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Fabryka WyrobóW Srebrnych  
karola Filipa Malcza na tle kolekcji Sreber 
MuzeuM WarSzaWy

W księgach inwentarzowych Muzeum Warszawy znajduje się ponad 500 po-
zycji ze srebrami wykonanymi przez warszawskich złotników. Podając tę licz-
bę, trzeba pamiętać, że pod jednym numerem inwentarza może być umieszczo-
nych kilka obiektów – tak dzieje się w  przypadku przedmiotów tworzących 
komplet, w szczególności dotyczy to sztućców; można przywołać choćby przy-
kład zestawu sztućców w kantynie Br. Hempel (MHW 24424/1–162) składające-
go się ze 162 sztuk. Rzeczywista liczba sreber jest więc zdecydowanie większa. 

Ten dość liczny zbiór gromadzony jest od ponad 60 lat. Pierwsze obiekty tra-
fiły do Muzeum w 1953 roku – zakupiono je wówczas poprzez Centralną Komisję 
Zakupów Muzealiów Ministerstwa Kultury i Sztuki ze złomu srebrnego w Wy-
twórni Metali Szlachetnych. Tak ocalały m.in. talerz i  dwa kubki sygnowane 
przez Karola Filipa Malcza. Późniejsze nabytki pochodziły głównie z zakupów 
dokonywanych poprzez Desę, a od lat dziewięćdziesiątych XX wieku z różnych 
domów aukcyjnych działających na terenie Polski oraz od osób prywatnych. 

Już pod koniec lat sześćdziesiątych XX wieku ukształtowała się kolekcja, 
która stała się podstawą do prowadzenia szerszych badań nad dziejami war-
szawskiego złotnictwa. W 1973 roku Muzeum wydało publikację autorstwa 
Haliny Myszkówny1 prezentującą 160 sreber pochodzących z 42 warsztatów. 

1 H. Myszkówna, Srebra warszawskie XVII i XIX wieku w zbiorach Muzeum Historycznego, Warszawa 1973.
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W  katalogu tym, którego opracowanie zostało poprzedzone dogłębnymi 
i żmudnymi kwerendami, oprócz opisów obiektów znalazły się również bar-
dzo interesujące informacje o  warszawskich złotnikach czynnych w  XVIII 
i XIX wieku. Kolejnej porcji wiedzy o warszawskim złotnictwie i  ilustrują-
cych je zbiorach Muzeum Warszawy dostarczyła publikacja PWN tej samej 
autorki wydana w 1979 roku pod jej nowym nazwiskiem Lileyko2. 

Lata sześćdziesiąte ubiegłego stulecia to okres bardzo korzystny dla ko-
lekcji sreber Muzeum Warszawy. Dzięki fachowej opiece kustoszy, ich sze-
rokiej wiedzy oraz przystępnym cenom udało się w  dość krótkim czasie 
zgromadzić wartościowy i  reprezentatywny zbiór3. Późniejsze zmiany na 
rynku antykwarycznym nie ułatwiały zakupów. Tempo rozbudowy kolekcji 
uległo spowolnieniu, m.in. ze względu na wzrastające ceny. Systematycznie, 
w  miarę możliwości finansowych placówki, była ona jednak wzbogacana 
o kolejne obiekty. Przybywały srebra z zakładów, których wyroby były już 
w zbiorach, jak i prace złotników dotychczas niereprezentowanych. Bardzo 
pomyślny dla kolekcji sreber był rok 2015. W  związku z  przygotowaniami 
do nowej wystawy głównej, której częścią będzie gabinet sreber i platerów, 
do zbiorów zakupiono interesujące przykłady warszawskiego złotnictwa. 
Łącznie przybyły 33 nowe obiekty, wśród których znalazł się m.in. bardzo 
atrakcyjny empirowy samowar znakowany przez Sukcesorów Karola Jerze-
go Lilpopa, wazy do zupy Jana Jerzego Bandaua i prace warsztatów dokumen-
towane dotąd nielicznymi wyrobami, na przykład Karola Wehdlla, I. Chro-
meckiego, Marcina i  Jana Jerzego Holkego, Ludwika Nasta syna, Wojciecha 
Birkowskiego. Obiekty te wzmocniły ogólny, konsekwentnie budowany od 
szeregu lat profil kolekcji muzealnej. Głównym zamierzeniem osób opieku-
jących się tym zbiorem, przy czym szczególnie należy wymienić tu nazwisko 
Haliny Lileyko, kształtującej jego oblicze do końca lat osiemdziesiątych XX 
wieku, a później m.in. Elżbiety Piwockiej, było stworzenie kolekcji, która za-
prezentuje losy i  warsztatowe uwarunkowania warszawskiego złotnictwa. 
W  rezultacie tych wieloletnich zabiegów w  2016 roku w  Muzeum znalazły 
się dzieła pochodzące z 82 warsztatów. Ukazują one rozwój warszawskiego 
rzemiosła złotniczego od ostatniej ćwierci XVIII wieku po lata osiemdzie-
siąte wieku XX. Niekiedy są to pojedyncze wyroby, a  czasem dysponujemy 
szerszym zespołem prac danego wytwórcy. Gromadzenie warszawskich sre-
ber, tak by stanowiły one jak najbardziej reprezentatywny zbiór dokumen-
tujący tę dziedzinę rzemiosła artystycznego, jest zadaniem wymagającym 
cierpliwości i uwagi, siłą rzeczy rozłożonym na lata. Bardzo dużą przeszko-
dą są oczywiście ceny, osiągające dziś wysoki poziom. Głównym problemem 
jest jednak niewielka liczba przedmiotów zachowanych do naszych czasów. 
Kataklizmy dziejowe dotykające Warszawę – głównie II wojna światowa – 
a  także traktowanie sreber jako swoistej inwestycji kapitału, którą zawsze 

2 H. Lileyko, Srebra warszawskie w  zbiorach Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, Warszawa 1979. 
Halina Myszkówna zmieniła nazwisko na Lileyko po zamążpójściu.

3 K. Żmuda-Liszewska, Zasłużeni, „Almanach Muzealny”, 2010, t. 6, s. 500.
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można było „odmrozić” w razie pogorszenia sytuacji finansowej posiadacza, 
spowodowały, że obecnie mamy do czynienia jedynie z okruchami tego, co 
funkcjonowało niegdyś na lokalnym rynku. Ten stan rzeczy powoduje, że 
zazwyczaj udaje się nam pozyskać do zbiorów jedynie pojedyncze wyroby 
z większych niegdyś, a obecnie rozproszonych lub częściowo zniszczonych 
zestawów. Ponadto nie wszystkie z  ocalałych sreber przetrwały w  dobrym 
stanie. W  przypadku wielu warsztatów, zwłaszcza działających w  XVIII 
i w pierwszym trzydziestoleciu XIX wieku, nawet te nie w pełni zachowane 
wyroby stanowią dla muzeum cenną pamiątkę. Wtedy cieszy odnalezienie 
nawet pojedynczego przedmiotu, choćby łyżki, która dziś jest jedynym śla-
dem działalności jej twórcy, jaki odnotować możemy w zbiorach4. Najbardziej 
typową sytuacją w kolekcji jest reprezentowanie danego wytwórcy poprzez 
trzy do dziesięciu jego prac. Liczba ta, w zestawieniu z tym, że Muzeum po-
siada jedną z największych kolekcji warszawskich sreber, oddaje złożoność 
problemu gromadzenia tego typu wyrobów – zwłaszcza uwzględniając fakt, 
iż Warszawa od drugiej połowy XVIII wieku należała do najważniejszych 
w Polsce ośrodków sztuki złotniczej. Jeśli chodzi o charakter zgromadzonych 
prac, to w zdecydowanej większości należą one do zastawy stołowej, mamy 
również sporo lichtarzy. W  ogólnym zestawieniu przedmioty te, zgodnie 
z  ideowymi założeniami kolekcji, obrazują najbardziej charakterystyczne 
zjawiska i przemiany stylistyczne zachodzące w warszawskim złotnictwie. 

W kilku przypadkach Muzeum dysponuje znaczniejszą liczbą wyrobów 
danego złotnika, co pozwala bliżej przyjrzeć się również działalności kon-
kretnego twórcy. W  drugiej ćwierci XIX wieku w  Warszawie zaczęły po-
wstawać większe wytwórnie sreber i to głównie ich wyroby w szerszym za-
kresie są prezentowane w zbiorach. Palmę pierwszeństwa dzierży zakład Ka-
rola Filipa Malcza. Przedmioty sygnowane znakiem imiennym tego złotnika 
wpisane są pod 64 numerami inwentarzowymi i liczą ogółem (uwzględniając 
zestawy) 75 sztuk. Po przejęciu fabryki Malcza w  1864 roku przez Augusta 
Teodora Wernera (bratanka jego żony) nowy właściciel do roku 1871 stosował 
nadal cechę Malcza, zaś jego znak firmowy – kotwicę w owalu – wybijano do 
1939 roku5. Tak znakowanych sreber, powstałych od roku 1864 do pierwszych 
lat XX wieku znajduje się w muzeum 35 sztuk (24 numery inw.). Zgromadze-
nie szerszego zespołu dzieł Malcza i Wernera było możliwe dzięki dość czę-
stemu ich pojawianiu się na rynku antykwarycznym. Ta względnie duża do-
stępność w porównaniu z pracami innych złotników warszawskich wynika 
ze skali działań zakładu. Malcz był właścicielem największej i  najpopular-
niejszej fabryki sreber funkcjonującej od lat trzydziestych do sześćdziesią-
tych XIX wieku. Muzeum stara się wciąż powiększać zespół obiektów z  tej 

4 Z takim przypadkiem mamy do czynienia, jeśli chodzi o złotnika Józefa Goldtheilda, reprezentowanego 
w  zbiorach muzealnych chochelką z  dwuzłotową monetą z  okresu powstania listopadowego  
(MHW 16740). Pojedyncze wyroby reprezentują również na przykład złotników: monogramistę ASW 
(Antoni Schönmetzel?) – waza do zupy (MHW 1561), Bachmana – misa (MHW 714), Karola Gerna – imbryk 
(MHW 24555/a–b).

5  R. Bobrow, Srebra warszawskie 1851–1939, Warszawa 1997, s. 125.
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wytwórni (na przykład w 2015 roku zakupiono pięć prac). Nie decyduje o tym 
oczywiście argument dostępności na rynku, chociaż to oczywiście ułatwia 
zadanie, ale fakt, że Malcz należał do grona najwybitniejszych złotników6, 
którego twórczość w dużej mierze kształtowała ówczesne oblicze warszaw-
skiego rzemiosła i przemysłu w zakresie wytwórczości wyrobów ze srebra.

Wśród obiektów z  fabryki Malcza w  zbiorach Muzeum Warszawy znaj-
dują się, poza dwiema plakietkami wotywnymi, tylko wyroby świeckie. Są 
to przede wszystkim naczynia stołowe: półmiski, koszyki, patery, cukier-
nice, solniczki, sztućce, imbryki, dzbanek do kawy, buliera, taca. Posiada-
my również dzban i  misę toaletową, świeczniki, kandelabry, objaśniacz do 
świec, igielnik i oprawę szczoteczki do zębów. Pod względem różnorodności 
wyrobów jest to więc zbiór interesujący, ukazujący szeroki asortyment pro-
duktów oraz możliwości techniczne warsztatu. Niestety nieliczne są w nim 
reprezentowane przedmioty ekskluzywne, wykonane na szczególne zamó-
wienie, dla zamożnej klienteli. Do tej kategorii można zaliczyć dwa kandela-
bry (MHW 17582/1–2) oraz bulierę (MHW 17382). Poszukując obecnie wyro-
bów sygnowanych przez Malcza, koncentrujemy się szczególnie na tej słabo 
reprezentowanej kategorii. W roku 2016 udało nam się tę lukę uzupełnić i to 
z nawiązką. Do zbiorów zakupiono, przy dofinansowaniu Ministerstwa Kul-
tury i  Dziedzictwa Narodowego, komplet śniadaniowy złożony z  imbryka, 
dzbanka, cukiernicy, mlecznika i  paterki (MHW 29507/1–5, ryc. 1). Zestaw 
ten jest wyjątkowy ze względu na kunsztowną formę, liczbę zachowanych 
elementów, a przede wszystkim atrybucję – jest on bowiem identyfikowany 
z majstersztykiem7 wykonanym w zakładzie Karola Malcza około 1860 roku 

6  J. Samek, Polskie złotnictwo, Wrocław 1988, s. 222.
7 Praca czeladnika wyzwalającego się na mistrza.

1 August Teodor Werner, Komplet śniadaniowy, srebro, kość słoniowa, repusowanie, odlewanie, cyze-
lowanie, złocenie, Warszawa, ok. 1860, ze zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 29507/1–5,  
fot. Igor Oleś, Adrian Czechowski / August Teodor Werner, breakfast set, silver, ivory, embossed, cast, 
engraved, gilded, Warszawa, ca. 1860, the Museum of Warsaw collection, MHW 29507/1-5, photo. Igor 
Oleś, Adrian Czechowski
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przez Augusta Teodora Wernera. Komplet do tej pory był w posiadaniu ro-
dziny spadkobierców Wernera. Jest to pierwsze dzieło warszawskiego złot-
nika o takim charakterze, które znalazło się w zbiorach publicznych. 

Muzeum Warszawy, jak już wspomniałam, stara się tworzyć i  rozbu-
dowywać swoją kolekcję w  taki sposób, by w  jak najpełniejszym zakresie 
ilustrowała dzieje warszawskiego złotnictwa. Uzupełnienie kolekcji o  maj-
stersztyk Augusta Teodora Wernera znakomicie spełnia ten cel, zwiększając 
walory naukowe kolekcji oraz unaoczniając kunszt zawodowy znaczącego 
warszawskiego złotnika. W historii pojedynczego zakładu dzieło to stanowi 
łącznik między dwoma okresami jego rozwoju. 

O losach jego właścicieli i prowadzonej przez nich firmy możemy się do-
wiedzieć z nielicznych wzmianek w ówczesnej prasie, z kalendarzy i infor-
matorów, akt stanu cywilnego parafii ewangelicko-augsburskiej oraz akt 
notarialnych. Niestety zniszczenia zasobów archiwalnych miasta w  czasie 
II wojny światowej nie pozwalają na odtworzenie wielu ważnych wątków. 
Dzięki badaniom Haliny Lileyko, a także Ryszarda Bobrowa udało się jednak 
zgromadzić sporo cennych informacji. 

Założyciel zakładu Karol Filip Malcz urodził się 10 sierpnia 1797 roku w War-
szawie8. Jego ojcem był pochodzący z miasteczka Lommatzsch w Saksonii lekarz 
Konstanty Bogumił Malcz, matką Anna Dorota z domu Bandau9, córka Jana Je-
rzego Bandaua. Ojciec Anny Doroty był jednym z najwybitniejszych złotników 

8 S. Werner, Korzenie, Warszawa 2009, s. 53.
9 S. Łoza, Rodziny polskie pochodzenia cudzoziemskiego osiadłe w Warszawie i okolicach, t. 1, Warszawa 

1932, s. 90.

2 Karol Filip Malcz, buliera, srebro 
wybijane, sztancowane, odlewane, 
drewno czernione, Warszawa, lata 
30. XIX w.,  ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, MHW 2638/a-c, fot. 
Digital Center, Muzeum Warszawy /  
Karol Filip Malcz, tea urn, struck 
silver, stamped, cast, blacked 
wood, Warszawa, 1830s, the Mu-
seum of Warsaw collection, MHW 
2638/a-c, photo. Digital Center,  
the Museum of Warsaw
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warszawskich10 działających w  drugiej połowie XVIII i  na początku XIX wie-
ku. Prowadził on, jak na standardy epoki, bardzo duży warsztat, w którym za-
trudniał 13 pracowników11. Niewątpliwie dziadek miał wpływ na wybór drogi 
życiowej Karola, który po stracie rodziców12 prawdopodobnie znalazł się pod 
jego opieką i uczył się złotnictwa w prowadzonym przez niego zakładzie. Ban-
dau zmarł około 1816 roku, a w roku 1818, w sierpniu13, Malcz już jako czeladnik 
wyruszył na wędrówkę, która miała podnieść jego umiejętności zawodowe. 
Podróżował po Niemczech, Austrii, Węgrzech (skąd przybył do Warszawy dzia-
dek Bandau), Włoszech, Francji, Anglii i Holandii, „pracując wszędzie po celniej-
szych warsztatach i chlubne zyskując sobie świadectwo”14. Z wyprawy tej, która 
trwała aż dziewięć lat, powrócił nie tylko ze znakomicie opanowanym warszta-
tem złotniczym i wiedzą na temat bieżących trendów zdobniczych, ale również 
z dobrą znajomością kilku języków. Czytając krótkie życiorysy Malcza, zamiesz-
czone po jego śmierci w 1867 roku w „Tygodniku Ilustrowanym” i „Opiekunie 
Domowym”, można odnieść wrażenie, że te wyjątkowe zdolności lingwistyczne 
wzbudzały u współczesnych tyleż uznania, co jego talent złotniczy. Malczowi, 
człowiekowi rzutkiemu, aktywnemu, ciekawemu świata, posługiwanie się języ-
kiem niemieckim, francuskim, włoskim, angielskim, węgierskim, hiszpańskim 
i rosyjskim niewątpliwie ułatwiało osiągnięcie zamierzonych celów. 

10 W zbiorach posiadamy 17 prac pochodzących z warsztatu Jana Jerzego Bandaua. Ich proste, wyważone 
i klarowne formy świadczą o dużym talencie ich twórcy.

11 H. Lileyko, Srebra..., s. 54.
12 Ojciec Karola zmarł w 1809, matka w 1811 roku.
13 L. Jenike, Karol Malcz, „Tygodnik Ilustrowany”, 1867, nr 398, s. 219
14 Tamże, s. 219.

3 Karol Filip Malcz, buliera, srebro 
wybijane, moletowane, sztancowane, 
odlewane, Warszawa, lata 30. XIX w., 
ze zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 
17382/a–b, fot. Digital Center, Muzeum 
Warszawy / Karol Filip Malcz, tea urn, 
struck silver, knurled, stamped, cast, 
Warszawa, 1830s, the Museum of War-
saw collection, MHW 17382/a-b, photo. 
Digital Center, the Museum of Warsaw
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W Warszawie Malcz znalazł się w grudniu 1827 roku, a już w następnym 
roku zdążył wykonać majstersztyk w zakładzie „pani Schwartz”15 i otworzyć, 
przy finansowej pomocy brata16, zakład złotniczy w domu Celińskiego na Kra-
kowskim Przedmieściu17 pod numerem hipotecznym 448. Warsztat ten mu-
siał szybko zyskać popularność i stał się na tyle stabilnym przedsięwzięciem, 
że po niespełna dwóch latach jego działalności, w  październiku 1830 roku, 
w „Kurierze Warszawskim” Malcz zawiadamiał, iż „przeniósł swoie fabrykę 
i handel […] do własnego domu na Krakowskiem Przedmieściu Nr 378 naprze-
ciw Poczty”18. Można przypuszczać, że zakup kamienicy, w której przez na-
stępne 30 lat funkcjonowała pracownia złotnicza i sklep, sfinansowany został 
przy udziale pieniędzy pochodzących z posagu Rozyny Karoliny Werner19, 
którą Karol poślubił 25 lipca 1829 roku20. W każdym razie jako właściciele po-
sesji wymienieni byli obydwoje małżonkowie21. W 1835 roku Malcz dokupił 
jeszcze jedną, sąsiadującą z  posiadaną posesją kamienicę pod numerem hi-
potecznym 37722. Niewątpliwie Malcz wykazywał się dużymi zdolnościami do 
interesów i był osobą przedsiębiorczą. Jego majątek szybko wzrastał, sukcesy 

15 O pani Schwartz pisze Jenike w artykule z 1867 roku. Autor w ten sposób określił Annę Reginę Schwartz 
z  domu Gudatz, która po śmierci męża stała się właścicielką warsztatu złotniczego. Uwzględniając 
jednak datę śmierci Jana Macieja Schwartza – 21 października 1828 roku – należy raczej przyjąć, że to 
u tego wybitnego warszawskiego złotnika Malcz wykonał pracę mistrzowską.

16 Mowa tu o Janie Fryderyku Wilhelmie Malczu, znanym warszawskim lekarzu i społeczniku, autorze 35 
publikacji o treści lekarskiej, ekonomicznej i społecznej. 

17 L. Jenike, Karol Malcz.., s. 219.
18 „Kurier Warszawski”, 1830, nr 275, s. 1438.
19 Rozyna Karolina (1804–1891) była córką Samuela Fryderyka Wernera, osiadłego w Warszawie w 1791 

roku fabrykanta mydła.
20 S. Werner, Korzenie..., s. 53.
21 J. Kaczanowski, Kalendarzyk informacyjny, Warszawa, 1839, s. 126.
22 E. Kędzierska, Warszawska wytwórnia sreber Karola Filipa Malcza, „Ikonotheka”, 1991, t. 4, s. 8.

4 Karol Filip Malcz, solniczka, srebro wybi-
jane, sztancowane, odlewane, moletowane, 
złocone, Warszawa, lata 30. XIX w., ze 
zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 17371, 
fot. Digital Center, Muzeum Warszawy / 
Karol Filip Malcz, salt cellar, struck silver, 
stamped, cast, knurled, gilded, Warszawa, 
1830s, the Museum of Warsaw collection, 
MHW 17371, photo. Digital Center, the Muse-
um of Warsaw
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zawodowe szły w parze z zamożnością i jak podano w „Opiekunie Domowym”, 
„Był czas, że zwano Karola Malcza w Warszawie milionerem”23. 

Nie mamy informacji, ile osób zatrudniano w  Fabryce Wyrobów Srebr-
nych w latach trzydziestych XIX wieku. Wszystko jednak wskazuje na to, że 
Malcz dążył do stworzenia dużej pracowni. Potwierdzeniem jej rosnącego 
statusu jest obecność nazwiska Malcza wśród nazwisk właścicieli „celniej-
szych zakładów rękodzielniczych w Warszawie”, którzy w 1837 roku w salach 
Resursy Kupieckiej zaprezentowali swe wyroby przy okazji uczty wydanej 
na cześć Rzeczywistego Radcy Stanu Bołgowskiego obejmującego urząd dy-
rektora Przemysłu i Kunsztów w Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych24. 
W  1839 roku fabryka Malcza znalazła się w  „Wykazie główniejszych fabryk 
w  Warszawie” zawartym w  Kalendarzyku informacyjnym S. Kaczanowskie-
go25. W sprawozdaniu z Wystawy Płodów Przemysłu Krajowego z 1841 roku 
opublikowanym w  „Bibliotece Warszawskiej” podano, że zakład Malcza „50 
robotnikom daje chleb i  zatrudnienie”26. O  takiej samej liczbie pisał w  1848 
roku Sobieszczański27, natomiast w 1856 pracowało w nim 46 osób28. 

W  zachowanych materiałach brakuje informacji o  sposobie organizacji 
produkcji w fabryce Malcza. Przy tak znacznym, jak na warunki warszawskie, 
zatrudnieniu praca w zakładzie z pewnością musiała podlegać pewnej specjali-

23 A.M., Karol Malcz, „Opiekun Domowy”, 1867, nr 38, s. 306.
24 „Korespondent”, 1837, nr 323, s. 1.
25 J. Kaczanowski, Kalendarzyk..., s. 96.
26 Wyciąg z raportu komitetu o wystawie roku 1841, „Biblioteka Warszawska”, 1842, t. 1, s. 331; taką liczbę 

zatrudnionych podano również w „Gazecie Rządowej Królestwa Polskiego”, 1842, nr 123, s. 920.
27 F.M. Sobieszczański, Rys historyczno-statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych 

czasów aż do 1847 roku, Warszawa 1848, s. 403.
28 H. Lileyko, Złotnicy warszawscy. Karol Filip Malcz, „Art & Bussines”, 1997, nr 11, s. 75.

5 Karol Filip Malcz, cukiernica, srebro 
wybijane, sztancowane, moletowane, 
Warszawa, ok. 1835, ze zbiorów Muze-
um Warszawy, MHW 16688, fot. Digital 
Center, Muzeum Warszawy / Karol 
Filip Malcz, sugar-bowl, struck silver, 
stamped, knurled, Warszawa, ca. 1835, 
the Museum of Warsaw collection,  
MHW 16688, photo. Digital Center,  
the Museum of Warsaw
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zacji. Malcz, jako skuteczny i zapobiegliwy przedsiębiorca, niewątpliwie zadbał 
o  jej wydajność. Przypuszczalnie srebrne wyroby nie były tu wykonywane od 
początku do końca przez jedną osobę, tak jak to odbywało się w warsztatach rze-
mieślniczych, lecz pracę dzielono na etapy przydzielone poszczególnym osobom. 
Z zachowanych obiektów wiemy, że Malcz nie wytwarzał przedmiotów seryjnie, 
stosował jednak w swych wyrobach mechanicznie powielane elementy, takie jak 
moletowane taśmy, sztancowane nakładki, a także części odlewane i montowane 
do różnych przedmiotów (nóżki, uchwyty). Zatrudniał ponadto specjalistów, na 
przykład w 1854 u Malcza mieszkał i pracował grawer i rytownik Hipolit Styffi29. 
W zakładzie działała walcownia obracana maneżem i tokarnie30. 

Z  relacji zamieszczanych przez współczesnych wynika, że sam właściciel, 
poza zarządzaniem firmą, był również głównym projektantem. Jenike we 
wspomnieniu o  Karolu Malczu napisał: „Wszystkie rzeźby zdobiące jego wy-
roby, wszystkie wzory do cyzelowania i  rycia, wszystkie pomysły do nowych 
kształtów, czyli tak zwanych fasonów, on sam własnoręcznie rysował [...]”31. 
I choć słowa te są zapewne przesadzone, należy przyjąć, iż to gust i talent Mal-
cza nadawały artystyczny wyraz przedmiotom wychodzącym z jego pracowni. 
Zaś w przypadku ważniejszych zamówień angażował się on osobiście w ich wy-
konywanie. Przy czym, jak wynika z zachowanych obiektów, Malcz przy pro-
jektowaniu „fasonów” chętnie sięgał po wzory podpatrzone za granicą. Potrafił 
jednak twórczo je wykorzystać i umiejętnie skomponować, kreując przedmioty 
o spójnej, wyrazistej formie. 

W jego wyrobach kupujący cenili szczególnie nadążanie za trendami zmie-
niającej się mody. W wielu wzmiankach o zakładzie Malcza przewijała się infor-
macja o jego podróżach zawodowych. O wyjazdach do Paryża, Londynu i Wied-

29 Tamże.
30 R. Bobrow, Srebra..., s. 125.
31 L. Jenike, Karol Malcz..., s. 219.

6 Karol Filip Malcz, kosz, srebro wybijane, sztancowane, wycinane, grawerowane, Warszawa, koniec 
lat 30. XIX w., ze zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 26842, fot. Digital Center, Muzeum Warszawy / 
Karol Filip Malcz, basket, struck silver, stamped, cut-out, engraved, Warszawa, late 1830s, the Muse-
um of Warsaw collection, MHW 26842, photo. Digital Center, the Museum of Warsaw
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nia pisał ogólnie Jenike32. Sobieszczański wspominał o zwiedzaniu „najznakomit-
szych wystaw w Europie”33, zaś Miastkowski w sprawozdaniu z Wystawy Prze-
mysłu Krajowego w roku 184534 podał konkretną informację o obejrzeniu przez 
Malcza Wystawy Paryskiej w  1844 roku35. Ciągła ruchliwość Malcza, dbałość 
o rozwój, poszukiwanie nowości na rynku wyrobów rzemieślniczych i przemy-
słowych przekładały się na atrakcyjną i stale aktualizowaną ofertę jego zakładu. 

Atut ten, w połączeniu dużą różnorodnością asortymentu, a także „dobroć 
wyrobów, często nawet piękny gust w wyrobie, umiarkowane ceny, punktual-
ność w wykonaniu obstalunków, a przede wszystkim sumienność w każdym 
zdarzeniu – zjednały rozgłośną sławę tak Malczowi, jak jego fabryce”36.

W informacjach z epoki o wytwórni i wyrobach Malcza przewijało się wy-
raźnie okazywane uznanie dla jego pracy. Za srebra37 prezentowane na Wy-
stawie Przemysłu Krajowego w 1838 roku otrzymał medal srebrny I klasy38. 
W relacjach z kolejnych wystaw w 1840 i 1845 roku Malcz chwalony był za to, 
że „w  wyrobach swoich to zrobić umiał, że wartość materiału obrobionego 
przezeń jest prawie dwa do trzech razy wyższa”39, a kolejny recenzent pisał, iż 

32 Tamże.
33 F.M. Sobieszczański, Rys historyczno-statystyczny..., s. 403.
34 F. Miastkowski, Rzut oka na wystawę płodów przemysłu krajowego 1845 r., „Biblioteka Warszawska”, 

1845, t. 4, s. 606.
35 Chodzi o odbywającą się od 1 maja do 30 czerwca 1844 roku na Polach Elizejskich wystawę, na której 

prezentowano wyroby krajowego przemysłu i rzemiosła. Wystawy tego typu odbywały się w Paryżu 
cyklicznie od 1819 roku.

36 A.M., Karol Malcz ..., s. 306.
37 Wystawił wówczas świeczniki, tacę, samowar, czarkę, imbryk do herbaty i kawy, mlecznik, cukiernicę, 

koszyk do ciasta, maszynkę do kawy.
38 „Wiadomości Handlowe i Przemysłowe”, 1840, nr 372, s. 1548.
39 „Korespondent Handlowy, Przemysłowy i Rolniczy”, 1841, nr 10, s. 1.

7 Karol Filip Malcz, para solniczek, srebro wybijane, odlewane, złocone, Warszawa, lata 30./40. XIX w., 
ze zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 2167/1–2, fot. Digital Center, Muzeum Warszawy / Karol Filip 
Malcz, pair of salt cellars, struck silver, cast, gilded, Warszawa, 1830s-1840s, the Museum of Warsaw 
collection, MHW 2167/1-2, photo. Digital Center, the Museum of Warsaw
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ze względu na gust i wykończenie srebrom jego należy przyznać pierwszeń-
stwo przed innymi40. Pierwszeństwo wśród warszawskich złotników przy-
znawał Malczowi również Sobieszczański41.

W  1866 roku, jeszcze za życia Malcza, ale już po przejęciu jego firmy przez 
bratanka, w „Kłosach” w notatce opisującej m.in. kamienicę złotnika była mowa 
o  jego „chlubnym i  zasłużonym” rozgłosie i  „powszechnym zaufaniu”, które to 
niewątpliwie sprawiały, że „rodziny nasze zaopatrywał w srebra domowe, a żad-
na wyprawa, czy to bogatsza, czy skromniejsza, bez sreber Malcza obyć się nie 
mogła”42. Popyt na wyroby Malcza był więc duży. Krąg klientów jego sklepu roz-
szerzał się dzięki przystępnym, dobrze skalkulowanym cenom, jakości wyrobów 
oraz dostosowaniu asortymentu do różnego statusu majątkowego kupujących. 
Można było u niego nabyć „od skromnych łyżeczek do kawy, aż do wspaniałych 
zastaw stołowych i kandelabrów bogatych”43. „Przy tym wybór musiał być satys-
fakcjonujący, skoro kto zapuścił ciekawe oko w głąb długiego i słabo oświetlone-
go sklepu, ten widział nagromadzony tam ogrom przeróżnych wyrobów [...]”44.

Na tle takiego bogactwa towaru sam sklep, w którym były one sprzedawane, 
przedstawiał się bardzo skromnie – jego okno wystawowe i wnętrze opisywano 
bowiem jako proste i staroświeckie45. Złotnik w tej kwestii nie szedł za nowinka-
mi, renoma, którą zdobył, zwalniała go od potrzeby unowocześniania magazynu. 

Pasmo sukcesów i powszechna przychylność warszawiaków nie uchroniły 
jednak Malcza od problemów finansowych, które nastąpiły w  latach sześć-

40 F. Miastkowski, Rzut oka...., s. 606.
41 F.M. Sobieszczański, Rys..., s. 403.
42 Domy rozebrane na Krakowskim-Przedmieściu, w Warszawie, „Kłosy”, 1866, nr 69, s. 193.
43 A.M., Karol Malcz..., s. 306.
44 Tamże.
45 Tamże, s. 305.

8 Karol Filip Malcz, para lichtarzy, 
srebro sztancowane, wyoblone, 
Warszawa, ok. 1840, ze zbiorów 
Muzeum Warszawy, MHW 19140/1-2,  
fot. Digital Center, Muzeum 
Warszawy / Karol Filip Malcz, pair 
of candle holders, silver stamped, 
rounded, Warszawa, ca. 1840, the 
Museum of Warsaw collection, 
MHW 19140/1-2, photo. Digital  
Centre, the Museum of Warsaw
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dziesiątych, a o których enigmatycznie napisano, że „nie on jednak temu był 
winien”46. Dużym ciosem dla złotnika była decyzja administracyjna o wybu-
rzeniu w 1864 roku domów (od numeru hipotecznego 371 do 385) na Krakow-
skim Przedmieściu w celu poszerzenia mocno zwężonej w tym miejscu ulicy. 
To właśnie w pasie tej ciasnej zabudowy mieściły się dwie kamienice Malcza. 
Złotnik musiał zlikwidować zakład oraz sklep, który funkcjonował tutaj od 
33 lat, i znaleźć dla nich nowe miejsce. Szóstego marca 1863 roku Malcz donosił 
szanownej publiczności, iż „cały zakład swój wyrobów srebrnych i złoconych 
[...] przeniesie czasowo, a mianowicie z początkiem Kwietnia, do domu Wgo 
Emmel No 1350 przy ulicy Mazowieckiej, obok gmachu Towarzystwa Kredy-
towego Ziemskiego”47. W  następnym roku sklep mieścił się na Krakowskim 
Przedmieściu (numer hipoteczny 412a), w domu Karola Beyera48. 

W  1864 roku Malcz podjął decyzję o  przekazaniu swojej firmy Augusto-
wi Teodorowi Wernerowi. Nowy właściciel, skoligacony z rodziną Malczów, 
był związany zawodowo z wytwórnią i z jej właścicielem. Od końca lat pięć-
dziesiątych pracował jako kierownik zakładu49, tutaj wykonał swoją pracę 
mistrzowską. Przejmując Fabrykę Wyrobów Srebrnych Malcza, znał więc jej 
specyfikę, sposób działania oraz stosowane wzornictwo. Miał również świa-
domość renomy, jaką cieszyła się wśród klientów. To zapewne dlatego, konty-
nuując jej działalność, w pierwszych latach nie zmieniał znaków wybijanych 
na srebrach, a w reklamach zamieszczanych w prasie jeszcze w latach osiem-
dziesiątych powoływał się na nazwisko poprzedniego właściciela50. 

46 Tamże, s. 306.
47 „Kurier Warszawski”, 1863, nr 53, s. 250.
48 „Kurier Warszawski”, 1865, nr 125, s. 590.
49 H. Lileyko, Srebra..., s. 76.
50 Warszawski Rocznik Adresowy, Warszawa 1880, s. 203.

9 Karol Filip Malcz, mlecznik, 
srebro sztancowane, wybijane, 
drewno czernione, Warszawa, lata 
40. XIX w., ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, MHW 17055, fot. Digital 
Center, Muzeum Warszawy /
Karol Filip Malcz, milk jug, silver 
stamped, struck, blacked wood, 
Warszawa, 1840s, the Museum of 
Warsaw collection, MHW 17055, 
photo. Digital Center, the Museum 
of Warsaw
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Malcz po wycofaniu się z  prowadzenia fabryki nadal pozostawał aktyw-
nym członkiem zgromadzenia złotników i  jubilerów – w  186551 i  186752 roku 
był jego podstarszym. Zmarł 15 marca 1867 roku w Ozorkowie pod Łodzią53.

Malcz prowadził swój zakład w  Warszawie przez 36 lat. Jego działalność 
zawodowa zakreślona była na szeroką skalę. Pozostawił po sobie opinię uta-
lentowanego, odpowiedzialnego i pracowitego złotnika. Srebra z jego zakładu 
zdobiły liczne domy warszawiaków. Ich „dobroć” zyskała mu uznanie również 
daleko poza granicami miasta. Duża skala produkcji sreber oraz ich jakość 
sprawiły, że spora część dzieł Malcza przetrwała do dziś, należy sobie jednak 
zdawać sprawę, że znaczna ich liczba przepadła.

Zespół wyrobów Malcza w  kolekcji sreber Muzeum Warszawy pochodzi 
z całego okresu jego pracy twórczej, co pozwala na prześledzenie większości 
przemian stylistycznych, jakie zachodziły w fabryce, a w szerszym aspekcie 
w złotnictwie warszawskim od początków lat trzydziestych po lata sześćdzie-
siąte XIX wieku. Malcz, ze swą pozycją złotnika otwartego na zmiany, obezna-
nego z europejskimi nowościami oraz cechującą go wrażliwością estetyczną, 
był niewątpliwie twórcą, którego dzieła inspirowały lokalnych złotników.

W chwili założenia przez Malcza zakładu w Warszawie modne były srebra 
utrzymane w stylu empirowym. Estetyka ta dominowała do połowy lat trzy-
dziestych XIX wieku, ustępując następnie stylom historycznym. Przemiany 
zachodzące w twórczości Malcza odpowiadają ogólnym tendencjom panują-
cym na warszawskim rynku złotniczym. W najwcześniejszych jego pracach 

51 Kalendarz Polski Ilustrowany na rok 1865, Warszawa 1865, s. 42.
52 Kalendarz Polski Ilustrowany na rok 1867, Warszawa 1867, s. 58.
53 H. Myszkówna, Srebra warszawskie..., s. 40.

10 Karol Filip Malcz, pucharek, srebro wybijane, 
sztancowane, grawerowane, złocone, Warsza-
wa, 1852-1862, ze zbiorów Muzeum Warszawy, 
MHW 19693, fot. Digital Center, Muzeum Warsza-
wy / Karol Filip Malcz, cup, struck silver, stam-
ped, engraved, gilded, Warszawa, 1852-1862, 
the Museum of Warsaw collection, MHW 19693, 
photo. Digital Center, the Museum of Warsaw
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odnaleźć można cały zespół motywów zdobniczych charakterystycznych dla 
empire’u, m.in.: uskrzydlone lwie łapy, delfiny, łabędzie, głowy zwierzęce, 
palmety, rozety, lancetowate liście, ornamenty ciągłe złożone z  wici roślin-
nych czy stylizowanego kimationu lesbijskiego. Charakterystyczną cechą 
empirowych sreber było również zestawianie ze sobą, na zasadzie kontrastu, 
wypolerowanych, lśniących powierzchni z elementami dekoracyjnymi w po-
staci półplastycznych plakietek, taśm czy pełnoplastycznych trzonów, nóżek, 
dziobków imbryków. Tak kształtowane wyroby powstawały w  wielu war-
szawskich warsztatach, na przykład Tomasza Klimaszewskiego, Jana Macieja 
Schwartza, Emila Radkego, Stanisława Plewińskiego, Augusta Wolkiewicza. 
W zbiorach posiadamy wyroby wymienionych złotników, co pozwala na osa-
dzenie działań Malcza w szerszym kontekście prac innych twórców czynnych 
w trzecim dziesięcioleciu XIX wieku. Empirowe srebra Malcza wskazują na 
wysoki poziom techniczny zakładu oraz zdolności kompozycyjne jego właś-
ciciela. Srebra z tego okresu odznaczają się znakomitym wyczuciem propor-
cji, są stonowane w swej dekoracyjności, mają rozmieszczone w przemyślany 
sposób i współgrające z całością elementy zdobnicze. W wielu jego wyrobach 
akcent jest położony na lśniących powierzchniach wypolerowanego srebra, 
dzięki czemu zostaje wydobyty układ harmonizujących ze sobą brył. W tych 
kompozycjach wąskie taśmy dekoracyjne obiegają brzegi naczyń, dopełniając 
i uczytelniając ich granice, a plastyczne uchwyty czy nóżki stanowią jedynie 
dyskretne uzupełnienie wyrazistej sylwetki przedmiotu. Tak ukształtowana 
została na przykład buliera (MHW 2638, ryc. 2) z imbrykiem o spłaszczonym, 
cylindrycznym brzuścu, z pałąkiem z czernionego drewna oraz podgrzewa-
czem w  kształcie stylizowanych zwierzęcych łap wspartych na trójbocznej 

11 Karol Filip Malcz, lichtarze, srebro 
sztancowane, Warszawa, 1855 i 1866, 
ze zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 
16564/1–2 i MHW 16565/1–2, fot. Digital 
Center, Muzeum Warszawy / Karol Filip 
Malcz, pair of candle holders, silver 
stamped, Warszawa, 1855 and 1866, the 
Museum of Warsaw collection, MHW 
16564/1-2 and MHW 16565/1-2, photo. 
Digital Center, the Museum of Warsaw
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podstawie. Oszczędny w  wyrazie, mimo bardziej rozbudowanej empirowej 
dekoracji, jest imbryk o  numerze inwentarzowym MHW 25139. Jego stopę 
oraz górną krawędź owalnego, spłaszczonego brzuśca oraz wylewu obiegają 
moletowane (wytłaczane) taśmy. Dziobek zdobi pełnoplastyczna głowa zwie-
rzęca, pokrywę zaś różany wianuszek54. Spośród budowanych w taki sposób 
przedmiotów najbardziej ozdobny charakter ma buliera o numerze inwenta-
rzowym MHW 17382, ryc. 3. W jej przypadku elementy pełnoplastyczne i re-
liefowe zaczynają się wysuwać na pierwszy plan, choć nie dominują jeszcze 
nad wyraziście wykreślonym profilem bryły. Wśród empirowych obiektów 
ze zbiorów Muzeum Warszawy szczególnie atrakcyjnie prezentuje się taca 
o numerze inwentarzowym MHW 16180. Zwraca ona uwagę pokaźnymi roz-
miarami (53 x 74 cm) i efektownymi, doskonale wpisującymi się w jej struk-
turę dekoracjami w  postaci taśmy obiegającej brzeg i  uchwytów w  formie 
splotów węży. Interesującym obiektem jest również solniczka (MHW 17371, 
ryc. 4) w kształcie łabędzia podtrzymującego muszlowatą czarkę. Warto wy-
mienić też cukiernicę (MHW 16688, ryc. 5), której forma wpisuje się w  cały 
szereg warszawskich empirowych cukiernic o charakterystycznych dla nich 
cechach: skrzynki ze ściętymi narożami, wspartej na lwich łapach i przyozdo-
bionej moletowanymi taśmami i nakładkami. 

W  drugiej połowie lat trzydziestych XIX wieku wyroby Malcza wykazują 
coraz wyraźniejsze odchodzenie od dotychczasowego stylu. Motywy empirowe 
są jeszcze widoczne, zacierają się jednak pod nowymi tendencjami. Rozrastają 

54 Imbryk ten ma dobrze dobrane, lecz wtórnie wykonane ucho.

12 Karol Filip Malcz, lichtarz, srebro wyoblone, 
wybijane, Warszawa, 1860,  ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, MHW 24280, fot. Digital Center, Muzeum 
Warszawy / Karol Filip Malcz, candle holder, rounded 
silver, struck, Warszawa, 1860, the Museum of War-
saw collection, MHW 24280, photo. Digital Center, 
the Museum of Warsaw
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się pasy dekoracji, kształty stają się niespokojne, zaczynają się miękko wybrzu-
szać. W koszu (MHW 26842, ryc. 6) o empirowych jeszcze proweniencjach na 
lustrze pojawia się grawerunek w  postaci szerokiego otoku złożonego z  liści 
akantu, który swą wyrazistą strukturą zawłaszcza znaczną część gładkiej po-
wierzchni. Z kolei w pucharku (MHW 707) rozrośnięty pas stylizowanych liści 
obejmuje całą dolną część jego płaszcza. W  parze solniczek (MHW 2167/1–2, 
ryc.  7) ich trzon w  postaci dwóch łukowato wygiętych delfinów tkwi jeszcze 
w stylistyce lat wcześniejszych, miękko uwypuklona czarka zapowiada jednak 
zmianę w  kształtowaniu przedmiotów. Na granicy przemian we wzornictwie 
znajduje się również igielnik (MHW 16944). Jest on osadzony na typowych dla 
epoki empire uskrzydlonych łapach, które jednak w odróżnieniu od swych po-
przedniczek zaciskają się na kształt kuli. Oprawa poduszki igielnika z rozfalo-
wanym profilem i ozdobną, ażurową siatką roślinną stanowi już wyraźny ukłon 
ku przyszłości. Z drugiej połowy lat trzydziestych XIX wieku pochodzą dwie 
pary Malczowskich świeczników (MHW 19140/1–2, ryc. 8 i  MHW 17029/1–2), 
które zapowiadają trwającą przez następne dziesięciolecia modę na typ świecz-
nika o tralkowym trzonie. Omawiane lichtarze mają jeszcze dość spokojny pro-
fil, chociaż uwidocznione są już w nich kontrasty części wklęsłych i wypukłych, 
a motywy liści akantu śmiało wkraczają na ich powierzchnię. 

Opisywane przemiany we wzornictwie widoczne są także w twórczości in-
nych złotników warszawskich działających w latach trzydziestych i czterdzie-
stych XIX wieku. Dokumentują to również zbiory Muzeum Warszawy. Nie 
jesteśmy jednak w stanie określić, które warsztaty były prekursorami zmian. 
Na podstawie informacji o sposobie działania Malcza możemy przypuszczać, 
że odgrywał on znaczącą rolę w dokonujących się przeobrażeniach. 

13 Karol Filip Malcz, imbryk, srebro 
wybijane, sztancowane, odlewane, 
złocone, drewno czernione, War-
szawa, 1852, ze zbiorów Muzeum 
Warszawy, MHW 24179, fot. Digital 
Center, Muzeum Warszawy / Karol 
Filip Malcz, teapot, struck silver, 
stamped, cast, gilded, blacked 
wood, Warszawa, 1852, the Mu-
seum of Warsaw collection, MHW 
24179, photo. Digital Center, the 
Museum of Warsaw
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Z nielicznych wzmianek z epoki dotyczących stylistyki wytwarzanych w za-
kładzie Malcza wyrobów dowiadujemy się, że na Wystawie Przemysłu Krajo-
wego w 1838 roku pokazał on: „Parę świeczników nowej mody, przyozdobionych 
rzeźbą w guście staroświeckim”55 oraz „inne przedmioty takiejże roboty, jak wyżej 
świeczniki”56. Ten dość enigmatyczny opis rozszyfrowuje „Kurier Warszawski”, 
w którym zanotowano informację o wystawie z 1838 roku: „Karol Malcz dał cały 
serwis do herbaty z srebra wyrabionego en relief w guście wieków średnich”57.

Na wystawie w 1841 roku Malcz pokazał „serwis śrebrny kompletny do her-
baty w guście odrodzenia (renaisence) z wyzłoceniami”58, z kolei w 1845 roku 
zaprezentował srebra „we wszelkich dziś w modzie będących rodzajach, roco-
co, renaissance, antique, oriental itp.”59.

Z informacji tych, a przede wszystkim z zachowanych obiektów wynika, że od 
końca lat trzydziestych XIX wieku w fabryce Malcza wykonywano srebra nawią-
zujące do stylów historycznych. Sposób znakowania wyrobów do 1851 roku nie 
pozwala nam na jednoznaczne ich wydatowanie. Jednak przedmioty neobaroko-
we czy neorokokowe zaopatrzone w znaki bite od 1823 do 1851 roku należy uloko-
wać w latach czterdziestych. Powstawały one od tej dekady, aż po lata sześćdzie-
siąte. Począwszy od 1852 roku, w wyniku zmiany w znakowaniu sreber, jesteśmy 
w stanie w większości wypadków dokładnie ustalić lata ich produkcji. 

Historyzujące warszawskie srebra z czwartej i piątej dekady oraz począt-
ków lat sześćdziesiątych XIX wieku charakteryzują się dużą malowniczością 

55 A.M. Drexlerowa, Wystawy wytwórczości Królestwa Polskiego, Warszawa 1999, s. 286.
56 Tamże.
57 „Kurier Warszawski”, 1838, nr 159, s. 770.
58 A.M. Drexlerowa, Wystawy..., s. 338.
59 F. Miastkowski, Biblioteka..., s. 606.

14 Karol Filip Malcz, cukiernica, srebro sztancowane, wybijane, odlewane, złocone, Warszawa, 1852, 
ze zbiorów Muzeum Warszawy, MHW 19299, fot. Digital Center, Muzeum Warszawy / Karol Filip Malcz, 
sugar-bowl, silver stamped, struck, cast, gilded, Warszawa, 1852, the Museum of Warsaw collection, 
MHW 19299, photo. Digital Center, the Museum of Warsaw
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i swobodą w nawiązywaniu do rozmaitych stylów. Złotnicy w nieskrępowany 
sposób czerpali z  historycznych motywów, łącząc ze sobą elementy baroku, 
klasycyzmu i  rokoka. Tę tendencję dokumentują w  zbiorach Muzeum War-
szawy wyroby takich złotników, jak Emila Radkego, Jana Pogorzelskiego, 
Michała Swinarskiego. Nie inaczej postępował Malcz. Jego prace z  tych lat 
cechuje bogata, rozfalowana forma i  ruchliwy, wirujący ornament złożony 
z liści akantu, muszli, kogucich grzebieni, wstęg, kwiatów. W latach sześćdzie-
siątych do tego repertuaru dołączają naturalistycznie potraktowane gałązki. 
Dzięki dość licznemu zespołowi prac Malcza zgromadzonemu w  Muzeum 
Warszawy opisane tendencje możemy prześledzić w  różnorodnych typach 
obiektów: imbrykach, mlecznikach, koszach, świecznikach, cukiernicach. Dy-
namikę stosowanych ornamentów ukazują dwa mleczniki (MHW 17055, ryc. 
9 i MHW 2442260), których czas powstania należy określić na lata czterdzie-
ste XIX wieku. Ich brzuśce pokrywa wyrazista, ruchliwa reliefowa dekoracja 
złożona z liści akantu i muszli, a krawędź wokół wylewu zdobi załamująca się, 
profilowana listwa. Równie niespokojnie ukształtowany został wzór w ażuro-
wym koszyku z 1858 roku (MHW 1555), którego kołnierz tworzą sploty siatki 
i rozczłonkowanych liści akantu, lustro zaś dekoruje rytowany za pomocą dy-
namicznej kreski wieniec akantu z elementami ornamentu okuciowego. Z ko-
lei puchar z około 1862 roku (MHW 19693, ryc. 10) otrzymał oprawę w postaci 
płomieniście obejmujących od dołu jego czarę plastycznych kogucich grze-
bieni i stylizowanych liści akantu. Bujność kształtów wydobywa również ta-
śmowy, kwiatowy ornament na stopie oraz silnie wybrzuszony i spłaszczony 
nodus kontrastujący z  przewężonymi elementami krótkiego trzonu. Cenne 
dla kolekcji są cztery historyzujące, utrzymane w stylu rokokowym świeczni-

60  W zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie znajduje się imbryk (nr inw. SZM 10225), który tworzy 
komplet z mlecznikiem MHW 24422.

15 Karol Filip Malcz, mlecznik, 
srebro wybijane, sztancowane, 
złocone, kość, Warszawa, 1853,  
ze zbiorów Muzeum Warszawy, 
MHW 25300, fot. Digital Center, Mu-
zeum Warszawy / Karol Filip Malcz, 
milk jug, struck silver, stamped, 
gilded, bone, Warszawa, 1853, the 
Museum of Warsaw collection, 
MHW 25300, photo. Digital Center, 
the Museum of Warsaw
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ki (MHW 16565/1–2 i MHW 16564/1–2, ryc. 11), które zdobi spiralny ornament 
pnący się po mocno wysklepionej, dzwonowatej stopie i smukłym trzonie. Ich 
znaczenie wynika z faktu, iż pierwsza para powstała w 1855 roku, druga zaś 
w roku 1866. Identyczne świeczniki wykonano więc w odstępie 11 lat. Być może 
późniejsze dorobiono na życzenie klienta w celu uzupełnienia już zakupione-
go zestawu. Istotne jest, że model wprowadzony w latach pięćdziesiątych XIX 
wieku wciąż funkcjonował w obiegu i był atrakcyjny dla odbiorcy. Zestaw ten 
dokumentuje trwałość wytwarzanych w tym okresie historyzujących modeli. 

Popularną od lat czterdziestych XIX wieku sylwetę srebrnych przedmio-
tów tworzyły pionowe żebra dzielące partie naczyń na wybrzuszone seg-
menty. Przy zachowaniu właściwych proporcji można było w  ten sposób 
uzyskać bardzo malarskie efekty. I choć z zachowanych obiektów wynika, że 
Malcz mniej bezpiecznie czuł się w rewirach neobarokowych niż w formach 
klasycystycznych, to potrafił i  w  tej stylistyce uzyskać ciekawe rezultaty. 
W  zbiorach posiadamy imbryk, mlecznik, sosjerkę, koszyk, cukiernicę oraz 
świeczniki, których powierzchnie wznoszą się i opadają w rytm żebrowania. 
Pionowe pasy są w nich zaznaczone z różną intensywnością, niekiedy w cias-
nych, jak w świecznikach (MHW 16690 i MHW 24280, ryc. 12), innym razem 
w szerokich, jak w imbryku (MHW 24179, ryc. 13) interwałach. Rozfalowanie 
powierzchni pogłębiają silne przewężenia i  wybrzuszenia poszczególnych 
poziomych partii oraz niespokojne profile krawędzi, niekiedy podkreślone, 
jak w  przypadku koszyka (MHW 17070), przez wijący się (tutaj akantowo-
-małżowinowy) nakładany ornament. Wybrzuszone partie są zwykle gładkie, 
nie jest to jednak regułą. W owalnej cukiernicy (MHW 19299, ryc. 14) żebra 
okalają segmenty ozdobione reliefową dekoracją złożoną z małżowin i kwia-
towych gałązek. Malcz chętnie pozostawiał jednak te partie gładkie, stawia-
jąc na efekty światłocieniowe uzyskiwane poprzez skontrastowanie zacie-
nionych i srebrzystych powierzchni. Natężenie gry światła uzależnione jest 

16 Karol Filip Malcz, cu-
kiernica, srebro wybijane, 
grawerowane, Warszawa, 
lata 40. XIX w., ze zbiorów 
Muzeum Warszawy, MHW 
23052, fot. Digital Center, 
Muzeum Warszawy / Karol 
Filip Malcz, sugar-bowl, struck 
silver, engraved, Warszawa, 
1840s, the Museum of Warsaw 
collection, MHW 23052, photo. 
Digital Center, the Museum of 
Warsaw
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od głębokości i częstości żebrowania, na przykład w mleczniku61 o numerze 
MHW 25300 (ryc. 15) żebra zostały poprowadzone bardzo subtelnie i uzupeł-
nione o dodatkowe delikatne załamania powierzchni, co dało efekt delikatne-
go pulsowania rozświetlonych i zaciemnionych partii. Do tak ukształtowane-
go brzuśca złotnik dobrał kościane, uskokowo profilowane ucho oraz nóżki 
z plastycznych, zawiniętych liści akantu, które miękko wypływają z jego dna. 
Mimo że całość złożona jest ze skomplikowanych form, mlecznik stanowi 
przykład przemyślanej realizacji. Pozostałe powyżej opisywane obiekty rów-
nież zaliczają się do udanych historyzujących wyrobów Malcza. Jego prace 
neobarokowe i neorokokowe (przy czym te style często krzyżują się ze sobą 
w jednym wyrobie) nie zawsze można uznać za harmonijne i dobrze skompo-
nowane, o czym świadczą przykłady pojawiające się na rynku antykwarycz-
nym. Muzealny zestaw pokazuje, że złotnik potrafił jednak okiełznać bujną 
stylistykę form barokowych i przymierzyć ją w sposób zindywidualizowany 
do różnorodnych wyrobów wykonywanych w jego zakładzie.

W kolekcji sreber Muzeum Warszawy znalazły się również dwie cukier-
nice Malcza ukazujące przemiany, jakim podlegały te przedmioty w  latach 
czterdziestych i  pięćdziesiątych XIX wieku. Pierwsza z  nich (MHW 23052, 
ryc. 16) to ukształtowany w czwartej dekadzie XIX wieku i funkcjonujący do 
I wojny światowej typ osadzonej na kulkowych nóżkach sześciennej skrzyn-
ki o zaokrąglonych narożach i płaskim wieku. Cukiernicę z naszych zbiorów 
pokrywa starannie i  bardzo wprawnie wykonany grawerunek liści akantu 
i kogucich grzebieni. Druga cukiernica (MHW 29313), niedawno włączona do 
zbiorów, prezentuje kolejny popularny w tym okresie model skrzynki obwie-
dzionej przy dolnej i  górnej krawędzi półwałkami zdobionymi roślinnymi 
ornamentami, z uskokowo wypiętrzonym wiekiem zwieńczonym uchwytem 
w  formie pełnoplastycznej gałązki kwiatowej (czasem bywał to owoc lub fi-
gurka zwierzęca) i wspartej na roślinnych nóżkach.

Z przeglądu wyrobów Malcza zgromadzonych w Muzeum Warszawy ry-
suje się czytelny podział na dwie fazy jego działalności. Pierwszą, od 1828 do 
około 1835 roku, w  której w  jego zakładzie wykonywano srebra empirowe, 
i drugą historyzującą, trwającą do końca pracy złotnika. W okresie przejścio-
wym wytwarzane były również srebra łączące cechy omawianych okresów. 
Muzealna kolekcja w  obecnym kształcie i  skali pozwala na scharakteryzo-
wanie najistotniejszych cech twórczości Malcza. Nieustannie trwają poszu-
kiwania sreber, które wypełnią luki w zakresie różnorodności stylistycznej, 
technologicznej i  asortymentowej tego tak znaczącego dla warszawskiego 
złotnictwa zakładu. Bogaty wybór sreber pochodzących z  fabryki Malcza, 
wraz z  wyrobami innych warszawskich warsztatów, będzie można obejrzeć 
w siedzibie głównej Muzeum Warszawy na Rynku Starego Miasta w gabine-
cie sreber i platerów. W jednej z sąsiednich sal, wśród obrazów przedstawia-
jących warszawiaków, znajdzie się również portret Karola Filipa Malcza wy-

61 Mlecznik ten prawdopodobnie stanowi komplet z  imbrykiem ze zbiorów Muzeum Narodowego 
w Warszawie o numerze inwentarzowym SZM 10223.
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konany przez Józefa Simmlera. Na obrazie widzimy jowialną twarz starszego 
mężczyzny, okoloną siwymi włosami i bokobrodami. Warto zwrócić uwagę na 
oczy złotnika, które spoglądają na nas z powagą, w skupieniu i zadumie. 

Karol Filip Malcz silverware manufacture against the sil-
verware collection of the Museum of Warsaw – summary

The silverware collection at the Museum of Warsaw is over 60 years old. 
Following many years of solicitation, items from 82 workshops found their 
way to the Museum collection. They serve as a perfect illustration of the deve-
lopment of the Warsaw goldsmithry craft, beginning in the late 18th century 
and leading up to the 1980s. Sometimes these are single objects, sometimes 
there are a number of objects produced by the same manufacturer. The manu-
facture of Karol Filip Malcz is an unquestionable leader. Items signed with the 
goldsmith’s hallmark are listed under 64 inventory entries and total 75 items 
(including sets). Following a short analysis of items from the Malcz manufac-
ture, collected by the Museum of Warsaw, one may venture a hypothesis that 
the artist’s work can be divided into two phases. During the first phase, lasting 
from 1828 till 1835, the Empire Silver had been produced at the manufacture; 
the second, historicizing phase lasted until goldsmith’s death. The Museum 
collection in its present condition and scale allows for an analysis of the key 
elements in the work of Karol Filip Malcz. The collection of silverware produ-
ced in his manufacture as well as other items originating from various War-
saw-based workshops will be available for viewing at the Museum of Warsaw 
principal seat at the Old Town Market Square, in the silverware and plates 
exposition.

Key words: Malcz, goldsmithry, silverware, arts and crafts, the Museum of 
Warsaw collection


