskim gruncie. Zdarzało się, że renomowane muzea miały kłopot ze zilustrowaniem swoich wystaw autentycznymi łodziami ludowymi. Sięgały wówczas do zasobów Muzeum Morskiego w Gdańsku. Tak było w przypadku Państwowego Muzeum
Etnograficznego w Warszawie, w którym nasze czółno pao-pao stało się elementem wystawy o Polinezji142. O użyczenie żaglowej łodzi z Wybrzeża Malabarskiego wystąpiło Muzeum
Marynarki w Paryżu, które pokazało ją na wystawie „Łodzie z całego świata. Niezwykła kolekcja
admirała Pârisa” (marzec-wrzesień 2010) (il. 42).
W 1976 roku dyrektor Muzeum Morskiego dr hab. Przemysław Smolarek pisał: „Tak więc nasza
kolekcja ludowych łodzi pozaeuropejskich stale wzbogaca się o nowe eksponaty i można przypuszczać, że wkrótce stanie się chyba najcenniejszym tego rodzaju zbiorem w kraju”143. Dziś można
powiedzieć z całą pewnością, że cel ten został osiągnięty. Nawet więcej, kolekcję można zaliczyć do
najbardziej reprezentatywnych na świecie144. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu wielu wspomnianych wyżej osób, a także – szczególnie – ludzi morza: kapitanów i załóg polskich statków,
przede wszystkim z Polskich Linii Oceanicznych, ale też „Dalmoru” oraz pracowników PLO.
J. Litwin, Próba oceny…, op. cit., s. 19–29.
K. Zamościński, Afrykańskie zbiory szkutnicze…, op. cit., s. 347–361.
142
W latach 2006–2011.
143
P. Smolarek, op. cit., Wrocław 1976, s. 23.
144
J. Litwin, Próba oceny…, op. cit., s. 21.
140
141
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Il. 42. Łódź z Malabaru na ekspozycji w Paryżu, 2010. Fot. z archiwum
Muzeum Marynarki w Paryżu

Natomiast kilka lat później, przy okazji dostarczenia do kraju peruwiańskiej tratwy trzcinowej przez m.s. „Staszic”, dyrektor Smolarek, dziękując za pomoc marynarzy i statków gdyńskiego
armatora, w piśmie do dyrektora PLO Tadeusza Grembowicza podsumowywał: „Ekspozycja łodzi
w gmachu muzeum przy ul. Tokarskiej jest swoistą wizytówką obrazującą wkład Polskich Linii
Oceanicznych w dzieło tworzenia muzealnictwa morskiego i rozwijania kultury w Polsce”145.
Kultury, której cechami są otwarcie na świat i zamieszkujące go społeczności, ich poznawanie,
badanie i rozumienie.

145

Dwie dłubanki dla muzeum, „Wieczór Wybrzeża”, 1983, nr 76 (8004). Wszystkie wykorzystane artykuły prasowe pochodzą
ze zbiorów NMM.
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Bandery i flagi handlowe ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku na tle procesu
przywracania polskich symboli narodowych
w początkach II Rzeczypospolitej
Ty kapitanie – na Atlantyk,
Wywiodłeś pewnie nie z przypadku,
Na pierwszym, wielkim polskim statku
Naszej chorągwi amaranty.
Antoni Słonimski, „Podziękowania”

K

iedy mówimy: statek pod polską banderą, mamy na myśli znak jego przynależności państwowej. Bandera określa także charakter jednostki, mianowicie czy mamy do czynienia z jednostką handlową – bandera handlowa, czy okrętem – bandera wojenna (marynarki wojennej).
Bandera różni się tym od flagi, że ma godło Rzeczypospolitej, a jej wywieszanie nie jest możliwe
na stałym lądzie (poza kapitanatami portów). Jest to związane z tym, że przed rokiem 1918
flaga biało-czerwona na Morzu Bałtyckim i Północnym była już używana jako flaga pilotowa
(Bebłowski 1990: 32). Dlatego dla statków morskich dodano polskie godło herbowe na środku
białego pasa flagi. Zastrzeżono jednak używanie takiej bandery tylko na statkach żeglugi pełnomorskiej, a zatem nasza flaga narodowa może być jedynie banderą dla statków śródlądowych.
Bandera jest flagą podnoszoną na okręcie, oznacza przynależność jednostki do sił zbrojnych
i stanowi jednocześnie sztandar jej załogi (Murgrabia: 59). Składa się z dwóch pasów poziomych,
białego i czerwonego, z trójkątnym wycięciem na końcu oraz godła narodowego w postaci Orła
Białego na czerwonej tarczy herbowej, umieszczonego na środku białego pasa1. Bandera handlowa natomiast nie ma trójkątnego wycięcia na jednym z krótszych boków naprzeciwko drzewca.
Przytoczone wyżej fakty skłaniają do zadania sobie pytania, czy kiedy Polska w 1918 roku
znów pojawiła się na mapach Europy, kwestia wyglądu naszych znaków i barw narodowych była
taka oczywista, jak by się mogło dziś wydawać? Znaków pochodzących ze statków i okrętów
z czasów II Rzeczypospolitej, a w szczególności z początków rozwoju naszej floty handlowej i wojennej, zachowało się niewiele w polskich kolekcjach muzealnych. Te, które stanowią ciekawsze
zabytki kultury materialnej i mogą służyć jako materiał źródłowy, cechuje duża różnorodność
formy godła państwowego. Postanowiłam przyjrzeć się bliżej kilku najstarszym weksyliom przechowywanym dziś w zbiorach i udostępnianym na ekspozycji Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Zanim do tego przejdę, chcę zwrócić uwagę na atmosferę i okoliczności, jakie towarzyszyły pojawieniu się polskiej bandery na morzu u początków naszej niepodległości.
1

Oczywiście, oprócz bandery wojennej i bander pomocniczych, w polskiej Marynarce Wojennej obowiązuje jeszcze kilka
innych znaków – m.in. proporzec Marynarki Wojennej, znak dowódcy okrętu i flaga Marynarki Wojennej (podnoszona
wyłącznie na lądzie).
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Po upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII w. Polacy, pod panowaniem trzech zaborców,
usiłowali zachować swą tożsamość narodową, używając (nosząc) znaki o barwach wynikających
z tradycji narodowej. W czasach saskich (1697–1763) biała barwa Sasów (barwa polskiego orła)
jako biel królewska pełniła funkcję barwy państwowej, w postaci białych kokard – była również
w tym czasie barwą rozpoznawczą Wojska Polskiego (Guzek 1988: 11; Guzek 2010: bns). Jednakże
historycznie pierwszą polską barwą państwową była barwa z grupy ciemnych czerwieni – karmazyn polski, związany z dziejami polskich symboli narodowych już w czasach Rzeczypospolitej
Obojga Narodów. Wtedy barwa ta pełniła funkcje wyznacznika stanu szlacheckiego, odróżniała
polskie delegacje dyplomatyczne w Europie, a następnie została utrwalona jako jedna z polskich
barw narodowych za sprawą ujednolicenia mundurów w wojsku Rzeczypospolitej w okresie
Sejmu Czteroletniego (Guzek 2002: bns; Guzek 2010: bns; Guzek 2014: bns).
Utworzenie i uznanie barw biało-czerwonych za narodowe barwy polskie przypada na okres
nieco późniejszy, bo na pierwszą połowę XIX wieku. Jako barwy państwowe biel i czerwień zostały wprowadzone po raz pierwszy na mocy uchwały Sejmu Królestwa Polskiego z dn. 7 lutego
1831 r. Już wtedy uchwała mówiła, że barwami polskimi są biała i czerwona, nie zaś czerwona
i biała, toteż na flagach wywieszanych barwa biała powinna znajdować się u góry, a czerwona
u dołu, nigdy zaś odwrotnie (Russocki, Kuczyński, Willaume: 201-202; Znamierowski: 206).
Z kolei w czasie powstania styczniowego rozporządzeniem Rządu Narodowego z 1864 r. ustalono
wzór bandery, dla mającej operować na Morzu Czarnym floty polskiej, o barwach biało-amarantowych (!) (Guzek 1992: bns).
W okresie odradzania się państwa polskiego pod koniec drugiej dekady XX wieku brak scentralizowanego ośrodka władzy państwowej, którego cała energia skupiała się na walce o ostateczny
kształt ustrojowy i granice państwa polskiego, był powodem pojawienia się różnych wzorów flag
państwowych i godła narodowego. Spontanicznie powstawały projekty symboli i znaków państwowych, w tym również projekty bander dla przyszłej Marynarki Polskiej. Pierwsze takie projekty
powstały jednak na obczyźnie, jeszcze przed odzyskaniem niepodległości – w Sewastopolu, grupa
Polaków-oficerów carskiej marynarki wojennej zaproponowała, by polska bandera wojenna utworzona była na wzór rosyjskiej bandery wojennej, która przedstawiała ukośny, niebieski krzyż św.
Andrzeja na białej płachcie. Projektodawcy planowali jednak zastąpienie barwy niebieskiej amarantem, a na przecięciu ramion krzyża, w centrum flagi – umieszczenie wizerunku Orła Białego na
okrągłym polu o tej samej barwie, co barwa ukośnego krzyża (Guzek 1988: 10).
Na wieść o odzyskaniu przez Polskę niepodległości bandera według tego wzoru została podniesiona w listopadzie 1918 r. w Noworosyjsku na statku „Polonja” (przedtem „Cziatura”), należącym do jednego z przemysłowców polskich, inż. S. Rylskiego z Baku (Miciński: 25-30; Russocki,
Kuczyński, Willaume: 208; Znamierowski: 220). Dowództwo na tym polskim statku na Morzu
Czarnym objął kmdr Jan Bartoszewicz-Stachowski. Wprowadzono jednak drobną zmianę w wyglądzie tej bandery, umieszczając pole z Orłem Białym przy drzewcu, nawiązując tym do wzoru
dawnej bandery Kompanii dla Handlów Wschodnich z końca XVIII w. (Znamierowski: 218).
Również na obczyźnie – w Stanach Zjednoczonych – opracowano ciekawą plastycznie koncepcję flagi o polskich symbolach narodowych. Powstałe w kwietniu 1919 r. Towarzystwo PolskoAmerykańskiej Żeglugi Morskiej S.A. w Nowym Jorku umieściło na swej fladze Orła Białego na
czerwonym polu w kształcie rombu, wpisanego w białe pole płatu flagi. Nie był to jeszcze statek
pod polską banderą, gdyż statki towarzystwa zarejestrowane były pod banderą amerykańską,
jednakże na tę flagę armatorską warto zwrócić uwagę, gdyż powstała ona w okresie braku oficjalnych znaków państwa polskiego – można ją zatem uznać za jedną z propozycji wzoru dla
przyszłej polskiej bandery handlowej (Guzek 1988: 11; Guzek 2010: bns).
Przyjęcie barw białej i czerwonej (amarantowej) na płatach bandery „Polonji” i fladze TPAŻM było jakby nawiązaniem do historycznych polskich barw narodowych2.
2

Jeszcze inne wzory flagi narodowej można zauważyć na jednym ze zdjęć reprodukowanych w kalendarzu na 2018 r. przez
Muzeum Historii Polski (zdjęcie nieznanego fotografa, własność: Muzeum Paderewskiego w Morges). Przedstawia ono
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Il. 1. Uroczystość wręczenia przez Józefa Piłsudskiego odznaki „Za wierną służbę” oficerom i żołnierzom
Pierwszej Brygady Legionów, w miejscowości Piaseczno k. Kowla, 6 sierpnia 1916. Na maszcie powiewa flaga
o barwach czerwono-białych, na czarno-białej fotografii kolor ciemniejszy jest u góry, zaś biel na dole (fotograf
nieznany, ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego)

Powyższe fakty uzmysławiają, jak bardzo zróżnicowane były na początku II Rzeczypospolitej
opinie na temat wyglądu przyszłych polskich symboli narodowych i państwowych.
W początkach niepodległości kwestie barw narodowych traktowano jeszcze z pewną dowolnością. Niekiedy stosowano flagi o odwróconym porządku kolorów, a zamiast barwy czerwonej występował wspomniany amarant3 (il. 1, 2). Widoczna niekonsekwencja wynikała z braku
utrwalenia się tradycji używania tych barw. Nie wiedziano po prostu, jak powinny wyglądać tak
długo zakazane symbole. Z braku oficjalnych przepisów w tej sprawie przyjmowano je spontanicznie, mniejszą uwagę zwracając na poprawność ich formy. Z okazji odbywających się wówczas
różnych manifestacji i rocznic podnoszono na łamach prasy, w drobnych drukach i odczytach
potrzebę ujednolicenia flagi, chorągwi i kokard. Kwestia godła i barw narodowych stanąć wreszcie musiała pod obrady nowo wybranego sejmu.

3

Helenę Paderewską w gronie amerykańskich wolontariuszek Polskiego Towarzystwa Czerwonego Krzyża (przekształconego
później w PCK). Obok flag amerykańskich, kobiety trzymają także flagę o barwach biało-czerwonych (ściślej: czerwonobiałych) z dużym białym orłem na środku oraz flagi z białym orłem na czerwonej płachcie (flagi te są niestety nieco
zwinięte, dlatego trudno je dokładnie opisać).
W zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie znajduje się zrealizowany projekt bandery dla Marynarki Polskiej
projektu Bogumiła Nowotnego, o wym. 50 x 69 cm. Cały znak, uszyty z dwóch warstw tkaniny jedwabnej, został
wykonany jak proporzec, a nie jak bandera. Owal z orłem naszyty, obszyty sznureczkiem. Orzeł haftowany srebrną nicią.
Obie strony takie same, identycznie wykonane, stąd też orzeł na jednej stronie ma głowę zwróconą w stronę drzewca, a na
drugiej – odwróconą od drzewca, podczas gdy zgodnie z tradycją głowa Orła Białego powinna być zwrócona do drzewca
flagi. Do bandery jest dodany sznureczek z dwoma chwostami.
Przed wojną w zbiorach MWP znajdował się jeszcze jeden projekt bandery tego samego autorstwa, podobny w wyglądzie,
wykonany jednak inną techniką. Bandera była większa – 108 x 144 cm. Wykonana z surówki wełnianej. W centralnym
owalu orzeł był malowany grubo białą farbą olejną. Owal obwiedziony białym sznurkiem. Strona odwrotna była taka
sama. Ten projekt prawdopodobnie zaginął podczas wojny.
Autorka składa bardzo serdeczne podziękowania panu Jarosławowi Pychowi z MWP w Warszawie za przekazane informacje o obu projektach, a także za fotografię zachowanej bandery.
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Il. 2. Bandera projektu pierwszego dowódcy Marynarki Polskiej płk. mar. Bogumiła Nowotnego, ze zbiorów
Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, sygn. MWP 4495 (fot. Pracownia Fotograficzna MWP w Warszawie)

Zanim to nastąpiło, dnia 3 kwietnia 1919 r., pod przewodnictwem admirała Kazimierza
Porębskiego, odbyło się w Sekcji Marynarki Polskiej (Wojennej) Ministerstwa Spraw Wojskowych
posiedzenie, na którym rozpoczęto prace nad propozycją wzorów bander i flag Marynarki Polskiej.
Była to pierwsza próba kompleksowego opracowania flag państwowych, mająca – z uwagi na
miejsce posiedzenia i skład obradującego gremium – charakter oficjalnej propozycji. Następnie
zespół pod przewodnictwem płk. Bronisława Gembarzewskiego opracował projekt ustawy „O godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej”, który jako przedłożenie rządowe Ministerstwa Spraw
Wojskowych został przyjęty przez Sejm w dniu 1 sierpnia 1919 r. Ustawa wprowadziła w życie
dwie flagi państwowe – flagę biało-czerwoną oraz flagę biało-czerwoną z herbem państwowym
na białym pasie, która pełniła jednocześnie rolę bandery handlowej, obydwie o proporcjach 5:8.
Nie zapomniano wtedy i o wzorze dla flagi wojennej lądowej, która pełniła jednocześnie funkcję
bandery wojennej. Utworzono ją przez dodanie do flagi biało-czerwonej z herbem na białym
pasie dwóch trójkątnych języków na wolnym liku z zachowaniem między nimi kąta prostego4.
W przeciwieństwie do wcześniejszych projektów flag, zarówno powstałych na obczyźnie, jak
i autorstwa wybitnego malarza Włodzimierza Nałęcza, przyjęto wzory flag państwowych z godłem Rzeczypospolitej w postaci Orła Białego z koroną na głowie (Guzek 2010: bns).
Choć postać orła z 1919 r. już od samego początku wywołała głosy krytyki jako nieheraldyczna i mało udana pod względem artystycznym, utrzymano ją przez dziewięć lat. Mając na uwadze
zmiany, jakim wciąż podlegają nasze symbole narodowe, krytyka wzoru godła Państwa Polskiego nie
ustaje do dziś.
4

W latach 1919–1921 bandera wojenna pełniła także funkcję znaku rozpoznawczego samolotów polskiego lotnictwa
morskiego.
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Il. 3. Julian Fałat, Zaślubiny Polski z morzem, ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (fot.
Pracownia Fotograficzna NMM)

Podczas uroczystych zaślubin Polski z morzem w Pucku na maszt podniesiona została flaga
wojenna lądowa, co mylnie jest interpretowane jako podniesienie bandery wojennej5 (funkcja
flagi wojennej lądowej została zniesiona rozporządzeniem Prezydenta RP z 1927 r.) (Guzek 2014:
bns). Na obrazie Juliana Fałata pt. „Zaślubiny Polski z morzem”, na wysokim maszcie wzniesionym na wybrzeżu, widnieje biało-czerwona flaga bez tarczy herbowej z sylwetką orła (il. 3).
Na akwareli Henryka Uziembły z tego czasu widnieje proporzec (chorągiew) marynarki wojennej o barwach narodowych z krzyżem kawalerskim, w którego sercu umieszczona jest ręka z mieczem (il. 4). Z kolei na zdjęciu wykonanym w Wielkiej Wsi 11 lutego 1920 r. (tuż po uroczystym
dniu zaślubin Polski z morzem), pokazującym generała Józefa Hallera w otoczeniu m.in. adm.
Kazimierza Porębskiego, wojewody pomorskiego Stefana Łaszewskiego, oficerów Wojska Polskiego
oraz rybaków kaszubskich – Józef Goyka z Chłapowa trzyma chorągiew Rzeczypospolitej z dużym
wizerunkiem Orła Białego na czerwonym polu6 (il. 5). Powyższe wizerunki barw narodowych są
dowodem na bogatą oprawę uroczystości w Pucku w dniu 10 lutego 1920.
Nowo ustanowiona bandera została podniesiona już na okrętach flotylli rzecznej „Wisła”
i „Warta”. Ma to odzwierciedlenie w rozkazie ministra spraw wojskowych, który wprowadzał
ceremoniał podnoszenia bandery i znaków flagowych MW („Dziennik Rozkazów Wojskowych”,
1919, nr 86, poz. 3005). Rozkaz ten ma istotne znaczenie dla dziejów Marynarki Polskiej, gdyż
został wydany już 7 sierpnia 1919 r., a więc w niespełna tydzień po uchwaleniu przez Sejm ustawy o godłach i barwach RP.
5

6

Tak wydarzenie to wspomina gen. Józef Haller w opracowaniu 10 Lutego 1920, [w:] Marynarka Wojenna. Dokumenty
i opracowania (W pięćdziesiątą rocznicę odrodzenia Marynarki Wojennej), Stowarzyszenie Marynarki Wojennej, Londyn
1968, s. 31–35: „Na mój znak została podniesiona bandera wojenna, która uroczyście wzniosła się na maszt przy salutach
armatnich i dźwiękach hymnu narodowego” (Stępniak: 7).
W projektach Towarzystwa „Bandera Polska” znak o takim wyglądzie występował jako wzór bandery dla marynarki
handlowej (Guzek 2010: bns). Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości powrócono do historycznego wzoru polskiej
chorągwi państwowej. W sierpniu 1919 r. Sejm ustanowił Chorągiew Rzeczypospolitej, karmazynową z Orłem Białym
w koronie; wg tej ustawy była to jednocześnie flaga Naczelnika Państwa.
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Il. 4. Henryk Uziembło, akwarela przedstawiająca zaślubiny Polski z morzem w Pucku 10 lutego
1920 roku, ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku (fot. Pracownia Fotograficzna
NMM)

Il. 5. Generał Józef Haller w Wielkiej Wsi (11 lutego 1920 r.) w towarzystwie wojewody pomorskiego S. Łaszewskiego, oficerów Wojska Polskiego oraz rybaków kaszubskich (fot. ze zbiorów
Wojewódzkiego Archiwum Państwowego w Gdańsku, sygn. WAP 1158, F/VIII-13)
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Il. 6. Plakat „Liga Żeglugi Polskiej / urządza / Zbiórkę na Flotę Polską
/ w dniach 23-24 czerwca 1920 r. / A w ciągu czerwca KOŁO POLEK
organizuje ogólnokrajową sprzedaż nalepek” (ze zbiorów Muzeum
Wojska Polskiego w Warszawie, sygn. MWP 18247 A*)

Początek obecności naszej bandery na morzu datuje się od dnia 1 maja 1920 r. – wtedy to biało-czerwoną banderę wywieszono na gaflu okrętu hydrograficznego „Pomorzanin” (ex „Wotan”).
Wymownym dowodem na dążenie do związania młodego państwa polskiego z morzem jest plakat ze zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie, na którym można przeczytać: „Liga
Żeglugi Polskiej / urządza / Zbiórkę na Flotę Polską / w dniach 23-24 czerwca 1920 r. / A w ciągu
czerwca KOŁO POLEK organizuje ogólnokrajową sprzedaż nalepek”. Jest on sygnowany na górnym lewym rogu: „W. Filanowicz /1920”. Flotę polską, o której wyżej mowa, mają symbolizować
dwie jednostki. Jedna z nich to statek pod pełnymi żaglami, który reprezentuje przyszłą flotę
handlową – powiewa na nim bandera handlowa. Druga to bliżej nieokreślony rodzaj okrętu, gdyż
widnieje na nim bandera wojenna. Obie flagi wykonane są poprawnie, jeśli chodzi o zestawienie
kolorów i umiejscowienie godła, a także zróżnicowanie obu rodzajów flot7 (il. 6).
7

Technika, tworzywo: litografia barwna, papier wymiary: 89 x 71 cm, sygn. na górnym lewym rogu: „W. Filanowicz /1920”,
wyk. Litografia J. Komorowski, Warszawa ul. Chmielna 12; Komitet wykonawczy – Marszałkowska 63. Pochodzenie: nieznane.
Zbiory Muzeum Wojska Polskiego.
Dalszym przejawem pracy nad upowszechnieniem w społeczeństwie idei „Polski na morzu” oraz polskich znaków morskich
było zorganizowanie w 1925 r. przez Ligę Morską i Rzeczną Tygodnia Bandery Polskiej. Ich popularność podnosiły także
organizowane corocznie obchody Święta Morza. Polska bandera powoli zdobywała też uznanie na morzach świata (Russocki,
Kuczyński, Willaume: 216).
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Il. 7. Bandera Polskiej Marynarki Handlowej z s.s. „Kraków”. Orzeł Biały ma głowę zwróconą
w lewo, a więc odwrotnie niż na oficjalnym wizerunku (fot. Pracownia Fotograficzna NMM)

Pora teraz przejść do zapowiedzianej analizy kilku wybranych przedwojennych bander z kolekcji Działu Historii Żeglugi i Handlu Morskiego NMM w Gdańsku. Zacznę od najstarszego
weksylium, którym jest bandera z s.s. „Kraków” (wymiary: wys. 95 cm, dł. 147 cm; nr inw.:
CMM/HŻ/184), uszyta aż z pięciu różnej wielkości kawałków tkaniny wełnianej o splocie prostym 1/1 (il. 7). Dwa kawałki stanowią białe pole flagi narodowej, trzy pozostałe tworzą barwę
czerwoną. Na polu białym widnieje orzeł w dość niskiej koronie zamkniętej, przy czym korona,
dziób ptaka oraz całe nogi są koloru żółtego, zaś szpony są białe. Godło namalowane zostało
farbą kryjącą w ten sposób, że płaszczyzny barwne z prawej strony przeszły przez splot tkaniny
na lewą stronę. W taki sam sposób wykonana została czerwień tarczy herbowej, przez co po lewej
stronie jest ona nieco jaśniejsza, a kontur godła trochę słabiej zarysowany (dokumentacja konserwatorska). Orzeł na omawianej banderze ma korpus o kształcie migdała i krótki, pędzelkowaty
ogon. Godło takie luźno nawiązuje do wizerunku klasycystycznego orła stanisławowskiego ze
schyłku XVIII wieku (Chodyński: 18), przypomina także godło bez korony na fladze republikańskiej z okresu powstania krakowskiego (1846). Stał się on formalnym pierwowzorem pierwszego
godła odradzającego się państwa polskiego.
Trudno nie odnieść jednak wrażenia, że w praktyce wytwórczej bander wizerunek orła mógł
przyjmować różne stopnie szczegółowości, w zależności od tego, w jakim materiale był wykonany (tkanina, metal, papier). Wskutek ograniczeń, jakie niosła zastosowana technologia, po
stronie tylnej/lewej bandery kolory są bledsze. Ułomności technologii sprawiły, że skrzydła orła
rozłożone i wzniesione ku górze, z piórami w dwóch rzędach, zostały słabo zarysowane. W rezultacie powstał wizerunek godła jakby malowany akwarelą, rozmyty. Zwraca dodatkowo uwagę
pozornie niezauważalny szczegół – orzeł ma głowę zwróconą w lewo, a więc odwrotnie niż na
oficjalnym wizerunku (!). Szczegół ten zadecydował o wyjątkowości omawianego weksylium.
Mankamenty technologiczne i wspomniany błąd formalny świadczą o pionierskim okresie funkcjonowania polskiej floty. Armator statku, o którym będzie jeszcze mowa niżej, miał swą siedzibę
w Krakowie, banderę podniesiono w Kopenhadze (Miciński: 134). Może tu leży przyczyna nieheraldycznego ułożenia głowy orła; banderę wywieszono z dala od kraju, w którym dopiero wchodziła w życie niedawno uchwalona przez Sejm ustawa, nieprecyzująca szczegółowo wyglądu orła.
Omawiana bandera została podniesiona na pierwszym polskim statku handlowym na Bałtyku, s.s. „Kraków”, w lutym 1920 r. Brakowało trzech dni do objęcia przez nasze wojsko, pod
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dowództwem generała Józefa Hallera, odzyskanego po wiekowej niewoli wybrzeża. Właścicielem
statku było Towarzystwo Żeglugi Morskiej „Sarmacja” – jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw armatorskich, działające w latach 1919–1926, powstałe z inicjatywy pułkownika marynarki Bogumiła Nowotnego, pierwszego szefa polskiej Marynarki Wojennej. Powołano je w Krakowie 9 listopada 1919 r. w formie spółki z o.o., z udziałem Banku Małopolskiego i Polskiego
Towarzystwa Handlowego. Dyrektorem zarządzającym został Bogumił Nowotny. Działalność
Towarzystwa opierała się o port w Wolnym Mieście Gdańsku. Oznaką rozpoznawczą na kominie
statku był biało-czerwony pas ze złotą literą S.
„Kraków” był pierwszą jednostką zakupioną przez dyrektora B. Nowotnego w Kopenhadze
2 lutego 1920 r. Ten mały statek o pojemności 426 BRT został zbudowany w 1919 r. w stoczni
Frederikshavns Vaerft & Flyderdok A.S., Frederikshavn (Dania). Z powodu braku wykwalifikowanych kadr Nowotny (dzięki swoim kontaktom z czasów służby w marynarce austro-węgierskiej) zamustrował załogę złożoną z byłych oficerów tej marynarki oraz niemieckich gdańszczan,
którzy przyjęli w tym celu obywatelstwo polskie – dlatego początkowo na statku używany był język niemiecki. Przez pierwsze pół roku, kiedy nie było jeszcze polskiej struktury żeglugowej, statek został wyczarterowany firmie brytyjskiej i pływał z węglem z Newcastle do Francji. W drugiej
połowie 1920 roku s.s. „Kraków” przybył na Bałtyk i pływał m.in. eksportując polskie drewno,
a także transportując węgiel z Wielkiej Brytanii do portów zachodnioeuropejskich.
W 1921 r. statek eksploatowany był w miarę intensywnie. Trzykrotnie zawinął do portów
łotewskich, przez parę miesięcy woził angielski węgiel, tym razem do Holandii. Dwukrotnie,
w czerwcu i w listopadzie, przebywał w gdańskich stoczniach. Nowy, 1922 rok zastał go na
Bałtyku, jednakże wkrótce ponownie znalazł się na wodach angielskich. W dniu 28 stycznia
parowiec wyszedł z Hull z ładunkiem węgla i koksu do Helsingborga, skąd zamierzano wrócić do
Gdańska. Pogoda była ciepła i słoneczna, nic nie zapowiadało dramatu (Miciński: 136). Jednak
7 lutego 1922 r., na skutek gwałtownej zmiany warunków atmosferycznych, statek został unieruchomiony w lodach Skagerraku u wybrzeży Danii i po wielu godzinach zmagania się z fatalną pogodą zgnieciony przez napierające kry lodowe (Miciński, Kolicki: 156). Statek zatonął po
tym, jak wszyscy członkowie załogi zdołali się uratować. W dwa tygodnie później przed sądem
morskim w Kopenhadze odbyła się rozprawa, której przewodniczył duński admirał. Jeszcze raz,
w zeznaniach rozbitków, ożyły dramatyczne dni opierania się niewielkiego statku potędze żywiołu. Werdykt sądu brzmiał: przyczyną zatonięcia polskiego parowca „Kraków” 7 lutego 1922 r.
w pobliżu pławy Tangen NE, na północ od portu Grenaa była siła wyższa (Miciński: 138).
W tych ekstremalnych warunkach kpt. Zygmunt Tuleja zabrał z pokładu statku jego banderę. Rodzina kapitana, który przez część okupacji był więziony w Stutthofie, z poświęceniem
ukrywała przez okres wojny ów cenny skarb: najstarszą zachowaną banderę Polskiej Marynarki
Handlowej. Przechowywana przez rodzinę kpt. Zygmunta Tuleji w Bydgoszczy oraz przez siostrę kapitana, która zabrała ją ze sobą do Niemiec, w 1956 r. wróciła do rąk tego, który ją ocalił. Zygmunt Tuleja, oficer na s.s. „Kraków”, był jedną z najbarwniejszych postaci w naszej flocie, zmarł latem 1970 r. Czyniąc zadość jego ostatniej woli, wdowa po zmarłym, pani Maria
Tulejowa, podarowała banderę redaktorowi miesięcznika „Morze”, Jerzemu Micińskiemu, który
z kolei przekazał ją jako dar 27 stycznia 1971 r. ówczesnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku.
Jeszcze przed zatonięciem „Krakowa”, w listopadzie 1921 r. Towarzystwo Żeglugowe „Sarmacja” zostało przekształcone w polsko-norweską spółkę akcyjną z siedzibą w Warszawie8.
Norwegowie wnieśli do spółki parowiec „Wisła” (634 BRT, rok budowy 1908). Warto odnotować, że podniesienie na nim polskiej bandery odbyło się 30 marca 1922 r. W lipcu 1922 za kwotę
z ubezpieczenia za s.s. „Kraków” zakupiono norweski parowiec, nazwany „Wawel” (811 BRT, rok
budowy 1906). W listopadzie 1922 „Sarmacja” zakupiła także dwa bardzo stare norweskie statki
„Warta” (626 BRT, rok budowy 1875) i „Bug” (688 BRT, rok budowy 1873), na których eksportowano polskie drewno. Po przejściu koniunktury na ten towar, latem 1923 statki trafiły na złom.
8

Obok B. Nowotnego, drugim dyrektorem zarządzającym został Jan Korwin Kamieński.
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Il. 8. Bandera Marynarki Wojennej z okresu II Rzeczypospolitej, oznaczona pieczątką z napisem POLAND
oraz cyfrą 2, tarcza herbowa z godłem wszyta w białą część bandery (fot. Anna Gnieciecka)

Pozostałe dwie jednostki, „Wisła” i „Wawel”, pływały przez następne lata do Europy
Zachodniej i krajów bałtyckich, a w 1922 „Wawel” popłynął z węglem do Piotrogrodu jako
pierwszy polski statek do ZSRR. Na statkach eksportowano głównie drewno i zboże, a przywożono m.in. śledzie i węgiel. Od 1924 zdobywali na nich praktykę w roli asystentów pierwsi absolwenci Szkoły Morskiej w Tczewie. Dnia 12 maja 1926 r. „Wisła” jako pierwszy polski statek zawinęła do nowego portu w Gdyni. Niestety, statki stosunkowo często musiały wracać puste do kraju
i przedsiębiorstwo przynosiło straty; ponadto Norwegowie odnosili się z niechęcią do rozwoju
„Sarmacji”, z uwagi na konkurencję dla własnej działalności. Dnia 10 października 1926 „Wisła”
na skutek sztormu uległa awarii, wpadając na mieliznę koło wyspy Terschelling, co przyczyniło
się do likwidacji towarzystwa na przełomie 1926/1927 roku. Oba statki trafiły później do armatora szwedzkiego. Tak zakończyła się historia pionierskiej działalności Towarzystwa „Sarmacja”,
z którym już zawsze będzie związana omówiona tu bandera z nieprawidłowo, w lewo zwróconą
głową orła.
W przeciwieństwie do bandery handlowej z s.s. „Kraków”, kolejna bandera nie ma tak dramatycznego i zarazem udokumentowanego pochodzenia. Należy też od razu zaznaczyć, że wygląd tego znaku – trójkąt wycięty z części swobodnej (krótszego boku) – wskazuje na jego związek
z marynarką wojenną.
W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku bandera ta pojawiła się kilka lat
temu i wywołała żywe zainteresowanie środowiska muzealnego i mediów, przede wszystkim
z powodu imponujących rozmiarów (wys. 2,5 m, dł. 5 m; nr inw.: CMM/HŻ/3768) (il. 8). Bandera
została uszyta z sześciu pasów tkaniny wełnianej; tarcza z godłem, wykonana na oddzielnym
płacie, wszyta w białą część bandery. Tyle ogólnej charakterystyki, a teraz przejdźmy do szczegółowych cech tego weksylium. Trzeba zacząć od barw, a ściślej – barwy czerwonej, która tu występuje w dwóch odcieniach – inna na płacie czerwieni, inna na tarczy herbowej. Taka sytuacja jest
okazją, by zatrzymać się chwilę przy odmianach barwy czerwonej na flagach naszego państwa.
Marynarka Polska została powołana dekretem Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego
w dniu 28 listopada 1918 r. Z okresu jej kształtowania brak jest szczegółowych opisów, jakich
znaków wówczas używano. Jedno nie budzi wątpliwości: istniały przesłanki historyczne, by jeszcze w czasie pierwszej wojny światowej uznać za godło przyszłej odrodzonej Polski Orła Białego,
a barwy biało-czerwone – za barwy narodowe.
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Jak już zostało powiedziane we wstępie, u progu niepodległości panowała dość duża różnorodność w kształtowaniu symboli polskiej państwowości. Świadczą o tym nie tylko przekazy historyczne, ale również i zachowane do naszych czasów egzemplarze flag. W elitach społeczeństwa
polskiego nasiliły się w tym czasie dyskusje i spory nad przyjęciem ostatecznych form znaków
państwowych. Dyskutowano na temat wzoru orła jako godła państwowego, a przy tym największe emocje budziła sprawa królewskiej korony na jego głowie. Kontrowersje budziły nie tylko proponowane wzory flag państwowych, lecz także i barwy, jakie miały pojawić się na ich płatach.
Ścierały się następujące poglądy: czy flagą państwową ma być czerwony płat tkaniny z dużym
wizerunkiem Orła Białego, czy też ma ona być biało-czerwona – z orłem na białym, górnym pasie
lub też zupełnie bez godła. Odcień czerwieni podlegał ożywionej dyskusji, także jako jednej z oficjalnych barw państwowych, a wśród propozycji była i taka, która preferowała amarant – barwę
pamiętaną wtedy jeszcze ze sztandarów powstania styczniowego 1863 (Guzek 1988: 10).
Etap dyskusji na temat barw państwowych został zakończony przyjęciem uchwały sejmowej
z 1 sierpnia 1919 r. „O godłach i barwach Rzeczypospolitej Polskiej”. Rzuca się w oczy pewna
wspólna cecha uchwalonych projektów – wszystkie wzory flag skomponowane są z barw biało-czerwonych, ułożonych odpowiednio w dwa poziome pasy.
W projekcie ustawy z 1919 r. odcień czerwieni został określony jako cynober, ale dopiero
w książce wydanej w 1921 r., mającej cechy oficjalnej publikacji, zawierającej barwne wzory wszystkich przyjętych w ustawie weksyliów, odcień flag i sztandaru WP ma kolor karmazynu polskiego
(Łoza: 1921). Jednakże rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 13 grudnia 1927 r. odcień czerwieni na państwowych weksyliach został zmieniony z karmazynu polskiego na cynober
(vermillon). Znamienne, że nie zaakceptowano wtedy barwy amarantowej jako jednej z barw narodowych, mimo iż wystąpiła ona już wcześniej (w 1918 r.) na banderach parowca „Polonja”.
Powróćmy jednak do wspomnianej wyżej bandery ze zbiorów NMM. Brak materiału porównawczego nie ułatwia interpretacji cech tego weksylium, a w konsekwencji jego identyfikacji. Czerwień
na płacie bandery odpowiada barwie cynobru (przypomnijmy, zmieniony na mocy rozporządzenia
prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r.). Wątpliwości budzi natomiast czerwień na tarczy
herbowej. Ma ona odcień odpowiadający barwie amarantowej. Można to jednak wyjaśnić w następujący sposób: płat z tarczą herbową, po namalowaniu sylwetki orła, trzeba było pomalować na
kolor czerwony. Jeżeli bandera miałaby pochodzić z czasów II wojny światowej, w siłach zbrojnych
RP najpierw we Francji, a później w Wielkiej Brytanii miała obowiązywać już czerwień cynobrowa
(Znamierowski: 214). Jednak ze względu na zastosowanie innej technologii barwienia czerwień na
tarczy herbowej (ściślej – jej odcień) nie została zgrana z czerwienią poziomego, dolnego płata bandery. W rezultacie dziś widoczne są na niej dwa odcienie czerwieni. Różnica ta może wynikać także
z tego, że tarcza herbowa została wycięta z innej, w c z e ś n i e j wykonanej flagi, o czym świadczy
wzór Orła Białego w (niezbyt udanej plastycznie) koronie zamkniętej.
Godło to nawiązuje do wizerunku Orła Białego, dla którego obowiązywała wspomniana
ustawa sejmowa z 1 sierpnia 1919 roku. Można by zatem przyjąć, że bandera pochodzi z tego
pierwszego okresu obowiązywania wzoru bandery wojennej. W praktyce wzór ten używany był
od 10 lutego 1920 roku do 28 marca 1930 roku. Orzeł został wykonany w konwencji naturalizmu, od której odbiegał już jego nowy wizerunek wprowadzony ustawą z 28 lipca 1927 r.
i obowiązujący także w Polskiej Marynarce Wojennej na Zachodzie. Do tego momentu, cechy
bandery, szczególnie wzór godła, pozwalają datować ją na okres sprzed zmian wprowadzonych
ustawą z 1927 r. Wątpliwości nasuwa jednak inny szczegół, mianowicie na krótszym boku bandery, wzmocnionym taśmą, zwraca uwagę odbity w tuszu napis: POLAND oraz cyfra 2. Jest to
pewna wskazówka, ułatwiająca ustalenie proweniencji i datowanie bandery, jednak nasuwa się
też pytanie, czy bandera powstała w Polsce w latach dwudziestych, czy, jak sugeruje pieczątka
z napisem POLAND, w czasie wojny w Wielkiej Brytanii lub innym państwie anglojęzycznym?
O ile umiejscowienie barw na płacie nie nastręczało większych problemów, to wykonanie tarczy
herbowej z orłem mogło stanowić na obczyźnie większe wyzwanie, zwłaszcza jeśli trzeba było za-
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Il. 9. Jedna z bander Marynarki Wojennej z zamalowaną koroną orła, przekazana w darze do zbiorów NMM
przez Marinmuseum w Karlskronie (Szwecja) (fot. Pracownia Fotograficzna NMM)

opatrzyć okręty w znaki państwowe w warunkach wojny. Można zatem przypuszczać, że bandera
ta dostała się na jednym z polskich okrętów na Zachód, a tam oznaczona napisem POLAND,
była używana do końca wojny. Na temat pochodzenia omawianej bandery nie ma pewnych informacji, udało się jedynie ustalić, że została przywieziona do Polski z Zachodu wiele lat temu.
Może powiewała na jednym z polskich okrętów. Kiedy po klęsce wrześniowej przystąpiono do
odtwarzania marynarki wojennej w Wielkiej Brytanii, podstawę stanowiła umowa podpisana
w Londynie 18 listopada 1939 r., która gwarantowała jednostkom polskim posiadanie własnej
bandery. W czasie wojny Polska Marynarka Wojenna przejęła wiele jednostek bojowych od Royal
Navy, w tym m.in. dwa krążowniki, a także niszczyciele i okręty podwodne. Na tej podstawie można przypuszczać, że bandera może pochodzić z jednego z krążowników: ORP „Dragon”
(Smok) lub ORP „Conrad”, przekazanych odpowiednio w 1943 i 1944 r. Znak o takich rozmiarach (proporcjach) był podwieszany na drzewcu rufowym w czasie postoju jednostki w porcie
lub na kotwicy, podczas oficjalnej wizyty w portach obcych lub uroczystości, np. przejmowania
okrętów i podnoszenia na nich bandery. Z zachowaniem polskiego ceremoniału morskiego odbywały się też pogrzeby marynarzy, wówczas ciała były przykryte banderami (Murgrabia: 61).
Można też domniemywać, że bandera o tak dużych rozmiarach wywieszana była na maszcie
placówki dyplomatycznej, na budynku attachatu lub poselstwa. Na tym etapie badań trudno
stawiać ostateczne wnioski. Sprawa czasu powstania oraz miejsca wykonania bandery, jak i późniejszego jej stosowania (na lądzie czy na okręcie) pozostaje zatem otwarta.
Kolejnym, materialnym dowodem zastosowania dowolnego wizerunku godła na znakach
Marynarki Wojennej jest przykład dwóch podobnych do siebie bander, pochodzących z tego
samego źródła (il. 9). Pozyskanie ich do zbiorów NMM wiąże się z nietypowymi okolicznościami. W 1999 r. ówczesne Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku wraz z Muzeum Marynarki
Wojennej (Marinmuseum) w Karlskronie (Szwecja) przygotowało wystawę pt. „Skeppet Solen
och drabbningen utanför Gdańsk 1627”, która towarzyszyła międzynarodowej konferencji „Pax
Baltica”. Przy okazji tego wspólnego przedsięwzięcia pracownicy Muzeum z Karlskrony podarowali do zbiorów gdańskiego Muzeum historyczne polskie bandery. Szwedzcy muzealnicy pośredniczyli właściwie w przekazaniu tego daru, ponieważ bandery znajdowały się w zasobach magazynowych dowództwa garnizonu marynarki wojennej w Karlskronie. Dwie z pięciu wybranych
wówczas bander okazały się szczególnie cenne, zważywszy na znikomą liczbę tak wczesnych
przedwojennych weksyliów.
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Z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że bandery te pozostawiono w Szwecji na
pamiątkę pobytu polskich okrętów, które przed wojną składały oficjalne wizyty w tym kraju.
Na przykład w sierpniu 1932 r. zespół polskich okrętów z „Wichrem” jako okrętem flagowym
komandora Józefa Unruga odbył kurtuazyjną wizytę w Sztokholmie. W latach międzywojennych
wiele portów skandynawskich gościło polskie okręty, należące do utworzonego na początku lat
trzydziestych Dywizjonu Kontrtorpedowców (Koczorowski, Koziarski, Pluta: 72).
Bandery mogły powstać już około 1930 r., gdyż wzór odzwierciedlonego na nich godła obowiązywał od 10 lutego 1920 do 28 marca 1930 r. O wczesnym rodowodzie tych znaków świadczy
umieszczona na głowie orła żółta (złota) korona. Jednak na obu banderach została ona zamalowana czerwoną farbą (w ten sposób upodobniła się do czerwieni tarczy herbowej), co może
być dowodem, że Szwedzi prezentowali nasze bandery jeszcze podczas oficjalnych uroczystości
w okresie PRL. Niespotykanym na innych tego typu zabytkach elementem plastycznym jest, występująca na obu banderach, obwódka wokół tarczy herbowej w postaci wężyka generalskiego.
W konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 22 lipca 1952 r. opublikowano wizerunek
orła, który od przedwojennego różnił się brakiem korony, a żółty (złoty) otok wokół tarczy herbowej zastąpiony został przez obramowanie tarczy w formie generalskiego wężyka. Na tej podstawie można przypuszczać, że w celu dostosowania owych dwóch bander do nowych czasów
oraz zagranicznych warunków, orłom zamalowano korony, a wokół tarczy herbowej namalowano czarną linią konturową rzeczony wężyk generalski.
Wymiary bander są zbliżone do siebie i wynoszą: dla bandery o nr inw. CMM/HŻ/2908/1
– szer./wys. 90 cm, dł. 177 cm, zaś dla bandery o nr inw. CMM/HŻ/2908/2 – szer./wys. 90 cm,
dł. 182 cm. Na obu tych znakach wzór Orła Białego różni się zasadniczo od ich wizerunków na
innych banderach. Rysunek jest dopracowany w szczegółach. W przeciwieństwie do godła widniejącego na poprzednio omawianej banderze, tutaj orzeł ma wyraźnie wyodrębniony korpus
w kształcie migdała i wachlarzowaty ogon, a także gęsto upierzone skrzydła. Pomimo braku
cieniowania rysunek ptaka sprawia wrażenie trójwymiarowego. Przyznać jednak trzeba, że jego
sylwetka nie ma w sobie takiego dynamizmu, jak wizerunek orła na wcześniej omówionej banderze. Godła na tych i poprzednim zabytku różnią się indywidualnym stylem wykonania, ale łączy
je bardzo swobodny, w konwencji naturalizmu potraktowany wizerunek Orła Białego.
Jeszcze inny wzór orła możemy zaobserwować na banderze, która trafiła do zbiorów Muzeum
jako bandera ze statku „Batory” (nr inw.: CMM/HŻ/3084) (il. 10). Została wykonana, tak jak
i poprzednie weksylia, z dwóch zszytych ze sobą, prostokątnych kawałków tkaniny wełnianej
o splocie 1/1 i mieści się w wymiarach: 116,2 cm x 168,8 cm (dokumentacja konserwatorska).
Lewa krawędź bandery została wzmocniona taśmą, rogi prawej strony są postrzępione, z ubytkami tkaniny. W pasie białym, na środku, nadrukowane zostało godło Rzeczypospolitej – na
czerwonym polu tarczy herbowej o wymiarach: 33,5 x 38 cm – widnieje Orzeł Biały w koronie. Nadruk przenika przez tkaninę na drugą stronę, przez co ptak na lewej stronie ma głowę
zwróconą w prawo. Głowa orła, podobnie jak i na wcześniejszych wizerunkach, jest utrzymana
w poziomie, dziób lekko otwarty, z nieznacznie wysuniętym językiem. Szyja proporcjonalna,
odgięta od osi symetrii, łagodnie przechodzi w tułów ptaka w kształcie migdała, krytym piórami
układającymi się w „rybią łuskę”. Skrzydła rozpostarte, sięgające linii głowy, o dwóch rzędach
piór, ułożone są dość wysoko. Ogon wąski u nasady, rozwinięty niżej w palmetę. Nogi długie,
rozchodzące się na boki, o łapach z trzema szponami. Korona, dziób i nogi nie są pomalowane na
żółto (złoto). Godło o takim wyglądzie reprezentuje kolejny, jeszcze inny wzór orła nieheraldycznego. W przeciwieństwie jednak do poprzednich, orzeł na banderze z transatlantyku „Batory”
(?) odznacza się mniej swobodnym i naturalistycznym rysunkiem. Można nawet stwierdzić, że
rysunek ten jest bardziej formalny i oszczędny w kresce, bardziej zgeometryzowany. Jak wiadomo, motorowiec „Batory” został zwodowany w 1935 r. w stoczni Cantieri Riuiniti dell’ Adriatico,
Monfalcone koło Triestu (Włochy), w swój pierwszy rejs wyruszył z Gdyni do Nowego Jorku 18
maja 1936 r. Nasuwa się zatem pytanie, czy bandera o opisanym wyżej wzorze godła pochodzi
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Il. 10. Bandera handlowa z początku lat 30. XX w., prawdopodobnie z transatlantyku „Batory”
(fot. Pracownia Fotograficzna NMM)

Il. 11. Punkt sprzedaży biletów okrętowych na podróże „Piłsudskim” i „Batorym” w biurze oddziału GAL-u w Nowym Jorku przy Pearl Street 32. W witrynie zapraszającej do podróżowania
transatlantykami w głębi, za pamiątkami, widoczny biały płat bandery handlowej z godłem Polski,
z wyglądu podobny do bander na ilustracjach 10 i 12 (fot. ze zbiorów Jerzego Drzemczewskiego)
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na pewno z tego statku? W tym czasie (budowa
i wejście do eksploatacji) obowiązywał już wzór
godła opracowany przez profesora Zygmunta
Kamińskiego. Być może doszło do pewnej nadinterpretacji w chwili pozyskania bandery do zbiorów w 2001 r. Wtedy bandera mogłaby pochodzić z innego statku pasażerskiego (11 marca
1930 r. zakupiono pierwsze polskie transatlantyki, zwane „klejnotami księżniczki Dagmary”).
Skojarzenie dat może sugerować, że omawiana
bandera prezentuje typ przejściowy godła, czyli
pomiędzy obowiązującym jeszcze do 28 marca
1930 r. typem orła opisanego w Ustawie z 1919 r.
a nowym typem, wprowadzonym ustawą z 28
lipca 1927 r. Potwierdza to po raz kolejny, że stosując poprawnie barwy i ich wzajemny układ,
mniejszą uwagę zwracano wtedy na heraldyczną
poprawność przedstawianego wizerunku orła.
Stosując przepisy dość swobodnie, bardziej trzymano się realiów życia niż ścisłych dat ich obowiązywania. Takie dywagacje, dotyczące wyżej
omówionego zabytku, należy jednak traktować
z dużą dozą ostrożności – aczkolwiek na foto- Il. 12. Fragment bandery handlowej z okresu mięgrafii, przedstawiającej biuro oddziału GAL-u dzywojennego o nieznanej proweniencji, ze zbiow Nowym Jorku przy Pearl Street 32, wnikliwy rów Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni
obserwator zauważy płat biały bandery z tarczą
herbową oraz godłem, które wygląda tak samo, jak na wyżej opisanym weksylium. Bandera
jest nieco ukryta za różnymi pamiątkami, a towarzyszy jej wyżej umieszczony napis: GDYNIAAMERICA LINE / M.S. PIŁSUDSKI / M.S. BATORY oraz logo GAL-u (il. 11). Bandera z podobnie wyglądającą sylwetką orła, zachowana we fragmencie, znajduje się także w zbiorach Muzeum
Marynarki Wojennej w Gdyni9 (il. 12).
Druga przedwojenna bandera z m.s. „Batory” nie nastręcza już wątpliwości, zarówno co do
jej pochodzenia, jak i czasu powstania. Godło na tym weksylium reprezentuje z pewnością nowy
wizerunek orła, oparty na projekcie profesora Zygmunta Kamińskiego, wprowadzony ustawą
z 28 lipca 1927 r. oraz rozporządzeniem prezydenta Rzeczypospolitej z 13 grudnia 1927 r. o godłach i barwach państwowych oraz o znakach, chorągwiach i pieczęciach, uchylającymi tekst
ustawy z 1 sierpnia 1919 r. Ustanowiono nowy wzór godła państwowego, nie wprowadzono
natomiast zmian w zakresie barw państwowych, sprecyzowano jednak odcień czerwieni, który
winien odpowiadać barwie cynobru (Russocki, Kuczyński, Willaume, 1978: 214). Orzeł Biały
jest tu znacznie bardziej poprawny z heraldycznego punktu widzenia, przede wszystkim z racji wyraźnego odejścia od naturalizmu (Russocki: 65). Poddany antynaturalistycznej stylizacji,
wykonany czarną, konturową linią o bogatym, płaskim rysunku, luźno nawiązywał do orła
z czasów Stefana Batorego. Godło o takim wzorze będzie obowiązywało, z niewielkimi zmianami, do obecnych czasów. Warto podkreślić, że kształt orła nie był już dowolnie interpretowany,
wymuszała to zapewne technologia wytwarzania bander i technika nadruku Orła Białego na
białym pasie bandery. Bandera z „Batorego” została wykonana z dwóch oddzielnych kawałków
tkaniny wełnianej, jeden z nich wybarwiony został na kolor czerwony, drugi wybielony (wymiary: 120 cm x 180 cm, nr inw.: CMM/HŻ/242) (il. 13).
9

Korespondencja: z dn. 20.04.2016 r. oraz z 11.09.2018 r.
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Il. 13. Bandera handlowa z odręcznym napisem na taśmie krótszego boku: „M/S BATORY POLAND”
(fot. Pracownia Fotograficzna NMM)

Pas biały i pas czerwony posiadają zagęszczony co 15 cm splot o szer. 0,5 cm (dokumentacja
konserwatorska). Lewy górny róg białego pasa wzmocniony jest naszytym trójkątnym kawałkiem białej tkaniny wełnopodobnej, lewy dolny róg czerwonego – kawałkiem tkaniny czerwonej.
Lewa krawędź bandery obszyta jest białą, płócienną taśmą. Zabytek trafił do Muzeum jako dar
od Zarządu Głównego Związku Zawodowego Marynarzy i Portowców w Gdańsku. Na taśmie,
naprzeciwko białego pasa widnieje napis, wykonany odręcznie niebieskim długopisem: „M/S
BATORY POLAND”. Trudno będzie dziś dociec, w jakich okolicznościach napis ten umieszczono
na banderze.
Warto przypomnieć, że pierwszym kapitanem statku „Batory” był Eustazy Borkowski (słynny
Szaman Morski z opowiadań Karola O. Borchardta). Statek ten wraz z m.s. „Piłsudski” pływał
wahadłowo na trasie Gdynia – Kopenhaga – Nowy Jork – Halifax, wykorzystywany był również
jako wycieczkowiec. W czasie II wojny światowej został przebudowany na transportowiec wojska
i wcielony do służby wojennej w czarterze War Transport Administration.
Kolejny etap służby statku jest związany z okresem powojennym, kiedy pływał pod banderą
Polskich Linii Oceanicznych. Z tego czasu pochodzą bandery, na których Orzeł Biały pozbawiony jest korony. W zbiorach NMM w Gdańsku znajdują się dwa takie weksylia, w tym jedno
z ostatniego rejsu statku do stoczni złomowej w Hongkongu.
Od 1 lipca 1969 r. „Batory” pełnił funkcję hulku hotelowego w Gdyni (jego właścicielem zostało Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdańsku, a zarządzającym Miejskie Przedsiębiorstwo
Turystyczne „Gdańsk-Tourist”). Dnia 10 grudnia 1970 r., wobec nieopłacalności dalszej eksploatacji jako pływającego hotelu, został zwrócony Polskim Liniom Oceanicznym. Po prawie dwóch
latach pobytu statku „na emeryturze”, 11 marca 1971 r. została zawarta umowa na sprzedaż
„Batorego” między Centralą Morską Importowo-Eksportową „Centromor” w Gdańsku a firmą
Yau Wing Metal Co. (stocznia złomowa) w Victorii (Hongkong). Dnia 30 marca „Batory” wyszedł w swój ostatni rejs do stoczni złomowej, gdzie zawinął 11 maja; 26 maja nastąpiło osadzenie statku na dnie w stoczni, a 2 czerwca opuszczenie polskiej bandery i rozpoczęcie złomowania
motorowca. W ostatnim rejsie statkiem dowodził kpt. ż.w. Krzysztof Meissner, wcześniej starszy
oficer na „Batorym” (syn Tadeusza Meissnera, kapitana tego statku w latach 1947–1954).
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W swojej morskiej karierze statek odbył
222 rejsy liniowe, przewożąc ponad 270 tysięcy pasażerów, w 59 wojennych podróżach
przewiózł dalsze około 120 tysięcy osób jako
transportowiec i odbył 75 rejsów wycieczkowych, przewożąc około 30 tysięcy pasażerów.
O bliźniaczym statku „Batorego” – m.s.
„Piłsudskim”, przypomina bandera, która przetrwała do naszych czasów we fragmencie (il. 14). Trzeba od razu zaznaczyć,
że motorowiec „Piłsudski” był pierwszym
z dwóch transatlantyków zamówionych
w 1933 roku przez przedsiębiorstwo GdyniaAmeryka Linie Żeglugowe we włoskiej stoczni w Monfalcone. Zwodowany w 1934 r.,
w swój pierwszy rejs wyruszył do Nowego
Jorku 15 września 1935 r. pod dowództwem
kpt. ż.w. Mamerta Stankiewicza.
Bandera statku zachowała się jako wycięta środkowa część biało-czerwonego płata,
z umieszczonym na czerwonej tarczy godłem
Rzeczypospolitej. Orzeł Biały nadrukowany
został tak samo, jak na omówionej powyżej
banderze z „Batorego” – z koroną otwartą,
stylizowaną na gotycką, w kolorze żółtym
(złotym); tak samo malowane są rozwarty Il. 14. Fragment bandery handlowej z m.s. „Piłsudski”
dziób orła i szpony. Ptak ma uniesione, sze- przechowany w rodzinie inż. Władysława Milewskiego
– starszego mechanika na tym transatlantyku
roko rozpostarte skrzydła, ostro zarysowane
pióra, z gwiaździście zakończoną przepaską biegnącą przez barki, wyprostowane nogi z ogonem
w kształcie palmety (Chodyński: 19). Pas biały i pas czerwony posiadają zagęszczony co 15 cm
splot o szer. 0,5 cm (dokumentacja konserwatorska).
Zabytek prezentuje się jako cenna pamiątka – prawdopodobnie jedyna zachowana bandera
z transatlantyku „Piłsudski”. By zapobiec destrukcji delikatnej tkaniny, została ona oprawiona
w ramę za szkłem niczym relikwia. Jej wymiary są następujące: wym. ramy – 52,7 cm x 87,7 cm,
wym. bandery – 43,5 cm x 152,0 cm (nr inw.: NMM/HŻ/3706). Została szczęśliwie przechowana
przez Władysława Milewskiego. Inżynier Milewski, urodzony w 1903 r., ukończył Politechnikę
Gdańską i jako absolwent budownictwa okrętowego został oddelegowany jako główny mechanik
do nadzorowania budowy nowej jednostki, która miała przyjąć nazwę „Piłsudski, a następnie
pracował na niej jako starszy mechanik w latach 1934–1936. We wrześniu 1939 r. trafił do niewoli niemieckiej, wojnę przeżył w obozach jenieckich. Oswobodzony w kwietniu 1945 r. pracował w przedsiębiorstwie GAL, a od 1951 r. był głównym mechanikiem w Centralnym Zarządzie
Polskiej Marynarki Handlowej w Gdyni. Następnie pracował w Gdańskiej Stoczni Remontowej
oraz w Zjednoczeniu Morskich Stoczni Remontowych w Gdańsku. Zmarł w 1984 r.
Na odwrotnej stronie ramy, w której znajduje się fragment omawianej tu bandery, widnieje
napis długopisem: „Z okazji przekazania bandery m/s Piłsudski kpt. ż.w. Danielowi Dudzie i dyr.
GUM Andrzejowi Królikowskiemu. 13.10.2014 Maciej Grabowski”. Inżynier Władysław Milewski był dziadkiem ze strony matki ministra środowiska Macieja Grabowskiego. Kończąc służbę
na jednostce w 1936 r., Władysław Milewski otrzymał banderę z „Piłsudskiego”, która miała dla
niego dużą wartość sentymentalną. Według słów M. Grabowskiego pozostała część bandery nie
zachowała się do dziś, gdyż jego dziadek przez długie lata, we wszystkie święta narodowe, wy-
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wieszał ją, zszytą jako biało-czerwoną flagę,
na swoim domu w Sopocie. Po śmierci dziadków, M. Grabowski przejął zachowaną część
bandery i odtąd przechowywana była w jego
domu. Bandera przekazana została do zbiorów NMM, na ręce dyrektora Jerzego Litwina, za pośrednictwem prof. kpt. ż.w. Daniela
Dudy i dra kpt. ż.w. Andrzeja Królikowskiego
– dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni.
Transatlantyk „Piłsudski” przekazano armatorowi w sierpniu 1935 roku. Kapitanem
został Mamert Stankiewicz, starszym oficerem Jan Gotszalk. Podobnie jak „Batory” pływał na trasie Gdynia – Kopenhaga – Nowy
Jork – Halifax. Oba statki były wizytówką
polskiego wzornictwa przemysłowego dzięki
zaangażowaniu w ich wystrój wielu wybitnych polskich artystów.
Po wybuchu II wojny światowej m.s.
„Piłsudski” zawinął do angielskiego portu
w Newcastle, z którego 25 listopada 1939
roku wypłynął w swój ostatni rejs. Udawał
się w charakterze transportowca wojennego
Il. 15. Środkowa część bandery z trawlera „Cezary”,
po żołnierzy do Australii i Nowej Zelandii.
uratowana z jednostki przez Józefa Madyckiego,
Po opuszczeniu Newcastle, u brzegów
przed II wojną światową pracownika towarzystwa
Dalekomorskich Połowów „Pomorze” w Gdyni (fot.
wschodniej Anglii koło West Hartlepool,
Pracownia Fotograficzna NMM)
u ujścia rzeki Humber, rankiem następnego
dnia zatonął. Podczas akcji ratowniczej zginął tylko jeden członek załogi – IV mechanik Tadeusz
Piotrowski, a już po uratowaniu, z wyczerpania, zmarł kpt. Mamert Stankiewicz, za bohaterską
postawę podczas akcji ratunkowej pośmiertnie odznaczony Krzyżem Virtuti Militari. Strata flagowego statku była dla PMH olbrzymim ciosem – tonażowo była to największa nasza strata na
morzu w toku II wojny światowej (14 294 BRT) (Hervieux: 30).
W zbiorach Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku znajduje się jeszcze jedna bandera
zachowana jedynie we fragmencie, w której zastosowano taki sam wzór godła państwowego. Jest
to weksylium pochodzące z przedwojennego trawlera parowego „Cezary” (il. 15). Do dziś przetrwała środkowa część bandery w kształcie prostokąta, wykonana z tkaniny wełnianej o splocie prostym 1/1, płóciennym; wym.: 94,5 cm x 67 cm; nr inw.: CMM/HŻ/476 (dokumentacja
konserwatorska). Pośrodku białego pasa bandery, na czerwonej tarczy herbowej, widnieje Orzeł
Biały w koronie otwartej; korona, dziób i szpony – żółte. Druk wykonano na jednej stronie płata,
przez co orzeł na stronie prawej ma zwróconą głowę dla patrzącego w lewą stronę, a na stronie
odwrotnej – w prawą.
Banderę przekazał do Muzeum pan Piotr Korczyński, I oficer ze statku szkolnego Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni „Jan Turlejski”. Należała ona do jego teścia, Józefa Madyckiego, przed
II wojną światową pracownika towarzystwa Dalekomorskich Połowów „Pomorze” spółka z o.o.
w Gdyni, w czasie wojny marynarza polskiej Marynarki Wojennej, po wojnie pracownika takich
przedsiębiorstw jak: GAL, ARKA i Stocznia Remontowa w Gdyni.
Według przekazu wdowy, pani Władysławy Madyckiej, mąż jej był starszym rybakiem na
trawlerze „Cezary”. Po wybuchu wojny, w pierwszych dniach września 1939 r. statek z mieszaną,
polsko-holenderską załogą schronił się do holenderskiego portu Ijmuiden. Tutaj, podczas napadu
na trawler tamtejszej bojówki faszystowskiej, Józef Madycki zdążył odciąć banderę od flaglinki i ją
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ukryć. Po ucieczce z Ijmuiden do Anglii początkowo zajmował się rybołówstwem, by następnie
przejść do Royal Navy. Bandera, którą zdołał ocalić, towarzyszyła mu podczas służby w Anglii, a po
powrocie do kraju w 1946 r. stanowiła drogocenną pamiątkę. Według przekazu pani Madyckiej,
flaga ta została poszarpana przez psa Józefa Madyckiego, który odciął wystrzępione kawałki tkaniny, pozostawiając ją w stanie, w jakim trafiła do ówczesnego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Statek, z którego pochodzi omawiana bandera – parowiec „Cezary” (ex „Evalana”) – był jednym z sześciu trawlerów eksploatowanych przez przedsiębiorstwo „Pomorze”. Został zbudowany
w 1929 r. w stoczni O. Anderson, Ltd., Wivenhoe (W. Brytania); miał 384 BRT, nr rejestracyjny
GDY-111, wymiary: dł. 43,4 m (mp 44,3 m), szer. 7,62 m, ładowność około 1500 beczek morskich. Został zakupiony 11 listopada 1937 r. od firmy „Pecheries de la Morinie” w Boulogne-surMer, która była siostrzanym przedsiębiorstwem firmy „The Boston Deep Sea Fishing and Ice Co.
Ltd.” w Fleetwood (Tetzlaff: 29). „Cezary” był największą i najnowszą jednostką przedsiębiorstwa, prowadził połowy w oparciu o port w Gdyni, z bazą pomocniczą w Ijmuiden. Po wybuchu wojny, zmieniając nazwę na „Count” i banderę na angielską, przeszedł na własność nowo
powstałej angielsko-polskiej firmy The Adam Steam Fishing Co, LTD. Od 1940 r. służył w Royal
Navy, podobno jako pomocniczy stawiacz sieci zagrodowych. Po zwolnieniu ze służby wojennej
został w 1946 r. sprzedany duńskiemu armatorowi z Wysp Owczych. W 1955 r. przebudowany
na statek handlowy z napędem motorowym, otrzymał nową nazwę „Holmur”, pod którą eksploatowany był co najmniej do 1962 r. (Miciński, Kolicki: 162).
W okresie międzywojennym tylko nieliczni zdawali sobie sprawę z korzyści, jakie Polska
może czerpać z dostępu do morza, a ogrom bieżących potrzeb i kłopotów odrodzonego po latach
niewoli państwa odsuwał zagadnienia rybołówstwa na plan dalszy. Na szczęście znaleźli się ludzie, którzy potrafili postawić wówczas na właściwej płaszczyźnie rozwój rybołówstwa morskiego obok innych dziedzin gospodarki morskiej10.
Przedsiębiorstwo Dalekomorskich Połowów „Pomorze” założył fachowiec z branży rybnej,
Paweł Stockhamer, notabene urodzony w Sanoku11. Z własnych połowów trawlerowych na Morzu
Północnym przedsiębiorstwo dostarczało do Gdyni śledzie świeże (w lodzie) dla potrzeb krajowego przemysłu przetwórczego oraz śledzie solone własnego solenia. W latach 1938–1939 w miesiącach zimowych i wiosennych, poza sezonem śledziowym, rozpoczęło po raz pierwszy w historii
polskiego rybołówstwa połowy trawlerowe w innych rejonach Atlantyku północno-wschodniego,
odbywając do wybuchu wojny kilka rejsów łowczych na wody arktyczne: w okolice Spitsbergenu,
Wyspy Niedźwiedziej, na Morze Barentsa i na Morze Białe, dostarczając do kraju w stanie świeżym
(w lodzie) tzw. rybę białą (głównie dorszowate i różne gatunki płastug). Po raz pierwszy w dziejach
ukazała się na tych odległych łowiskach polska bandera rybacka. Po wybuchu wojny statki przedsiębiorstwa pełniły służbę pomocniczych jednostek marynarki wojennej, w czasie działań wojennych niektóre z nich zostały zatopione. Nieliczne statki powróciły po wojnie do kraju i podjęły na
nowo pracę rybacką pod częściowo zmienionymi nazwami (Tetzlaff: 3-9).
Na koniec wspomnę jeszcze o niewielkiej banderze szalupowej, związanej ze statkiem pasażersko-drobnicowym „Kościuszko” (ex „Caryca”, ex „Lituania”), zachowanej w całości (wym.:
57 cm x 98 cm; nr inw.: CMM/HŻ/3080) (il. 16). Warto poświęcić jej chwilę uwagi, gdyż zabytek
ten cechuje pewien indywidualizm wykonania – godło Polski oraz tarcza herbowa namalowane
zostały ręcznie farbą kryjącą, na skutek czego farba przenikła na drugą stronę, czyniąc je czytelnymi na obu stronach. Sylwetka orła, choć potraktowana szkicowo, jest wyraźna i odzwierciedla
przyjęty i obowiązujący już w 1927 r. wzór godła. Przypuszczać można, że w pierwszej kolejności
wykonany został szkic orła, po czym został wypełniony czerwoną farbą obrys tarczy herbowej,
a następnie sylwetka ptaka została jeszcze wzmocniona konturem namalowanym czarną farbą.
10

11

W latach 1928–1939 powstały nowoczesne porty rybackie w Gdyni i we Władysławowie, zbudowano port w Jastarni, rozbudowano i pogłębiono port w Helu, powołano do życia MIR, powstało Morskie Laboratorium Rybackie w Helu. Poza rozbudową
rybołówstwa bałtyckiego zaczęto organizować własne rybołówstwo dalekomorskie, zapoczątkowując rybołówstwo lugrowe.
Nie korzystało ono z żadnych subwencji ani dotacji ze skarbu państwa i oparło swoją działalność połowową wyłącznie
o port w Gdyni, bez stałej bazy zagranicznej w portach obcych.
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Il. 16. Bandera handlowa z parowca pasażersko-drobnicowego „Kościuszko” (fot. Pracownia
Fotograficzna NMM)

Z powodu upływu czasu, być może także techniki nakładania farby, barwa czerwieni na tarczy herbowej nie jest rozłożona równomiernie – widać to zwłaszcza na stronie lewej bandery,
uwidaczniającej prześwity. Zabytek jest wykonany z tkaniny wełnianej (sukno). Płaty tkaniny
białej i czerwonej, tworzące barwy narodowe, zostały zszyte wzdłuż, lewa krawędź bandery jest
wzmocniona taśmą tworzącą tunelik, przez który został przeciągnięty sznur umożliwiający jej
mocowanie (dokumentacja konserwatorska).
Banderę podarował Muzeum pan Eugeniusz Hrywniak, zamieszkały w Republice Południowej Afryki, który jako IV oficer pokładowy pływał na s.s. „Kościuszko” razem z kpt. Janem
Strzemboszem, dowodzącym jednostką od września 1941 do października 1947 r.
Parowiec pasażersko-drobnicowy „Kościuszko” został zbudowany w 1915 przez stocznię
Barclay Curle & Co, Ltd. w Glasgow (Szkocja) dla rosyjskiego armatora Russian American Linie
jako „Caryca”. Był ostatnim z czterech statków podobnej konstrukcji (pierwszy nie pływał pod
polską banderą, drugim był s.s. „Polonia”, trzecim s.s. „Pułaski”). Budowę parowców sfinansowała częściowo caryca wdowa Maria (Dagmara) Romanowa ze swoich klejnotów, stąd statki nazywano „klejnotami księżniczki Dagmary”. W marcu 1930 statek został zakupiony przez Polskę
i trafił do Polskiego Transatlantyckiego Towarzystwa Okrętowego (od roku 1934 GAL), zmieniając nazwę na „Kościuszko”. Pływał na linii nowojorskiej, następnie palestyńskiej. Najdłużej jego
dowódcą był kpt. Eustazy Borkowski, który potem przeszedł na nowo zbudowany m.s. „Batory”,
następnie zaś kpt. Edward Pacewicz, który przeszedł tuż przed wojną na nowo zbudowany m.s.
„Chrobry”. Podniesienie polskiej bandery i poświęcenie statku miało miejsce 20 sierpnia 1930 r.
(Drzemczewski, Ślebioda: 272).
Po wejściu do eksploatacji nowo zbudowanych we Włoszech statków m.s. „Piłsudski” i m.s.
„Batory”, parowiec „Kościuszko” przeszedł z linii nowojorskiej na południowoamerykańską, na
której pływał wraz z s.s. „Pułaski”. W 1939 r. oba te statki zostały zastąpione przez nowo zbudowane motorowce „Sobieski” i „Chrobry” (ten drugi rozpoczął swój dziewiczy rejs na linii tuż
przed wojną). W związku z tym s.s. „Kościuszko” został wycofany z eksploatacji i przeznaczony
do kasacji w 1940 roku.
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Z powodu spodziewanego wybuchu wojny statek został skierowany (podobnie jak s.s.
„Pułaski”) 29 sierpnia 1939 do Wielkiej Brytanii z naprędce zmontowaną, szkieletową załogą,
pod dowództwem odwołanego z urlopu kpt. Mamerta Stankiewicza. Tam został przekazany
polskiej Marynarce Wojennej, która przeznaczyła go na okręt-bazę pod nazwą ORP „Gdynia”,
stacjonujący w Devonport (podniesienie bandery Marynarki Wojennej nastąpiło 10 listopada
1939 r.). W 1941 r. wrócił do floty handlowej pod poprzednią nazwą i został skierowany na Ocean
Indyjski. „Kościuszko” pływał podczas II wojny światowej jako transportowiec wojsk w służbie Brytyjskiej Admiralicji. Kapitanami w czasie wojny byli: Edward Pacewicz, Jan Stankiewicz
(Byk), Jan Strzembosz, Edward Winkler. Zachowana bandera szalupowa pochodzi z okresu, gdy
kapitanem statku był ten ostatni.
W kwietniu 1946 „Kościuszko” został wraz z s.s. „Pułaski” sprzedany Anglikom. Jako
„Empire Helford” nadal przewoził alianckich żołnierzy i repatriantów. W 1949 został wycofany
z eksploatacji i sprzedany na złom. W 1949 lub 1950 r. złomowany.
***
Gdy odradzające się państwo polskie przywracało po latach niewoli wszystkie swe godła i symbole, przyjęty przez społeczeństwo orzeł w koronie występował w nieujednoliconej formie, w różnych, nie zawsze poprawnych stylizacjach i odmianach. Rodziło to potrzebę unormowania kwestii
godła państwowego Rzeczypospolitej. Pierwszym krokiem do tego była uchwała sejmowa z 1 sierpnia 1919 r. Jednakże niekonsekwencje, a nawet błędy w wyglądzie naszego godła zdarzały się nadal,
szczególnie w początkach niepodległości. Wzór godła przyjęty w 1927 r., pomimo krytyki i formalnych uchybień, postanowiono zachować aż do obecnych czasów, jako najbardziej popularny,
dokonując tylko niewielkich korekt: w czasach PRL wzorowano na nim kolejne wersje orła bez
korony, używała go również Polonia i rząd na uchodźstwie (choć ze zmienioną koroną – zamkniętą
z krzyżem). Orzeł Biały, w mniej lub w bardziej udanej formie, patronował wszystkim wydarzeniom
politycznym w kraju, był istotnym czynnikiem życia publicznego tego czasu i jest nim do dzisiaj.
Utrwalone także w tamtym czasie barwy biało-czerwone wraz z polskim godłem narodowym zapadły w świadomość Polaków i stały się żywym, widomym symbolem Rzeczypospolitej
(Russocki: 202, 216).
Przedstawione tu bandery ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku są także materialnym świadectwem kształtowania się i utrwalania polskich symboli narodowych na
morzu. Z wielkim nieraz poświęceniem przechowane do dziś, są świadectwem szacunku i troski
właścicieli i darczyńców o polskie barwy narodowe reprezentowane na morzu. Dokumentują
minioną już epokę rozwoju jednego z rodzaju sił zbrojnych oraz polskiej gospodarki morskiej.
Konserwacja
Bandera PMH ze statku s.s. „Kraków”. Dokumentacja prac konserwatorskich, listopad 2005 – koniec stycznia
2006. Dokumentację opracował Jacek Królewski.
1) Bandera Polskiej Marynarki Handlowej prawdopodobnie z m.s. „Batory”.
2) Bandera PMH ze statku m.s. „Batory”.
Dokumentacja prac konserwatorskich, listopad 2005 – kwiecień 2006. Dokumentację opracował Jacek Królewski.
Bandera PMH z trawlera „Cezary”. Dokumentacja prac konserwatorskich, 8 sierpnia – 28 września 2005.
Dokumentację opracował Jacek Królewski.
Bandera szalupowa ze statku pasażerskiego s.s. „Kościuszko”. Dokumentacja prac konserwatorskich, listopad
2005 – koniec stycznia 2006. Dokumentację opracował Jacek Królewski.
Sygnatury kart ewidencyjnych
CMM/HŻ/184 – karta katalogu naukowego muzealiów technicznych z dn. 15.02.1971 r.
CMM/HŻ/476 – karta katalogu naukowego muzealiów technicznych z dn. 12.06.1981 r.
NMM/HŻ/2908/1 – karta ewidencyjna, nr ewidencyjny: CMM/KE/01197
NMM/HŻ/2908/2 – karta ewidencyjna, nr ewidencyjny: CMM/KE/01198
NMM/HŻ/3080 – karta ewidencyjna, nr ewidencyjny: CMM/KE/00800
NMM/HŻ/3084 – karta ewidencyjna, nr ewidencyjny: CMM/KE/00804
NMM/HŻ/3706– karta ewidencyjna, nr ewidencyjny: NMM/KE/08244
NMM/HŻ/3768 – karta ewidencyjna, nr ewidencyjny: NMM/KE/08622
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Materiały źródłowe, akty normatywne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 69 z 28 sierpnia 1919, poz. 416.
Godło i barwy Rzeczypospolitej Polskiej, 1921, tekst opracował St. Łoza, rysunki wg projektów Z. Czaykowskiego,
Warszawa.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 115 z 28 grudnia 1927, poz. 980.
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 5, 1938, poz. 32.
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Obrazy zwane portretami kapitańskimi ze zbiorów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku

W

sferze zainteresowania muzeów morskich nie tylko w Europie znajduje się gatunek malarstwa określany mianem „portretu kapitańskiego”. Nazwa jest trochę myląca, gdyż tematem tego typu przedstawień nie są bynajmniej kapitanowie statków i okrętów, lecz same jednostki. Kapitanowie „zamieszani są” w produkcję tego typu malarstwa pośrednio – najczęściej jako
obdarowani obrazem z wizerunkiem dowodzonej przez siebie jednostki w podzięce za wierną
służbę, tuż przed udaniem się na zasłużoną emeryturę.
Wielkie odkrycia geograficzne ery nowożytnej, a następnie kolonizacja odkrytych ziem przez
państwa cieszące się dostępem do morza i rozbudowaną flotą wzmogły zapotrzebowanie na zawód marynarza. Już u schyłku XVIII w., a w szczególności w wieku XIX dynamicznie wzrastała
liczba spółek żeglugowych i pływających po morzach i oceanach świata jednostek. Wiązało się
to z postępującą industrializacją i rozwojem handlu. Chociaż zawodowi marynarza ciągle towarzyszyły niebezpieczeństwa, to zaczął on jednak przyciągać statecznych mieszczan i ubogich
szlacheckich synów. Kapitan nie był już właścicielem statku, na którym pływał, ale człowiekiem
do wynajęcia, zatrudnionym przez armatora. Armator z kolei coraz częściej był w rzeczywistości
działającą pod wspólnym szyldem spółką akcyjną. Oprócz kwalifikacji żeglarskich kapitanów
szczególnie ceniona była lojalność. Jednym ze sposobów jej zapewnienia były podarunki w postaci wyrobów rzemiosła, zdobionych wizerunkami statków i opatrywanych życzeniami powodzenia, kierowanymi imiennie do konkretnego kapitana, natomiast w przypadku najbardziej
cenionych dowódców – obrazy, które w języku polskim zwane są portretami kapitańskimi.
Dalekim przodkiem portretu kapitańskiego był obraz wotywny, fundowany przez ocalałych
z burz i katastrof morskich żeglarzy w dawnych wiekach. Nierzadko źródłem opresji były wojny, i to nie tylko te toczone na morzu, ale również na lądzie. Jako przykład może służyć obraz
wotywny ufundowany dla kościoła w Szczepanowie przez szlachciców uwolnionych (prawdopodobnie wykupionych, gdyż ucieczki zdarzały się niezwykle rzadko) z tureckiej niewoli, w czasie
której byli galernikami. Wizerunek tureckiej galery wraz z towarzyszącym jej napisem objaśniającym znajduje się na wspomnianym obrazie.
Początków portretu kapitańskiego należy szukać w XVIII w. Nieprzypadkowo w tego rodzaju produkcji przodowały kraje uprzemysłowione, korzystające z przywileju szerokiego dostępu do morza: Niemcy, Holandia, Wielka Brytania, Francja czy Włochy a poza Europą – Stany
Zjednoczone. Gatunek malarstwa określany mianem portretu kapitańskiego za nadrzędny cel
stawiał sobie zadanie realistycznego oddania wyglądu portretowanej jednostki. Stąd specyficzny
charakter tego malarstwa, często przypominający kolorowany rysunek lub grafikę, przy ścisłym
zachowaniu tradycyjnej perspektywy geometrycznej. Trójwymiarowość przedstawienia podkreślały wydęte żagle. Kolor ściśle wpisany był w formę, wytyczoną często bardzo wyraźnym konturem, toń morska układała się w sztywne, chociaż dekoracyjne fale. Ceniono nagromadzenie jak
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Kopia powstałego ok. 1655 roku obrazu przedstawiającego turecką galerę z kościoła pw. św. Marii Magdaleny
i św. Stanisława Bpa w Szczepanowie, Jacek Wróbel, ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Fot. Ewa Meksiak
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największej liczby szczegółów dotyczących przedstawianej jednostki. Obowiązywał konkretny
kanon kompozycyjny. Preferowano ujęcie wzdłuż jednej z burt, rzadziej w skrócie perspektywicznym, tak by portretowana jednostka prezentowała się możliwie najokazalej. Pozbawiało to wyobrażenie tak pożądanej dynamiki, ale pozwalało na ukazanie możliwie najwyraźniej wszystkich
szczegółów budowy i wyposażenia. Maszty, olinowanie, reje oddawano z techniczną precyzją.
Linia horyzontu była najczęściej umieszczana poniżej połowy wysokości kompozycji, czasem
przebiegała nawet na wysokości ¼. Nieodzownym składnikiem takiego wizerunku musiała być
nazwa statku, widoczna na burcie bądź na proporczyku powiewającym na wierzchołku któregoś
z masztów. Drugim nieodłącznym składnikiem służącym identyfikacji jednostki była bandera
państwowa, czasami bandera portu macierzystego lub logo armatora. Często, w celu rozwiania
jakichkolwiek wątpliwości dotyczących rozpoznania statku, przy dolnej krawędzi umieszczano
napis z nazwą jednostki, nazwiskiem kapitana dowodzącego statkiem w chwili powstania obrazu, nazwę portu macierzystego lub portu, w którym statek sportretowano, a bardzo drobiazgowi
twórcy – być może na specjalne życzenia właściciela jednostki – umieszczali nawet nazwisko
armatora, budowniczego statku czy nazwę stoczni, w której powstał.
Czasami uważa się, że malowanie portretów kapitańskich spełniało rolę identyczną jak fotografia. Nie do końca można się z tym zgodzić. Gatunek był na tyle żywotny, że nie zaniknął,
ale rozwijał się mimo wynalezienia dagerotypu – przodka dzisiejszej fotografii. Zaczął wtedy
ewoluować – autorzy decydowali się na odstępowanie od wersji „kanonicznej”, rozluźniając rygory obowiązującej konwencji. Portrety kapitańskie malowano coraz swobodniej, często w widowiskowym skrócie perspektywicznym. Gatunek powoli zaczął obumierać pod koniec XIX w.
Wiązać to można z jednej strony z postępującą anonimowością relacji pomiędzy kapitanami
i firmami armatorskimi, które – mając do dyspozycji rozrastający się rynek pracy – nie widziały
już potrzeby zjednywania sobie lojalności konkretnych osób za pomocą wyszukanych podarunków. Z drugiej strony do zaniku mody na portrety kapitańskie przyczyniło się rozpowszechnienie
technik wysokonakładowego druku barwnego i pojawienie się reklamy. Wiele z malowanych
wizerunków statków reprodukowano później w dużych ilościach za pomocą litografii bądź chromolitografii i oprawione umieszczano w biurach kompanii handlowych i kantorach kupieckich.
Kwestią otwartą pozostaje pytanie, czy każdy wizerunek konkretnej jednostki jest portretem
kapitańskim. Nie – jeżeli warunkiem uzyskania takiego miana jest kontekst historyczny i geneza
obrazu lub jeżeli przyjmiemy, że warunkiem uznania przedstawienia statku za portret kapitański
jest wygląd jednostki w jej hieratycznym, sztywnym zakomponowaniu wzdłuż krawędzi obrazu, nazwa, szczegóły, osoba twórcy oraz zleceniodawca. Należy również założyć, że portretem
kapitańskim nie będzie obraz przedstawiający najbardziej nawet realistycznie namalowaną jednostkę, ale nieznaną z nazwy. Tak – jeżeli założymy, że portretem kapitańskim jest każde wierne
przedstawienie znanej z nazwy jednostki, nawet jeżeli okoliczności jej powstania trudno dziś
odtworzyć.
Najważniejszym źródłem do badań nad identyfikacją dawnych jednostek pozostaje ciągle
Lloyd’s Register of Shipping1. Zawierał rejestr i klasyfikację jednostek przede wszystkim angielskich i ukazywał się od końca XVII w., początkowo w formie broszury, od 1730 zaś w formie
książkowej. Jego geneza wiąże się z powstawaniem towarzystw ubezpieczeniowych. Dla jednostek tam nieodnotowanych pozostaje badanie archiwów miejskich bądź zasobów bibliotecznych.
Do poszukiwań danych o jednostkach związanych z Gdańskiem przydatne są przechowywane
w Archiwum Państwowym w Gdańsku rejestry zawinięć statków do portu, księga pilotów bądź
znajdujące się w Bibliotece Gdańskiej PAN wydawane cyklicznie sprawozdania dotyczące handlu
w mieście, zawierające dane statystyczne, w tym zestawienie przedsiębiorstw żeglugowych działających w mieście wraz z nazwami i tonażem statków do nich należących2.
1

2

Roczniki Lloyd’s Register of British and Foreign Shipping można znaleźć zdigitalizowane od 1764 r. (niepełne) na stronie
www.maritimearchives.co.uk/lloyds-register.html [dostęp 10.10.2018].
Jahresbericht des Vorsteher-Amtes der Kaufmannschaft zu Danzig über seine Thätigkeit im Jahre… (dla lat 1893–1909), sygn.
II 07119, format: od 9685.
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Portret kapitański brygu „Navigator”, Jakob Petersen (1774–1854 lub 55), 1835 r., ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Fot. Bernadeta Galus

Jak już wspomniano, portrety kapitańskie gromadzi większość muzeów morskich na świecie. Chociaż ich wartość artystyczna ciągle pozostaje kwestią sporną, wartość historyczna oraz
dokumentacyjna i ikonograficzna są niekwestionowane. Dla naukowców specjalizujących się
w historii żeglugi i budownictwa okrętowego portrety kapitańskie pozostają przykładem specyfiki kultury ludzi morza. Powstałe w epoce przed rozpowszechnieniem fotografii dokumentują
wygląd dawnych statków i okrętów, stanowiąc przyczynek do badań analitycznych i statystycznych. Znajdują też swoje miejsce na wystawach stałych i czasowych. W Narodowym Muzeum
Morskim w Gdańsku poświęcono im osobne miejsce na ekspozycji pn. „Galeria Morska” w gmachu głównym Muzeum na Ołowiance.
Udostępnienie wspomnianych obrazów zwiedzającym na wystawie stałej poprzedziło długoletnie ich kolekcjonowanie. Szczególnym zaangażowaniem w tym względzie wykazał się
dyrektor Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – dr inż. Jerzy Litwin, „tropiący” najciekawsze przykłady tego typu malarstwa na polskim rynku sztuki, na którym stanowią one
rzadkość. W nawiązaniu do wcześniejszych rozważań, odnoszących się do kwestii cech definiujących portret kapitański, przyjęto założenie, że do portretów kapitańskich zaliczone zostaną
obrazy prezentujące znaną z nazwy jednostkę, odtworzoną wiernie i z dużą liczbą szczegółów.
Tak postrzegana kolekcja liczy 43 prace, wykonane w technice olejnej, akwarelowej i gwaszu.
Najwięcej, bo 21 prac pochodzi z Niemiec, następnie mamy 6 polskich, po 3 holenderskie, duńskie i angielskie, 2 włoskie, po 1 amerykańskiej, francuskiej, belgijskiej, tzw. „szkoły angielsko-chińskiej” i niewiadomego miejsca wytworzenia.
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Portret szkunera urejonego „Speculation”, Jakob Petersen (1774–1854 lub 55), 1851 r., ze zbiorów Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku. Fot. Ewa Meksiak

Najstarsze wyobrażenie pochodzi z roku 1835 i przedstawia bryg pod pełnymi żaglami, unoszony przez wysoką falę, przechylony na prawą burtę. Według napisu wzdłuż dolnej krawędzi
kompozycji jednostka nazywała się „Navigator”, jej portem macierzystym był Szczecin, a kapitanem – Friedrich Ruth. Obraz namalowany został w technice gwaszu. Najmłodszym obrazem w typie portretu kapitańskiego jest przedstawienie drobnicowca typu B-54, zbudowanego
w 1957 r. w Stoczni Gdańskiej – m.s. „Stefan Okrzeja”.
Ciekawym zespołem są przedstawienia statków związanych z Gdańskiem. Zbudowano je
w Gdańsku bądź Gdańsk był przez jakiś czas ich portem macierzystym. Jednym z nich jest szkuner urejony o nazwie „Speculation”, którego portret został namalowany w 1851 r.3 Napis wzdłuż
dolnej krawędzi obrazu: „Speculation von Danzig geführt von Capt. J. L. Dörks unter Arendal 21
Januar 1851” podaje nazwę jednostki, port macierzysty – Gdańsk, nazwisko kapitana oraz czas
postoju jednostki w porcie – 21 stycznia 1851 r., zbieżny z datą namalowania obrazu, a także nazwę portu Arendal (Norwegia), w którym jednostka wtedy cumowała. Inną jednostką związaną
z Gdańskiem jest bark o nazwie „Theodor”, widniejącej na proporczyku grotmasztu, jak również w napisie umieszczonym tradycyjnie wzdłuż dolnej krawędzi kompozycji: „Barane Theodor
Fran Danzic Capt. Ge. Steffen”. Zastanawiająca jest nazwa statku. Imię Theodor nosił gdański
kupiec i armator Carl Theodor Berendt (1759–1813)4. Być może na jego cześć (bądź na cześć innego przedstawiciela tej związanej z Gdańskiem od pokoleń rodziny) został nazwany gdański
3

4

Identyfikacji jednostki dokonał dr inż. Jerzy Litwin na podstawie znajdującej się w Archiwum Państwowym w Gdańsku
Księgi Pilotów.
Zob. hasło Berendt Carl Theodor na stronie: www.gedanopedia.pl [dostęp 10.10.2018].
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Portret kapitański statku „Theodor”, autor nieznany, II poł. XIX w., ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Fot. Bernadeta Galus

„Gedania”, Victor Edouard Adam (1868–1935), 1899 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Fot. Bernadeta Galus
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Portret statku „Poniatowsky”, autor nieznany, 1844 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
Fot. Bernadeta Galus

statek. Nazwisko co prawda zapisano inaczej, ale mogło to wynikać z jakiegoś nieporozumienia
pomiędzy zleceniodawcą i malarzem. Trzeba także pamiętać, że zapisy dawnych nazwisk czasami różnią się w zależności od źródła. Innym gdańskim statkiem, tym razem wprost nazwanym „Gedania”, jest jednostka parowo-żaglowa opatrzona u dołu napisem: „Gedania Captn. E.
Vanselow 1899”. Jest to przypuszczalnie statek zbudowany w 1879 r. w Palmer’s Shipbuilding
and Iron Co. w Newcastle w Wielkiej Brytanii5. W latach 1898–1915 jednostka ta należała do
gdańskiego armatora – firmy handlowo-żeglugowej „Behnke und Sieg”, założonej w 1890 r. przez
Emila Behnkego i Waldemara Siega6.
Jako ciekawostkę należałoby jeszcze wymienić obraz przedstawiający bark „Poniatowsky”,
zbudowany w stoczni w Barth w 1821 r.7 Nieznane są przyczyny, dla których będący w latach
1842–1848 właścicielem jednostki armator G. Fr. Diekelmann ze Stralsundu nazwał swój statek nazwiskiem polskiego arystokratycznego rodu, z którego wywodził się ostatni król I Rzeczpospolitej
Stanisław August Poniatowski i jego bratanek, książę Józef Poniatowski.
Autorami portretów kapitańskich byli zazwyczaj profesjonaliści, utrzymujący się z tego typu
produkcji. Działali w dużych portach. Wielu z nich znanych jest z imienia i nazwiska. Nierzadko
też odtworzyć można szczegóły ich biografii. Takim malarzem jest chociażby August Lasczky (1809
lub 1814/15–1877), urodzony w Polsce, według tradycji rodzinnej za udział w bliżej nieokreślonych walkach z zaborcą trafił na wygnanie, początkowo zamieszkał w Niemczech, następnie udał
się do Wielkiej Brytanii. W 1866 r. osiadł w North Shields i zaczął malować portrety statków
zawijających do tamtejszego portu8. Jest on autorem trzech obrazów znajdujących się w zbiorach
5

6
7
8

Jednostka zidentyfikowana przez dr M. Jankiewicz-Brzostowską na podstawie informacji na stronie: http://www.wrecksite.
eu [dostęp 10.10.2018].
Zob. hasło Behnke und Sieg na stronie: www.gedanopedia.pl [dostęp 10.10.2018].
Identyfikacji jednostki dokonał Dieter Palkies z Bremy.
M. Jankiewicz-Brzostowska, August Lasczky – malarz statków bałtyckich, „Słupskie Studia Historyczne”, nr 10, 2003.
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Portret kapitański barku „Simon”, August Lasczky (1814 lub 15 – 1877), 1870 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Fot. Ewa Meksiak

„Nicoline” z Rygi, Jakob Petersen (1774–1854 lub 55), 1851 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Fot. Ewa Meksiak
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Portret barku „Jomfruland”, Antonio Jacobsen (1850–1921), 1891 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku. Fot. Ewa Meksiak

Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – portretu barku „Simon” (1870 r.), portretu szkunera „Emilie Heyse” (1871 r.) oraz barku „Leopold II” (1871 r.). Można go zaliczyć do bardziej
uzdolnionych twórców tego gatunku malarstwa, mimo powtarzalności środków malarskich, jakie
stosował: toń morska na wszystkich trzech obrazach jest podobna, chociaż nie identyczna, światło
układa się podobnie na stosunkowo lekko malowanych, dekoracyjnie spiętrzonych falach.
Inny malarz, Jacob Petersen (1774–1854), był samoukiem. Jako kapitan okrętu kaperskiego
uczestniczył w wojnach napoleońskich przeciw Anglii. W 1807 r. osiadł w Kopenhadze. W zbiorach Muzeum znajdują się trzy jego prace – portret „Nicoline” z Rygi (1842 r.), brygu „Navigator”
(1835 r.) oraz gdańskiej jednostki, szkunera urejonego „Speculation” (1851 r.). I chociaż i on nie
ustrzegł się pewnego schematyzmu w malowaniu fal morskich, dwa ostatnie wymienione tu jego
obrazy, wykonane w technice gwaszu i akwareli, zdradzają kunszt artysty widoczny w realistycznym wkomponowaniu kadłuba w spiętrzone fale, dobrym rysunku, zachowaniu precyzyjnych
proporcji pomiędzy wszystkimi detalami, lekkości w posługiwaniu się cienką kreską, jaką malowane są maszty i takielunek portretowanej jednostki. Na ostatnim z wymienionych obrazów
– portrecie szkunera urejonego „Speculation” – autor wprowadził motywy rodzajowe w celu ożywienia nieco hieratycznej kompozycji. Na pokładzie jednostki zauważyć można krzątających się
marynarzy, jeden z nich wspiął się po drabince fokmasztu, próbując zwinąć wydęte i częściowo
podarte od wiatru żagle. Położenie jednostki kapitan uznał za na tyle dramatyczne, że zdecydował o podniesieniu odwróconej bandery, co w marynarskim kodzie sygnałowym oznaczało, że
statek jest w niebezpieczeństwie. Wszystko to przedstawione w technice nie należącej do łatwych,
gdyż nie pozwala ona na wnoszenie poprawek w już raz namalowaną kompozycję.
Innym malarzem wyróżniającym się dobrym poziomem twórczości jest Antonio Nicolo Gasparo
Jacobsen (1850–1921). Artysta studiował w akademii w Kopenhadze, w 1873 r. wyemigrował do
USA. Pracował najpierw w Nowym Jorku, a później w West Hoboken. W zbiorach Muzeum znajduje się jedna praca jego autorstwa – portret barku „Jomfruland” pod norweską banderą9.
9

Jednostka wymieniona jest na stronie: www.bruzelius.info/nautica/ships/merchant/sail/NO(Wood).html [dostęp 10.10.2018],
z informacją, że została zbudowana w 1872 r.
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Portret kapitański statku m.s. „Stefan Okrzeja”, sygn. „A. Langowski”, 1970 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Fot. Bernadeta Galus

Czasami produkcją portretów kapitańskich parały się całe rodziny. Warsztat malarski w sensie dosłownym, jak i przenośnym – rozumiany jako sposób malowania, styl – dziedziczone były
z ojca na syna. Tak było w przypadku wspomnianego już Augusta Lasczky’ego, którego zawód
kontynuowali dwaj jego synowie, Edwin i Charles. Autorem obrazu przedstawiającego statek
„Gedania” jest Victor Edouard Adam (1868–1935) – malarz działający w Hawrze10. Malarzami
portretów kapitańskich byli także jego ojciec – Edouard Adam (1847–1929) oraz brat – Edmond
Adam (ok. 1880–1940). O większości malarzy portretów kapitańskich niewiele da się powiedzieć.
Czasami znani są tylko z sygnatur, jakie pozostawili na swoich dziełach. Stąd znamy ich imię
i nazwisko, czasami daty życia, a czasami tylko grupy podobnie sygnowanych prac pozwalających
określić czas aktywności ich twórców. Przykładem może być malarz nazwiskiem Robert Parlow,
znany jedynie z sygnatur, którego dwa obrazy znajdują się w kolekcji Muzeum (portrety statków
„Dienstag” i „Lubecca”). Wcale nie tak rzadko autorami portretów kapitańskich byli marynarze,
którzy w chwilach wolnych od służby urozmaicali sobie monotonię morskiej podróży, portretując
jednostkę, na której służyli. Na odwrocie wspomnianego już obrazu, przedstawiającego statek
m.s. „Stefan Okrzeja”, znajduje się napis niepozostawiający wątpliwości co do autorstwa: „Na
Pamiątkę/Panu Kapitanowi/Zborowskiemu/namalował/Bosman”. Tego typu prace odznaczają się
swoistym, bezpretensjonalnym wdziękiem i nierzadko budzą sentymentalne skojarzenia.
Na stronie Penobscot Marine Museum w Searsport w stanie Maine zaprezentowano ekonomiczne realia życia artystów, czy – jak kto woli – rzemieślników tamtej doby11. Według obliczeń
z ok. 1850 r. za jeden obraz autor otrzymywał od 20 do 50 ówczesnych dolarów. Biorąc pod uwagę
10

11

Atrybucja autorstwa M. Filar-Maksymowicz, zob. Dokumentacja prac konserwatorskich obrazu olejnego na płótnie
„Gedania”, 1899, nr inw.: NMM/SM/3940, Gdańsk, czerwiec 2017.
Zob. www.penobscotmarinemuseum.org/pbho-1/marine-art/ship-portraits-art-history [dostęp 10.10.2018].
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Portret statku „Anadyr”, szkoła angielsko-chińska z XIX w., przed 1889 r., ze zbiorów Narodowego Muzeum
Morskiego w Gdańsku. Fot. Bernadeta Galus

siłę nabywczą pieniądza w tamtym czasie, można obliczyć, że aby utrzymać czteroosobową rodzinę, malarz musiał w ciągu roku sprzedać ok. 25 obrazów, a w ciągu całego zawodowego życia przynajmniej kilkaset. Zdarzali się w tej dziedzinie rekordziści, mogący pochwalić się imponującą spuścizną. Antonio Nicolo Gasparo Jacobsen (1850–1921) jest autorem ok. 4 000 obrazów. Nic dziwnego więc, że malarze tworzyli obrazy w pewnym sensie „taśmowo”. Mieli już zazwyczaj wcześniej
przygotowane tło – morze, niebo, scenerię w głębi – i do tak przygotowanego podłoża domalowywali konkretną jednostkę na zamówienie. Dowodem na poparcie tej tezy może być porównanie
dwóch obrazów nieznanego z nazwiska artysty, identyfikowanego w literaturze jako przedstawiciel
„szkoły angielsko-chińskiej” XIX w. Jeden pochodzi ze zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego
w Gdańsku – „Portret statku Anadyr”, drugi widnieje na stronie internetowej domu aukcyjnego
i prezentuje statek parowo-żaglowy „Afryka”. Oba statki przedstawione zostały na tle identycznie
uchwyconego portu w Hongkongu. Tło jednego obrazu jest wręcz kopią tła drugiego. Wspomniany
wyżej statek s.s. „Anadyr’ został zbudowany w 1873 r. we francuskiej stoczni w miejscowości
La Ciotat w Prowansji, jego właścicielem była Compagne des Messageries Maritimes z siedzibą
w Paryżu. Logo firmy widoczne jest na proporczyku znajdującym się na wierzchołku grotmasztu
i przedstawia niebieskie inicjały „MM” w białym sześciokątnym polu na czerwonym tle12.
Pod koniec XIX w. nastąpił zmierzch portretu kapitańskiego jako gatunku malarstwa.
Odrodził się on, zyskując nową jakość, w twórczości takich malarzy marynistów, jak Marian
Mokwa, Antoni Suchanek, Henryk Baranowski czy Adam Werka. O ile Marian Mokwa, Antoni
Suchanek, a także Henryk Baranowski odchodzili od tradycyjnej konwencji wiernego odwzorowywania wyglądu jednostek na rzecz dążenia do uzyskania konkretnych efektów estetycznych,
o tyle Adam Werka zyskał popularność, szczególnie w środowisku ludzi morza, jako dokładny
portrecista tak dobrze im znanych statków.

12

Zob. http://www.wrecksite.eu [dostęp 10.10.2018].
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Cyfrowa dokumentacja zabytków szkutniczych z wraków
P2 i P3 – przygotowanie do wirtualnej rekonstrukcji

P

odczas podwodnych badań archeologicznych prowadzonych z przerwami w latach 1978–
2005 w porcie średniowiecznym w Pucku przez Muzeum Ziemi Puckiej, Instytut Archeologii
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Centralne (obecnie Narodowe) Muzeum
Morskie w Gdańsku wydobyto dwa wraki wczesnośredniowiecznych jednostek pływających,
oznaczonych jako P2 (Stępień 1987; Pomian, Litwin 2009) i P3 (wcześniej W2 i W3). Wrak P3
wydobyty został w 1990 roku (Litwin 1995), natomiast wrak P2 (il. 1) w roku 2005 (Pomian,
Litwin 2009). Obie jednostki trafiły do zbiorów Narodowego Muzeum Morskiego, gdzie zostały
poddane konserwacji. W trakcie badań, a także po przewiezieniu do Muzeum wykonana została
dokumentacja rysunkowa oraz fotograficzna poszczególnych elementów konstrukcyjnych obu
wraków. Ostatecznie obie jednostki mają zostać zrekonstruowane i trafić na wystawę stałą do nowego oddziału Narodowego Muzeum Morskiego – Muzeum Archeologii Morskiej i Rybołówstwa
Bałtyckiego w Łebie.
W 2011 roku wraz z budową nowego oddziału Muzeum Morskiego – Ośrodka Kultury
Morskiej – pracownia dokumentacji zabytków archeologicznych Działu Badań Podwodnych wyposażona została w nowoczesny sprzęt pomiarowy (ramię pomiarowe firmy FARO), pozwalający
na dokumentację cyfrową elementów szkutniczych z wydobywanych wraków. Cyfrowe metody
dokumentacji zapewniają o wiele większą dokładność pomiaru niż metody tradycyjne (rysunek
odręczny), przenosząc zabytki do środowiska wirtualnego i dając badaczom nowe narzędzia do
analizy zabytków i publikacji wyników badań. Pierwszym projektem, przy którym Narodowe
Muzeum Morskie zastosowało możliwości ramienia pomiarowego FARO, była przeprowadzona w 2013 roku dokumentacja elementów konstrukcyjnych wraka W-5 Miedziowiec w ramach
prac nad wydaniem jego monografii (Żrodowski 2014). W 2016 roku pracownicy Działu Badań
Podwodnych – Janusz Różycki i Paweł Litwinienko – przystąpili do realizacji projektu, mającego na celu sporządzenie dokumentacji zakonserwowanych elementów szkutniczych wraków
z Zatoki Puckiej, która następnie posłuży do wykonania cyfrowej rekonstrukcji kadłubów obu
jednostek oraz umożliwi analizę ich właściwości hydrostatycznych.

Il. 1. Wrak P2. Rys. I. Pomian
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Il. 2. Dokumentacja elementu szkutniczego wraka P3 metodą kontaktową. Fot. K. Kurzyk

Opracowane do zastosowań przemysłowych ramię pomiarowe FARO pozwala na wykonywanie dokumentacji na dwa, zasadniczo różniące się od siebie sposoby – optyczny oraz kontaktowy,
szczegółowo opisane w opracowaniu „Metodyka skanowania ramieniem 3D” (Żrodowski, Kłos
2012). Warto zauważyć, iż metoda ta od wielu lat stosowana jest w krajach zachodnioeuropejskich, między innymi posłużyła do wykonania dokumentacji wraków z Roskilde (Hocker 2002)
czy statku średniowiecznego z Newport (Jones 2009; Jones, Nayling 2011).
Metoda optyczna polega na zastosowaniu sondy emitującej promień lasera, odbijający się
od dokumentowanego zabytku i rejestrujący z dużą dokładnością jego powierzchnię, w wyniku
czego generowana jest dużej gęstości chmura punktów. Proces skanowania polega na ręcznym
prowadzeniu końcówki sondy w odległości ok. 10 cm od powierzchni zabytku (o odpowiednim
zasięgu informują diody, znajdujące się na obudowie emitera). Bardzo ważne dla dokładności
pomiaru jest utrzymywanie stałej odległości sondy od zabytku, równomierne prowadzenie sondy z prędkością ok. 50–100 mm/s oraz prowadzenie jej pod kątem prostym do skanowanej powierzchni. Wymaga to wprawy i doświadczenia ze strony operatora, zwłaszcza przy zabytkach
o skomplikowanych kształtach lub popękanych powierzchniach. Stosując metodę optyczną, należy wykonać co najmniej dwa, częściowo nakładające się na siebie skany pojedynczego elementu,
ze względu na konieczność obrócenia zabytku w celu zeskanowania niewidocznej „za pierwszym
podejściem” strony. Następnie skany te łączone są ze sobą poprzez manualne wskazanie kilku
wspólnych punktów obu modeli, na podstawie których program komputerowy (w tym przypadku oprogramowanie Geomagic) dokonuje dopasowania skanów ze sobą z dokładnością rzędu
0,1 mm. Tak powstałą jednolitą chmurę punktów reprezentującą pojedynczy element szkutniczy należy następnie przekonwertować w obiekt złożony z siatki trójkątów (polygon mesh). Na
tym etapie najczęściej uwidaczniają się błędy wynikające z niedokładności skanowania, które
często wymagają kilkugodzinnej ręcznej obróbki, wspartej narzędziami dostępnymi w oprogramowaniu, lub nawet powtórzenia procesu skanowania. Ostatnią częścią tego etapu obróbki jest
– zgodnie z przyjętą w projekcie metodyką prac – przygotowanie osobnej wersji każdego dokumentowanego zabytku pozbawionej kołków służących do łączenia elementów szkutniczych
wraka, co wymaga ręcznego usunięcia ich z modelu. Należy zauważyć, iż powstałe w ten sposób
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Il. 3. Fotografia zabytku P2/147/05. Fot. K. Kurzyk

Il. 4. Skan zabytku P2/147/05 wykonany metodą
optyczną. Oprac. P. Litwinienko

Il. 5. Rysunek zabytku P2/147/05 wykonany metodą kontaktową. Oprac. P. Litwinienko

modele 3D stanowią dokładne zobrazowanie zabytków wraz z fakturą ich powierzchni, dobrze
nadające się do dalszej obróbki oraz do publikacji wyników badań. Główną wadą tej metody
jest jednak jej duża czaso- i pracochłonność oraz duży rozmiar plików na dysku – przykładowo,
gotowy i obrobiony model dennika łodzi wczesnośredniowiecznej P2/169/05 zajmuje przestrzeń
131 MB. Jeśli przyjmiemy, że każdy model występuje w co najmniej trzech wersjach (nieobrobionej, obrobionej i pozbawionej kołków), a całość przygotowanej dokumentacji (w przypadku
wraka P2 są to 102 elementy konstrukcyjne zadokumentowane metodą optyczną) musi posiadać
co najmniej jedną kopię zapasową, to przestrzeń zajmowana przez dokumentację na dysku rośnie
w znacznym tempie.
Drugim sposobem dokumentacji ramieniem pomiarowym FARO jest metoda kontaktowa
z zastosowaniem głowicy zakończonej szpikulcem lub kulką, przykładaną bezpośrednio do zabytku w miejscu dokonywanego pomiaru (il. 2). Operator ramienia prowadzi końcówkę po „rysowanej” krawędzi, wskazując kolejne punkty co zadany interwał (najczęściej w granicach 10-20 mm,
w zależności od potrzeb). W metodzie tej stosuje się oprogramowanie Rhinoceros 3D, współpracujące z ramieniem pomiarowym i będące środowiskiem dalszych prac rekonstrukcyjnych.
W efekcie powstaje trójwymiarowy rysunek techniczny dokumentowanego zabytku, pozbawiony
jednak danych takich, jak faktura powierzchni. Wiele zależy tutaj od operatora ramienia, który
decyduje o tym, jakie cechy zabytku zadokumentować. Dokumentację tą metodą powinny zatem
wykonywać odpowiednio wykształcone i przeszkolone osoby. Ponadto, metoda ta wymaga naniesienia na zabytek co najmniej trzech punktów kontrolnych, służących do ponownej kalibracji
ramienia względem obiektu po jego obróceniu lub przesunięciu względem ramienia. Stosowaną
podczas prac praktyką było także zaznaczanie na zabytku jego przekroju, rysowanego z różnych
stron (za pomocą nici lub sznurka). Stosowanie metody kontaktowej wymagało skonstruowania specjalnego uchwytu na zabytki o mniejszych gabarytach, gdyż w przeciwnym razie byłyby
one narażone na przesuwanie przy każdym dotknięciu ich końcówką głowicy. Metoda ta jest
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Il. 6. Pierwszy etap wirtualnej rekonstrukcji łodzi P2: dopasowanie zachowanych elementów szkutniczych do
dokumentacji terenowej. Oprac. P. Litwinienko

mniej czasochłonna od metody optycznej i łatwiej jest za jej pomocą wykonać dokumentację
obiektów wielkogabarytowych (jak fragment burty złożony z czterech zespojonych ze sobą klepek), co często wymaga jednak kilkukrotnego przesuwania ramienia i jego ponownej kalibracji
(zasięg urządzenia wynosi 3 m). W porównaniu do metody optycznej dokumentacja wykonana
metodą kontaktową zajmuje niewiele miejsca na dysku, dzięki czemu jest łatwiejsza w obróbce.
Wadą tej metody jest jednak brak możliwości tak dokładnego zadokumentowania powierzchni
zabytku, jak w przypadku metody optycznej i pewna zależność od merytorycznego przygotowania operatora. Metoda optyczna lepiej także nadaje się do dokumentacji obiektów o kształtach
obłych, bez wyraźnych krawędzi. Zastosowana metoda skanowania uzależniona została od rozmiarów i kształtów danego elementu szkutniczego. Najważniejsze elementy konstrukcyjne, takie
jak stępka i denniki, postanowiono – w miarę możliwości – zadokumentować za pomocą obu
metod. Elementy długie i płaskie, takie jak klepki poszycia, które po obróceniu na drugą stronę
wyginają się w przeciwnym kierunku, zostały zadokumentowane za pomocą metody kontaktowej. Ilustracje 3–5 przedstawiają trzy sposoby dokumentacji tego samego zabytku – fragmentu
dennika nr P2/147/05.
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Prace nad wykonywaniem dokumentacji elementów szkutniczych łodzi P2, znajdujących się
w magazynie Pracowni Konserwacji Zabytków w Ośrodku Kultury Morskiej w Gdańsku oraz
w Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie rozpoczęły się w maju 2016 r., a zakończyły
we wrześniu 2018 r. W tym czasie metodą optyczną zadokumentowano 102 zabytki – mierzącą
12 metrów długości stępkę, 35 fragmentów denników, 8 wzdłużników, 10 węzłówek, 12 ławeczek wioślarskich, 8 elementów o innych funkcjach oraz 26 fragmentów klepek poszycia. Metodą
kontaktową zadokumentowano łącznie 161 zabytków, w tym stępkę, 37 fragmentów denników,
7 wzdłużników, 7 węzłówek, 12 ławeczek, 10 innych elementów oraz 88 klepek poszycia, całych
i fragmentów (łącznie z fragmentem burty). Kilkadziesiąt mniejszych elementów, zbyt małych do
zadokumentowania którąkolwiek z opisanych metod, zostało sfotografowanych (podobnie jak
pozostałe zabytki z wraków P2 i P3) przez dr. Krzysztofa Kurzyka z Działu Badań Podwodnych.
Prace nad dokumentacją elementów wraka P3, znajdującego się w całości w Centrum
Konserwacji Wraków Statków w Tczewie, rozpoczęły się w maju 2017 r., a obróbka danych nie
została jeszcze zakończona. Wykonano skany metodą optyczną 52 zabytków, w tym 20 denników, 3 wzdłużników, 10 węzłówek, 5 ławeczek, 14 fragmentów klepek poszycia i 6 elementów
niezidentyfikowanych. Metodą kontaktową wykonano natomiast dokumentację 20 długich klepek poszycia oraz stępki wraka.
Kolejny etap prac nad łodzią P2 rozpoczął się w styczniu 2018 r. Polegał on na przeniesieniu trójwymiarowych modeli elementów zestawu trzonowego oraz usztywnienia poprzecznego i wzdłużnego wraka, uzyskanych za pomocą metody optycznej, do środowiska programu
Rhinoceros. Na podstawie terenowej dokumentacji rysunkowej wraka (także przeniesionej do
środowiska wirtualnego) oraz polowych inwentarzy zabytków, w których zawarto informacje
dotyczące lokalizacji danego zabytku, elementy szkieletu jednostki zostały ułożone w porządku
konstrukcyjnym. Wiele z nich składa się z kilku części, które należało odpowiednio do siebie
dopasować (il. 6).
Warto nadmienić, że w pracach nad wirtualnym modelem pomocny okazał się drewniano-tekturowy model ideowy łodzi P2, wykonany przez kierownika Pracowni Konserwacji Modeli
Mirosława Bruckiego na podstawie dokumentacji terenowej oraz rekonstrukcji rysunkowej autorstwa dyrektora Muzeum dr. inż. Jerzego Litwina. Model ten został przeniesiony do środowiska wirtualnego metodą kontaktową i posłużył jako obiekt referencyjny. Po wstępnym złożeniu
zachowanych elementów szkieletu brakujące części zrekonstruowano przez wykonywanie kopii
i odbić lustrzanych, zaznaczając je odmienną barwą (il. 7). W przypadku zestawu trzonowego,
z którego zachowała się tylko złamana w ok. 2/3 długości stępka oraz element przejściowy między
stępką a stewą dziobową, należało przygotować hipotetyczne rekonstrukcje obu stew (il. 8); za
podstawę posłużyły tu różniące się od siebie rekonstrukcje rysunkowe wykonane przez Wiesława
Stępnia (1998, s. 48) i Jerzego Litwina (Pomian, Litwin 2009, s. 426). W dalszej kolejności należało dopasować denniki do ławeczek wioślarskich i podtrzymujących je niewielkich słupków.
Należało tu wirtualnie zmodyfikować zachowaną krzywiznę denników, która zmieniła się przez
tysiąclecie spoczywania pod powierzchnią wody i osadami dennymi oraz w procesie konserwacji. Oprócz wysokości podpórek pod ławeczki i długości samych ławeczek za wzór posłużyła
tu dokumentacja elementów wykonana przed konserwacją. Dopasowanie denników do zestawu
trzonowego oraz ich odpowiednie wygięcie (il. 9) było niezbędnym etapem przed umieszczeniem
w modelu klepek poszycia.
Jak widać, proces wirtualnej rekonstrukcji wraka przebiega odwrotnie do procesu budowy
wczesnośredniowiecznej łodzi klepkowej, konstruowanej metodą skorupową, w której to klepki
poszycia nadają kształt kadłubowi (il. 10). Klepki poszycia, często zachowane w kilku fragmentach, musiały zostać złożone w całość i przypasowane do siebie nawzajem na podstawie dokumentacji terenowej, zapisów w inwentarzach oraz ich kształtu. Każdy wykonany metodą kontaktową „szkieletowy” rysunek fragmentu klepki został także, dla lepszego zwizualizowania całości,
wzbogacony o uproszczone powierzchnie, stworzone w programie Rhinoceros (il. 10).

409

Paweł Litwinienko, Janusz Różycki

Il. 7. Zrekonstruowane brakujące denniki i stewy łodzi P2, zaznaczone kolorem żółtym. Oprac. P. Litwinienko,
J. Różycki

Il. 8. Dziobnica łodzi P2 w rekonstrukcji W. Stępnia (kolor jasnożółty) i J. Litwina (kolor ciemnożółty). Oprac. P. Litwinienko

Il. 9. Dopasowanie krzywizny zachowanego dennika (na
przykładzie dennika nr 6) do długości ławeczki wioślarskiej
i wysokości podpórki. Kolorem białym oznaczono elementy
zachowane, fioletowym i niebieskim – elementy o zmodyfikowanej krzywiźnie, zielonym – elementy zrekonstruowane. Oprac. J. Różycki
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Il. 10. Zachowane elementy poszycia wraka P2 dopasowane do elementów usztywnienia poprzecznego. Oprac.
P. Litwinienko, J. Różycki

Il. 11. Propozycja rekonstrukcji wyglądu kadłuba łodzi P2. Oprac. P. Litwinienko, J. Rożycki

Dopasowanie do siebie klepek poszycia i ułożenie ich w odpowiednim porządku posłuży do
wykonania wizualizacji stanu zachowania wraka oraz ułatwi proces rekonstrukcji wraka w specjalnie do tego celu zaprojektowanym metalowym stelażu, zachowane denniki i inne elementy
szkieletu łodzi posłużą do wirtualnego odtworzenia kształtu całej jednostki (il. 11).
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Taki hipotetyczny model całości, zbudowany na podstawie wirtualnej dokumentacji zachowanych elementów szkutniczych, posłuży w przyszłości do wyrysowania linii teoretycznych jednostki oraz przeprowadzenia testów jej właściwości hydrostatycznych, takich jak wyporność czy
stateczność. Może także okazać się pomocny przy budowie pełnowymiarowej rekonstrukcji z użyciem oryginalnych elementów na potrzeby wystawy w Łebie. W przyszłości model ten może być
także wykorzystany przy opracowaniu monograficznym stanowiska archeologicznego w Pucku
oraz w działalności naukowej i edukacyjnej Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku.
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Wirtualny Skansen Wraków Zatoki
Gdańskiej – unikatowy projekt Narodowego
Muzeum Morskiego w Gdańsku

W

Narodowym Muzeum Morskim (wcześniej pod nazwą: Centralne Muzeum Morskie) pracuję od roku 2001. W tym samym roku dr inż. Jerzy Litwin został dyrektorem muzeum,
a moja kariera zawodowa w całości rozwijała się pod skrzydłami nowego dyrektora. Dzięki jego
wiedzy, wsparciu i życzliwości mogłem przez lata realizować swoje zawodowe pomysły, czego
przykładem jest projekt „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej”.
Od roku 2013 kierowana przeze mnie ekipa badawcza NMM realizuje projekty naukowo-badawcze z dziedziny archeologii podwodnej, w których rozwijana jest nowatorska metoda dokumentacji podwodnej w postaci modeli 3D wraków z Zatoki Gdańskiej. Opracowana i wdrożona przez zespół NMM metoda fotogrametrycznej dokumentacji 3D wraków pozwala na szybką
i dokładną dokumentację wraków in situ także przy bardzo słabej widzialności pod wodą, nawet
poniżej 1 metra.
Przy pomocy odpowiednich programów komputerowych z kategorii SfM (Structure from
Motion – Struktura z Ruchu) opracowany został system tworzenia dokumentacji obiektów pod
wodą, dzięki któremu powstają modele 3D. Modele wraków to nie tylko atrakcyjne wizualnie
prezentacje, ale także uniwersalne i precyzyjne narzędzie pomiarowe dla archeologii podwodnej.
Poza walorami estetycznymi modele 3D wraków są wiernym odwzorowaniem obiektów i pozwalają na tworzenie dowolnych przekrojów, rzutów oraz animacji, które znajdują zastosowanie
w dokumentacji archeologicznej oraz edukacji muzealnej. Modele są także skutecznym narzędziem do monitorowania stanu zachowania obiektów podwodnych oraz ochrony podwodnego
dziedzictwa kulturowego.
W maju 2015 roku uhonorowany zostałem – a tym samym nasze Muzeum – Nagrodą Marszałka
Województwa Pomorskiego w pierwszej edycji konkursu „Pomorska Nagroda Muzealna” za osiągnięcia w dziedzinie muzealnictwa, archeologii podwodnej i dokumentacji 3D, ze względu na
realizację projektu: „Badania archeologiczne wraków Zatoki Gdańskiej z zastosowaniem fotogrametrycznej dokumentacji 3D”.
W roku 2015 Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku rozpoczęło realizację dwuletniego
projektu „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego”, finansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. Jednym z jego efektów jest
specjalnie zaprojektowana strona internetowa „Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej”
(WSW), dostępna pod adresem www.wsw.nmm.pl, gdzie zamieszczone są fotogrametryczne modele 3D wraków z Zatoki Gdańskiej wraz z ich opisami oraz dodatkową dokumentacją powstałą
w ramach projektu. Strona dostępna jest w wersji polsko- oraz angielskojęzycznej. Na stronie zawarte są także informacje o projekcie, o pracownikach NMM go tworzących oraz o fotogrametrii
podwodnej i jej historii w NMM.
Projekt zdobył szerokie uznanie w świecie muzealnym i naukowym, zdobywając prestiżową nagrodę Muzealne Wydarzenie Roku – Sybilla 2016 w kategorii „Digitalizacja i nowe
technologie”.
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Strona startowa Wirtualnego Skansenu Wraków Zatoki Gdańskiej

Fotogrametryczny model wraka XVIII-wiecznego statku „De Jonge Seerp”

W Wirtualnym Skansenie Wraków, uruchomionym jako strona internetowa w grudniu 2015
roku, zamieszczono początkowo 7 fotogrametrycznych modeli 3D wraków. Były to: wrak XVIIwiecznego okrętu W-6 „Solen”, który zatonął w Bitwie pod Oliwą w listopadzie 1627 roku; wrak
F53.30, tzw. Szklany, XVII-wiecznego statku handlowego, który zatonął z ładunkiem beczek
wypełnionych żelaznymi sztabkami oraz butelkami szklanymi z cynowymi zakrętkami; wrak
W-21 XVII-wiecznego okrętu; wrak F53.31, tzw. Głazik, XIX-wiecznego statku, który zatonął
z ładunkiem kamieni; wrak F53.27, tzw. Porcelanowiec, XIX-wiecznego statku; wrak F53.14, tzw.
Portowiec, XIX-wiecznego statku oraz wrak W-23, XIX-wiecznego barku „Loreley”, który wszedł
na mieliznę w rejonie wejścia do portu gdańskiego w roku 1887.
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Fotogrametryczny model wraka XVII-wiecznego okrętu „Solen”

Fotogrametryczny model wraka statku z XV wieku (F53.22)

Z końcem roku 2016 zamieszczono 6 kolejnych wraków: wrak F53.22 XV-wiecznego statku
zbudowanego metodą zakładkową; wrak F53.13 XVII-wiecznego statku; pozostałości po XVIIIwiecznym statku handlowym oznaczonym jako W-25; wrak W-27, XVIII-wiecznego fryzyjskiego
kofa „De Jonge Seerp”, który zatonął po kolizji z angielskim statkiem „Recovery” 11 czerwca
1791 roku; wrak F53.9, tzw. Łyżwa, XIX-wiecznego bezmasztowego statku pomocniczego (lichtugi) oraz wrak F53.25, XIX-wiecznego żaglowca.
W latach 2017–2018 realizowano drugi etap projektu, w ramach którego stworzono modele
3D ośmiu kolejnych wraków z Zatoki Gdańskiej. Są to: wrak F53.20, będący pozostałościami
po płaskodennej jednostce rzecznej, pochodzącej z drugiej połowy XVI wieku; wrak F53.26,
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Fotogrametryczny model wraka polskiego niszczyciela ORP „Wicher”.

stanowiący pozostałości żaglowca o poszyciu karawelowym z pierwszej połowy XVII wieku, na
którym zalegają kamienne półprodukty żaren młyńskich; pochodzący z końca XVIII wieku wrak
F53.18, stanowiący pozostałości po burcie dużego żaglowca zbudowanego z drewna sosnowego;
wrak F32.8, stanowiący fragment lewej burty jednostki pływającej o charakterystycznym podwójnym poszyciu zakładkowo-stykowym, zbudowanej na przełomie XVIII i XIX wieku; wraki
F53.12 i F32.9, będące pozostałościami po jednostkach płaskodennych pochodzących z XVIII/
XIX wieku; wrak F32.6, stanowiący pozostałości po szkucie rewskiej „Helena” zbudowanej
w roku 1872, która zatonęła w okolicy Osłonina w roku 1945 podczas bombardowań Armii
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Radzieckiej oraz wrak W-33, będący pozostałościami po polskim niszczycielu (kontrtorpedowcu)
ORP „Wicher” zbudowanym w roku 1930, który zatonął 3 września 1939 roku podczas obrony Helu. Wrak „Wichra” jest pierwszym i jak dotąd jedynym wrakiem metalowym włączonym
w Wirtualny Skansen Wraków oraz zdecydowanie największym obiektem podwodnym opracowywanym w ramach tego projektu. Dla porównania można wskazać, iż największe dotychczas
dokumentowane wraki miały długość do 25 metrów, podczas gdy wrak „Wichra” ma długość
ponad 80 metrów, co znacząco zwiększa ilość danych fotogrametrycznych niezbędnych do budowy modelu 3D. Na wraku wykonano ponad 33 000 zdjęć, podczas gdy na innych wrakach
wykonuje się średnio 4–5 tysięcy zdjęć. Praca nad fotogrametrycznym modelem 3D „Wichra”
wymagała specjalnego podejścia do projektu i wymuszała dzielenie modelu na kilka części, aby
finalnie złożyć go w spójną całość. Efekty można już oglądać na stronie www.sketchfab.com/
nmm, a niebawem w Wirtualnym Skansenie Wraków.
Wraki prezentowane na stronie WSW zalegają na głębokościach od 2 do 25 metrów.
Przeprowadzone w ramach projektu badania inwentaryzacyjne stanowisk podwodnych pozwoliły na dokładne rozpoznanie konstrukcji obiektów (wymiary elementów konstrukcji, sposoby
łączenia). Pozyskane informacje o jednostkach i ich stanie zachowania przyczyniły się do poszerzenia wiedzy na temat żeglugi i jednostek pływających na Zatoce Gdańskiej w okresie nowożytnym. Fotogrametryczne modele 3D stanowisk i metody ich opracowania stanowią istotny
wkład w rozwój nowoczesnych, bezinwazyjnych metod dokumentacji podwodnych stanowisk
archeologicznych.
Strona WSW zawiera fotogrametryczne modele 3D, które można oglądać z dowolnej perspektywy i odległości, również w trybie pełnoekranowym. Modele obiektów podwodnych dostępne są także w smartfonach przy użyciu urządzeń do wirtualnej rzeczywistości typu Google
Cardboard lub Oculus DK1 i DK2. Wzmacnia to wrażenie trójwymiarowości i przestrzenności
prezentowanych stanowisk podwodnych. Materiały ze strony Wirtualnego Skansenu Wraków
wykorzystywane są w zajęciach edukacyjnych odbywających się na terenie NMM, wzbogacając
ofertę edukacyjną muzeum.
W następnych latach planowane jest poszerzenie Skansenu o kolejne modele 3D obiektów
podwodnych z Zatoki Gdańskiej, w tym także o kolejne wraki metalowe. Należy dodać, iż projekt Wirtualnego Skansenu Wraków nie ma jeszcze odpowiednika na świecie. O ile od kilku lat
tworzone są fotogrametryczne modele 3D przez różne ośrodki zajmujące się archeologią podwodną (NMM było jednym z pierwszych), to w żadnym innym przypadku nie stworzono wirtualnego podwodnego skansenu prezentującego modele 3D wraków z danego akwenu.
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Konserwacja zabytków metalowych eksplorowanych
ze środowiska morskiego – potrzeba rozwoju badań
oraz współpracy interdyscyplinarnej odpowiedzią
na codzienne wyzwania konserwatorów

K

ażdego dnia konserwatorzy Działu Konserwacji Muzealiów Narodowego Muzeum Morskiego
(NMM) w Gdańsku stają przed decyzją dotyczącą charakteru zabiegów konserwatorskich
oraz ingerencji w strukturę zabytku. Konserwacja ma charakter dwutorowy. Z jednej strony prace
konserwatorskie obejmują usuwanie niepożądanej warstwy produktów korozji, nierzadko stabilizację tego typu warstw w przypadku ryzyka uszkodzenia zabytku oraz prace rekonstrukcyjne.
Z drugiej zaś strony nie należy zapominać o profilaktyce konserwatorskiej i takich działaniach,
jak monitorowanie odpowiednich warunków przechowywania i ekspozycji zabytków, prowadzenie dokumentacji konserwatorskiej czy zapewnienie specjalistycznego transportu. Celem konserwacji jest nie tylko przywrócenie walorów estetycznych obiektu oraz opóźnienie procesów
degradacji, ale również dobór metod konserwatorskich i badawczych, dostosowanych do specyfiki obiektu. Na przestrzeni ostatnich czterdziestu lat możemy zaobserwować, iż konserwacja jest
dziedziną interdyscyplinarną i stanowi wypadkową doświadczeń i współpracy między konserwatorami, archeologami, historykami, chemikami, fizykami i inżynierami.
1. Konserwacja i rola badań w konserwacji
Począwszy od późnych lat sześćdziesiątych konserwatorzy NMM zrealizowali niezwykle ciekawe
projekty, wśród których należy wyróżnić: konserwację dział brązowych z wraka okrętu „Solen”,
konserwację plastrów miedzi pochodzących ze średniowiecznego wraka tzw. Miedziowca, konserwację dwóch spośród czterech dział żeliwnych wydobytych w czerwcu 2011 roku podczas ekspedycji „Wiatrem gnane”, konserwację butelek szklanych wraz z zakrętkami z wraka F53.30 (tzw.
Szklany) oraz konserwację kolekcji około 200 pistoletów wydobytych podczas prac nad budową
sztucznej rafy w Rowach w sierpniu 2015 roku.
1.1. Konserwacja unikatowej kolekcji dział brązowych
Kolekcja dział brązowych pochodzi z wraka XVII-wiecznego galeonu szwedzkiego „Solen”. Wśród
nich znalazły się działa, które zostały odlane w Szwecji oraz dwa działa polskie i dwa z Rusi. Wrak
ten został zlokalizowany w 1969 r., a prace wydobywcze przeprowadzono w latach kolejnych.
Przed podjęciem działań konserwatorskich dokonano złożonej ekspertyzy, począwszy od przeglądu
osiągnięć, opisanych w literaturze ogólnoświatowej, przez konsultacje naukowe ze specjalistami europejskiej klasy w zakresie korozji lub konserwacji, skończywszy na badaniach metalograficznych
i analizie chemicznej [1]. W procesie konserwacji dział zastosowano metodę elektrochemiczną, metodę zmian kompresów usuwających chlorki oraz metodę usuwania produktów korozji z wżerów
przy zastosowaniu związków srebra. Konserwacja tak spektakularnej kolekcji, największej w tamtym czasie w Europie, stanowiła niezwykłe osiągnięcie konserwatorów NMM.
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Il. 1. Prace konserwatorskie przy działach z wraka „Solena” na zapleczu Muzeum. Fot. Ewa Meksiak

1.2. Konserwacja obiektów metalowych z wraka Miedziowca
Podwodne badania archeologiczne na wraku Miedziowca zostały przeprowadzone w latach
1969–1981. W ich wyniku wydobyto znaczną liczbę zabytków metalowych, stanowiących pozostałość ładunku statku, m.in. plastry miedzi, wiązki sztab żelaznych oraz beczki wypełnione
tzw. osmundem, półproduktem w procesie produkcji żelaza. Na pokładzie znaleziono też inne
rodzaje obiektów metalowych, niezwiązanych z ładunkiem, tj. stal, miedź i jej stopy oraz stopy
ołowiu lub cyny. Wstępne działania obejmowały dokumentację fotograficzną i rysunkową, ważenie, ocenę stanu zachowania obiektów oraz rodzaj i stopień zaawansowania procesów korozji.
Działania konserwatorskie miały na celu stabilizację chemiczną obiektów, a następnie pokrycie
ich powłoką ochronną, która zabezpieczy je przed czynnikami zewnętrznymi. Pierwszy etap polegał na myciu obiektów bieżącą wodą, a następnie na mechanicznym oczyszczaniu powierzchni
metalowych zabytków ze smoły, organizmów morskich i produktów korozji. Proces usuwania
smoły, która po pożarze statku wydostała się z beczek i pokryła obiekty, zabezpieczając je tym
samym na dnie morza na setki lat, okazał się czasochłonny ze względu na konieczność użycia znacznych ilości rozpuszczalnika organicznego. Decyzja o wyborze metody konserwatorskiej
była uwarunkowana rodzajem i wielkością ogniska korozji. Zakres metod stosowanych w zależności od rodzaju zabytków i specyfiki zjawisk korozyjnych w zasolonym środowisku wodnym,
na które owe zabytki były narażone, został szczegółowo opisany przez Irenę Jagielską i Wiesława
Urbańskiego w opracowaniu „Miedziowiec. Wrak średniowiecznego statku i jego ładunek” [2].
Chciałabym jedynie podkreślić, że dla każdego zabytku został opracowany indywidualny tok
postępowania konserwatorskiego, z uwzględnieniem wszelkich metod analitycznych oraz spektroskopowych. Po zakończonym procesie chemicznym lub/i elektrochemicznym obiekty zostały
wypłukane w wodzie destylowanej, a następnie poddane suszeniu i ponownemu oczyszczaniu
mechanicznemu. Ostatnim etapem było odtłuszczenie powierzchni metalu oraz nasycanie obiektu woskiem mikrokrystalicznym na gorąco lub zastosowanie powłoki zabezpieczającej Paraloidu
B82 lub B72.
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1.3. Konserwacja dział żeliwnych – ekspedycja „Wiatrem Gnane”
Podczas dwutygodniowej wyprawy w czerwcu 2011 roku odkryto na głębokości 44 m
w rejonie Ławicy Słupskiej 43 działa z XVIII
wieku. W projekcie uczestniczyły: Instytut Morski w Gdańsku, firma Generpol Sp.
z o.o., Centralne Muzeum Morskie w Gdańsku (dzisiejsze NMM w Gdańsku), Marynarka Wojenna RP, Oddział Morskiej Straży
Granicznej oraz nurkowie ze Stowarzyszenia
Baltic-Tech. Dwanaście obiektów zostało
wydobytych, z czego cztery zabezpieczono
i przekazano do Działu Konserwacji Muzealiów NMM. Pozostałe osiem umieszczono
w podwodnym skansenie na Zatoce Gdańskiej, w pobliżu wraku galeonu „Solen”.
Bardzo ważnym etapem podczas inwentaryzacji było odkrycie pewnych szczegółów na niektórych czopach, tj. inskrypcji
VB oraz liczby 1771, która oznaczała rok
produkcji dział. VB to prawdopodobnie inicjały szwedzkiego, arystokratycznego rodu
von Berchner, do którego należała odlewnia
dział w mieście Stafsjö [3].
Pierwsze dwa zabytkowe działa, które
trafiły w ręce konserwatorów NMM, zostały poddane konserwacji przy użyciu metody
Persona. Owa metoda umożliwia usunięcie
lub możliwe zmniejszenie zawartości chlorków w strukturze zabytku, prowadząc ostatecznie do przekształcenia niepożądanych
związków żelaza w stabilną warstwę magnetytu [4]. Działa umieszczono w roztworze
siarczynu sodowego oraz wodorotlenku sodowego. Roztwór był stale mieszany. W trakcie całego procesu przeprowadzono sześć cykli wymiany roztworu siarczynu oraz cztery
cykle płukania wodą. Cały proces konserwacji trwał blisko 5 lat. W końcowym etapie
działa zabezpieczono, wcierając powierzchniowo grafit, aby scalić kolorystycznie powierzchnię. Następnie natryskowo nałożono
powłoką zabezpieczającą.
Po zakończonej konserwacji działa zostały wyeksponowane w głównej siedzibie
NMM na Ołowiance, zwalniając miejsce kolejnym dwóm działom, które zostały poddane temu samemu procesowi.

Il. 2. Badania prowadzone na pokładzie statku IMOR
podczas ekspedycji „Wiatrem Gnane”. Fot. I. Pomian,
L. Legat, K. Kotlewski

Il. 3. Inskrypcja pracowni szwedzkiego rodu Von Berchner, w której odlano działa. Fot. I. Pomian, L. Legat,
K. Kotlewski

Il. 4. XVIII-wieczne działa wyeksponowane po zakończonej konserwacji w Spichlerzach na Ołowiance. Fot. Karol
Treder
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1.4. Konserwacja butelek szklanych wraz z zakrętkami z wraka F53.30
Kolejna interesująca kolekcja zabytków pochodziła z wraka F53.30, zwanego również Szklanym,
ze względu na przewożony ładunek. Został on odkryty w 2014 roku przez Urząd Morski w Gdyni.
Badania archeologiczne wraka zrealizowano w 2014 r. w ramach projektu naukowo-badawczego
„Wirtualny Skansen Wraków Zatoki Gdańskiej. Ewidencja i inwentaryzacja podwodnego dziedzictwa archeologicznego”. Wśród wraków, które miały zostać objęte inwentaryzacją, był m.in.
W-6 „Solen”, W-23 „Loreley”, W-21 oraz F-53.30 Szklany. W wyniku badań, przeprowadzonych
przez 15 dni w 2015 roku, z wraka Szklanego wydobyto łącznie 650 zabytków, w tym 94 nienaruszone butelki szklane oraz ponad 300 ich fragmentów. W zbiorach znalazło się 329 zakrętek
cynowych w kilku rozmiarach i kształtach, o średnicach od 19 do 70 mm [5]. Następnie butelki
wraz z zakrętkami zostały przekazane do Działu Konserwacji Muzealiów w celu przeprowadzenia konserwacji i badań.
Część butelek została zakonserwowana w alkoholowym roztworze winacetu o stężeniu 10%.
Skład zakrętek ustalono przy użyciu metody spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej, która potwierdziła m.in. obecność cyny. Zakrętki wstępnie poddano autolizie w roztworze wodorotlenku
sodu o stężeniu 5%, z użyciem folii aluminiowej. Proces ten był monitorowany ze względu na
gwałtowny charakter. W kolejnym etapie powierzchnia zakrętek została delikatnie oczyszczona
mechanicznie. Kluczowe było zachowanie punc XVII-wiecznych gdańskich konwisarzy, które
ujawniły się na powierzchni niektórych zakrętek. Do zabezpieczania powierzchni zakrętek zastosowano początkowo powłokę nakładaną pędzlem. W późniejszym etapie większe fragmenty
butelek zachowane wraz z zakrętkami zanurzano w roztworze winacetu celem zabezpieczenia.
Łącznie zakonserwowano kilkaset butelek i ich fragmentów.
1.5. Konserwacja pistoletów
W sierpniu 2015 roku zespół Działu Badań Podwodnych NMM wydobył kolekcję pistoletów
oraz fragmenty drewnianych beczek i skrzyń. Prawdopodobnie służyły one do przechowywania
i transportu znalezionej broni. Zabytki zostały odkryte podczas prac nad budową sztucznej rafy
w Rowach [6]. Po wstępnej inwentaryzacji i opracowaniu przez archeologów obiekty trafiły do
Działu Konserwacji Muzealiów NMM. W związku z tym, że pistolety były pokryte grubą warstwą
konkrecji, przypominając tym samym bliżej nieokreśloną bryłę, wszelkie prace konserwatorskie
wiązały się ze zbyt wysokim ryzykiem uszkodzenia zabytków. W tej sytuacji przeprowadzono
wstępne badania radiograficzne w celu uzyskania informacji na temat struktury zabytku i granicy
między niepożądaną warstwą produktów korozji a właściwym obiektem. Na podstawie radiogramów konserwatorzy rozpoczęli oczyszczanie obiektów z pierwszych warstw konkrecji. Z jednej
strony warstwy te okazały się zbyt niestabilne, aby zastosować w tym przypadku oczyszczanie
mechaniczne, z drugiej zaś strony zbyt odporne na działanie roztworów chemicznych. W celu
zmiękczenia warstw konkrecji poddano je działaniom m.in. 5% roztworu kwasu cytrynowego.
Zastosowanie kolejnych odczynników nie przynosiło wystarczającego rezultatu. Następnym etapem będzie zbadanie składu warstw konkrecji w celu określenia efektywnej metody ich usuwania bez naruszenia struktury zabytku. Jedną z takich metod z ogromnym potencjałem może być
oczyszczanie laserowe. Zostały podjęte pierwsze próby pozwalające na usunięcie warstwy luźnych produktów korozji. Pozwoliło to na odsłonięcie stabilnej warstwy magnetytu (Fe3O4) na powierzchni obiektu. W wyniku tej metody usunięto warstwę około 20μm luźnych produktów korozji. Wstępne badania zostały przeprowadzone dzięki uprzejmości pana Bartosza Dajnowskiego
– współzałożyciela i właściciela firmy G.C. Laser Systems Inc. z siedzibą w Chicago w USA [7].
Po zakończeniu prac archeologicznych wstępnie założono, że pistolety posiadają zamek skałkowy, datując je tym samym na przełom XVIII i XIX wieku. W wyniku przeprowadzonych badań radiograficznych uzyskano obrazy, które wskazały wyraźnie na obecność zamka kołowego.
Schemat pistoletu z zamkiem kołowym został przedstawiony w ilustrowanej historii broni palnej
w języku niemieckim [8]. Ilustracje przedstawiają kolejno zdjęcie cyfrowe oraz radiogram wybranych pistoletów przed konserwacją.
422

Konserwacja zabytków metalowych eksplorowanych ze środowiska morskiego – potrzeba rozwoju badań...

Il. 5. Zdjęcie cyfrowe wybranych pistoletów wydobytych podczas prac nad budową
sztucznej rafy w Rowach w sierpniu 2015 r. Fot. Bernadeta Galus

Il. 6. Radiogram wybranych pistoletów wydobytych podczas prac nad
budową sztucznej rafy w Rowach w sierpniu 2015 r. Fot. Irena Rodzik

Podobne okazy broni palnej znajdują się w kolekcji Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
Za twórcę zamka kołowego uznaje się dziś Leonarda da Vinci, a czas powstania określa się na
przełom XVI i XVII wieku [9].
Badania radiograficzne zostały przeprowadzone w pracowni rentgenowskiej przy użyciu aparatu rentgenowskiego typu SITE-XS D2504 wraz z systemem radiografii cyfrowej Industrex HPX1 CR firmy PCB Service. Pracownia rentgenowska jest integralną częścią Centrum Konserwacji
Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie, który został oficjalnie otwarty
w kwietniu 2016 roku. Należy podkreślić, że tego typu badania zapobiegają zbyt pochopnym decyzjom konserwatorskim. W przypadku takich obiektów jak pistolety niemożliwe jest określenie
podczas oceny wizualnej granicy między właściwym obiektem a niepożądaną warstwą produktów korozji. Rozpoczęcie prac konserwatorskich bez wykonania zdjęć RTG mogłoby wiązać się
ze zniszczeniem obiektu.
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Il. 7. Oznakowanie stanowiska i przygotowania
do realizacji pomiarów rentgenowskich żaglowca „Generał Zaruski” w stoczni Nauta w Gdyni.
Fot. Adam Walczukiewicz

Il. 8. Stanowisko pracy – skanowanie błon po wykonanych
badaniach radiograficznych. Fot. Adam Walczukiewicz

Il. 9. Widoczna szpilka, wymiar 30,8 mm, brak wyraźnych śladów ubytków korozyjnych (1PS). Fot. Dariusz
Łaski

Il. 10. Widoczna szpilka z fragmentem gwintu, wymiar 32,4 mm, brak wyraźnych śladów ubytków korozyjnych (2PS). Fot Dariusz Łaski

Aparatura rentgenowska została również wykorzystana podczas wykonywania ekspertyzy
stanu zachowania sworzni balastowych żaglowca „Generał Zaruski”. Kapitan Jerzy Jaszczuk
zwrócił się z zapytaniem do Działu Konserwacji Muzealiów, czy istnieje metoda, która pozwoli na oszacowanie stanu zachowania sworzni bez uprzedniego demontażu masztu oraz innych
elementów żaglowca. Polski Rejestr Statków bez uzyskania potwierdzenia, że owe połączenia są
w wystarczająco dobrym stanie, wstrzymałby działalność żaglowca w kolejnym sezonie – zatem
motywacja załogi oraz armatora „Zaruskiego”, aby znaleźć rozwiązanie owego problemu, była
niezwykle wysoka.
Szczęśliwie zespół Działu Konserwacji Muzealiów miał w swoich zasobach sprzęt, który mógł
pomóc w realizacji tego ważnego przedsięwzięcia. Do współpracy zaproszono firmę Baltic-test,
która posiada znaczące doświadczenie w prowadzeniu badań nieniszczących oraz ocenie stanu
technicznego konstrukcji stalowych.
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Il. 11. Uczestnicy 3. edycji seminarium pt. „Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych”, zorganizowanego przez Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Muzeum
Narodowe w Gdańsku. Fot. Wojciech Jóźwiak

W realizacji zadania wykorzystano techniki badań radiograficznych. Do przeprowadzenia
badań zastosowano źródło promieniowania rentgenowskiego oraz system radiografii cyfrowej
(CR) HPX. Tego typu system skraca czas badań i umożliwia interpretację wyników natychmiast
po przeprowadzonym pomiarze. W rezultacie uzyskane radiogramy cyfrowe pozwoliły na oszacowanie stanu połączeń śrubowych. Zgodnie z dostarczoną dokumentacją średnica nominalna
szpilki wynosi 30 mm. Najniższa zwymiarowana wartość średnicy wynosi 24,5 mm. Na kilku
połączeniach stwierdzono nieznaczne ubytki korozyjne, których maksymalne wartości nie przekraczają 19% średnicy nominalnej szpilki [10].
Wykonanie badania pomogło odpowiedzieć na nurtujące pytanie o stan zachowania sworzni,
a tym samym pozwoliło załodze żaglowca na kontynuację swojej misji szkolenia i wychowania
morskiego młodzieży. Realizacja tego projektu nie byłaby możliwa bez współpracy konserwatorów, inżynierów, inspektorów oraz załogi STS „Generał Zaruski”.
2. Współpraca – klucz do sukcesu!
Dyrektorzy i pracownicy Muzeum podejmowali współpracę z muzeami oraz instytucjami naukowymi i kulturalnymi zarówno na skalę krajową, jak i międzynarodową. Uczestnictwo
w Forum Muzeów Europejskich (European Museums Forum) umożliwiło zgłoszenie do nagrody
Europejskiego Muzeum Roku (European Museum of the Year Award) dwóch nowych oddziałów
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku: Ośrodka Kultury Morskiej w Gdańsku w 2015
oraz Centrum Konserwacji Wraków Statków w Tczewie w 2018. Oba oddziały zostały do nagrody nominowane w ścisłym gronie najlepszych przedsięwzięć muzealnych z całej Europy.
Pracownicy Muzeum uczestniczą od lat w seminariach i konferencjach naukowych, obejmujących tematyką muzealnictwo morskie, ochronę dziedzictwa morskiego, archeologię podwodną, historię żeglugi i okrętownictwa oraz zagadnienia konserwacji i badań.
Świadomość potrzeby współpracy i odwagę podejmowania wyzwań miała pani Maria Dyrka,
która w 1974 roku podjęła się niezwykle wymagającego, ale równie ciekawego zadania, jakim
było stworzenie w Muzeum Pracowni Konserwacji wraz z laboratorium analityczno-badawczym.
Na ogromne uznanie zasługuje fakt, że wiedzę i doświadczenie zdobywała na stypendiach zagranicznych (kraje skandynawskie, Niemcy, Francja, Anglia, Włochy) [11] – przy czym należy zauważyć, że rozwijanie warsztatu konserwatora było znacznie trudniejsze niż obecnie, ze
względu na ograniczenia związane z podróżowaniem za granicę oraz problemy z pozyskiwaniem
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Il. 12. Zdjęcie pamiątkowe uczestników konferencji „Zastosowanie promieniowania jonizującego w badaniach
i konserwacji zabytków”, zorganizowanej 10-11 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony
Radiologicznej w Poznaniu, Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku oraz Polskie Towarzystwo Nukleoniczne
w Warszawie. Fot. Wojciech Jóźwiak

funduszy na realizację staży. Jednak dzięki uporowi poznawała najnowsze technologie i tajniki,
wykorzystywane w konserwacji zabytków nautologicznych na forum międzynarodowym, wdrażając dobre praktyki lokalnie. Warto podkreślić dwie cechy, które łączą pierwsze osoby z zespołu
konserwatorów stworzonego przez panią Marię Dyrkę oraz nowe pokolenia pracowników Działu
Konserwacji Muzealiów NMM. Są to: niesamowita pasja oraz zaangażowanie, z jakim konserwatorzy osiągają kolejne cele i podejmują działania konserwatorskie.
Pierwsze 30 lat istnienia Muzeum oraz realizacja intensywnych archeologicznych badań
podwodnych dostarczyła kolejnym pokoleniom konserwatorów materiały do dalszych badań
i konserwacji. Zespół Działu Konserwacji Muzealiów NMM kontynuuje kierunek wytyczony
przez założycieli Muzeum. Jednym z takich przedsięwzięć jest cykl seminariów pt. „Konserwacja
obiektów metalowych oraz łączonych”. Pierwsza edycja została zainicjowana w 2014 roku we
współpracy z Catią Viegas Wesołowską, która była w tym czasie przedstawicielką grupy roboczej
metalu ICOM-CC. Potrzeba organizacji seminarium poświęconego zagadnieniom konserwacji
metalu i obiektów łączonych wynikała z ograniczonej możliwości wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między konserwatorami w tej dziedzinie w skali lokalnej bądź krajowej. Spotkanie
miało pełnić rolę forum, które połączy specjalistów z tej dziedziny, stwarzając możliwość rozwiązywania podobnych problemów w codziennej pracy konserwatora i realizowania wspólnych
projektów konserwatorsko-badawczych. W pierwszej edycji wzięło udział około 30 uczestników,
podczas gdy w trzeciej, która odbyła się 10–11 kwietnia 2018 roku – dwukrotnie więcej. Ponadto
jednodniowe seminarium z pierwszych dwóch edycji przeobraziło się w dwudniowe wydarzenie,
poszerzone o warsztaty na temat zastosowania badań radiograficznych i spektroskopii fluorescencji rentgenowskiej w konserwacji zabytków.
Warto zaznaczyć, iż współorganizatorem trzeciej edycji po raz pierwszy było Muzeum
Narodowe w Gdańsku, wspierane przez panią Catię Viegas-Wesołowską. W organizację włączył się również Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku, który
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Il. 13. Oficjalne otwarcie międzynarodowej konferencji Condition.2015
przez panią Marię Dyrkę – zastępcę
dyrektora ds. merytorycznych NMM.
Fot. Fot. Wojciech Jóźwiak

Il. 14. Uczestnicy pierwszej części konferencji Condition.2015, poświęconej zagadnieniom konserwacji. Fot. Fot. Wojciech Jóźwiak

zakończył drugi dzień seminarium prezentacją na temat laserowego oczyszczania obiektów zabytkowych, przedstawioną przez pana prof. dr. hab. inż. Gerarda Śliwińskiego oraz dr. hab. inż.
Mirosława Sawczaka [12].
Wiele nowych możliwości współpracy powstało wraz z budową Centrum Konserwacji
Wraków Statków (CKWS) z Magazynem Studyjnym w Tczewie. Dzięki urządzonej tam pracowni
rentgenowskiej, prócz badania zabytków i działań edukacyjnych dotyczących promieniowania
jonizującego, w CKWS organizowane są konferencje na temat zastosowania lamp RTG do badań zabytków oraz do badań w przemyśle. Jedno- lub dwudniowe spotkania gromadzą osoby
zajmujące się: kontrolą jakości w przemyśle, ochroną radiologiczną, konserwacją i badaniami
zabytków oraz dostawców sprzętu RTG. Może się wydawać, że zastosowanie badań radiograficznych w przemyśle i muzealnictwie nie ma ze sobą wiele wspólnego. Organizowane przez NMM
konferencje pokazują jednak, że bardzo dużo możemy się nauczyć od siebie. Nawiązane podczas
tych spotkań kontakty są bardzo pomocne w codziennej pracy.
Budowa CKWS umożliwiła również realizację szeregu projektów, które przyczyniły się do
wzmocnienia współpracy bilateralnej między instytucjami polsko-norweskimi. Wśród nich należy wymienić międzynarodową konferencję Condition.2015 – Conservation and Digitalization,
która odbyła się w dniach 19–22 maja 2015 r. Jej celem było, z jednej strony, promowanie nowej
inwestycji, z drugiej – nawiązanie współpracy z konserwatorami, naukowcami i ekspertami na
forum krajowym i międzynarodowym w obszarze konserwacji i digitalizacji.
Program konferencji obejmował 13 sesji tematycznych, podczas których wystąpiło 37 specjalistów. Podczas dwóch pierwszych dni omawiano zagadnienia konserwacji obiektów archeologicznych wydobytych m.in. ze środowiska mokrego oraz najnowsze kierunki badań w tej
dziedzinie. Kolejne dwa dni poświęcone zostały wyzwaniom i dobrym praktykom w zakresie
cyfryzacji, związanym z wielkością badanych obiektów i warunkami, w jakich prowadzi się dokumentację. W ramach konferencji została wydana publikacja Condition.2015 – Conservation
and Digitalization – efekt kilkumiesięcznej współpracy między Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku a wydawnictwem Ars Nova [13].
Konserwatorzy oraz specjaliści digitalizacji mieli również sposobność organizować i uczestniczyć w cyklu warsztatów poświęconych tematyce konserwacji i badań oraz digitalizacji dziedzictwa kulturowego. W ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej, część „b” powstał projekt
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Il. 15. Uczestnicy drugiej części konferencji Condition.2015, poświęconej wyzwaniom
i dobrym praktykom w obszarze digitalizacji. Fot. Fot. Wojciech Jóźwiak

Il. 16. Przedstawiciele NMM w Gdańsku, przedstawiciele Norweskiego Muzeum Morskiego w Oslo oraz goście z zaprzyjaźnionych muzeów w Polsce podczas pierwszej edycji
warsztatów konserwatorskich zorganizowanych w ramach projektu „Centrum Konserwacji Wraków Statków wraz z Magazynem Studyjnym w Tczewie – budowa infrastruktury kultury Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku”. Fot. Wojciech Jóźwiak

Il. 17. Uczestnicy drugiej edycji warsztatów konserwatorskich w Oslo – działań partnerskich w ramach części „b” Funduszu Współpracy Dwustronnej, w związku z realizacją
projektu CKWS
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pt. „Digitalizacja – dwustronna wymiana dobrych praktyk pomiędzy Muzeum Historii Kultury,
Uniwersytetem w Oslo, Narodowym Muzeum Morskim w Oslo i Narodowym Muzeum Morskim
w Gdańsku”, w ramach którego zostały przeprowadzone cztery warsztaty, po dwa w Gdańsku
i w Oslo. Konserwatorzy natomiast uczestniczyli w dwóch warsztatach konserwatorskich, z których jeden odbył się w Narodowym Muzeum Morskim w Gdańsku, a drugi w Norweskim
Muzeum Morskim w Oslo. Pierwszy poświęcony został konserwacji i zabezpieczaniu skóry archeologicznej, podczas gdy celem drugiego było zapoznanie się przez konserwatorów z Polski
i Norwegii z najnowszymi metodami badań, konserwacji i rekonstrukcji drewnianych wraków
podnoszonych ze środowiska morskiego. Powyższe działania partnerskie zostały zrealizowane
dzięki wsparciu udzielonemu z funduszy norweskich i funduszy EOG, pochodzących z Islandii,
Lichtensteinu i Norwegii, a także środków krajowych.
Motto tegorocznego seminarium „Konserwacja obiektów metalowych oraz łączonych”
brzmi: Współpraca kluczem sukcesu! Założyciele i dyrekcja Muzeum Morskiego – dzięki swojej
wizji, marzeniom, otwartości umysłu oraz odwadze podejmowania czasami trudnych decyzji –
stworzyli Muzeum widoczne i darzone szacunkiem na forum europejskim i światowym. Myślę,
że byłoby to niemożliwe bez współpracy – zarówno tej zewnętrznej, z osobami i instytucjami
spoza Muzeum, jak i wewnętrznej: współpracy kolejnych zespołów osób, czerpiących z doświadczeń poprzednich pokoleń i przekazujących tę wiedzę nowym pracownikom, którzy dołączają
każdego roku. Postęp technologiczny oraz możliwość pozyskiwania europejskich i norweskich
funduszy pozwolił na spełnienie niesamowitych marzeń, z czego teraz my jako nowe pokolenie
mamy sposobność korzystać i co będziemy – mam głęboką nadzieję – w dalszym ciągu rozwijać.
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Badania i konserwacja mokrego, archeologicznego
drewna w Dziale Konserwacji Muzealiów NMM

D

ział Konserwacji Muzealiów od momentu powstania (1.09.1974) borykał się z problemami
konserwacji wielkogabarytowych obiektów drewnianych. Największym wyzwaniem była
konserwacja wraka Miedziowca z XV w., którego główną część wydobyto w roku 1975. Drewno
dębowe było dobrze zachowane, ponieważ smoła, wydobywająca się z beczek podczas pożaru
statku, zmieszana z innymi towarami utworzyła twardą, ochronną skamielinę (Smolarek 1979).
Oszacowano, że wydobyte obiekty drewniane ważyły ok. 10 ton, z czego 70% to części konstrukcyjne (Dyrka 1988), takie jak stępka, deski poszycia, potnice, fragmenty nadstępki, tylnica,
część prawej burty, pasy poszycia, wzdłużniki, denniki, wręgi, węzłówki, belki usztywnienia
poprzecznego i klepki poszycia (Litwin 1979). Reszta to ładunek drewniany w postaci różnych
desek, takielunek, beczki oraz rzeczy osobistego użytku (Dyrka 1999).
Do konserwacji wraka stosowano różne metody. Najprostsza, „olejowa”, polegająca na kontrolowanym suszeniu i pokrywaniu powierzchni warstwą oleju lnianego i terpentyny, sprawdziła
się przy konserwacji cienkich obiektów, takich jak wańczos, klepki do wyrobu beczek, czy też niektóre deski poszycia. Następną metodą było spryskiwanie i wcieranie pędzlami roztworu glikolu
polietylenowego (PEG-u). Stosowano PEG 1500 Blend i PEG 4000 o stężeniach od 10% do 30%.

Część prawej burty Miedziowca na ekspozycji

Rekonstrukcja osadzenia tylnicy Miedziowca
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Wręgi łodzi P3 po konserwacji

Łódź P3 w czasie rekonstrukcji

Po etapie impregnacji obiekt zawijano w folię, aby umożliwić schnięcie do wilgotności równowagowej. Niektóre mniejsze elementy konserwowano w wannie z podgrzewanym PEG-iem
o stężeniu od 10 do 70%. Metodę dwustopniowego nasycania PEG-iem 300 i 3000 zastosowano
do części burty o długości 8 m i wysokości 4 m. Burtę, umieszczoną w komorze z drewna i folii polietylenowej, spryskiwano często roztworem PEG-u 300 (10%–40%), następnie (rzadziej)
roztworem PEG-u 4000 o stężeniu 40-50% (Jagielska, Urbański 2014). Stępkę konserwowano
na specjalnym stole, wcierając roztwór PEG-u, po czy zawijano w folię, aby spowolnić proces
suszenia.
Łatwiejsze w konserwacji były wraki łodzi klepkowych, które wydobywano w częściach.
Wraki łodzi Czarnowsko II (XI w.) i Tolkmicko I (XVI w.), zbudowanych z drewna dębowego,
konserwowano metodą „olejową”. Polegała ona na pędzlowaniu części łodzi mieszanką oleju
lnianego i terpentyny. Ta mieszanina powodowała powolniejsze odparowywanie wody, a przez to
mniejsze prawdopodobieństwo pęknięć i odkształceń. Po wysuszeniu drewna nadmiar spolimeryzowanego oleju usuwano mechanicznie po uprzednim rozgrzaniu. Metoda ta dobrze sprawdzała się przy konserwacji cienkich desek poszycia, natomiast we wręgach występowały pęknięcia.
Łódź P3 (XII w.) wydobyta z dna Zatoki Puckiej została zbudowana metodą zakładkową,
a klepki uszczelniono mchem. Wykonanie wszystkich elementów łodzi z drewna dębowego potwierdza jej słowiańskie pochodzenie. Łódź, wydobytą w częściach w latach osiemdziesiątych
XX wieku, konserwowano prostą metodą impregnacji PEG-iem 1500 i 4000. Fragmenty łodzi
P3 umieszczono na specjalnych stołach i spryskiwano PEG-em przy niższych stężeniach. Przy
wyższych stężeniach „wcierano” PEG przy użyciu pędzli. W czasie konserwacji elementy były
odwracane, aby roztwór PEG-u równomiernie wnikał do drewna. Następnie drewno było suszone pod folią do wilgotności równowagowej z otoczeniem. Na podstawie elementów łodzi, które
były skanowane metodą 3D, wykonano model, a na podstawie modelu wykonywana jest rekonstrukcja łodzi P3.
W podobny sposób jak łódź P3 konserwowano XII-wieczną łódź z Lądu nad Wartą – pierwszą, która została zrekonstruowana i udostępniona zwiedzającym w NMM.
Łódź P2 (X w.) została znaleziona na terenie pozostałości wczesnośredniowiecznego portu,
na dnie Zatoki Puckiej (Stępień 1984). Wrak łodzi klepkowo-wręgowej posiadał cechy charakterystyczne dla szkutnictwa słowiańskiego i skandynawskiego (Pomian i Litwin 2009). Była to
prawdopodobnie łódź bojowa o napędzie żaglowym. Można przypuszczać, że używano jej wtórnie do moczenia lnu przed dalszą obróbką. Zachowało się około 60% tej łodzi, kilkaset pojedynczych elementów, które stanowiły niemal 2,5 tony drewna różnych gatunków, o zróżnicowanym
stopniu degradacji.
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Wanna do konserwacji łodzi P2

Zakonserwowane elementy łodzi P2

Największymi elementami łodzi były: część stępki o długości ok. 12 m i nadstępka o dużym
przekroju poprzecznym. Większość elementów konstrukcyjnych została wykonana z drewna dębowego, ale zastosowano także drewno olchy i grabu, a nawet brzozy. Kołki stępkowe, wręgowe
i poszycia wykonano z drewna sosnowego. Badania mikroskopowe wykazały różne stopnie degradacji drewna – od twardego dębu po bardzo miękką olchę. Dzięki szczegółowym badaniom
wykryto różne pierwiastki, pochodzące z zanieczyszczeń Zatoki Puckiej, w tym żelazo i metale
ciężkie.
Na podstawie badań stopnia zniszczenia postanowiono konserwować wszystkie elementy razem, metodą dwustopniowego nasycania glikolem polietylenowym (PEG-iem). Do konserwacji
zastosowano wannę, wykonaną ze stali nierdzewnej o poj. 10 m3, z półkami, układem grzewczym i pompami do cyrkulacji roztworu PEG-u. Impregnacja w podgrzewanym roztworze PEG-u
400 i 4000 trwała 3,5 roku, po czym nastąpiło powolne suszenie drewna (Jagielska 2016).
Duży problem stanowiła stępka, która nie mieściła się w wannie. Nie chcąc jej ciąć na dwie
części, postanowiono skonstruować wąską wannę o długości ok. 12 m, ze specjalnym systemem
ogrzewania i mieszania roztworu PEG-u.
Kilkunastoletnia praca badawcza i konserwatorska znalazła podsumowanie w doktoracie Ireny Jagielskiej (2017).
Osobnym zagadnieniem jest konserwacja dłubanek – łodzi wykonanych z jednego pnia drewna. Najstarsze dłubanki: czółno topolowe odkryte w starorzeczu Wisły koło Chełmna oraz dłubankę sosnową z Jeziora Raduńskiego konserwowano metodą olejową. Metodą spryskiwania
i pędzlowania PEG-iem zakonserwowano 3 dłubanki dębowe: dłubankę z rzeki Nidy k. Pińczowa, liczącą 3200 lat, czółno z Sanu k. Ulanowa, dłubankę z Jez. Raduńskiego i dwie dłubanki
sosnowe z Jez. Głębokiego. Przeprowadzono również udaną konserwację dłubanki z jez. Strupino
w podgrzewanym roztworze cukru o stężeniu 5-55%. Aby uniknąć rozwoju mikroorganizmów,
roztwór był raz w tygodniu podgrzewany do wysokiej temperatury.
Obok całych wraków łodzi i okrętów wydobywano i konserwowano wielkogabarytowe części
wraków: pawęże z „Solena”, ster i rumpel z wraka „De Jonge Seerp”, stewę z wraka W-25, stępkę
łodzi z Mechelinek.
Oprócz wielkogabarytowych obiektów drewnianych w Dziale Konserwacji Muzealiów zakonserwowano tysiące obiektów metodą freeze-drying, czyli próżniowego suszenia głęboko zamrożonych zabytków.
Proces rozpoczyna się od impregnacji w rozcieńczonym roztworze PEG-u, aby uniknąć
podczas zamrażania pęknięć drewna powodowanych ekspansją lodu, a podczas suszenia skurczu (Ambrose 1990). Następnie obiekt zamraża się do −26 °C i suszy w próżni 0,04-0,07 torra.
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Obiekty podczas suszenia w próżni

Części takielunku po procesie liofilizacji

Rzeczy osobiste marynarzy po konserwacji

Obiekt po konserwacji jest lekki, jasny i znakomicie zachowuje swój kształt. Drewno po procesie freeze-drying daje się łatwo kleić. W małym
urządzeniu próżniowym o długości komory 1 m
zakonserwowano setki zabytków: części takielunku, rzeczy osobiste marynarzy, wyposażenie
statków, narzędzia itp.
Dzięki dofinasowaniu z funduszy norweskich i funduszy EOG udało się kupić większy
liofilizator, w którym rozpoczęto konserwację
obiektów o długości do 5 m.
Dział Konserwacji NMM zakonserwował
też setki zabytków na zlecenie. Najważniejszy
z nich to unikatowa tarcza z warstwą malarską
(XII w.), znaleziona na Podzamczu w Szczecinie (Jagielska 2009). Ponadto zakonserwowano
zbiór łyżeczek i pokrywek z warstwą malarską
z Gdańska, rzeczy osobistego użytku ze Starego
Miasta w Elblągu, obiekty z wykopalisk ze Stargardu, Szczecina, Wolina, Pruszkowa, Bydgoszczy, Kołobrzegu i wielu, wielu innych.
Konserwacja drewna wymaga ciągłych badań przed, w trakcie i po konserwacji. Pierwszym etapem jest mikroskopowe oznaczanie gatunków drewna i określanie stopnia degradacji.
Badania muszą być tak precyzyjne, że wymagają
najnowszej aparatury, znajdującej się w placówkach badawczych. We współpracy z Uniwersytetem Technicznym w Zwoleniu (Słowacja) wykonywane były badania na mikroskopie elektronowym (SEM), które wykazują stopień degradacji
drewna na poziomie komórkowym. Na podstawie takich badań można wybrać substancję konserwującą, jej stężenie i określić długość czasu
impregnacji.
Bardzo ważna jest kontrola wnikania PEG-u
w trakcie procesu impregnacji. Stosuje się typowe metody chemiczne: metodę „odcisku”
i metodę TLC (Jagielska 2002). W przypadku
bardziej złożonej impregnacji dwoma rodzajami PEG-ów opracowano wraz z naukowcami
z Politechniki Gdańskiej metodę ich oznaczania
za pomocą wysoko sprawnej chromatografii cieczowej (HPLC).
Niezwykle poważnym problemem w konserwacji jest oznaczanie zawartości metali, a szczególnie żelaza, które jest katalizatorem powstawania niszczącego kwasu siarkowego ze zredukowanych związków siarki w drewnie (Almkvist
i Persson 2006). Współpraca z prof. Perssonem
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z Uniwersytetu Przyrodniczego w Uppsali zaowocowała wspólnymi badaniami oznaczenia
stopnia utlenienia siarki w drewnie. Badania
wykonano na unikatowej aparaturze, jaką jest
synchroton MAX-lab, na Uniwersytecie w Lund.
Zawartość wybranych metali badano przy pomocy spektrometru masowego z plazmą indukcyjnie sprzężoną (ICP-MS) typu Elan 9000,
Perkin Elmer. Badania zostały wykonane w laboratorium Zakładu Chemii i Biochemii Morza
Instytutu Oceanologii PAN w Sopocie.
Współpraca z uczelniami w Polsce zaowocowała trzema pracami dyplomowymi w oparciu
o materiał i obiekty z naszego muzeum. Dr I. Jagielska była konsultantem dwóch prac dotyczących poliglikolu etylenowego, wykonanych na
Politechnice Gdańskiej i metod konserwacji mokrego drewna na Politechnice Krakowskiej.
Konserwacja mokrego drewna wymaga również śledzenia najnowszych światowych osiągnięć w tej dziedzinie. Temu służyły na przykład warsztaty polsko-norweskie zorganizowane
w Narodowym Muzeum Morskim w Oslo, gdzie
zapoznawano się z najnowszymi metodami konserwacji mokrego drewna. Większość wystąpień
na konferencji CONDITION 2015, zorganizowanej przez NMM w Gdańsku, dotyczyła konserwacji wielkogabarytowych obiektów drewnianych w Europie.
Co 3 lata odbywa się światowa konferencja
grupy roboczej zajmującej się konserwacją obiektów pochodzenia organicznego, w tym głównie
drewna: ICOM-CC WOAM. Pracownicy Działu Konserwacji Muzealiów NMM biorą udział
w tych konferencjach i przedstawiają swoje osiągnięcia w dziedzinie badań i konserwacji drewna oraz innych materiałów organicznych.

Zakonserwowana tarcza z terenu Podzamcza
w Szczecinie

Zdjęcie SEM dobrze zachowanego dębu
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Ex „Chinsura”, ex „Lucco”, ex „Nest”

S

ą statki, które pływają, jakby krępował je łańcuch kotwiczny, między portami położonymi
o kilka najwyżej dni rejsu. Są też takie, które najchętniej poruszają się po morzach śródlądowych, a jeśli nawet wychyną poza Cieśniny Duńskie lub Gibraltar, nadal trzymają się europejskich brzegów. Są wreszcie takie statki, które kierują się na kraj świata, ufnie powierzając swój
kadłub oceanicznym wodom. To one najmocniej działają na wyobraźnię i rodzą pragnienie dalekich podróży.
Takim statkiem był „Lwów”.
O „Lwowie” napisano wiele. Żaglowiec Szkoły Morskiej w Tczewie doczekał się m.in. monografii autorstwa prof. kpt. ż.w. Daniela Dudy i Zbigniewa Urbanyi’ego1, własnego rozdziału
w pierwszym tomie „Księgi statków polskich” Jerzego Micińskiego i rozlicznych wspomnień
uczniów odbywających na jego pokładzie praktykę2 – w tym niezapomnianych opowieści Karola
Olgierda Borchardta, zamieszczonych w tomach „Znaczy Kapitan”, „Krążownik spod Somosierry”
i „Kolebka nawigatorów”. Tytuł tego ostatniego, niemal w całości poświęconego szkolnym rejsom
na „Lwowie”, stał się drugim, metaforycznym mianem tego żaglowca. Dla przyszłych kapitanów
żeglugi wielkiej bowiem praktyka szkolna stanowiła pierwszy krok w zawodowej karierze na morzu. To „Lwów” – według określenia Borchardta – „wykołysał ich na marynarzy”.
Powstałe po latach opracowania skupiają się – co oczywiste – przede wszystkim na polskiej
historii statku, a konkretniej – na jego służbie jako jednostki szkoleniowej. Wcześniejsze jego
dzieje traktowane są pobieżnie, jako wstęp do właściwej opowieści. Nieco więcej miejsca poświęca im jedynie Borchardt w opowiadaniu „Kolebka nawigatorów”, w którym wykorzystał między
innymi informacje zebrane przez Stanisława Kosko3. Jednak nawet te nieliczne fakty podawane
w różnych publikacjach nie są zgodne, a im uważniej im się przyglądać, tym więcej powstaje
pytań. Czy żaglowiec zbudowany został w 1868 czy w 1869 roku? Kto był jego właścicielem? Po
jakich wodach pływał? Kiedy zmieniło się jego otaklowanie? Te i inne pytania towarzyszyły mi
w poszukiwaniach – przeprowadzonych na miarę możliwości muzealnika mogącego korzystać
z zasobów internetu i życzliwości innych muzealników – informacji o „Lwowie” w czasach, kiedy
nosił kolejno imiona: „Chinsura”, „Lucco” i „Nest”.
1
2

3

D. Duda, Z. Urbanyi, Pierwszy w sztafecie, Bydgoszcz 1992, później dwukrotnie wznawiana.
M.in. w tomach zbiorowych: Na morze po chleb i przygodę, Warszawa 1972, Morze dalekie, morze bliskie, Gdańsk 1976 oraz
wydane indywidualnie: E. Wasilewski, Powrotne szlaki, Poznań 1968, E. Gubała, Przygoda mojego życia, Gdańsk 1973, J. Mieszkowski, Wspomnienia o ludziach i okrętach, Gdańsk 1991, B. Gubała, Za falochronem kończą się marzenia, Gdynia 2006.
K.O. Borchard, Kolebka nawigatorów, [w:] idem, Kolebka nawigatorów, Gdynia 2005, s. 27-40.
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Żaglowiec został zbudowany w 1868 roku na zamówienie firmy żeglugowej Thomas
Brocklebanck z Liverpoolu. Była to jedna z najstarszych firm żeglugowych w Anglii; założona
w 1801 roku, zaczynała od jednego żaglowca, by w 1844 roku być już właścicielem pięćdziesięciu statków. Najpierw zajmowała się żeglugą bliskiego zasięgu, szybko jednak otworzyła linię
do Ameryki Południowej, a po zniesieniu monopolu Kampanii Wschodnioindyjskiej na handel
z Indiami i Chinami także tam skierowała swoje żaglowce.
Przez lata statki Brocklebanków budowane były w stoczni w Whitehaven, którą założyli
i której właścicielami byli przez osiemdziesiąt lat. Kiedy postanowili sprzedać stocznię i skupić
się na żegludze, nowe żelazne i stalowe statki zamawiali głównie w stoczni Harland & Wolff
w Belfaście4. Jednak nie w przypadku późniejszego „Lwowa”. Ten zbudowany został w stoczni
G.R. Clover & Co w Birkenhead, leżącym naprzeciw Liverpoolu, po drugiej stronie rzeki Mersey.
Statek o żelaznym kadłubie i trzech masztach otaklowano jako pełnorejowiec. Zwodowano
go w kwietniu 1868 roku, zarejestrowano pod numerem 86/1868, z datą 12 maja 1868. Nadano
mu numer identyfikacyjny 60062 i imię „Chinsura”5 – miasta w Indiach, nad rzeką Hugli, jednym z ramion ujściowych wielkiego Gangesu do Zatoki Bengalskiej, 35 kilometrów na północ od
Kalkuty. Założone przez Portugalczyków, stało się później ważnym ośrodkiem handlu azjatyckiego Holendrów, którzy sprowadzali stamtąd saletrę indyjską, przyprawy, bawełnę, indygo. Nazwa
statku nawiązywała do przeznaczeniem żaglowca, który miał odtąd pływać między Liverpoolem
a Kalkutą, wówczas jednym z największych portów Imperium Brytyjskiego, światowym centrum
handlu jutą.
Już 21 maja 1868 roku „Chinsura” pod dowództwem kpt. Geo[rge’a?] Fletchera wypłynęła do
Kalkuty6. Kolejnym kapitanem statku był Frederick Lathom, którego w 1871 roku zastąpił Francis
Wise. Ciężko chory, oddał dowództwo w marcu 1874 roku Williamowi Robertsowi7. W 1877
roku kapitanem statku był Jos[eph?] C. Joughlin.
„Chinsura” niedługo pływała wyłącznie na trasie między Anglią a Indiami. W 1880 roku znalazła się dużo bardziej na południowy wschód, w rejsie do Australii i Nowej Zelandii, dowodzona
przez kapitana Todera. Wypłynęła z Newcastle z ładunkiem węgla dla Cunninghamów8, a po
drodze wzięła z Londynu drobnicę: brandy Martell i Hennesy, artykuły delikatesowe (sardynki,
skórkę pomarańczową, owoce kandyzowane, galaretki), narzędzia i proch strzelniczy. Ładunek
drobnicowy zostawiła w Sydney9, a 15 dni później10, 12 lipca, zawinęła do Lyttelton na Nowej
Zelandii. Miejscowa prasa donosiła o szybkim rozładunku, do którego zaangażowano dwie grupy
robotników portowych. W drogę powrotną wyruszyła 14 sierpnia11 z ładunkiem pszenicy, owsa
i otrębów12.
12 listopada przybyła do Londynu13, a już 18 grudnia wyruszyła z Liverpoolu w kolejną podróż, tym razem niemal całoroczną. Zachowana musterrola (Agreement and Account of Crew
4

5

6

7

8

9
10
11
12
13

Thomas & John Brocklebank, National Museums Liverpool, Maritime Archives & Library, Information Sheet 18, dostępny
na stronie: http://www.liverpoolmuseums.org.uk/maritime/archive/sheet/18 [dostęp 15.10.2018].
Korzystałam z następujących źródeł: roczniki Lloyd’s Register of Shipping dostępne na stronie http://www.maritimearchives.
co.uk/lloyds-register.html; Appropriation Books of the Registrar General of Shipping, dostępne na stronie http://www.mariners-list.
com/mobi/site_pages.php?section=Ship+Registers&category=Appropriation+Books+; roczniki Record of American and Foreign
Shipping dostępne w archiwach Mystic Seaport Museum: https://research.mysticseaport.org/ships/?post_type=mystic_items
[dostęp 10.10.2018].
Lloyd’s List, Nr 16 881, z 22 maja 1868, s. 3, dostępny online: https://www.uspcs.org/resource-center/research-projects/
lloyds-list-newspapers-2/?uspcs-year-month=1868-05 [dostęp 10.10.2018].
D. Hollett, More Precious Than Gold: The Story of the Peruvian Guano Trade. From Cumberland to Cape Horn: The Complete
History of the Sailing Fleet of Thomas & John Brocklebank of Whitehaven and Liverpool – ‘The World’s Oldest Shipping Company’,
Cranbury NJ 2008, s. 273 [tekst w podglądzie google books, dostęp 10.10.2018].
Port of Lyttelton, „Press”, 5 lipca 1880. Wszystkie cytowane numery gazet dostępne są na stronie National Library of Australia,
https://trove.nla.gov.au/ [dostęp 20.10.2018].
„The Sydney Morning Herald”, 14 maja 1880, s. 4.
Port of Lyttelton, „Press”, 13 lipca 1880.
Port of Lyttelton, „Press”, 14 i 16 sierpnia 1880.
Port of Lyttelton, „Press”, 13 sierpnia 1880.
English and Foreign, „Press”, 12 listopada 1880.
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z 13 grudnia 1881 roku14) z tego rejsu daje nam możliwość wglądu m.in. w stan osobowy załogi
i (przybliżoną) trasę rejsu.
Żaglowiec miał przewidziane miejsca dla 40 marynarzy, jednak kapitan Thos (Thomas?)
Robinson wypłynął z załogą zaledwie 22-osobową i 8 praktykantami. Co więcej, po przybyciu
w maju 1881 roku do San Francisco na pokładzie pozostało jedynie 7 członków załogi: trzej oficerowie, bosman, żaglomistrz, steward i kucharz. Tylko jeden marynarz zszedł ze statku za zgodą
kapitana, pozostałych 14 zdezerterowało, co poświadcza obszerny wpis brytyjskiego konsula.
Czy powodem dezercji były atrakcje Nowego Świata, czy niechęć do płynięcia przez kolejne oceany, czy może niedoświadczony kucharz (którym był 21-letni krewny kapitana) – trudno dociec.
Pomimo wszczętych poszukiwań marynarzy nie udało się znaleźć, wobec czego przeprowadzono
11 i 12 czerwca werbunek, pozyskując 12 nowych członków załogi (jeden z nich zresztą nie stawił się na rejs). Była to międzynarodowa mieszanka obieżyświatów: Szwed, Norweg, Holendrzy,
Niemcy i Amerykanin. Niedługo po wypłynięciu z San Francisco wydarzyła się tragedia, która
dodatkowo uszczupliła stan załogi: 25 lipca 16-letni praktykant James Midgley spadł z wysokości
za burtę i utonął.
W San Francisco w czerwcu dokonano przeglądu klasyfikacyjnego – po raz pierwszy w historii statku poza Anglią. Później jeszcze pięciokrotnie, w latach 1885, 1888, 1890, 1891 i 1893
przegląd do rejestru Lloyda odbywał się w tym mieście (podczas gdy w Anglii po 1881 roku
tylko dwa razy), co oznacza, że „Chinsura” na dobre porzuciła trasę Liverpool – Kalkuta. Brak
wyszczególnienia innych poza San Francisco miejsc docelowych w omawianym dokumencie,
za to ogólne określenie, że statek zawijał do licznych portów na Pacyfiku, Oceanie Indyjskim
i Atlantyckim, w tym chińskich i europejskich, sugeruje żeglugę trampową. Podróż zakończyła
się w Hull 4 listopada 1881 roku.
„Chinsura” nie zdobyła nawet procentu tej sławy, jaką cieszył się bijący rekordy prędkości
oceanicznych przebiegów i zaledwie o rok młodszy „Cutty Sark”. Jednak przynajmniej jeden z jej
rejsów sprawił, że pisano o niej „the fine clipper ship”, tym samym włączając w elitarną grupę
najszybszych żaglowców oceanicznych. Nie był to bynajmniej rejs z herbatą, można by powiedzieć – wręcz przeciwnie, gdyż ładunek nie był nietrwały, a statek płynął z Europy, a nie do niej.
Miano „świetnego klipra” zdobył mianowicie dzięki rejsowi z Sharpness (angielskiego portu na
rzece Severn) z ładunkiem soli do Australii. Pod dowództwem kapitana J. Williamsa sześć i pół
tysiąca mil „Chinsura” przebyła w 88 dni, a jej zawinięcie do Sydney w sobotę 14 kwietnia 1888
roku zostało uhonorowane specjalną notą w miejscowej prasie15. Niecały miesiąc później, w sobotę 12 maja, wyruszyła z Sydney do San Francisco16 (gdzie odbył się jeden ze wspomnianych
wcześniej przeglądów klasyfikacyjnych statku).
Pomiędzy odnotowanymi w prasie rejsami do Australii zmieniła się sytuacja własnościowa statku. Roczniki Lloyda co prawda aż do roku 1889 zawierają nazwisko Thomasa Brocklebanka jako
armatora, jednak w Rejestrze Statków Handlowych (Mercantile Navy List) Thomas Brocklebank
z Liverpoolu, Rumford St. 3 figuruje jako właściciel statku jedynie do roku 188317. W kolejnych
rocznikach tego rejestru znajdziemy informację, że w latach 1885–189518 właścicielem zarządzającym (managing owner) był Charles Pierce z Menai Bridge, Anglesey.
Mercantile Navy List – zestawienie informacji o statkach handlowych wyłącznie brytyjskich
– nie zawiera tylu szczegółów technicznych co Rejestr Lloyda, za to więcej informacji na temat
właściciela. W przypadku, gdy statek miał współwłaścicieli, do rejestru wpisywano nazwisko
14

15
16
17

18

Dostępna na stronie Maritime History Archive, Memorial University of Newfoundland. St. John’s, Newfoundland and
Labrador: https://www.mun.ca/mha/1881/viewcrew1881.php?Record_ID=183723&%20CrewListPage=1&page=1 [dostęp
12.10.2018].
„The Sydney Morning Herald”, 16 kwietnia 1888.
„The Sydney Morning Herald”, 12 maja 1888, s. 12.
Memorial University of Newfoundland, Digital Archives Initiative, zdigitalizowane roczniki dostępne online pod adresem:
http://collections.mun.ca/cdm/search/collection/mha_mercant [dostęp 10.10.2018].
Ten okres mógł być nawet dłuższy, gdyż nie udało mi się znaleźć informacji dla roku 1884. W rejestrze z 1896 roku
„Chinsura” już nie występuje.
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wybranego przez nich właściciela zarządzającego. Mógł on samodzielnie podejmować decyzje
o drobnych remontach czy naprawach, co niewątpliwie przyspieszało działanie w pilnych sytuacjach. Nie mógł natomiast bez porozumienia z innymi współudziałowcami decydować o kwestiach istotnych, na przykład sprzedaży statku. Pojawienie się nazwiska właściciela zarządzającego oznaczało, że „Chinsura” nie tylko nie stanowiła już własności jedynie Brockelbanków, ale
też – że prawdopodobnie nie mieli oni w niej nawet większości udziałów.
Charles Pierce najwyraźniej zarządzał statkiem także po zmianie oficjalnego właściciela, którą znajdujemy w roczniku Lloyda 1889/90, gdzie w rubryce „Owner” widnieje firma Hughes &
Co., Liverpool (co ciekawe, zmiany tej nie odnotowuje amerykański Lloyd, w którym do roku
1895 jako armator nadal figuruje Brocklebank). W roku 1889 Brocklebankowie – którzy dotąd,
wbrew światowym trendom faworyzującym żeglugę parową od momentu otwarcia w 1869 roku
Kanału Sueskiego, utrzymywali flotę bez wyjątku żaglową – zamówili swój pierwszy parowiec.
Być może z tą decyzją wiązało się zbycie dotychczasowych udziałów w „Chinsurze”.
W Mercantile Navy List znajdziemy bliższe dane na temat firmy Hughes & Co. Otóż figuruje
ona pod adresem „Menai Bridge, Anglesey”. Po raz kolejny w historii „Chinsury” pojawia się
niewielkie walijskie miasto, którego nazwa wywodzi się od słynnego, przez krótki czas najdłuższego na świecie mostu wiszącego, łączącego ponad cieśniną Menai stały ląd z wyspą Anglesey.
Żaglowce firmy Hughes & Co. pływały nie tylko po Europie, ale też do obu Ameryk i także
zarządzane były przez Charlesa Pierce’a (np. „British Princess” i „Afon Alaw”). Przejście statku
„Merioneth” pod kapitanem Robertem Thomasem do San Francisco na przełomie 1887 i 1888
roku, w ciągu 96 dni, odnotowane zostało jako najszybsze w ciągu 10 ostatnich lat19.
W latach 1890–1893 „Chinsura” zawijała do San Francisco, gdzie poddawano ją oględzinom odnotowanym w Rejestrze Lloyda. W kwietniu 1895 roku przegląd wykonany został
w Queenstown. W tym samym roku zakończył swoją służbę na statku kapitan Williams, który
dowodził nim najdłużej, przez dziesięć lat. Nowym kapitanem statku został P. Maggiolo, a wiązało się to ze zmianą armatora, bandery i portu macierzystego. W Lloyd’s Register za rok 1895/1896
znajdziemy dawną „Chinsurę” jako „Lucco”, własność „Flli P. & D. Olivari fu B.”, pod banderą
włoską, port macierzysty: Genua20.
Bracia P. i D. Olivari to prawdopodobnie Prospero i Davide Olivari, synowie Bernarda
z Camogli, niewielkiego portu leżącego 10 kilometrów na wschód od Genui. Przez wieki mieszkańcy Camogli trudnili się żeglugą i handlem, a lista marynarzy, kapitanów i statków zamieszczona w pamiątkowej publikacji „Camogli – miasto tysiąca białych żaglowców”21 jest imponująca. Wśród nazwisk kapitanów (z których wielu było jednocześnie właścicielami) jednostek wielokrotnie powtarzają się nazwiska Olivari i Maggiolo, a ich rejsy wiodły po całej Europie i do
Ameryki Północnej. „Chinsura” trafiła więc w kolejne doświadczone latami praktyki w morskim
rzemiośle ręce. Jej nowe imię, „Lucco”, zostało odziedziczone po niewielkim (488-tonowym)
barku, który do roku 1889 był własnością B. Olivariego.
W lipcu 1896 roku „Lucco”, ex „Chinsura”, przeszedł przegląd w Nowym Jorku, a w grudniu
1897 – w Marsylii. Na ten przegląd powołują się kolejne roczniki amerykańskiego Lloyda aż do
roku 1911, który jest ostatnim wymieniającym ex „Chinsurę”.
W 1898 roku „Lucco” stał się bohaterem szeregu not w australijskiej prasie. Najpierw tych
rutynowych, zapowiadających przybycie do Newcastle w drodze z Delagoa Bay (dziś Maputo
w Mozambiku) do Valparaiso22 , później – coraz pełniejszych niepokoju. 11 lipca prasę obiegła in19
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Listy kpt. z kolekcji Gwynedd Archives, Caernarfon Record Office, dostępne online: http://webcache.googleusercontent.
com/search?q=cache:Be1Ol0GQCl0J:discovery.nationalarchives.gov.uk/download/GB0219%2520XM-4338%2520XS2349+&cd=9&hl=pl&ct=clnk&gl=pl&client=safari
W roczniku amerykańskiego Lloyda pomimo odnotowanych zmian właściciela statek zapisany został pod dotychczasową nazwą.
Książka dostępna na stronie: https://archive.org/details/CamogliLaCittDeiMilleBianchiVelieri [dostęp 12.10.2018].
Vessels Loading & to Load Coal at Newcastle, „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, 27 kwietnia 1898, s. 5;
Expected at Newcastle, „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, 22 czerwca 1898, s. 5.

440

Ex „Chinsura”, ex „Lucco”, ex „Nest”

formacja, że żaglowiec (określany jako „Italian barque Lucco”), pozbawiony masztów – a dokładnie ze złamanym, leżącym na nadbudówce, fokmasztem oraz ze złamanymi stengami stermasztu
(mizzen topmast) i bukszprytu – widziany był 4 lipca przez załogę statku HMS „India” na pozycji
29˚16'S i 109˚38'E, 2 dni rejsu od Albany w Australii. Kapitan statku nie chciał pomocy, jedynie
przekazania informacji, że wszystko jest w porządku23. 21 lipca podano nieco więcej szczegółów:
statek wypłynął 14 maja do Newcastle, by załadować węgiel z kopalni Wallsend, w momencie publikacji noty był już więc 82 dni w morzu, a od spotkania z HMS „India” nie ma o nim dalszych
wieści. Sądzono, że skierował się do Sydney, by dokonać koniecznych napraw, i tam go z niecierpliwością oczekiwano24. Jednak minęły kolejne tygodnie, a „Lucco” w Sydney nie pojawił się.
Opłakany stan statku, który płynąc ze wschodniej Afryki do Anglii niespodziewanie znalazł
się po drugiej stronie Oceanu Indyjskiego, niedaleko wybrzeży Australii, spowodował domysły
o „dziwnych i ekscytujących przygodach” włoskiego żaglowca. Pewien niepokój (little anxiety)25,
z którym czekano na wiadomości w połowie sierpnia, tydzień później przeistoczył się w oczywisty niepokój (considerable anxiety)26. Dopiero 31 sierpnia okazało się, że „Lucco” już 22 lipca
szczęśliwie zawinął do portu Anjer na Jawie (100 km na zachód od Dżakarty), gdzie czeka na instrukcje od właściciela. Kapitan Maggiolo raportował, że po minięciu Przylądka Dobrej Nadziei,
9 czerwca, w statek uderzył silny sztorm, który poczynił opisane wcześniej spustoszenia w takielunku. Sytuacja była poważna, kapitan martwił się, że główny maszt także runie na pokład.
Przez dwie doby żeglowano z ogromnym przechyłem, woda niemal dosięgała luków, potem zaś,
gdy próbowano wypompować wodę z zalanych ładowni, pompy zostały zatkane przez balast27.
(Trzydzieści lat później żaglowiec napotkał potężny sztorm w Zatoce Biskajskiej. Spiętrzone huraganem fale powodowały takie przechyły statku, że zabrakło skali na pochyłościomierzu, obliczonym na 50 stopni. W takich warunkach grupa ochotników zmieniała porwane żagle. Jak
wspominał jeden z nich, uczeń Bronisław Gubała: „Strzępy żagli wymykały się z dłoni przy
zbieraniu ich w fałdy i kaleczyły twarz, spod paznokci spływała kroplami krew”28. To daje nam
pewne wyobrażenie o przeżyciach załogi „Lucco”).
W połowie listopada losy żaglowca nadal pozostawały nierozstrzygnięte. Czekano na decyzję
armatora, chociaż domyślano się – ponieważ koszty naprawy oceniano na 45 tys. franków – że
statek zostanie spisany na straty29.
Informację o spodziewanym przyjściu „Lucco” do portu Newcastle podawano regularnie aż
do 21 marca 1899 roku30. Tymczasem roczniki Lloyda za 1898 rok zawierają przy nazwie „Lucco”
adnotację „Partially dismasted 7.98 now sailing” (Częściowo pozbawiony masztów w lipcu 1898,
obecnie żegluje), nazwisko Olivarich zostało przekreślone, zamiast nich jako właściciel figuruje
Ang Sioe Tjiang. W suplemencie kolejnego rocznika (1899/1900) wpisana została nowa nazwa:
„Nest”, właścicielem nadal był Ang Sioe Tjiang, brak jest natomiast nazwy portu.
W American Lloyd’s Register of American and Foreign Shipping „Nest” występuje od 1902 roku
(w poprzednich rocznikach powielano wcześniejsze informacje, z nazwą „Lucco”), z tym samym
właścicielem, portem Batavia (dziś: Dżakarta), banderą holenderską i kapitanem V. de Greeve. Od
1912 roku żaglowca „Nest” nie ma w tym rejestrze. Nie ma też informacji, by dokonano jakiegokolwiek przeglądu statku po grudniu 1897 roku (wówczas był na przeglądzie w Marsylii).
23
24
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Shipping Items, „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, 11 lipca 1898 , s. 5.
Casualties, „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, 21 lipca 1898 , s. 7.
Overdue Vessels, „The Australian Star”, Sydney, 25 sierpnia 1898 , s. 4.
Overdue Vessels, „Launceston Examiner”, Tasmania, 30 sierpnia 1898 , s. 4.
Marine Disasters, „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, 1 września 1898 , s. 5; The Lucco Safe, „Newcastle
Morning Herald and Miners’ Advocate”, New South Wales, 2 września 1898 , s. 4; A Newcastle Bark in Distress, „Launceston
Examiner”, Tasmania, 7 września 1898 , s. 4. Wszystkie trzy artykuły powtarzają w zasadzie tę samą informację (w
pierwszym podana jest jednakże data 23 lipca jako dzień przybycia do portu Anjer); cytuję je wszystkie, bo pokazują, jak
rozprzestrzeniały się wiadomości i gdzie mieszkali czytelnicy zainteresowani losami żaglowca.
B. Gubała, Za falochronem kończą się marzenia, Gdynia 2006, s. 41. Opis dotyczy sztormu z 26 października 1928 roku.
The Barque Lucco, „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, 16 listopada 1898, s. 5.
W „Daily Commercial News and Shipping List”, Sydney, regularnie co tydzień.
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„Nest”, ex „Chinsura”, ex „Lucco” stał się więc własnością mieszkającego w Holenderskich
Indiach Wschodnich przedsiębiorcy chińskiego pochodzenia, który mocno angażował się w życie
chińskiej mniejszości na Jawie31. Przez krótki czas (1904–1906) był także armatorem niewielkiego parowca pasażersko-towarowego „Karang”32.
Zgodnie z holenderskimi rejestrami, w 1917 roku właścicielem żaglowca został J.J.A. van
Meel z Surabai we wschodniej części Jawy33. 12 maja 1919 roku „Nest” przypłynął z Surabai do
Falmouth, skąd wkrótce przeholowano go do Nieuwe Waterweg niedaleko Rotterdamu34. Został
tam sfotografowany i z całą pewnością można stwierdzić, że był wówczas otaklowany jako bark35.
We wszystkich rejestrach Lloyda, do których dotarłam (Lloyd’s Register do roku 1900, amerykański Lloyd do 1918), „Chinsura”, „Lucco” i „Nest” określane są tak samo, jako „statek”
(S – ship), a więc pełnorejowiec. Ani „Lucco”, ani „Nest” nie zostały opisane jako „bark” (Bk
– bark, barque). Teza, że żaglowiec zmienił takielunek już pod banderą włoską, powstała prawdopodobnie pod wpływem not prasowych z 1898 roku, w których o „Lucco” pisano „bark” lub
„barque” – ale należy pamiętać, że dotyczyło to statku, który w sztormie stracił znaczną część
takielunku, w tym górną część tylnego masztu, co – zwłaszcza z pewnej odległości – upodabniało
jego sylwetkę do barku.
Kiedy w 1920 roku kupowano „Nest” na potrzeby Szkoły Morskiej w Tczewie, wzięto pod
uwagę doskonały – mimo wieku – stan kadłuba statku. Dopiero podczas użytkowania żaglowca okazało się, że jego takielunek nie jest w tak świetnej kondycji. Drugi komendant „Lwowa”,
Mamert Stankiewicz, ubolewał, że omasztowanie „było zmęczone. Nie wiedzieliśmy nigdy, kiedy
coś się złamie na którejś z rej, nie byliśmy pewni, czy coś tam się nie urwie”36. „Zmęczenie” takielunku mogło być echem przygody „Lucco” na Oceanie Indyjskim.
Podczas przebudowy w holenderskiej stoczni Van der Windt we Vlaardingen niedaleko
Rotterdamu, przystosowującej żaglowiec do nowej funkcji, pozbawiono go figury dziobowej, która odtąd przez kilkadziesiąt lat pozostawała własnością stoczni, później oddano ją do miejscowego muzeum, a w 1958 władze Vlaardingen przekazały ją w depozyt (permanent loan) Muzeum
Morskiemu w Rotterdamie, gdzie nadano jej numer inwentarzowy M157937. Załączone zdjęcie tej
figury pozwala się domyślić, dlaczego zdecydowano się na jej demontaż: postać dojrzałej kobiety
o aparycji bywalczyni tawern portowych nie pasowała do roli, jaką statek miał pełnić pod polską
banderą.
W Muzeum Morskim Merseyside, które jest częścią National Museums Liverpool, przechowywany jest półmodel „Chinsury”, na którym widoczny jest także jej galion38. Biorąc pod uwagę, że zachowana w Rotterdamie figura dziobowa jest tylko częścią oryginalnej rzeźby i że galion
na modelu jest uproszczony, można dopatrzeć się między nimi podobieństwa. Zastanawia tylko
wpis z certyfikatu ubezpieczeniowego „Chinsury” z 10 lutego 1868 roku39, w którym figura dziobowa określona jest jako „male”, a więc męska. Niewykluczone więc, że żaglowiec zmienił swój
galion w trakcie wieloletniej eksploatacji.
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W 1909 roku założył przedsiębiorstwo pod nazwą „Ang Sioe Tjiang Handel” (por. https://www.colonialbusinessindonesia.
nl/en/database-en/catalog/item/ang-sioe-tjiang-handel); w tym samym roku wysłał adres do prezydenta i członków Izby
Reprezentantów Stanów Generalnych w Holandii w sprawie prawnych rozwiązań handlu ryżem (zob. https://catalog.
hathitrust.org/Record/100621035). Ang Sioe Tjiang był też współzałożycielem chińskiej szkoły w Batawii (istniejącej do
dziś) w 1901 roku, zob. https://pahoa.or.id/history.php [wszystkie źródła dostęp 20.10.2018].
Stichting Maritiem-Historische Databank, Karang – ID 8228, zob. http://test.4iceproductions.nl/schip?id=8228 [dostęp
10.10.2018].
Stichting Maritiem-Historische Databank, Nest – ID 10797, zob. http://test.4iceproductions.nl/schip?id=10797 [dostęp
10.10.2018].
Zob. http://www.marhisdata.nl/main.php?to_page=schip&id=10797.
Stichting Maritiem-Historische Databank, ibidem.
M. Stankiewicz, Z floty carskiej do polskiej, Warszawa 1997, s. 255.
Informację na temat losów figury dziobowej statku wraz z jej zdjęciem przekazał Pieter Jan Klapwijk z Muzeum Morskiego
w Rotterdamie, w emailu do Krystyny Stubińskiej z 5.10.2018. Bardzo dziękuję obojgu za pomoc w ustaleniu losów galionu.
Zdjęcia półmodelu zobaczyć można na Forum Okrętów Wojennych, w temacie Statek szkolny LWÓW, udostępnione przez
użytkownika admiralcochrane: http://fow.pl/forum/viewtopic.php?p=143706#p143706 [dostęp 15.11.2018].
D. Duda, Z. Urbanyi, „Lwów”. Pierwszy w sztafecie, Gdynia 2018, s. 104.
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W 1930 roku wysłużony „Lwów” zastąpiony został przez „Dar Pomorza”. „Zmiana wachty”
stała się prawdziwym świętem; prasa prześcigała się w zachwytach nad nowym żaglowcem, oficjalne przemówienia były pełne entuzjazmu dla powstałych dzięki niemu możliwości szkolenia
młodych marynarzy. Polska w niespotykanym dotąd tempie modernizowała się, a nowe statki
były jednym z widomych znaków nowoczesności.
O starym „Lwowie” myśleli jedynie ci, którzy na jego pokładzie spędzili miesiące i lata praktyki, jako nauczyciele zawodu i jako uczniowie. Jak piszą autorzy monografii „Pierwszy w sztafecie”, kapitanowie Konstanty Maciejewicz i Tadeusz Meissner zaapelowali o zachowanie starego
żaglowca. W „Gazecie Gdańskiej” z 8 maja 1930 roku czytamy: „Istnieje projekt postawienia
Lwowa na dziedzińcu Szkoły Morskiej w Gdyni, jednakowoż dotychczas nie zapadła w tym kierunku definitywna decyzja”40.
Taka decyzja na szczeblach władzy niestety nie zapadła. A dawni uczniowie z „Lwowa” byli
wówczas jeszcze na dorobku, i to podwójnie: nie mieli ani tyle pieniędzy, by sfinansować zachowanie statku jako muzeum, ani takiego autorytetu w kraju, by udało się to zrobić przy pomocy
państwa lub zbiórki powszechnej. Społeczeństwo rozumiało wówczas potrzebę „dorzucenia się”
do kosztów zakupu nowego statku szkolnego oraz rozbudowy floty wojennej – trudno je było
jednak obciążać kosztami swoistego luksusu, jakim było utworzenie muzeum na dawnym statku
szkolnym. Żaglowiec przekazano Marynarce Wojennej, gdzie użytkowano go jako hulk dla załóg
okrętów podwodnych.
Jeszcze w 1938 roku nowy dyrektor Szkoły Morskiej w Gdyni kpt. ż.w. Stanisław Kosko i nowy
starszy oficer „Daru Pomorza” kpt. ż.w. Karol Borchardt (obaj „wykołysani” na „Lwowie”) radzili, jak uratować żaglowiec przed złomowaniem. Myśleli o przekształceniu go, wzorem „Cutty
Sark”, w statek-muzeum, o utworzeniu na nim szkoły jungów. Koszty przedsięwzięcia miały być
pokryte dzięki książce, jaką obaj zamierzali napisać, a która – jak wierzyli – „zmobilizuje społeczeństwo do zachowania naszego pierwszego statku oceanicznego”41. Niestety, nie zdążyli zrealizować tego projektu.
Kiedy napisałam pierwsze zdania tego tekstu, zdałam sobie sprawę, że brzmią jak urywek
przewodnika po „Lwowie” z lat trzydziestych ubiegłego wieku. I wyobraziłam sobie, że żaglowiec udało się zachować, że oto stoi przed Spichlerzami na Ołowiance, przed główną siedzibą
Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku – bo gdzie jak nie w Gdańsku, który był jego polskim portem macierzystym, miałoby być jego miejsce – jako najstarszy polski statek-muzeum, jeden z najstarszych na świecie („Cutty Sark” jest przecież o rok młodszy…). W takich momentach
jeszcze bardziej doceniam energię, umiejętność realizacji postawionych sobie celów i pomysłowość osób zaangażowanych w ochronę morskich zabytków techniki.
W tym roku „Lwów” skończyłby 150 lat.
Dedykując ten tekst panu dyrektorowi Jerzemu Litwinowi, bardzo dziękuję za zachętę do indywidualnych studiów, stawianie coraz to nowych, różnorodnych wyzwań, otwartość na proponowane
rozwiązania, aprobatę dla pomysłów – jednym słowem: za 27 lat doskonałej współpracy.

40
41

SS „Lwów” wyrusza w swą ostatnią podróż, „Gazeta Gdańska”, 1930, nr 104, s. 7.
K.O. Borchard, Narodziny „Kolebki”, [w:] Kolebka nawigatorów, op. cit., s. 7.
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Dar Pomorza i Lwów w gdyńskim porcie w lipcu 1930 roku.
Fot. z Archiwum NMM

Fotografie wykorzystane w tym tomie:
s. 3
Bronisław Kopczyński, Polska bandera na Motławie (Żuraw Gdański), lata 1930. Ze zbiorów NMM.
Fot. Ewa Meksiak
s. 10
Marian Mokwa, Pod pełnymi żaglami („Dar Pomorza”), 1977 (?). Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
s. 21
Model kogi elbląskiej z 1350 r., wyk. Jerzy Litwin, 2015. Depozyt w NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 23
Piotr Budziszewski, projekt witraża Na wiślanym szlaku I z serii „Spław wiślany w XV w.”, 1991. Ze zbiorów
NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 41
Marian Mokwa, Wodowanie SOŁDKA, 1948. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 46
Ludwik Czaykowski, Chłopiec z żaglówką, lata 1930. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
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s. 71
Piotr Budziszewski, projekt witraża Na wiślanym szlaku II z serii „Spław wiślany w XV w.”, 1991.
Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 72
Zabytkowy model fregaty „Nayade” z końca XVIII wieku. Ze zbiorów NMM. Fot. Dariusz Kula/fotokula.pl
s. 80
Wystawa w Muzeum Wisły w Tczewie. Fot. Wojciech Jóźwiak
s. 84
F. Kostrzewski (rys.), A. Pecque (lit.), Przewoźnicy nadwiślańscy, 1856. Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
s. 88
Naśladowca Bonawentury St. i Jana Peetersów, Pejzaż morski z Jonaszem, II poł. XVII w. Ze zbiorów NMM.
Fot. Ewa Meksiak
s. 92
Model karaki „Piotr z Gdańska” z II poł. XV w., wyk. Jerzy Litwin, 1966. Ze zbiorów NMM.
Fot. Wojciech Jóźwiak
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s. 108
Jacek Malczewski, Portret damy na tle morza, 1915–19. Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
s. 130
„Dar Pomorza” przy gdyńskim nabrzeżu. Fot. Marek Twardowski
s. 153
Piotr Budziszewski, projekt witraża Załadunek z serii „Spław wiślany w XV w.”, 1991. Ze zbiorów NMM.
Fot. Bernadeta Galus
s. 154
Model jednej z faz budowy szwedzkiego galeonu „Vasa” z I poł. XVII w., wyk. Jarosław Kosmalski.
Fot. Dariusz Kula/fotokula.pl
s. 166
Muszla ze sceną Porwania Europy, Francja, po 1830. Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
s. 186
XVIII-wieczny model galeonu „Ofiara Abrahama”. Ze zbiorów NMM. Fot. Dariusz Kula/fotokula.pl
s. 196
Maciej Nehring, „Dar Pomorza” w Antwerpii, 1947. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 230
Janusz Maria Brzeski, Grecka triera z ok. V w. p.n.e., 1952. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 290
Henryk Epstein, Łodzie w porcie, 1930. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 304
Hans Leganger Reusch, Port w Bergen (Port z żaglowcami i łodziami), 1851. Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
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s. 314
Harry Schultz, Spotkanie, przed 1939. Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
s. 322
Władysław Jarocki, Chłopiec kaszubski z okręcikiem, 1924. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 418
Płyty miedziane z wraka Miedziowca, pocz. XV w. Ze zbiorów NMM. Fot. Dariusz Kula/fotokula.pl
s. 430
Beczki z wraka Miedziowca, pocz. XV w. Ze zbiorów NMM. Fot. Dariusz Kula/fotokula.pl
s. 446–447
Theodor Urtnowski, Długie Pobrzeże w Gdańsku, I poł. XX w. Ze zbiorów NMM. Fot. Bernadeta Galus
s. 448–449
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku. Z lewej – Żuraw i Ośrodek Kultury Morskiej, z prawej – Spichlerze na
Ołowiance, statek-muzeum „Sołdek” i prom „Motława”. Fot. Bernadeta Galus
s. 450
Żuraw i Skład Kolonialny, 2010. Fot. Bernadeta Galus
s. 451
Żuraw i Ośrodek Kultury Morskiej, 2014. Fot. Bernadeta Galus
tył okładki
Leon Wyczółkowski, Stary Żuraw, z Teki Gdańskiej, wyd. Aureliusz Pruszyński, Kraków 1909, autolitografia.
Ze zbiorów NMM. Fot. Ewa Meksiak
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