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Katalog kobierców modlitewnych ze zbiorów Fundacji Teresy Sahakian jest czwartym wydaw-

nictwem z serii katalogów zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum. Jego wydanie 
poprzedziły tomy w dwóch wersjach językowych: Malarstwo do 1900 / A Complete Catalogue of 
Paintings c. 1520 – c. 1900 autorstwa Doroty Juszczak i Hanny Małachowicz (2007 / 2013), Szkło / 
Glass Anny Szkurłat (2008) oraz Rzeźba / Sculptures Artura badacha (2011 / 2014). Wydawnic-

two jest zarazem pierwszym prezentującym zbiory tkanin Fundacji Teresy Sahakian przechowy-

wanych w Zamku Królewskim w Warszawie.

Opracowany zespół kobierców nie jest z Zamkiem historycznie związany. Został włączony do 
jego zbiorów na życzenie Teresy Sahakian, kolekcjonerki i założycielki Fundacji.

Kobierce prezentowane w katalogu wykonane zostały w konkretnym celu – jako przedmioty 
używane przez muzułmanów podczas codziennych modlitw. Przeznaczenie tkanin i sposób użyt-
kowania zadecydowały o ich formie: niewielkich rozmiarach, prostokątnym kształcie i dekoracji 
odnoszącej się do mihrabu – niszy w ścianie meczetu wskazującej kierunek na Mekkę. 

W katalogu opisane zostały 62 kobierce powstałe w okresie od xViii do xx w. w trzech 
ośrodkach kobierniczych Wschodu: anatolijskim, perskim i kaukaskim. Tkaniny te są przykładem 
bardzo interesującego i twórczego rozwinięcia podstawowej – architektonicznej formy, do której 
nawiązuje ich kompozycja. Wśród przedstawionych kobierców, mimo stosunkowo niewielkiej 
ich liczby, znajdują się różnorodne wyroby: zarówno z miejskich manufaktur o ustalonej reno-

mie, jak i kobierce wiejskie tkane na własny użytek. 
Część kobierców prezentowana jest na ekspozycji stałej w pałacu Pod blachą. Wydanie 

katalogu stało się okazją do zaprezentowania niemal całego zespołu na wystawie W stronę Mekki.
Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy okazali pomoc autorce niniejszego kata-

logu w przygotowaniu publikacji do druku oraz przyczynili się do powstania wystawy.

Prof. Andrzej Rottermund
Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum

Prezes Fundacji Teresy Sahakian





The catalogue of prayer rugs from the collection of the Teresa Sahakian Foundation is the fourth 
publication in a series of Catalogues of the Collections of the Royal Castle in Warsaw. Its issue 

was preceded by the following volumes: Glass. Collection Catalogue by Anna Szkurłat (2008),  
A Complete Catalogue of Paintings c. 1520 – c. 1900 by Dorota Juszczak and Hanna Małachowicz 
(2013), and A Complete Catalogue of Sculptures by Artur badach (2014). This is at the same time 
the first publication presenting the collection of textiles of the Teresa Sahakian Foundation held 
in the Royal Castle in Warsaw.

The set of prayer rugs under discussion is not historically connected with the Royal Castle. 

it was included into its holdings at the request of collector Teresa Sahakian, the Foundation 
founder.

The prayer rugs discussed in this catalogue were made for a special purpose, as objects used 

by Muslims during daily prayers. The manner and purpose of use of the textiles determined 
their form, i.e. small size, rectangular shape and decoration related to the mihrab, a niche in  

a mosque wall indicating the direction of Mecca. 
The catalogue gathers 62 rugs originating in three weaving centres of the East: Anatolia, 

Persia and the Caucasus, from the 18th through the 20th centuries. The textiles exemplify an 
extremely interesting and creative elaboration of the fundamental, architectural form to which 
their composition relates. The rugs, despite their relatively small number, include various objects 

from both renowned manufactories located in cities and rural carpets woven for domestic use. 

Some of the rugs are on display in the Tin-Roofed Palace. The publication of the catalogue 
offered a chance for the presentation of nearly all of them at the exhibition titled Towards Mecca.

i wish to express my gratitude to all those who supported the author of this catalogue during 
the preparation of the publication and who contributed to the organisation of the exhibition.

Andrzej Rottermund

Director of the Royal Castle in Warsaw – Museum 

President of the Board of The Teresa Sahakian Foundation
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Od ponad 25 lat w Zamku Królewskim w Warszawie przechowywana jest kolekcja Fundacji 
Teresy Sahakian, na którą składają się: bogaty zbiór tkanin wschodnich (przede wszystkim 
kobierców) oraz innych wyrobów orientalnego rzemiosła, a także interesujący zespół europej-
skiej rzeźby i wyrobów sztuki zdobniczej. Fundacja utworzona została przez Teresę Sahakian  
z domu Szmidt (Warszawa, 11 kwietnia 1915 – 29 grudnia 2007, eprave, Belgia). 

Fundatorka urodziła się i mieszkała w Warszawie do 1939 r. Tutaj studiowała w Wyższej 
Szkole nauk Politycznych. W 1938 r. poślubiła Georga Sahakiana (1889–1963), Ormianina, eko-

nomistę, poliglotę, znawcę sztuki Wschodu, eksperta Muzeum narodowego w Warszawie. Georg 
Sahakian był zatrudniony w ambasadzie iranu i prowadził firmę handlową „Dywany Perskie”. 
Działalność związana z prowadzeniem firmy, zdobyte fundusze, nawiązane kontakty, doświad-

czenie i wiedza stały u początków tworzonej przez długie lata kolekcji. Czas wojny Sahakianowie 
spędzili w Wiedniu. W 1948 r. osiedlili się na stałe w brukseli. Tu założyli sklep-antykwariat 
„Tapis d’Orient Anciens”, rozwijali swoją pasję kolekcjonerską i zainteresowania naukowe. Po 
śmierci męża Teresa Sahakian kontynuowała podjętą wspólnie pracę i nadal, często kosztem 
wyrzeczeń, zajmowała się gromadzeniem dzieł sztuki. Dzięki sile charakteru i ogromnemu zaan-

gażowaniu udało jej się stworzyć imponującą kolekcję kobierców wschodnich oraz znaczący 
zbiór europejskiej sztuki zdobniczej. W 1973 r. została uznana za eksperta przez Chambre des 
Antiquaires de belgique i Chambre belge des Experts en Oeuvres d’Art. Przez całe życie intere-

sowała się żywo sprawami Polski, którą po raz pierwszy po wojnie odwiedziła w połowie lat 70. 
Podarowała wówczas Zamkowi Królewskiemu w Warszawie m.in. komplet francuskich xix-wiecz-

nych tapiserii z Aubusson z wizerunkami rajskich ptaków, zdobiących dziś ściany Antyszambry  
w Apartamencie Księcia Stanisława, xVii-wieczne wilki i płytę kominkową. Od tamtej pory rozwa-

żała także decyzję podarowania Zamkowi kolejnych zabytków sztuki europejskiej i zadeklarowała 
chęć przekazania unikatowej kolekcji kobierców wschodnich rodzinnemu miastu. Stan wojenny 
spowodował przerwę w realizacji tego zamierzenia, ale w końcu sprawę udało się doprowadzić 
do końca – w lipcu 1989 r. do Warszawy przywieziona została pierwsza część zbioru, a w latach 
1991 i 2007 oraz po śmierci Fundatorki do Zamku dotarły pozostałe zespoły zabytków. 

Przekazana kolekcja tkanin wschodnich nie tylko wzbogaciła zbiory Zamku Królewskiego 
w Warszawie, ale nadała nową jakość całemu polskiemu muzealnictwu – jej wartość ma bo-

wiem znaczenie międzynarodowe. Znajdują się w niej zabytki z czterech najważniejszych ośrod-

ków sztuki kobierniczej Wschodu: perskiego, anatolijskiego, środkowoazjatyckiego i reprezen-

towanego najokazalej – kaukaskiego – który stanowił przedmiot największego zainteresowania 
twórców kolekcji. 

Teresa Sahakian pragnęła, by możliwie największa część kolekcji była dostępna dla zwie-

dzających. Miejscem stałej ekspozycji zbioru liczącego ponad 600 tkanin, gromadzącego także 
inne dzieła sztuki orientalnej (meble, lampy), stał się pałac Pod blachą. W czerwcu 1990 r. 
otwarto tam wystawę Kobierce wschodnie z daru Teresy Sahakian, a w 1993 r. Barwy Orientu. 

Wtedy też utworzono Fundację Teresy Sahakian. W 2008 r., po kapitalnym remoncie pałacu, 
ponownie otwarto stałą wystawę kobierców. Z inicjatywy Fundatorki, bardzo zainteresowanej 
popularyzacją wiedzy na temat tkanin orientalnych, zbiory eksponowane były na wystawach 
czasowych w różnych muzeach polskich: Muzeum Okręgowym w Toruniu (1999), Zamku 
Książąt Pomorskich w Szczecinie (2003), Muzeum Zamkowym w Malborku (2005), Muzeum 
Okręgowym w Rzeszowie (2009) i Muzeum-Zamku Górków w Szamotułach (2012). 

Wprowadzenie
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Pobożna modlitwa jest w islamie jednym z pięciu filarów wiary, czyli obowiązków każde-

go muzułmanina. Początkowo odmawiano ją trzy razy dziennie (o wschodzie i  zachodzie 
słońca oraz w  nocy), potem pięciokrotnie – dodano modlitwę w  południe i  po południu. 
W  piątki obowiązują wspólne modły w  meczecie. Wymagane są: stan rytualnej czystości, 
osiągany przez ablucję (w przypadku braku wody używany jest piasek), i zwrócenie się w kie-

runku Mekki. Część muzułmanów podczas odprawiania tej ceremonii posługuje się kobier-
cami modlitewnymi, czyli niewielkimi tkaninami o charakterystycznej kompozycji wykorzy-

stującej architektoniczny motyw niszy lub łuku, nawiązujący do kształtu mihrabu – wnęki 
w  sali modlitwy w  meczecie, wskazującej kierunek na Mekkę. Architektoniczny charakter 
tego motywu podkreślają czasem kolumny, wykorzystywane przede wszystkim w dekoracji 
kobierców tureckich. W niektórych kompozycjach tracą one formę podpór architektonicznych 
na rzecz pionowych pasów ornamentu. Do motywów zdobniczych związanych symbolicznie 
z aktem modlitwy należy również zwieszająca się z łuku lampa meczetowa, ilustrująca wers 
Koranu (24:35) odnoszący się do Allacha jako światła lampy świecącej w niszy. Lampa za-

stąpiona jest czasem bukietem kwiatów lub zredukowana do umieszczonej centralnie rozety 
czy medalionu. 

Do symboli związanych z modlitwą należą także dzbanek lub grzebień – akcesoria związa-

ne z wymogiem czystości, która musi być zachowana podczas rytuału. Umieszczony w niszy 
zdobiącej kobierzec niewielki motyw w formie kwadratu czy prostokąta może symbolizować 
Czarny Kamień z Kaaby lub glinianą tabliczkę z Karbali (miasta pielgrzymek, miejsca pochów-

ku Husajna, syna Alego) – niewielką ozdobną plakietkę, używaną podczas modlitwy przez 
niektórych wyznawców szyizmu. 

Sprawą otwartą pozostaje rozstrzygnięcie, kiedy ustalił się zwyczaj używania kobierców 
modlitewnych. Opinie wyrażone w literaturze przedmiotu różnią się między sobą. W tekstach 
źródłowych wzmianki na temat kobierców modlitewnych pochodzą z Viii–ix w. W ikonografii, 
na miniaturach wschodnich, tkaniny tego typu pojawiały się od xiV w., w malarstwie europej-
skim w xV w. (np. Tronująca Madonna z Dzieciątkiem z National Gallery w Londynie autorstwa 

Gentile belliniego, malarza działającego przez pewien czas w Konstantynopolu). najstarsze 
zachowane kobierce modlitewne pochodzą z xiii w. i przechowywane są w zbiorach tureckich: 
w muzeum w Konyi oraz Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule (Kaffel 1998,  

s. 20–21, tam też bibliografia dotycząca kobierców modlitewnych). 
Kobierce typu modlitewnego powstawały we wszystkich ośrodkach sztuki kobierniczej 

Wschodu. W przypadku tkanin tureckich ich historię można prześledzić od czasów średnio-

wiecza. Inaczej w przypadku kobierców kaukaskich. Trwa spór badaczy o to, czy forma tych 

tkanin kształtowana była przez stulecia, czy też stanowią one wytwór sztuki zdobniczej  
xix w., do czego przyczyniło się w dużej mierze zainteresowanie nabywców i kolekcjonerów 
zachodnich. Zważywszy na rozmaitość i złożoność wzorów xix-wiecznych kaukaskich ko-

bierców modlitewnych, nie jest wykluczone, że ukształtowały się one w wyniku długiego 
procesu, a tkaniny wykonane wcześniej uległy zniszczeniu jako przedmioty użytkowe (Kaffel 
1998, s. 22). 

W zbiorach Fundacji Teresy Sahakian znajdują się 62 kobierce z wizerunkiem niszy, wśród 
nich 26 tureckich, 4 perskie i 32 kaukaskie. Większość z nich stanowią wyroby xix-wieczne, 
wykonane w czasie swoistego odrodzenia orientalnej sztuki kobierniczej, do czego w pewnej 

mierze przyczyniło się zainteresowanie odbiorców zachodnich tą dziedziną twórczości. 
najstarszym modlitewnikiem w kolekcji Teresy Sahakian jest xViii-wieczny turecki ladik (kat. 

nr 16). należy on do grupy klasycznych kobierców środkowoanatolijskich o skodyfikowanej 
kompozycji – w polu środkowym wyodrębniony jest szeroki pas ornamentu złożonego z rzędu 
tulipanów na wysokich ulistnionych łodygach – oraz o często występującym typie bordiury, 
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złożonej z segmentów: z motywem pojedynczego kwiatu o sercowato wygiętych liściach na 
przemian z rozetą. 

Do klasycznych zabytków tureckich należą także zachodnioanatolijskie kobierce typu gior-
des (kat. nry 10, 11), skomponowane z silnie zgeometryzowanych uproszczonych motywów,  

z charakterystycznymi bordiurami złożonymi z wielu wąskich pasków ozdobionych drobnym 
rzutowym ornamentem. W przypadku egzemplarzy przechowywanych w kolekcji interesujące 
jest użycie bawełny w runie (w partiach bieli).

Do pozostałych wyrobów zachodnioanatolijskich należą dwa klasyczne kobierce makri (kat. 

nry 8, 9), złożone z dwóch przylegających do siebie wydłużonych wielokątów (podwójnych 
nisz), oraz dwa kobierce kula. Jeden z nich (kat. nr 13), dwuniszowy, ma spłaszczone, schod-

kowe zwieńczenia niszy i bordiurę analogiczną do wielopasowych bordiur występujących  
w kobiercach giordes. Drugi, reprezentujący odmianę demirdżi (kat. nr 14), szczelnie wypeł-
niony ornamentem, ze stylizowanymi lampami w podłuczach, formą i doborem motywów 
wyraźnie nawiązuje do dekoracji tzw. kobierców siedmiogrodzkich. Kolejnymi z grupy kobier-
ców zachodnioanatolijskich są: modlitewnik bergama – z niszą wypełnioną motywem w kształ-
cie buławy (kat. nr 4) – oraz dwa kobierce kis bergama o podwójnej niszy (kat. nry 5, 6). Ko-

biercem o klasycznej formie jest melas (kat. nr 7), z niewielkim mihrabem o typowym kształcie 
– ze zwieńczeniem w kształcie rombu ze strzałką i bardzo szeroką bordiurą wypełnioną okrąg- 
łymi rozetami, zbliżonymi do typowych rozet wykorzystywanych w kompozycji kobierców sied-

miogrodzkich. Poza wymienionymi tkaninami w grupie kobierców przypisywanych wytwórniom 
zachodniej Anatolii znajduje się egzemplarz o cechach mieszanych (kat. nr 15). 

W zbiorze znajdują się także dwa tureckie kobierce jedwabne (kat. nry 1, 2). Jeden wyko-

nany prawdopodobnie w Stambule lub Hereke, drugi w warsztatach Pandermy. W ich kom-

pozycji posłużono się skomplikowanymi krzywolinijnymi wzorami nawiązującymi do kompozy-

cji kobierców xVi–xVii w. Kobierzec ze Stambułu (?) ma partie wykonane z użyciem nici 
metalowej i jest wyszywany perełkami.

Wśród kobierców środkowoanatolijskich poza wspomnianym powyżej ladikiem do intere-

sujących należą dwa modlitewniki mudżur. Pierwszy z nich (kat. nr 17) ma niszę o schodkowym 
zwieńczeniu, dwa pasy ornamentu krenelażowego i szeroką, segmentową bordiurę główną, 
złożoną z prostokątów z wpisanymi rozetami. Drugi (kat. nr 18), różniący się w proporcjach, 
ale o analogicznym rysunku niszy, ozdobiony jest jednym pasem wzoru krenelażowego i dwo-

ma szerokimi pasami bordiury segmentowej: z rozetami i motywami kwiatowymi wpisanymi 

w kwadraty. niewątpliwe nawiązanie do opisanych kompozycji stanowi kobierzec modlitewny 
(kat. nr 21). Jest odmienny kolorystycznie, ale posłużono się w nim podobnym repertuarem 
form: ma zbliżony kształt niszy, pas ze stylizowanym ornamentem krenelażowym i bordiurę 
segmentową. Kolejny kobierzec – kirszehir (kat. nr 19) ma niszę z okazałymi motywami hako-

wymi, ozdobioną charakterystycznymi strzępiastymi medalionami – jeden z nich umieszczono 
centralnie, pozostałe przy górnej i dolnej krawędzi pola środkowego.

Wschodnią Anatolię reprezentują w kolekcji kobierce o długim runie i silnie zgeometryzo-

wanych wzorach (kat. nry 24, 25). Zastosowane w ich dekoracji ornamenty odbiegają cha-

rakterem od występujących w kobiercach zachodniej i środkowej Anatolii, a bliższe są roz-

wiązaniom znanym z kobierców kaukaskich lub stanowią mieszankę stylów, np. yürük (?), 
w którym zastosowano motywy goździka i tulipana w sąsiedztwie rozbudowanych form geo-

metrycznych (kat. nr 24).
W kolekcji Fundacji Teresy Sahakian znajdują się cztery perskie kobierce modlitewne. Dwa  

z nich – jedwabne, pochodzące z warsztatów Kaszanu (kat. nry 27, 28) – są niemal bliźniacze: 
mają zbliżoną kolorystykę i kompozycję, każdy ozdobiony jest wizerunkiem niszy o skompli-
kowanym zarysie, wypełnionej wijącą się wicią kwiatową wyrastającą z ozdobnego wazonu. 
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Obydwa kobierce wydają się dość oryginalne w obrębie grupy: ozdobione są motywami  
o charakterze organicznym i krzywolinijnymi w rysunku, inaczej niż większość, charakteryzu-

jąca się wyraźną geometryzacją wzorów.
największy zespół w kolekcji stanowią kobierce kaukaskie. Zostały one uporządkowane 

według następującej klasyfikacji przyjętej w literaturze przedmiotu: kobierce wschodnio- 
kaukaskie (szyrwańsko-kubińskie), kobierce z regionu południowo-wschodniego, kobierce 
środkowokaukaskie (gandżyjsko-kazachskie) i kobierce karabaskie (z południowego Kaukazu). 
Kobierce zgromadzone w kolekcji powstały w czasie, gdy tereny te należały do imperium 
Rosyjskiego.

Szczególnie licznie reprezentowane są kobierce wschodniokaukaskie (wykonane na te-

renach dzisiejszego Azerbejdżanu i Dagestanu). Wśród nich największą grupę stanowią 
tkaniny typu szyrwan (kat. nry 39–44) i szyrwan maraza (kat. nry 45–47) – dekorowane 
według podobnej zasady: ciągłym, regularnym wzorem romboidalnej sieci, z  wpisanymi 
w wyznaczone przez nią pola zgeometryzowanymi krzaczkami kwiatowymi lub palmetkami. 
Czasem dekoracja składa się z samych motywów kwiatowych, uporządkowanych w regularne 
ukośne rzędy. W obrębie tej kompozycji prześledzić można różnorodność rozwiązań, mnogość 
detali i indywidualne rozwiązania w ramach skodyfikowanego wzoru. Dominującymi kolo-

rami są granat lub biel. Podobne rozwiązania kompozycyjne występują w północno-wschod-

nich kobiercach dagestan (kat. nry 31, 33, 34). Odmienny typ dekoracji reprezentuje dage-

stan (kat. nr 32), w którym regularną romboidalną sieć zastąpiono motywami ułożonymi  
w poziomych rzędach, łącząc formy geometryczne z zoomorficznymi. Do grupy szyrwanów 

należy szyrwan bidżo (kat. nr 48), ozdobiony trzema promienistymi romboidalnymi formami 
z esowatymi pendentami po bokach, na przemian z okazałymi medalionami złożonymi  
z różnych form geometrycznych i licznymi drobnymi motywami, m.in. parą zwierząt. Wy-

jątkowa dekoracja charakteryzuje kobierzec z grupy szyrwanów, ozdobiony motywem sześciu 
mihrabów (kat. nr 51). interesującą odmianą klasycznej kompozycji złożonej z drobnych 
motywów uporządkowanych w poprzecznych rzędach jest kobierzec kuba (kat. nr 37), 

ozdobiony strzępiastymi gwiazdami. 
Środkowokaukaskie kobierce modlitewne (z obszaru Armenii, Azerbejdżanu i południowej 

Gruzji) reprezentowane są przez cztery tkaniny, m.in.: dwa kazachy (kat. nry 56, 57) o nie-

mal bliźniaczej kompozycji – czerwonych polach środkowych, pięciobocznie zwieńczonych 
mihrabach i dużych białych prostokątach z wpisaną formą krzyżową pośrodku – oraz klasycz-

ny przykład kazacha fachrało (kat. nr 58) o charakterystycznej kompozycji i układzie form: 
czerwono-zielony, z prostokątną niszą wyraźnie wyodrębnioną na tle pola i dużym medalionem 
hakowym w centrum kompozycji.

Do wyrobów południowokaukaskich należą trzy tkaniny o różnorodnej dekoracji: z polem 
dekorowanym różnobarwnymi motywami bota (kat. nr 60), dwoma dużymi medalionami (kat. 
nr 61) oraz kobierzec (kat. nr 62) podzielony na segmenty za pomocą dekoracyjnych pasów, 
z dwoma niszami, z których każda ma odmienny kształt i dekorację. Jedyną tkaniną z regionu 
południowo-wschodniego jest lenkorań (kat. nr 55), ozdobiony charakterystycznym dla tej 

grupy dużym wielobocznym medalionem ujętym wolutami.
W zbiorze Teresy Sahakian znajdują się trzy kaukaskie kobierce z podwójną niszą: oprócz 

opisanego powyżej karabacha (nr kat. 62) dwa kobierce szyrwan z 1. ćwierci xx w. (kat. 
nry 52, 54). Obydwa mają zbliżoną kolorystykę, rozegrane są w czerwieni, granatach  
i bieli, a ich kompozycja nawiązuje do rozwiązań stosowanych w kobiercach tureckich: 
nisze wsparte na kolumnach, ozdobione lampami zwieszającymi się z łuków. Ciekawostkę 
w kolekcji stanowi dagestan (kat. nr 35) z wyobrażeniem Mekki i wskazującymi na nią 
dwiema niszami. 
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Na wystawie W stronę Mekki, gromadzącej tkaniny z kolekcji Fundacji Teresy Sahakian 
pochodzące w większości z xix w., pokazano także kilka przykładów xViii-wiecznych kobierców 
tureckich (ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu), 

stanowiących źródło inspiracji dla późniejszych realizacji.

W występującym w katalogu opisie technicznym kobierców podane zostały: 
– rodzaje przędzy użytej do ich wyrobu oraz jej budowa (litery Z i S wskazują kierunek skrętu 
nici); zapis Z2S oznacza nić o skręcie S, złożoną z dwóch nici o skręcie Z, 
– rodzaj wiązania [węzły symetryczne (tureckie, giordes) lub asymetryczne (perskie)], 
– gęstość węzłów w obrębie 1 dm2 [wysokość (H) x szerokość (W)].
W przypadku kobierców tkanych odwrotnie do kierunku kompozycji podano tę informację.
Określenia „początek” i „koniec” odnoszą się do dolnej i górnej krawędzi tkaniny – w sensie 
technicznym, a nie kompozycyjnym. 
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For over a quarter of a century the Royal Castle in Warsaw has held the collection of the Teresa 
Sahakian Foundation, composed of a large set of Eastern textiles (predominantly rugs) and other 
artefacts of Oriental crafts, as well as an interesting set of european sculpture and decorative arts. 

The Foundation was set up by Teresa Sahakian née Szmidt (11 April 1915, Warsaw – 29 Decem-

ber 2007, eprave, Belgium). 

The Foundress was born and lived in Warsaw until 1939. Here she studied at the Higher School 
of Political Sciences. in 1938 she married the Armenian Georg Sahakian (1889 –1963), an economist, 
polyglot, a connoisseur of the art of the East, an expert of the national Museum in Warsaw, who 
worked in the nation’s capital in the iranian embassy and had a carpet business known as “Dywa-

ny Perskie” (Persian Rugs). The business itself, the funds obtained through it, the contacts gained as 
well as the experience and expertise were the foundations stones of a collection, created within  
a span of many years. The Sahakians spend the wartime years in Vienna. in 1948 they settled down 
in brussels, where they set up an antique store Tapis d’Orient Anciens. Together they developed 
their collectors’ passions and scholarly interests. After her husband died, Teresa Sahakian continued 
the joint work and never stopped gathering works of art, often at considerable sacrifice. Her per-
severance and indefatigable commitment led to the creation of a truly magnificent collection of 

eastern carpets and a sizeable set of european decorative art objects. In 1973 she was recognised 

as an expert by the Chambre des Antiquaires de belgique and the Chambre belge des Experts en 
Oeuvres d’Art. Throughout her life she was keenly interested in Polish affairs; she first re-visited the 
country in the mid 1970s. At that time she donated to the Royal Castle in Warsaw e.g. a set of 

19th-century French tapestries from Aubusson with images of birds of paradise, today adorning the 
walls of the Antechamber in Prince Stanislaus’ Apartment, as well as 17th-century firedogs and  
a fire back. Since that time she toyed with the idea of donating to the Castle other objects of euro-

pean art and undertook to donate a unique set of Eastern carpets to her hometown. Martial law 
cut short the implementation of this intention, but eventually the matter was successfully finalised 

– the first part of the set arrived in Warsaw in July 1989, whereas both collection of historical objects 
reached the Royal Castle in Warsaw in the years 1991, 2007 and after the Foundress’s death. 

The set of eastern rugs not only enriched the holdings of the Royal Castle in Warsaw but 

also helped Polish museums as such acquire a new status since the group of objects has an 
international significance. It is composed of objects from four major centres of carpet weaving 

in the East: Persia, Anatolia, Central Asia, and Caucasus. The last group is the most numerous 
and was the object of utmost interest of the collection’s Founders. 

Teresa Sahakian’s intention was to make the widest possible group of objects from the col-
lection available to museum visitors. The Tin-Roofed Palace is the venue of a permanent exhib-

it of the collection, numbering over six hundred textiles and other works of Oriental art (furniture, 
lamps). in June 1990 the Palace hosted an exhibition Eastern Rugs from the Donation of Teresa 
Sahakian, and in 1993 a show The Colours of the Orient. This was also the time when the Teresa 

Sahakian Foundation was established. in 2008, after an overhaul of the Palace, a permanent 
exhibit of rugs was reopened. As was the intention of the Foundress, keenly interested in pro-

moting awareness of Oriental textiles, the collection has been exhibited during temporary shows 
in various Polish museums: in the Muzeum Okręgowe in Toruń (1999), in the Castle of Pomer-
anian Dukes in Szczecin (2003), in the Malbork Castle Museum (2005), Muzeum Okręgowe in 
Rzeszów (2009), and the Muzeum-Zamek Górków in Szamotuły (2012). 

Introduction
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Pious prayer is one of the five pillars of islamic faith, i.e. obligations of each Muslim. initially 

it was said thrice a day (at sunrise and sunset and at night), then five times – after an addition 

of a prayer at noon and in the afternoon. On Fridays the faithful pray together in a mosque. 
The mandatory state of cleanliness is reached through ablutions (sand is used in case of absence 

of water) and the faithful must turn in the direction of Mecca. During this ceremony some 

Muslims use prayer rugs – small-sized carpets of a characteristic composition with an architec-

tural motif of a niche or arch, invoking the shape of the mihrab, a niche in the prayer hall of 

a mosque which indicates the direction of Mecca. The architectural nature of this motif is oc-

casionally stressed by columns, used mainly in the decoration of Turkish rugs. In some compo-

sitions they no longer have the form of architectural supports for the sake of vertical ornament 

stripes. Decorative motifs symbolical of the act of prayer include also e.g.: a mosque lamp 
suspended from an arch, illustrating a Quran verse (24:35) related to Allah as the light of lamp 
glowing in a niche. A lamp is sometimes replaced by a flower bouquet or is reduced to a central 
rosette or a medallion. 

Symbols related to prayers include moreover e.g. a jug or comb – accessories connected 

with the requirement of cleanliness, purity to be observed during a rite. A small motif in the 
form of a square or rectangle placed in the niche on the rug may be symbolic of the black 
Kaaba Stone or a clay tablet from Karbala (a city of pilgrimages, the burying place of Hussein, 
Ali’s son) – a small decorative plaque used during prayers by some Shiites. 

it remains an open question when the use of prayer rugs became a custom. Opinions ex-

pressed in relevant literature vary to some extent. Prayer rugs are recorded in texts in the 
8th–9th c. in iconography (in Eastern miniatures) such textiles appeared in the 14th c., in 
european painting in the 15th c. (e.g. The Virgin and Child Enthroned from the National Gallery 

w London by Gentile Bellini (a painter active for some time in Constantinople). The oldest 

extant prayer rugs come from the 13th c. and are held in Turkish collections: in the Konya 
Museum and in the Museum of Turkish and Islamic Art in Istanbul (Kaffel 1998, p. 20–21, with 

a bibliography on prayer rugs). 

Prayer rugs were manufactured in all centres of weaving art of the East. Their history, 
in the case of Turkish objects, can be traced back to the Middle Ages. Caucasian rugs are 

a different story. Scholars continue to argue whether the form of the textiles developed 
throughout centuries, or rather was a product of decorative art of the 19th c. and was 

significantly spurred by the interest of Western buyers and collectors. Perhaps, given the 
variety and complexity of patterns of 19th-century Caucasian prayer rugs, they developed 
as a result of a long process, while the earlier textiles were destroyed, as everyday items 
(Kaffel 1998, p. 22). 

The collection of the Teresa Sahakian Foundation includes 62 rugs with the niche motif. 
Among them there are 26 Turkish, 4 Persian and 32 Caucasian items. Most come from the 
19th c., during the renaissance of Oriental rug weaving, spurred to some extent by the interest 
of Western buyers in this kind of art. 

The oldest prayer rug in the Teresa Sahakian Collection is an 18th-century Turkish Ladik 
(cat. no. 16). This is one of the group of classical rugs from Central Anatolia, with a codified 
composition, where the central field features a separate wide stripe of ornaments composed 

of a row of tulips on long leafy stalks and a common border type composed of segments: 

with the motif of a single flower of heart-coiled leaves alternating with rosettes. Classical 

Turkish objects include moreover West-Anatolian Ghiordes-type rugs (cat. no. 10, 11), com-

posed of strongly geometric, simplified motifs, and with characteristic borders of multiple 

narrow strips decorated with a tiny pattern. Interestingly, the objects from the collection 

feature cotton in the pile, in the white sections. 



21

The other objects from West Anatolia include two classic Makri rugs (cat. no. 8–9) made up 

of two adjacent elongated polygons (double niches) and two Kula rugs. One (cat. no. 13),  

a double-niche rug, has a flattened, stepped top of the niche and the border analogous to the 

multiple-stripe borders of Ghiordes-type rugs. The other, a representative of the Demirji-type 

(cat. no. 14), filled up with ornament and with stylised lamps under the arch, clearly resembles 
as to form and motif choice the decorations of so-called Transylvanian rugs. Other West Anatolian 

rugs are represented by: Bergama prayer rug whose niche is filled with a motif resembling a mace 

(cat. no 4), two double niche Kis bergama rugs (cat. no 5, 6) and a Melas (cat. no 7) with a small 
mihrab with a typical shape, its top being a rhombus with an narrow and a very wide border 

filled with round rosettes, similar to typical rosettes fund in the composition of Transylvanian rugs. 

Apart from the above textiles, the group of rugs ascribed to West Anatolia includes an item of 
mixed features (cat. no. 15). 

The set encompasses also two Turkish silk rugs (cat. no 1, 2). One was most probably made 

in istanbul or Hereke, the other in the workshops of Panderma. Their compositions apply com-

plicated curved-line patterns following the compositions of rugs made in the 16th –17th c. An 
istanbul rug (?) features sections with the use of a metal thread and is embroidered with pearls.

Among the rugs from Central Anatolia, apart from the aforementioned Ladik, interesting 

ones include two Mujur prayer rugs. One of them (cat. no. 17) has a niche with a stepped top, 

two stripes of the crenellation ornament and a wide segmented main border of rectangles with 

inscribed rosettes. The other one (cat. no. 18), of different proportions but with an analogous 

niche layout, is decorated with one stripe of the crenellation pattern and two wide stripes of 

a segmented border: with rosettes and flower motifs inscribed in squares. no doubt akin to 
the above compositions is the rug (cat. no. 21) of different colours but with a similar reperto-

ry of forms: it has a similar niche shape, a stripe with a stylised crenellation ornament and  

a segmented border. The following rug, a Kirszehir (cat. no. 19) has a niche with large hooked 

motifs, decorated with characteristic serrated medallions – one is centrally located, the others 

are at the upper and lower edge of the central field.

east Anatolia is represented in the collection by rugs of long pile and strongly geometric patterns 

(cat. no. 24, 25). The decoration motifs are dissimilar from those in the rugs made in West and 
Central Anatolia, and come closer to those of Caucasian rugs or are a mix of motifs, e.g. a Yürük (?), 
applying the motifs of a carnation and a tulip next to elaborate geometric forms (cat. no 24). 

The Collection of the Teresa Sahakian Foundation includes four Persian prayer rugs. Two, 
made if silk, come from the workshops of Kashan (cat. no. 27, 28) and are nearly identical in 

colour palette and composition. each is decorated with an image of a niche with a sophisti-

cated outline, filled with a meandering floral tendril growing out of a decorative vase. Both 

rugs stand out within the group: they are adorned with organic motifs of curved lines, unlike 

most others, of clearly geometric patterns.

Caucasian rugs are the largest set of the collection. They are ordered according to the 

following criteria adopted in relevant literature: rugs from east Caucasus (Shirvan and Kuba), 

rugs from the south-eastern region, from Central Caucasus (Genje and Kazak), and Karabagh 

rugs (South Caucasus). The objects gathered in the collection were made at a time when the 

above territories were part of the Russian empire. 

Rugs from East Caucasus (made in the territories of today’s Azerbaijan and Daghestan) are 
a particularly large group. The largest set among them is that of Shirvan-type textiles (cat. no. 
39–44) and Shirvan Marasali (cat. no. 45–47) – decorated according to a similar principle: with 
a continuous regular pattern of rhomboid nets whose sections feature inscribed geometric 

flowers or palmettes. Sometimes the decoration is composed solely of floral motifs arranged 

in regular slanting rows. Within this composition one can trace diverse solutions, multiple 
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details and individual solutions of a codified pattern. The dominant colours are navy blue or 

white. Similar renditions of the composition can be found in the rugs woven in North-eastern 

Daghestan (cat. no. 31, 33, 34). Another decoration type is represented by a Daghestan (cat. 
no. 32), where the regular rhomboid mesh is supplanted by motifs arranged in horizontal rows, 

combining geometric and zoomorphic forms. The Shirvan group is represented by a Shirvan 

bidjo (cat. no. 48) decorated with three radiating rhomboid forms with S-shaped pendants on 
the sides, alternating with large medallions composed of various geometric forms, and nume-

rous tiny motifs, e.g. a pair of animals. A unique decoration can be found on a Shirvan carpet 

decorated with a motif of six mihrabs (cat. no. 51). A Kuba rug (cat. no. 37) decorated with 
serrated stars is an interesting kind of a classical composition of tiny motifs arranged in trans-

verse rows. 

Prayer rugs from Central Caucasus (Armenia, Azerbaijan and South Georgia) are repre-

sented by four items e.g.: two Kazak ones (cat. no. 56, 57) of nearly identical composition of 

red central fields, pentagonal tops of the prayer niches and large white rectangles with 

inscribed crosses in the centre, and a classic example of a Kazak Fachralo (cat. no. 58) of 
a characteristic composition and layout of shapes: red-and-green, with a rectangular niche 

markedly divided into the background of the field and a large hooked medallion in the centre 

of the composition.

Textiles from South Caucasus include three rugs of varying decoration: with the field filled 
with varicoloured boteh motifs (cat. no. 60), two sizeable medallions (cat. no. 61) and a rug 
(cat. no. 62) divided into segments by decorative bands, with two niches, each with a different 
shape and decoration. The Lenkoran (cat. no. 55) decorated with a large medallion charac-

teristic of the group: polygonal, set within volutes is the only item from the south-eastern region.

The Teresa Sahakian Collection includes three Caucasian rugs with a double niche; apart 

from the above Karabagh (cat. no 62) there are two Shirvan rugs from the 1st quarter of the 
20th c. (cat. no. 52 and 54). both are similar in colour, with the dominant red, navy blue and 
white, their composition patterned after that of Turkish rugs: prayer niches propped by columns 

and decorated with lamps hung from the arches. A Daghestan with an image of Mecca and 

two niches pointing towards it (cat. no. 35) is an especially interesting object in the set.

Towards Mecca, the exhibition that gathers textiles from the Teresa Sahakian Foundation, 
mainly originating in the 19th c., shows moreover a few examples of 18th-century Turkish rugs 
(from the collection of the National Museum in Warsaw and the Wawel Royal Castle), a source 

of inspiration for later objects of this kind.

The technical descriptions of the rugs included in the catalogue comprise the following: 

– kinds of weft used for their manufacture and its construction (letters Z and S indicate the 

direction of thread turn); the term Z2S denotes a thread with an S turn composed of two 

threads with a Z turn, 

– kind of knots used, i.e. symmetrical knots (Turkish, Ghiordes) or asymmetrical (Persian), 
– density per 1 square diameter (height [H] x width [W]). 
In the case of rugs woven contrariwise to the direction of the design, this information is indi-

cated. Terms “lower” and “upper” end refer to the edges of a rug in technical sense.
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Część I
Kobierce tureckie

Part I

Turkish Rugs
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Kobierce tureckie

 1  Prayer rug 
istanbul, Hereke (?), north-West Turkey, 
mid-19th c.

173 x 131 cm
Warp: yellow silk, Z

Weft: silk of various colours: rusty red, grey, 

beige, 2 shoots

Pile: silk, symmetrical knot, H 70 x W 52 =
 
 

= 3640 knots per sq. dm; patterning weft: 
metal thread; embroidered with pearls; 

woven contrariwise to the direction of 

the design

Lower end: rusty red kilim band (0.5 cm), 

incomplete

upper end: rusty red kilim band (0.5 cm), 

incomplete

Sides: cords of 7 warps, overcast with rusty 

red silk

inv. no. ZKW-dep. FTS/187 (ZKW/1021/Dep.)

In the dark blue central field a beige mihrab 

surmounted by a horseshoe arch, with a lamp 

hung on a double chain. In the spandrels: on 

either side two symmetrical, leafy, whitish grey 

tendrils with inscribed stylised motifs. Above the 

top two decorative stripes. One, within the field, 

makes up with it a row of overlapping blue-and-

-silver arches; the first are filled with geometric 

motifs the colour of the tendril, the other are 

decorated with motifs of tulips and leafy stalks. 

Above there is a cinnamon-brown stripe with 

alternating rosettes and strongly geometric pal-

mettes and a cartouche along the axis. 
Border a-X-b.

each stripe separated by a dark blue nar-

row band of repeated ornament composed 

of varicoloured coiled leaves. In the main 

border, on a yellow background, bouquets 
of tulips and carnations. In the a stripe (nar-

rower in the horizontal sections), on a grey 

background: a band of rosettes and cartou-

ches with inscriptions (Persian poems)*; in the 
b stripe: a floral tendril on a grey background. 

Colours: beige, grey, dark blue, yellow, white, 

blue, greyish green, cinnamon-brown, pink.

The composition of the rug is patterned 

on earlier designs developed in the court 

manufactories of the Ottoman empire. With 

a silk construction and pile, it is made with 

 1 Kobierzec modlitewny 
Stambuł, Hereke (?), północno-zachodnia 
Turcja, połowa xix w.
173 x 131 cm
osnowa: jedwab żółty Z
wątek: jedwab w różnych kolorach: rudy, 
szary, beżowy, 2 przebiegi
runo: jedwab, nić srebrna (broszowanie), 
perełki (haft)
wiązanie symetryczne, gęstość H 70 x W 52 =  
= 3640 węzłów/dm2; tkany odwrotnie  

do kierunku wzoru

początek: fartuszek kilimowy rudy (0,5 cm), 
ucięty
koniec: fartuszek kilimowy rudy (0,5 cm), 

ucięty
boki: oplot z rudego jedwabiu  

na 7 osnowach

nr inw. ZKW-dep. FTS/187 (ZKW/1021/Dep.)

na ciemnoniebieskim polu środkowym be-

żowy mihrab zwieńczony łukiem podko- 
wiastym, ze zwieszającą się lampą na po-

dwójnym łańcuszku. W nadłuczu: po bokach 
dwie symetrycznie skomponowane, gęsto 
ulistnione białoszare wici z wplecionymi sty-

lizowanymi motywami. Ponad zwieńczeniem 
dwa dekoracyjne pasy. Jeden, przylegający 
do pola środkowego, zamkniętego rzędem 
arkadek wypełnionych ornamentem – srebr-
ny, ozdobiony motywami tulipanów i ulist-

nionych łodyg. Drugi, w kolorze cynamo-

nowym, z umieszczonymi na przemian ro-

zetami i silnie zgeometryzowanymi palmeta-

mi oraz kartuszem na osi. 

Bordiura a-X-b.

Każdy pas oddzielony ciemnoniebieskim 
wąskim szlaczkiem z ornamentem rzutowym, 
złożonym z różnobarwnych skręconych liści. 
W bordiurze głównej, na żółtym tle, bukiety 
z tulipanami i goździkami. W pasie a (węższym 
w partiach poziomych), na szarym tle: szlak 

rozet i kartuszy z inskrypcjami (perskie wier-

sze)*; w pasie b: wić roślinna na szarym tle. 
Kolory: beżowy, szary, ciemnoniebieski, żół-

ty, biały, niebieski, szarozielony, cynamonowy, 
różowy.

Kobierzec nawiązujący kompozycją do 
wcześniejszych wzorów wypracowanych  
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w manufakturach dworskich imperium osmań-

skiego. Ma jedwabną konstrukcję i runo; wy-

konany jest z użyciem nici metalowych i haf- 
towany perełkami. 

Całkowicie jedwabne kobierce o klasycz-

nych wzorach wytwarzano w XIX w. w Turcji, 

m.in. w Stambule oraz w oddalonym od sto-

licy o 70 km Hereke. W obu ośrodkach sto-

sowano broszowanie nicią metalową. 
Kobierce giordes o analogicznym podko-

wiastym łuku i dekoracji nadłucza (wić) znaj-
dują się w zbiorach Muzeum narodowego  
w Krakowie (koniec xVii w., nr inw. xix-4405 
– biedrońska-Słotowa, kat. nr 17) i Wawelu 
(koniec xViii w., nr inw. 4946 – Kraków 2006, 
kat. nr 4). Zob. także bennett 1982, s. 198. 

Literatura: niepublikowany.

*Za informację na temat inskrypcji na kobiercach (kat. nry 1 

i 3) dziękuję prof. dr. hab. Tadeuszowi Majdzie.

the application of metal threads and embroi-

dered with pearls. 

Silk-only carpets of classic patterns were 

made in the 19th c. in Turkey, e.g. in Istanbul 

and in Hereke, 70 km away from the capital. 
Both centres applied embroidery with a met-

al thread. 

Ghiordes rugs of an analogous horseshoe 

arch and decoration in the spandrels (ten-

dril), in the collection of the National Muse-

um in Cracow (late 17th c., inv. no. xix-4405 
– biedrońska-Słotowa, cat. no. 17) and Wawel 
(late 18th c. (inv. no. 4946 – Kraków 2006, cat. 
no. 4). See also bennett (bennett 1982, p. 198). 

Bibliography: not recorded.

* i am thankful to Prof. Dr Hab. Tadeusz Majda for 
information about the inscriptions on the rugs (cat. no. 1 

and 3).
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 2  Panderma prayer rug 
Turkey, north-West Anatolia, Panderma, 
early 20th c.

166 x 119 cm + fringe: 4 cm and 13 cm
Warp: cotton, Z3S

Weft: white cotton, 2 shoots

Pile: silk, symmetrical knot, H (75) 81 x 

x W 45 = 3645 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: kilim band (1.5 cm), twisted 

looped fringe 

upper end: kilim band (1.5 cm), fringe

Sides: 3 flat cords, overcast with cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/464 (ZKW/1298/Dep.)

The central field with two horizontal bands 

set apart at the bottom and at the top. The 

individual parts outlined with white narrow 

bands with the motif of a zigzag. 

The mihrab is navy blue, with a triangular, 

slightly rounded top, flanked with smaller ar-

cades, supported on two slender columns dec-

orated with the motif of an angular tendril, with 

slanting, leafy twigs along the edges. In the up-

per section of the niche a suspended flower 

bouquet, along the lower edge, between the 
columns, a row of flowers of different sizes on 

thin stems. The green spandrels densely filled 

with a floral ornaments: trees, flowers, rosettes, 

and serrated leaves. The bands at the bottom 

and at the top of the field, cinnamon-brown with 

the motif of two different flowers arranged al-

ternately, on leafy straight stalks. 

Border a-X-b 

The main border, against an ivory back-

ground: rosettes between serrated leaves al-

ternating with palmettes flanked by leaves and 

flowers. In the a stripe: a band of rosettes on 

a blue background; in the b stripe: an angular 

floral tendril on a navy blue background. each 

of the border stripes separated by a narrow 

red band with the motif of zigzag on a red 

background.

Colours: navy blue, ivory, green, olive, light 

green, dark red, pink, beige, yellow, brown.

Rugs manufactured in the town of Panderma 
(on the south coast of the Sea of Marmara) ca. 

1900 and in the 20th c., were patterned on earl-

ier Turkish products (from the 16th–18th c.), 

 2 Kobierzec modlitewny „panderma” 
Turcja, północno-zachodnia Anatolia, 
Panderma, początek xx w.
166 x 119 cm + frędzle 4 i 13 cm
osnowa: bawełna Z3S
wątek: bawełna biała, 2 przebiegi
runo: jedwab

wiązanie symetryczne, gęstość H (75) 81 x 

x W 45 = 3645 węzłów/dm2;  

tkany odwrotnie do kierunku wzoru

początek: kilim (1,5 cm), frędzle 
powracające
koniec: kilim (1,5 cm), frędzle 
boki: potrójny płaski oplot z bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/464 (ZKW/1298/Dep.)

Pole środkowe z wyodrębnionymi u dołu i u góry 
dwoma poziomymi szlakami. Poszczególne 
części obwiedzione białymi wąskimi szlaczkami 
z motywem zygzakowatego wężyka.

Mihrab granatowy o trójkątnym, lekko za-

okrąglonym zwieńczeniu flankowanym mniej-
szymi arkadkami, wsparty na dwóch smukłych 
kolumienkach ozdobionych motywem wici 

łamanej, z ukośnie ułożonymi, ulistnionymi ga-

łązkami na krawędziach. W górnej części niszy 
zwieszony bukiet kwiatów; wzdłuż dolnej kra-

wędzi, między kolumienkami, rząd różnej wiel-
kości kwiatów na cienkich łodyżkach. Zielone 
nadłucze gęsto wypełnione ornamentem ro-

ślinnym: drzewkami, krzaczkami kwiatowymi, 
rozetami, ząbkowanymi liśćmi. Szlaki u dołu  
i u góry pola cynamonowobrązowe z motywem 
dwóch różnych, ułożonych na przemian kwia-

tów na ulistnionych prostych łodyżkach. 
Bordiura a-X-b. 

W bordiurze głównej, na tle w kolorze kości 
słoniowej, na przemian rozety pomiędzy ząb-

kowanymi liśćmi i palmety ujęte liśćmi i kwia-

tami. W pasie a: szlak rozet na niebieskim tle; 

w pasie b: łamana wić kwiatowa na granato-

wym tle. Każdy z pasów bordiury oddzielony 
czerwonym wąskim szlaczkiem z motywem 
zygzakowatego wężyka na czerwonym tle.

Kolory: granatowy, kość słoniowa, zielony, 
oliwkowy, jasnozielony, ciemnoczerwony, ró-

żowy, beżowy, żółty, brązowy.

Kobierce produkowane w mieście Pander-
ma (na południowym brzegu morza Marmara) 
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often on Ghiordes prayer rugs. The object at 

hand, with slender columns and small flank-

ing arcades, may have been inspired by the 

composition of prayer rugs with double col-

umns (see examples from the 16th and 17th c. 
– Denny 2003, p. 89–90). See also the mihrab 

tops of the prayer rugs in the Metropolitan 

Museum of Art in New york: the Ghiordes 

from the 1st half of the 18th c. (Dimand, Mai-

ley 1973, ill. 195) and one from Transylvania 

from the early 18th c. (inv. no. 1975.1.2454). 
The principal border stripe is a replica of  

a pattern used in Ghiordes and Transylvanian 

rugs (see the above items from the Metropol-

itan Museum). See also a Panderma rug of  
a similar arch shape and analogous border 

(Bennett 1982, p. 201).

Bibliography: not recorded.

ok. 1900 i w xx w. wzorowane były na wcześ- 
niejszych wyrobach tureckich (z xVi–xViii w.), 
często kobiercach modlitewnych typu giordes. 
Prezentowany egzemplarz z wysmukłymi ko-

lumienkami i małymi flankującymi arkadkami 
mógł być inspirowany kompozycją modlitew-

ników o podwójnych kolumnach (por. przy-

kłady z xVi i xVii w. – Denny 2003, s. 89–90). 
Por. także zwieńczenie mihrabu w kobiercach 
modlitewnych z Metropolitan Museum of Art 

w nowym Jorku: giordes z 1. połowy xViii w. 
(Dimand, Mailey 1973, il. 195) oraz siedmio-

grodzki z początku xViii w. (nr inw. 1975.1.2454). 
Główny pas bordiury jest repliką wzoru sto-

sowanego w kobiercach siedmiogrodzkich  

i giordes (por. wymienione obiekty z Metropo-

litan Museum). Zob. także panderma o zbliżo-

nej formie łuku i analogicznej bordiurze (ben-

nett 1982, s. 201).

Literatura: niepublikowany.
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 3  Panderma prayer rug
Turkey, North-West Anatolia, late 19th c.

196 x 138.5 cm
Warp: white cotton Z3S

Weft: white cotton Z3S, 2 shoots

Pile: wool and cotton (in white areas), 
symmetrical knot, H 53 x W 44 = 2332 
knots per sq. dm; woven contrariwise  
to the direction of the design

Lower end: missing

upper end: missing

Sides: 3 flat cords, overcast with white 

cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/465 (ZKW/1299/Dep.)

In the central field, on a light blue back- 

ground (with abrash), a red niche topped by  

a horseshoe arch, with a suspended lamp, 

supported by columns surmounted by finials. 

At the lower edge a row of flowers in vases 

– the two at the outer edges are the base of 

the columns, surrounded with tiny flowers 

along the edge. At the end of the niche a row 

of small hooked motifs. In the spandrels  

a mesh – inscriptions. In the end sections of the 

field two transverse stripes of ornaments. In the 

upper one, outlined with a narrow border with 

the motif of an angular tendril, on a navy blue 

background, flower motifs symmetrically placed 

on either side of the axis: alternating rosettes, 
palmettes and flowers. In the lower, greyish blue 

stripe, geometric motifs: flowers alternating with 

a rosette combined with a flower on a slim stalk. 

The central field and its individual parts sur- 

rounded by narrow bands.

Border a-X-b. 

In the main stripe: a brown ornament – an 

inscription on an ivory background, in the 

corners quadrangles, nearly squares, each 
with a central rosette. In the a stripe: on  

a light green background a ribbon-cloud (tsi) 

assuming a crenellation pattern; in the b stripe: 

white-and-yellowish brown medahyl.

Colours: red, light blue, navy blue, greyish 

blue, light green, olive, brown (two hues), 

ivory, dark yellow.

The inscriptions on the rug in Persian or 
Arabic. The composition is patterned on classic 

Turkish designs which, apart from the products 

 3  Kobierzec modlitewny „panderma” 
Turcja, północno-zachodnia Anatolia, 
koniec XIX w.

196 x 138,5 cm
osnowa: biała bawełna Z3S
wątek: biała bawełna Z3S, 2 przebiegi
runo: wełna i bawełna (w partiach bieli)
wiązanie symetryczne, gęstość H 53 x W 44 = 

= 2332 węzły/dm2; tkany odwrotnie  

do kierunku wzoru

początek: niezachowany oryginalny 
koniec: niezachowany oryginalny 

boki: potrójny płaski oplot z białej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/465 (ZKW/1299/Dep.)

W polu środkowym, na jasnoniebieskim tle  
(z abraszami), czerwona nisza zamknięta łu-

kiem cebulowym, ze zwieszającą się lampą, 
wsparta na kolumienkach zwieńczonych 
kwiatonami. Przy dolnej krawędzi rząd krzacz-

ków kwiatowych umieszczonych w wazonach 

– dwa skrajne stanowią bazę kolumienek oto-

czonych wzdłuż krawędzi drobnymi kwiatka-

mi. na skraju niszy rząd niewielkich, przecin-

kowatych motywów. W nadłuczu plecionka 
– inskrypcje. na zakończeniach pola dwa 
poprzeczne pasy ornamentu. W górnym, oto-

czonym wąską bordiurką z motywem wici 
łamanej, na granatowym tle, alternacja mo-

tywów kwiatowych rozmieszczonych syme-

trycznie po obu stronach osi: rozet, palmet  

i krzaczków kwiatowych. W dolnym, szaronie-

bieskim pasie, zgeometryzowane motywy: na 

przemian krzaczki i rozeta połączona z kwia-

tem na cienkiej łodyżce. Pole środkowe oraz 
jego poszczególne części otoczone wąskimi 
szlaczkami.

Bordiura a-X-b.

W pasie głównym brązowy ornament – in-

skrypcja na tle w kolorze kości słoniowej,  
w narożnikach czworokąty zbliżone do kwa-

dratu, każdy z umieszczoną centralnie rozetą. 
W pasie a: na jasnozielonym tle wstążka-

-chmurka (tsi) układająca się we wzór krenela-

żowy; w pasie b: biało-żółtobrązowy medahyl.
Kolory: czerwony, jasnoniebieski, granato-

wy, szaroniebieski, jasnozielony, oliwkowy, 

brązowy (dwa odcienie), kość słoniowa, ciem-

nożółty.
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of Kumkapi from the late 19th c., inspired the 

workshops of Panderma, where rugs were of-
ten woven with mercerised cotton (Middleton 

1998, p. 36). The rug at hand: with a horseshoe 
arch atop the niche supported by columns 

and arabesque decoration, resembles prayer 
rugs made in the vicinity of the town of Ghi-

ordes (Gördes), whose weaving traditions 

hark back to the 17th c. The patterns developed 

here, inspired by classic Ottoman niche rugs 

(see Geknüpfte Kunst 2011, cat. no. 19, 20) 

were later repeated in such objects as e.g. an 

18th-century rug from the Kulczycki Collec-

tion (Kraków 2006, cat. no. 4). See Zipper 
1970 (colour ill. 5).

In this rug, similarly to the Ghiordes rugs 

from the collection of the Teresa Sahakian 

Foundation (cat. no. 10, 11) cotton is used in 
the sections of white colour.

Bibliography: not recorded.

inskrypcje zdobiące kobierzec w języku 
perskim lub arabskim. Kompozycja wzorowa-

na na klasycznych wzorach tureckich, które, 

obok wyrobów Kumkapi z końca xix w., sta-

nowiły inspirację dla warsztatów Pandermy, 
gdzie do produkcji kobierców często używano 
merceryzowanej bawełny (Middleton 1998,  
s. 36). Prezentowany kobierzec: z cebulastym 
łukiem wieńczącym niszę wspartą na kolum-

nach i z arabeskową dekoracją, przypomina 
modlitewniki wytwarzane w okolicach miasta 

Giordes (Gördes), miejsca o tradycjach ko-

bierniczych sięgających xVii w. Wypracowa-

ne tu wzory, nawiązujące do klasycznych 
osmańskich kobierców niszowych (zob. Ge- 
knüpfte Kunst 2011, kat. nry 19, 20), powta-

rzane były w późniejszych realizacjach, takich 
jak np. xViii-wieczny kobierzec z kolekcji 
Kulczyckich (Kraków 2006, kat. nr 4). Por. 
Zipper 1970, il. kolor. 5.

W prezentowanym kobiercu, podobnie 

jak w kobiercach giordes z kolekcji Fundacji  
Teresy Sahakian (kat. nry 10, 11), w partiach 

bieli użyto bawełny.

Literatura: niepublikowany.



34

Kobierce tureckie

3



35

Turkish Rugs

4



36

Kobierce tureckie

 4  Bergama prayer rug
Turkey, West Anatolia, 2nd half  

of 19th c.

159 x 115 cm + fringe: 2 x 6.5 cm
Warp: beige wool, Z2S

Weft: red wool, Z, 2 and 4 shoots
Pile: wool, symmetrical knot H 28 x W 22 = 

= 616 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band of red wool (1 cm), 

fringe

upper end: kilim band of red and blue wool 

(4 cm), fringe
Sides: 2 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/277 (ZKW/1111/Dep.)

On the brown background of the field a red 

mihrab with a triangular top, decorated with 

a row of stars inscribed in octagons surro-

unding the central form – a “mace” (elon-

gated rectangle with a hexagonal top), ad-

orned with octagons with inscribed hooked 

motifs and stars, surrounded by a blue band 

with the motif of a red zigzag. In the span-

drels: along the mihrab roof linked stylised 

flowers – rhombuses, along the other edges 

triangles, in the central section rhombuses 

and V motifs. 
Border a1-X-a2. 

In the main stripe a band of varicoloured 

octagons of hexagonal segments with an in-

scribed double S motifs, arranged around 

stars inscribed in rhombuses. In the side 

stripes a zigzag ribbon with inscribed trian-

gles on a green and red background. 

Colours: red, brown, navy blue, green, 

blue, white, pink.

One of a group of rugs made in the vi-

cinity of the town of Bergama (near ancient 

Pergamon), with longstanding weaving tra-

ditions. This was the place of manufacture 

of woollen carpets, most often with a red 

weft. Frequent inspirations include designs 
from the Caucasus and Central Asia. Char-

acteristic of those rugs are large, strongly 

geometric motifs and the colour palette: 

dominant reds and dark blues.

 4  Kobierzec modlitewny „bergama”
Turcja, zachodnia Anatolia,  

2. połowa xix w.
159 x 115 cm + frędzle 2 x 6,5 cm
osnowa: wełna beżowa Z2S
wątek: wełna czerwona Z, 2 i 4 przebiegi 
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 28 x W 22 = 

= 616 węzłów/dm2 

początek: fartuszek kilimowy z czerwonej 
wełny (1 cm), frędzle
koniec: fartuszek kilimowy z czerwonej  

i niebieskiej wełny (4 cm), frędzle
boki: podwójny płaski oplot z czerwonej 
wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/277 (ZKW/1111/Dep.)

na brązowym tle pola zwieńczona trójkąt- 
nie czerwona nisza, dekorowana szlakiem 

gwiazd wpisanych w ośmioboki, obiegają-

cych centralną formę – „buławę” (wydłużo-

ny prostokąt z sześciobocznym zwieńcze-

niem), ozdobioną ośmiobokami z wpisanymi 
motywami hakowymi i gwiazdami, okoloną 
niebieskim szlakiem z motywem czerwonego 

zygzakowatego wężyka. W nadłuczu: wzdłuż 
daszka mihrabu połączone ze sobą stylizo-

wane kwiatki – romby, wzdłuż pozostałych 
krawędzi trójkąciki, w części centralnej rom-

by i motywy V.
Bordiura a1-X-a2. 

W pasie głównym: szlak wielobarwnych 
ośmioboków złożonych z sześciobocznych 
segmentów z wpisanymi motywami paragra-

fowymi, ułożonych wokół gwiazdek wpisa-

nych w romby. W pasach bocznych: zygza-

kowata wstążka z wpisanymi trójkącikami na 
zielonym i czerwonym tle. 

Kolory: czerwony, brązowy, granatowy, 
zielony, niebieski, biały, różowy.

należy do grupy kobierców wytwarzanych 
w okolicach miasta bergama (w pobliżu sta-

rożytnego Pergamonu) – miejsca o utrwalo-

nych tradycjach tkackich. Wytwarzano tu 

dywany wełniane, najczęściej z użyciem 
czerwonych wątków. Często sięgano po in-

spirację wzorami kaukaskimi i środkowoazja-

tyckimi. Charakterystyczne są duże, silnie 
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zgeometryzowane motywy oraz paleta 

barwna: często używano czerwieni i ciem-

nych błękitów.
Motywy w bordiurze głównej kobierca 

przypominają gule typu ersari.

Literatura: niepublikowany. 

The main border motifs resemble the guls 

of ersari type.

Bibliography: not recorded.
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 5  Kobierzec „kis bergama”
Turcja, zachodnia Anatolia, koniec XIX w.

126 x 97 cm + frędzle 2 x 2,5 cm
osnowa: wełna jasna Z2S
wątek: wełna czerwona, Z, 2 przebiegi 
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 27 x W 24 = 

= 648 węzłów/dm2 

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: czerwony wałeczek przyszyty wtórnie 
niebieską wełną
nr inw. ZKW-dep. FTS/190 (ZKW/1024/Dep.)

na czerwonym tle podwójna, sięgająca bo-

ków, nisza w kolorze granatowym. Na jej tle 

czerwony medalion o konturze z białych czte-

ropłatkowych kwiatów z łodyżkami, z dekora-

cją ułożoną w formie krzyża, złożoną ze strzę-

piastej rozety, form hakowych, strzałek i wi-
delcowatych motywów. Wokół – różnej wiel-
kości ośmioboki z wpisanymi gwiazdami. 
Wzdłuż zwieńczenia nisz rzędy haków; boki 
o zygzakowatym konturze. W nadłuczach 
cztery duże rozety, drobne kwiaty. Wzdłuż 
pionowych krawędzi nadłuczy rząd motywów 
przypominających literę T.

Bordiura X.

Skośne paski z małych kwadracików po-

między ośmiobocznymi rozetami. na skraju 
wąski biało-czerwony szlaczek. 

Kolory: czerwony, granatowy, biały, ciem-

noturkusowy, brązowoczerwony, brązowy.

należy do grupy dwuniszowych kobierców 
bergama, które tkano jako część wyprawy 
panny młodej. Jego kompozycja nawiązuje 
do rozwiązań stosowanych w tzw. kobiercach 
siedmiogrodzkich. Charakterystyczne są: me-

dalion z kwiatów, duże rozety w narożach  
i nieregularne wydłużone formy z wpisanymi 
kwiatami, inspirowane okazałymi strzępiasty-

mi liśćmi flankującymi nisze. 
Por. kat. nry 6 i 12.

Literatura: niepublikowany. 

 5  Kis Bergama rug
Turkey, West Anatolia, late 19th c.

126 x 97 cm + fringe: 2 x 2.5 cm
Warp: light wool, Z2S

Weft: red wool, Z, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 27 x W 24 = 

= 648 knots per sq. dm 
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: red cord refastened with blue wool 

inv. no. ZKW-dep. FTS/190 (ZKW/1024/Dep.)

On a red background, a double navy blue 

niche reaching out to the sides. On its back-

ground a medallion outlined by white flowers 

with stalks: red with a decoration arranged in 

the shape of a cross, composed of serrated 

rosettes, arrows and forked forms. Around the 

medallion octagons of different size with in-

scribed stars. Along the niche tops there are 

rows of hooks, the sides with a zigzag outline. 

In the spandrels: four large rosettes, elongated 

oval forms with inscribed flowers. Along the 

vertical edges of the spandrels there is a row 

of motifs resembling the letter T.

Border: X.

Slanted strips of small squares between 
octagonal rosettes. On the edge a narrow 

white-and-red band. 

Colours: red, navy blue, white, dark tur-

quoise, brownish red, brown.

One of a group of Bergama rugs with  

a double niche, woven as part of a bride’s 
dowry. Its composition invokes the solutions 

used in the Transylvanian rugs: the character-

istic floral medallion, in the corners: the large 

rosettes and the elongated oval motifs inspired 

by large serrated leaves flanking the niches.

See cat. no. 6 and 12.

Bibliography: not recorded.
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 6  Kobierzec „kis bergama”
Turcja, zachodnia Anatolia, początek xx w.
80 x 70 cm + frędzle 2 x 8 cm
osnowa: bawełna biała Z3S
wątek: bawełna różowobeżowa, 2 przebiegi 
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 33 x W 25 = 

= 825 węzłów/dm2 

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: podwójne obrzucenie z białej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/466 (ZKW/1300/Dep.)

Na szarofioletowym (pierwotnie granato-

wym) tle podwójna nisza sięgająca krawędzi 
pola środkowego. Wewnątrz niej okazały bla-

doróżowy medalion o zygzakowatym obrysie, 
z kwiatkami na krawędzi. Wewnątrz medalio-

nu symetryczny wzór z motywami (rozetkami, 

strzałkami, widelcowatymi formami) ułożony-

mi w kształt krzyża. Wokół drobne kwiatki. 
Wzdłuż nisz haki. na krawędziach nadłuczy 
motywy T. W nadłuczach duże rozety.

Bordiura X (tylko pasy pionowe).

Skośne paski dzielące bordiurę na równo-

ległoboczne segmenty z ośmiobokiem i dwo-

ma trójkątami. 
Kolory: szarofioletowy, jasnoróżowy, czar-

nobrązowy, czerwony, brązowy, bladozielony, 
bladoniebieski.

Por. kat. nry 5 i 12.

Literatura: niepublikowany. 

 6  Kis Bergama rug
Turkey, West Anatolia, early 20th c.

80 x 70 cm + fringe: 2 x 8 cm
Warp: white cotton, Z3S

Weft: pinkish beige cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 33 x W 25 = 

= 825 knots per sq. dm 
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: 2 cords, overcast with white cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/466 (ZKW/1300/Dep.)

On a greyish purple (originally navy blue) 

background there is a double niche that  

touches the sides. Inside the niche a large 

light pink medallion with a zigzag outline, with 

flowers on the edge. Inside the medallion  

a symmetrical pattern with motifs arranged in 

the shape of a cross. Tiny flowers around. 

Niche edges with hooks. Large rosettes in the 

spandrels.

Border: X (only vertical stripes).

Slanted stripes divide the border into 

rhomboid segments with an octagon and two 

triangles. 

Colours: greyish purple, light pink, blackish 

brown, red, brown, pale green, pale blue.

See cat. no. 5 and 12.

Bibliography: not recorded.
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 7  Melas prayer rug
Turkey, South-West Anatolia, 1st half  

of 19th c.

156 x 110 cm + fringe (upper end): 25 cm 
Warp: beige and brown wool, Z2S

Weft: red wool, Z, 3–2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 23 x W 26 = 

= 598 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band woven of red wool 

(6 cm) partly missing
upper end: kilim band woven of red wool  

(4.5 cm), warp threads braided, braided 
fringe (partly missing)

Sides: 2 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/300 (ZKW/1134/Dep.)

On the white central field, small relative to the 

border, there is a red mihrab composed of  

a pentagonal form with a triangular dent at 

the bottom, topped by an angular version of 

the horseshoe arch surmounted by an arrow 

and cross. Around, a few geometric figures: 

triangles with small rectangles and diamonds 

on the edges, filling the “dents” at the base 
and in the side edges of the niche. In the span-

drels: triangles with pendants and ornaments 

resembling vases with two handles.

Very wide border, a1-x-b1-a2-b2. 
In the main stripe, on a yellow background, 

round varicoloured rosettes: big ones, of 

heart-shaped and rectangular petals, alternat-

ing with a pair of smaller ones. The a1 stripe 

– light green (with abrash), filled with a row 

of varicoloured rosettes with squares in the 
middle, surrounded by a narrow white-and- 

-red band (an analogous band along the up-

per edge of the central field). In the a2 stripe: 

rosettes analogous to those of the a1 stripe, 

slightly smaller, on a white background. 

In the b1 and b2 stripes – a zigzag ribbon 

on a blue and red background; 

Colours: white, red, yellow, purple, blue, 

light green, brown.

The shape of the niche topped with a char-

acteristic arch and surmounted by an arrow 

head and the colour palette – red on a white 

background – are typical of rugs made since 

the 19th c. in the vicinity of the town of Milas. 

In addition, also the composition proportions 

 7  Kobierzec modlitewny „melas”
Turcja, południowo-zachodnia Anatolia,  
1. połowa xix w.
156 x 110 cm + frędzle (u góry) 25 cm 
osnowa: wełna beżowa i brązowa, Z2S
wątek: wełna czerwona Z, 3–2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 23 x W 26 = 

= 598 węzłów/dm2

początek: kilimowy fartuszek z czerwonej 
wełny (6 cm), częściowo zniszczony
koniec: kilimowy fartuszek z czerwonej 

wełny (4,5 cm), plecionka i frędzle 
zaplecione w warkoczyki (zachowane 

fragmentarycznie)

boki: podwójne obrzucenie z czerwonej 

wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/300 (ZKW/1134/Dep.)

na niewielkim w stosunku do bordiury białym 
polu środkowym czerwony mihrab złożony  
z pięciobocznej formy z trójkątnym wycięciem 
u dołu, zamknięty zgeometryzowanym łukiem 
podkowiastym ze strzałką i krzyżykiem na 
szczycie. Wokół kilka geometrycznych figur: 
trójkąty z wypustkami wypełniające „wcięcia” 
u podstawy i w bocznych krawędziach niszy. 
W nadłuczu: trójkąty z pendentami i orna-

menty przypominające dwuuszne wazony.
Bordiura bardzo szeroka: a1-X-b1-a2-b2. 

W pasie głównym, na żółtym tle, okrągłe 
wielobarwne rozety: na przemian duże, zło-

żone z sercowatych i prostokątnych płatków, 
i para mniejszych. Pas a1: jasnozielony (z abra-

szami), wypełniony rzędem wielokolorowych 
rozetek z kwadracikami w środku, otoczony 
wąskim biało-czerwonym szlaczkiem (analo-

giczny szlaczek biegnie wzdłuż górnej krawę-

dzi pola środkowego). W pasie a2: rozetki 
analogiczne jak w pasie a1, nieco drobniejsze, 

na białym tle. 
W pasach b1 i b2: zygzakowata wstążka 

na niebieskim i czerwonym tle. 

Kolory: biały, czerwony, żółty, fioletowy, 
niebieski, jasnozielony, brązowy.

Kształt niszy zamkniętej charakterystycz-

nym łukiem i zwieńczonej grotem oraz kolo-

rystyka – czerwień na białym tle – są typowe 
dla kobierców wytwarzanych od XIX w.  
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of the prayer rug are typical – a small central 

field and a very wide border of a few stripes. 

The shape of the round large rosettes brings 

to mind the decoration of so-called Transyl-

vanian rugs. 

The object at hand shows a kilim-type, 

rather wide band at the both ends and long 

braided fringe. 

See: a rug from the collection of the Na-

tional Museum in Cracow – ca. 1800 (Bie-

drońska-Słotowa, cat. no. 45), and a 19th-cen-

tury rug published in: Middleton 1998, p. 37. 

Bibliography: not recorded.

w okolicach miejscowości Milas. Typowe są 
także proporcje zastosowane w kompozycji 
tego modlitewnika – niewielkie pole środkowe 
i bardzo szeroka, kilkupasowa bordiura. Okrąg- 
łe duże rozety nawiązują kształtem do deko-

racji tzw. kobierców siedmiogrodzkich. 

W prezentowanym zabytku zachowały się 
kilimowe, dość szerokie fartuszki i długie frędz-

le zaplecione w warkocze. 

Por. kobierzec ze zbiorów Muzeum naro-

dowego w Krakowie, ok. 1800 (biedrońska-

-Słotowa, kat. nr 45), i kobierzec z xix w., 
publikowany w: Middleton 1998, s. 37. 

Literatura: niepublikowany.
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 8  Makri (Megri) prayer rug
Turkey, South-West Anatolia, 2nd half  

of 19th c.

148 x 102 cm
Warp: white and white-brown wool, Z2S

Weft: brown and red wool, Z, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot H 26 x W 19 = 

= 494 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band of wool, striped:  

red-white-red (3 cm)

upper end: kilim band of wool, striped:  

red-white-blue (3.5 cm), partly missing

Sides: 2 flat cords, overcast with blue wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/192 (ZKW/1026/Dep.)

On the pale yellow background of the central 

field, a blue and red elongated octagon flank- 

ed by a brown border with hooked motifs 

(along the longer sides), octagonal rosettes 

and rectangles. The background of the octa-

gon composite, with abrash. The borderline 

between the colour sections is delineated by 

a band of small squares along the axis; out of 
the band grow serrated leaves (the tree of 

life). In the corners of the central field sparse 

motifs: at the bottom – a star and an octagon, 

at the top – small squares. in the lower section 
of the field a stripe set apart, decorated with 

rectangular stepped motifs. 

Border a-X. 

In the main strip varicoloured, connect-

ed rhombuses on a white background. In 

the a stripe: the horizontal bands and the 

left vertical one with the motif of a mesh on 

a yellow background; the right vertical band 

with a recurrent motif of a flower with a big 

serrated leaf. 

Colours: red, bluish turquoise, brown, 
rusty red and light blue, all with abrash, and 

pale yellow, dark yellow and white.

The rug owes its name to the town of Makri 

(Megri) – now Fethiye. it remains an open 
question if this was a place of carpet manu-

facture or only trade. Makri rugs are entirely 

made of wool and have traditional patterns. 

The most characteristic design is a composi-

tion made up of two adjacent elongated pol-

ygons filled with motifs composed along the 

axis: a stalk with serrated leaves or a row of 

 8  Kobierzec modlitewny „makri”  
(„megri”)
Turcja, południowo-zachodnia Anatolia,  
2. połowa xix w.
148 x 102 cm
osnowa: wełna biała i biało-brązowa, Z2S
wątek: wełna brązowa i czerwona Z,  
2 przebiegi 

runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 26 x W 19 = 

= 494 węzły/dm2

początek: fartuszek kilimowy w pasy 
(czerwony–biały–czerwony, 3 cm)
koniec: fartuszek kilimowy w pasy 

(czerwony–biały–niebieski, 3,5 cm), 
niekompletny

boki: podwójny płaski oplot z niebieskiej 
wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/192 (ZKW/1026/Dep.)

na jasnożółtym tle pola środkowego niebie-

sko-czerwony wydłużony ośmiobok, otoczo-

ny brązową bordiurą z motywami hakowymi 
(na dłuższych bokach), ośmiobocznymi rozet- 
kami i prostokątami. Tło ośmioboku niejed-

norodne, z abraszami. Granicę między obsza-

rami koloru wyznacza usytuowany na osi szlak 

z kwadracików, z wyrastającymi z niego strzę-

piastymi liśćmi (drzewo życia). W narożni-
kach pola środkowego nieliczne motywy:  
u dołu – gwiazdka i ośmiobok, u góry – kwa-

draciki. W dolnej części pola wydzielony pas 
z prostokątnymi motywami o ząbkowanych 
konturach. 

Bordiura a-X. 

W pasie głównym wielobarwne, połączo-

ne ze sobą romby na białym tle. W pasie a: 
szlaki poziome i lewy pionowy z motywem 

kratki na żółtym tle; szlak prawy pionowy  
z rytmicznie powtórzonym motywem kwiatu 

z dużym strzępiastym liściem. 
Kolory: czerwony, niebieskoturkusowy, brą-

zowy, rudobrązowy i jasnogranatowy (wszyst-
kie z abraszami) oraz bladożółty, ciemnożółty 
i biały.

Nazwa kobierca pochodzi od miasta Makri 

(Megri) – obecnie Fethiye. Otwarta pozosta-

je kwestia, czy było to miejsce wytwarzania 
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rhomboid medallions. The rug transforms  

a classic solution – there is only one elongat-

ed octagon here, its field divided both by the 

ornament and the background colour. The 

colours of the rug at hand, the decoration of 

the field (motif of the “tree of life”) and the 
borders are typical of Makri rugs (see Middle-

ton 1998, p. 38). 

See cat. no. 9.

Bibliography: not recorded. 

kobierców, czy tylko handlu nimi. Makri są  
w całości wykonane z wełny i mają tradycyjne 
wzornictwo. Najbardziej charakterystyczna 

jest kompozycja złożona z dwóch przylegają-

cych do siebie wydłużonych wielokątów wy-

pełnionych motywami skomponowanymi 
wzdłuż osi: łodygą ze strzępiastymi liśćmi lub 
rzędem romboidalnych medalionów. W pre-

zentowanym kobiercu zmodyfikowano kla-

syczne rozwiązanie – występuje tu tylko jeden 
wydłużony ośmiobok, którego pole zostało 
podzielone zarówno za pomocą ornamentu, 
jak i koloru tła. Kolorystyka prezentowanego 
kobierca, dekoracja pola (motyw „drzewa ży-

cia”) i bordiury należą do typowych dla ko-

bierców makri (zob. Middleton 1998, s. 38).

 Por. kat. nr 9.

Literatura: niepublikowany. 
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 9  Makri (Megri) prayer rug
Turkey, South-West Anatolia, late 19th c.

191 x 126 cm + fringe: 2 x 13 cm
Warp: brown-beige wool, Z2S

Weft: wool brown and pink, Z, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 23 x (18) x  
x W 20 = 460 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: kilim band of wool, striped: 

pink, light brown, olive green, dark brown, 

blue (5 cm), warp threads braided, bundled 

fringe (partly missing)

upper end: kilim band of wool, striped: 

pink, dark brown, olive green (3.5 cm), 

warp threads braided, bundled fringe 

(partly missing)

Sides: 2 cords, overcast with olive green wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/548 (ZKW/1382/Dep.)

On a yellow background two elongated hep-

tagons filling nearly the entire central field, 

separated by a varicoloured band of geome-

tric ornaments along the main axis. in the 
lower section of the composition (technically 

the end section of the rug) they make up  

a rectangle of cut off corners, in the upper 

section a double niche, each top enclosed by 

triangles. The background of the heptagons 

of varying colours (red, browns, olive green), 

decorated with loosely spaced, strongly geo-

metric motifs: octagonal medallions, rosettes, 

polygons, stars, and volutes. The remaining 

space of the central field at the top and at the 

bottom filled with rosettes; along the edge on 

the right-hand side of the double niche there 

is a band of small yellow and navy blue square 
tooths, along the left a wider band of over-

lapping varicoloured triangles. 

Border: A-X. 

In the A stripe: on an orange background 

(and dark red in the horizontal band at the 

bottom of the composition) repeated orna-

ment made up of single tiny flowers on  

a slanted stalk with a serrated leaf – in profile. 

In the X stripe (slightly wider), on a white 

background: an angular tendril; in the hori-

zontal stripe at the bottom of the composition 

repeated reduced motifs from the A stripe 

– a flower on a slanted stalk.

 9  Kobierzec modlitewny „makri”  
(„megri”)
Turcja, południowo-zachodnia Anatolia, 
koniec XIX w.

191 x 126 cm + frędzle 2 x 13 cm
osnowa: wełna brązowo-beżowa Z2S
wątek: wełna brązowa i różowa Z,  
2 przebiegi

runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 23 x (18) x 

x W 20 = 460 węzłów/dm2; tkany odwrotnie 

do kierunku wzoru

początek: wełniany fartuszek kilimowy  
w paski: różowe, jasnobrązowe, 
oliwkowozielone, ciemnobrązowe, niebieski 
(5 cm), plecionka, frędzle wiązane 
(zachowane fragmentarycznie)

koniec: wełniany fartuszek kilimowy  
w paski: różowe, ciemnobrązowe, 
oliwkowozielony (3,5 cm), plecionka, frędzle 
wiązane (zachowane fragmentarycznie)
boki: podwójny oplot z oliwkowej wełny 
nr inw. ZKW-dep. FTS/548 (ZKW/1382/Dep.)

na żółtym tle dwa wydłużone siedmioboki 
wypełniające niemal całe pole środkowe, roz-

dzielone wielobarwnym szlakiem geometrycz-

nego ornamentu biegnącego wzdłuż osi głów-

nej. W dolnej części kompozycji (technicznie 
koniec kobierca) tworzą kształt prostokąta  
o ściętych narożach, w górnej – podwójną 
niszę, której każde zwieńczenie zamknięte jest 
trójbocznie. Tło siedmioboków zróżnicowane 
kolorystycznie (czerwień, brązy, oliwkowa zie-

leń), ozdobione swobodnie rozmieszczonymi, 
silnie zgeometryzowanymi motywami: ośmio-

bocznymi medalionami, rozetami, wieloboka-

mi, gwiazdami, wolutami. Pozostała przestrzeń 
pola środkowego u góry i u dołu wypełniona 
rozetami; wzdłuż krawędzi po prawej stronie 
podwójnej niszy szlak niewielkich żółto-gra-

natowych kwadratowych ząbków, wzdłuż le-

wej – szerszy pas, złożony z zazębiających się 
wielobarwnych trójkątów. 

Bordiura A-X. 

W pasie A: na pomarańczowym tle (i ciem-

noczerwonym w szlaku poziomym u dołu 
kompozycji) ornament rzutowy złożony z po-

jedynczych kwiatków na ukośnej łodyżce  
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Colours: dark red (claret), red, white, green, 

olive, brown (a few hues), yellow, orange, 

sand-coloured, pink.

See cat. no. 8.

Bibliography: not recorded. 

z ząbkowanym liściem – w ujęciu profilowym. 
W pasie x (nieco szerszym), na białym tle: wić 
łamana; w pasie poziomym na dole kompozy-

cji powtórzony zredukowany motyw z pasa A 

– kwiatek na ukośnej łodyżce.
Kolory: ciemnoczerwony (buraczkowy), 

czerwony, biały, zielony, oliwkowy, brązowy 
(kilka odcieni), żółty, pomarańczowy, piasko-

wy, różowy.
Por. kat. nr 8.

Literatura: niepublikowany. 
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 10  Ghiordes prayer rug 
Turkey, West Anatolia, 2nd half of 19th c.

160 x 119 cm
Warp: white and salmon pink wool, Z2S

Weft: white cotton, 2 shoots

Pile: wool and cotton (white areas), 
symmetrical knot, H 47 x W 35=1645 knots 
per sq. dm; woven contrariwise to the 
direction of the design

Lower end: kilim band of wool, 2 stripes: 

amaranthine and olive green  

(partly missing)

upper end: kilim band of wool, 2 stripes: 

amaranthine and olive green  

(partly missing)

Sides: 3 flat cords, overcast with green and 

amaranthine wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/195 (ZKW/1029/Dep.)

In the main field an olive green prayer niche 

with a triangular stepped top, flanked by  

a white and amaranthine zigzag band. On 

the edge of the niche a row of tiny flowers 

on slanting stalks, in the centre a flower com-

position surmounted by a carnation in a small 

vase. Above the mihrab there are rectangular 

motifs – geometric flowers with serrated pe-

tals on a turquoise background. in the end 
sections of the field transverse navy bluish  

green stripes: the lower one with motifs anal- 

ogous to those above the niche, the upper 

one with the motif of a cloud with inscribed 

rosettes. 

Border a1-X-a2. 

The central part made up of five stripes, 

alternately white and amaranthine with tiny 

flowers. The side bands feature a row of 

squares with inscribed motif of a lily flanked 
by carnations.

Colours: olive green, white, amaranthine, 

yellow, light turquoise, navy bluish green, 
brownish red, brownish black.

The main border of some Ghiordes prayer 

rugs, manufactured in the place whose weav-

ing traditions hark back to the 17th c., is 

made up of narrow strips decorated with 

tiny flowers (a similar solution can be found 

in the Kula rugs (see cat. no. 13; Hangeldian, 
p. 272) and Kirshehir (Bennett 1982, p. 210). 

 10  Kobierzec modlitewny „giordes”
Turcja, zachodnia Anatolia, 2. połowa xix w.
160 x 119 cm
osnowa: wełna biała i łososiowa Z2S
wątek: bawełna biała, 2 przebiegi
runo: wełna i bawełna (w partiach bieli)
wiązanie symetryczne, gęstość H 47 x 

x W 35=1645 węzłów/dm2; tkany odwrotnie 

do kierunku wzoru

początek: wełniany fartuszek kilimowy  
– dwa paski w kolorach amarantowym  

i oliwkowozielonym (niekompletny)

koniec: wełniany fartuszek kilimowy  
– dwa paski w kolorach amarantowym  

i oliwkowozielonym (niekompletny)

boki: potrójny płaski oplot z wełny zielonej  
i amarantowej

nr inw. ZKW-dep. FTS/195 (ZKW/1029/Dep.)

W polu środkowym oliwkowozielona nisza  
z trójkątnym schodkowym zwieńczeniem, oto-

czona biało-amarantowym zygzakowatym 
szlaczkiem. na krawędzi niszy rząd kwiatków 
na ukośnych łodyżkach; pośrodku kompozy-

cja kwiatowa zwieńczona goździkiem w nie-

wielkim wazonie. nad mihrabem prostokątne 
motywy: zgeometryzowane kwiaty o strzępia-

stych płatkach na turkusowym tle. na końcach 
pola poprzeczne granatowozielone pasy: dol-

ny z motywami analogicznymi do zdobią-

cych przestrzeń nad zwieńczeniem niszy, 
górny z motywem chmurki z wpisanymi ro-

zetkami. 

Bordiura a1-X-a2. 

Środkowa część złożona z pięciu pasków, 
na przemian białych i amarantowych z drob-

nymi kwiatkami. W pasach bocznych rząd 
kwadratów z wpisanym motywem lilii flanko-

wanej goździkami.
Kolory: oliwkowozielony, biały, amaranto-

wy, żółty, bladoturkusowy, granatowozielony, 
brązowoczerwony, brązowoczarny.

W niektórych modlitewnikach typu gior-
des, wytwarzanych w ośrodku kobierniczym  
o tradycjach sięgających xVii w., główna bor-
diura złożona jest z wąskich paseczków ozdo-

bionych drobnymi kwiatami (podobne rozwią-

zanie występuje także w kobiercach kula (por. 

kat. nr 13; Hangeldian, s. 272) czy kirszehir 
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For analogous motifs of field decoration  
– strongly geometric flowers (carnations) 

inscribed in a rectangle – see: Kraków 2006, 
cat. no. 16.

In this rug, similarly to the Ghiordes rug 

from the collection of the Teresa Sahakian 

Foundation (cat. no. 11) and in the Panderma 
rug (cat. no. 3), cotton is used in the sections 

of white colour.

Bibliography: not recorded.

(Bennett 1982, s. 210). Analogiczne motywy 

w dekoracji pola: silnie zgeometryzowane 

kwiaty (goździki) wpisane w prostokąt – zob. 
Kraków 2006, kat. nr 16. 

W prezentowanym kobiercu, podobnie jak 

w drugim należącym do zbiorów Fundacji Te-

resy Sahakian modlitewniku giordes (kat. nr 11), 

a także w kobiercu panderma (kat. nr 3),  

w partiach bieli zastosowano bawełnę.

Literatura: niepublikowany.
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 11  Kobierzec modlitewny „giordes” 
Turcja, zachodnia Anatolia, 2. połowa xix w.
170 x 112 cm + frędzle 2 x 3 cm
osnowa: wełna Z2S
wątek: bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna, bawełna (w partiach bieli)
wiązanie symetryczne, gęstość H 43 x 

x W (30) 31 = 1333 węzły/dm2; tkany 

odwrotnie do kierunku wzoru

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: częściowo zachowany podwójny płaski 
oplot z wełny i bawełny w różnych kolorach 
nr inw. ZKW-dep. FTS/547 (ZKW/1381/Dep.)

W polu środkowym, na niebieskozielonym tle, 
zielonożółty mihrab zwieńczony trójkątnie,  
z rzędem wewnętrznych haków na krawędzi 
i ze zwieszającą się lampą złożoną z bukietu 
połączonego z wypełniającym centrum niszy 
ośmiobocznym medalionem z wpisaną pro-

mienistą rozetą. Pozostałe krawędzie niszy 
ozdobione rzędem drobnych haków. W nad-

łuczu, wzdłuż krawędzi, szlak rozet o strzępia-

stych liściach. U dołu pola środkowego rząd 
krzaczków kwiatowych, w narożnikach poje-

dyncze krzaczki. na krańcach pola, u góry  
i u dołu, poprzeczne pasy oddzielone szlacz-

kami z motywem wici łamanej, ozdobione 
dwoma rzędami rozet i umieszczonym na osi 
spłaszczonym sześciobokiem.

Bordiura a-X-b. 

bordiura główna złożona z pięciu wąskich 
pasków, białych i fioletowych, ozdobionych 
rzutowym ornamentem drobnych sadzonek 

kwiatowych. W pasie a: wić łamana; w pasie 
b: na jasnobrązowym tle rząd ośmioboków  
z wpisanymi rozetami, oddzielonych parami 

małych trójkątów.
Kolory: fioletowy (oberżyna), różowofiole-

towy, biały, niebieskozielony, zielony (różne 
odcienie), żółtobrązowy.

Por. kat. nr 10.

Literatura: niepublikowany.

 11  Ghiordes prayer rug
Turkey, West Anatolia, 2nd half of 19th c.

170 x 112 cm + fringe: 2 x 3 cm
Warp: wool, Z2S

Weft: cotton, 2 shoots

Pile: wool and cotton (in white areas), 
symmetrical knot, H 43 x W (30) 31 = 

= 1333 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: missing

upper end: missing

Sides: 2 flat cords, overcast with wool and 

cotton of various colours (partly missing)

inv. no. ZKW-dep. FTS/547 (ZKW/1381/Dep.)

In the central field, on a bluish green back-

ground, a greenish yellow mihrab triangular 

at the top, with a row of inner hooks along 

the edge and with a suspended lamp com- 

posed of a bouquet linked with an octagonal 
medallion with an inscribed radial rosette; the 

medallion fills the centre of the niche. The 

other niche edges decorated with a row of 

tiny hooks. In the spandrels, along the edge, 

a band of rosettes with serrated leaves. At 

the bottom of the central field a row of flow- 

ers, with single flowers in the corners. At the 

end sections of the field, at the top and at the 

bottom, transverse stripes separated by bands 

with the motif of an angular tendril, decorated 

with two rows of rosettes and a flattened hexa- 
gon along the axis.

Border a-X-b. 

The main border is composed of five nar-

row strips, white and purple, decorated with 

a repeated ornament of tiny flowers. In the  

a stripe: an angular tendril, in the b stripe: on 

a light brown background a row of octagons 

with inscribed rosettes, separated by pairs of 

small triangles.

Colours: purple (aubergine), pinkish pur-

ple, white, bluish green, green (different 

hues), yellowish brown.

See cat. no. 10.

Bibliography: not recorded.
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 12  Kis Ghiordes rug
Turkey, West Anatolia, 2nd half of 19th c.

154 x 152 cm + fringe: 2 x 3.5 cm
Warp: white wool, Z2S

Weft: white and light pink wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 42 x W 26 = 

= 1094 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band of green wool 

(2–2.5 cm), fringe

upper end: kilim band of green wool  

(1–1.5 cm), fringe

Sides: 2 cords, overcast with green wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/193 (ZKW/1027/Dep.)

In the central field, light green in the lower 

section and dark green in the upper one, 

there is a white hexagon filled with tiny brown 
ornaments, with large hooks on the slanted 

sides and tiny flowers resembling tulips at the 

vertical edges. in the centre of the hexagon 
a medallion with pendants – blue, decorated 

with a four-petal aubergine-coloured rosette, 

outlined in white, filled with green floral mo-

tifs. Around the rosette tiny floral ornaments 

and symmetrically composed three-pronged 

forms along the axis, while along the edge 
small rosettes with centrally inscribed rhom-

buses and S-shaped serrated floral motifs on 

slanted stalks growing out of them. In the 

central field corners large serrated leaves and 

rosettes.

Border a-X-b. 

The main border: on a white background, 

decorated with a small ornament (same as 

the background of the central field), blue and 

navy blue trapezoids with hooks on the edg-

es, filled with rosettes. In the a stripe: a ten-

dril with carnations, in the b stripe: an an-

gular tendril with flowers. Between the bor-

der stripes there are bands with the motif of  

a chessboard.

Colours: white, navy blue, green, purple, 

blue, yellow, brown, orange, pale pink.

A typical Kis Ghiordes, or girl’s textile, wo-

ven as part of a bride’s dowry. both the com-

position and the colour palette are typical: the 

motif of a double niche – white, filled with  

a tiny pattern, with a sizeable medallion in the 

centre, large serrated leaves in the corners, 

 12  Kobierzec „kis giordes”
Turcja, zachodnia Anatolia, 2. połowa xix w.
154 x 152 cm, frędzle 2 x 3,5 cm
osnowa: wełna biała Z2S
wątek: wełna biała i jasnoróżowa, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 42 x W 26 = 

= 1094 węzły/dm2

początek: fartuszek kilimowy z zielonej 
wełny (2–2,5 cm), frędzle
koniec: fartuszek kilimowy z zielonej wełny 
(1–1,5 cm), frędzle
boki: podwójny oplot z zielonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/193 (ZKW/1027/Dep.)

W polu środkowym: w dolnej części jasno-, 
w górnej ciemnozielonym – biały sześciobok 
wypełniony drobnym brązowym ornamentem, 
z okazałymi hakami na skośnych bokach i drob-

nymi kwiatkami przypominającymi tulipany przy 
pionowych krawędziach. W centrum sześcio-

boku medalion z pendentami – niebieski, ozdo-

biony czteropłatkową rozetą w kolorze ober- 
żyny, okonturowaną na biało, wypełnioną zie-

lonymi motywami kwiatowymi. Wokół rozety 
drobne ornamenty kwiatowe i symetrycznie 

skomponowane trójzębne formy na osi,  
a wzdłuż krawędzi niewielkie rozety z wpisany-

mi centralnie rombami i wyrastające z nich, 
esowato wygięte, strzępiaste motywy kwiatowe 
na ukośnych łodyżkach. W narożnikach pola 
środkowego duże ząbkowane liście i rozety.

Bordiura a-X-b. 

Pas główny: na białym tle ozdobionym 
drobnym ornamentem, identycznym jak w polu 

środkowym, niebieskie i granatowe trapezy  
z haczykami na krawędziach, wypełnione roze-

tami. W pasie a: wić z goździkami; w pasie b: 
wić łamana z kwiatami. Pomiędzy pasami bor-
diury szlaczki z motywem szachownicy.

Kolory: biały, granatowy, zielony, fioletowy, 
niebieski, żółty, brązowy, pomarańczowy, bla-

doróżowy.

Kobierzec należy do typowych tkanin kis 

giordes, czyli dziewczęcych, które tkano jako 
część wyprawy panny młodej. Charaktery-

styczne są zarówno jego kompozycja, jak  
i kolorystyka: motyw podwójnej niszy – białej, 
wypełnionej drobnym wzorem, z okazałym 
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the main border with a zigzag white band and 

a motif of carnations in the flanking stripe (see 

19th-century rugs: Spuhler 1987, cat. no. 38; 

Middleton 1998, p. 39; Metropolitan Museum 

of Art collection, inv. no. 1987.327). 

See cat. no. 5 and 6.

Bibliography: not recorded.

medalionem w centrum, duże ząbkowane 
liście w narożnikach, bordiura główna z zyg-

zakowatym białym szlakiem oraz motyw goź-

dzików w pasie flankującym (por. xix-wieczne 
kobierce: Spuhler 1987, kat. nr 38; Middleton 

1998, s. 39; zbiory Metropolitan Museum of 

Art, nr inw. 1987.327). Por. kat. nry 5 i 6.

Literatura: niepublikowany.
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 13  Kobierzec modlitewny „kula” 
Turcja, zachodnia Anatolia, koniec XIX w.

163 x 110 cm
osnowa: wełna S
wątek: wełna S, na przemian: 3 przebiegi  
i 2 przebiegi na tej samej osnowie

runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość: H 28 x W 22 = 

= 616 węzłów/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: potrójny oplot z wełny w różnych kolorach: 
beżowej, brązowej, żółtej; jeden fragment oplotu 
z bawełny; część oplotu odcięta i przyszyta
nr inw. ZKW-dep. FTS/456 (ZKW/1290/Dep.)

na szaroniebieskim tle pola środkowego po-

dwójny mihrab zamknięty płaskimi schodko-

wymi łukami, wydzielony za pomocą wąskiego 
białego szlaczka, w pasach poziomych szersze-

go, ozdobionego drobnym ornamentem. We-

wnątrz dwa pionowe pasy złożone z żółtych 
kwiatów w dwuusznych wazonach, usytuowa-

nych jeden nad drugim. W nadłuczach rzędy 
silnie zgeometryzowanego żółto-brązowego 
ornamentu kwiatowego. Wzdłuż krawędzi pola 
żółto-brązowy drobny ornament.

Bordiura a-b-X-C.

bordiura główna złożona z wąskich białych 
i brązowych paseczków ozdobionych orna-

mentem rzutowym w formie drobnych kwiat-

ków. W pasie a: wzór paragrafowy na żółtym 
tle; w pasie b: wić łamana na brązowym tle; 
w pasie C: stylizowane gałązki na żółtym tle 
(brak pasów poziomych tej części bordiury).

Kobierzec należy do grupy tkanin, które 
swą nazwę przyjęły od miasta Kula. ich naj-
bardziej charakterystyczną cechą są bordiury 
podzielone na wąskie, skontrastowane kolo-

rystycznie paseczki wypełnione drobnym or-
namentem rzutowym (por. np. kobierce ze 

zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie 

– biedrońska-Słotowa, kat. nr 33). Kształt po-

dwójnej niszy prezentowanego kobierca, mo-

tywy użyte w bordiurze oraz w polu środko-

wym – por. biedrońska-Słotowa, kat. nry 37, 
38, oraz Kraków 2006, kat. nr 23. 

Literatura: niepublikowany.

 13  Kula prayer rug
Turkey, West Anatolia, late 19th c.

163 x 110 cm
Warp: wool, S

Weft: wool, S, alternately 3 and 2 shoots  

on the same warp threads

Pile: wool, symmetrical knot, H 28 x W 22 = 

= 616 knots per sq. dm
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: 3 cords, overcast with wool in varying 

colours: beige, brown, yellow; partly 

overcast with cotton; fragment of cords cut 

off and refastened

inv. no. ZKW-dep. FTS/456 (ZKW/1290/Dep.)

On a greyish blue background of the central 

field a double mihrab topped by flat stepped 

arches, set off by means of a narrow white 

band, wider in the horizontal stripes, dec- 

orated with tiny ornaments. Inside two verti-

cal stripes of yellow flowers in two-handle 

vases placed one on top of the other. In the 

spandrels there are rows strongly geometric 

yellow-and-brown floral ornament. Along the 

field edge a yellow-and-brown tiny ornament.

Border a-b-X-C.

The main border composed of narrow 

white and brown stripes decorated with  

a repeated ornament of tiny flowers. In the  

a stripe: a double S pattern on a yellow back-

ground, in the b stripe: an angular tendril on 

a brown background, in the C stripe: stylised 

twigs on a yellow background (no horizontal 

stripes in this part of the border).

The rug belongs to a group of textiles ow-

ing its name to the town of Kula. Their distin-

guishing marks include borders divided into 

narrow stripes of contrasted colours, filled 

with a tiny repeated ornament (see e.g. rugs 

from the collection of the National Museum 

in Cracow – biedrońska-Słotowa, cat. no. 33). 
For the shape of the niche of the rug at hand 
and the decorative motifs of the central sec-

tion – see biedrońska-Słotowa, cat. no. 37, 38 
and Kraków 2006, cat. no. 23. 

Bibliography: not recorded.
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 14  Kobierzec „kula demirdżi” 
Turcja, zachodnia Anatolia, początek xx w.
191 x 116 cm + frędzle 4,5 i 6 cm 
osnowa: bawełna biała 3ZS
wątek: bawełna różowa, na przemian  
1 i 2 przebiegi

runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 36 x W 32 = 

= 1156 węzłów/dm2

początek: fartuszek z bawełny tkany splotem 
płóciennym na grubych wątkach (1,5 cm),  
frędzle powracające (niektóre wiązane)
koniec: fartuszek z bawełny tkany splotem 
płóciennym (1cm), frędzle wiązane
boki: podwójny płaski oplot z różowej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/278 (ZKW/1112/Dep.)

na jasnopomarańczowym tle pola ciemnonie-

bieski wydłużony sześciobok zakończony trój-
kątami o schodkowym konturze, zwieńczonymi 
niewielkimi kwiatonami. Jego wnętrze pokrywa 
gęsty ornament z palmetami, rozetami i forma-

mi geometrycznymi, skomponowany wzdłuż 
osi; na końcach – w podłuczach – stylizowane 
lampy. Wzdłuż wewnętrznej krawędzi drobne 
kwiatki na ukośnych łodyżkach. W narożni-
kach pola środkowego rozety i strzępiaste, 
lancetowate liście; wzdłuż pionowych krawę-

dzi odmiana ornamentu paragrafowego.

Bordiura a1-X-a2. 

Pas główny złożony z kwadratowych seg-

mentów („kafli”) z wpisanymi rozetami na 
łososiowym tle. Pasy a: ozdobione szlakiem 
goździków z pojedynczymi liśćmi na jasnozie-

lonym i kremowym tle. Wokół krawędzi dy-

wanu niebieski gładki szlaczek. 
Kolory: jasnopomarańczowy, łososiowy, 

niebieski, jasnozielony, kremowy, bladoróżo-

wy, jasnoniebieski, brązowy, czerwonobrązo-

wy, żółty, amarantowy, zielony.

Kobierzec nawiązujący kompozycją do tzw. 
kobierców siedmiogrodzkich, o wyodrębnio-

nym sześciobocznym medalionie wypełniają-

cym całą szerokość pola środkowego, dekoro-

wanych okazałymi lancetowatymi liśćmi  
w nadłuczach. Trójkątne zakończenia tworzą 
podwójną niszę ozdobioną motywem lamp 
(por. Hangeldian, b.r., tabl. xxxii – kobierzec 
o zbliżonej dekoracji: nisze z lampami, lance-

 14  Demirdji Kula rug
Turkey, West Anatolia, early 20th c.

191 x 116 cm + fringe: 4.5 cm and 6 cm 
Warp: white cotton 3ZS 

Weft: pink cotton, alternately 1 and 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 36 x W 32 = 

= 1156 knots per sq. dm
Lower end: band of plain weave with 

cotton (1.5 cm), twisted looped fringe 

(some of them bundled)

upper end: band of plain weave with 

cotton (1 cm), bundled fringe

Sides: 2 flat cords, overcast with pink cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/278 (ZKW/1112/Dep.)

On a light orange background of the field 

there is a dark blue elongated hexagon topped 
with stepped triangles, surmounted by small 

finials. inside the hexagon a dense ornament 
with palmettes, rosettes and geometric forms, 

composed along the axis; at the ends – under 
the arch – stylised lamps. Along the inner edge 

there are tiny flowers on slanted stalks. In the 

corners of the central field rosettes, serrated 

lanceolate leaves, along the vertical edges  

a variation of the double S motif.

Border a1-X-a2. 

The main border composed of square 
segments – “tiles” – with inscribed rosettes 
on a salmon-pink background. The a stripes: 

decorated with a band of carnations with 

single leaves on a light green and cream-colour-

ed background. Around the edge of the car-

pet a blue smooth band. 

Colours: light orange, salmon-pink, blue, 

light green, cream-coloured, pale pink, light 

blue, brown, reddish brown, yellow, amaran-

thine, green.

The rug’s composition resembles that of 
so-called Transylvanian rugs, with a separated 

hexagonal medallion filling the entire width 
of the central field, decorated with large lan-

ceolate leaves in the arches. Triangular tops 

make up a double niche decorated with the 

motif of lamps (see Hangeldian, no year of 
publication, Table XXXII – a rug with a similar 

decoration: niches with lamps, lanceolate 

leaves and rosettes in the corners). The bor-

der, composed of square segments, originates 



61

Turkish Rugs

14

towate liście i rozety w narożnikach). bordiura 
złożona z kwadratowych segmentów wywodzi 
się z wcześniejszych wzorów, gdzie ornamenty 
kwiatowe o kwadratowym obrysie nie były 
rygorystycznie wyodrębnione i tworzyły ciągły 
wzór kandelabrowy (por. kobierce modlitewne 

kula z xViii w. – Hangeldian, b.r., s. 270–271, 
a także Calatchi 1968, il. 10, oraz kobierzec 
bergama z Metropolitan Museum of Art w No-

wym Jorku, Dimand, Mailey 1973, kat. nr 95).

Literatura: niepublikowany.

in earlier patterns, where the floral ornaments 

of square outlines had not been clearly marked 
and made up a continuous candelabra pat-

tern (see Kula prayer rugs from the 18th c. 

– Hangeldian, no year of publication, p. 270–
–271, as well as Calatchi 1968, ill. 10 and the 
Bergama rug from the Metropolitan Museum 

of Art in New york, Dimand, Mailey, 1973, 

cat. no. 95).

Bibliography: not recorded.
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 15  Kobierzec modlitewny
Turcja, zachodnia lub południowo- 
-zachodnia Anatolia, koniec XIX w.

163 x 110 cm + frędzle 2 x 3,5 cm
osnowa: wełna jasnobeżowa Z2S
wątek: wełna czerwona Z, 2–3 przebiegi 
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 36 x W 29 = 

= 1044 węzłów/dm2; tkany odwrotnie do 

kierunku wzoru

początek: fartuszek kilimowy z czerwonej 
wełny (4 cm), frędzle
koniec: fartuszek kilimowy z czerwonej 

wełny (2 cm), frędzle
boki: podwójny płaski oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/455 (ZKW/1289/Dep.)

na niebieskim polu środkowym ciemnoczer-
wona schodkowa nisza z wieżyczką zamknię-

tą trójkątnie, zwieńczoną kwiatonem. U dołu 
i u góry pola wyodrębnione pasy o żółtym tle 
(w dwóch odcieniach), ozdobione różno-

barwnymi okrągłymi rozetkami. Poszczególne 
części pola obwiedzione białym szlaczkiem  
z motywami S.

Bordiura a1-b1-X-c-b2-a2. 

W pasie x: wielobarwne okrągłe rozetki 
na jasnoniebieskim tle (w pasach pionowych 

oddzielone od siebie wąskimi paseczkami).  
W pasach a: silnie zgeometryzowana wić ła-

mana na niebieskim i białym tle. W pasach b: 
wić łamana z niewielkimi kwiatami i liśćmi 
złożonymi z motywów V, na różowym i czer-
wonym tle. W pasie c: kropki na żółtym tle. 

Kolory: ciemnoczerwony, niebieski, jasno-

niebieski, żółty (trzy odcienie), biały, różowy, 
zielony, pomarańczowy, brązowy.

Literatura: niepublikowany.

 15  Prayer rug 
Turkey, West or South-West Anatolia, late 

19th c.

163 x 110 cm + fringe: 2 x 3.5 cm
Warp: light beige wool, Z2S

Weft: red wool, Z, 2 –3 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 36 x W 29 = 

= 1044 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: kilim band of red wool (4 cm), 
fringe

upper end: kilim band of red wool (2 cm), 

fringe 

Sides: 2 flat cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/455 (ZKW/1289/Dep.)

On a blue central field a dark red stepped 

prayer niche with a turret, topped by a trian-

gle, surmounted by a finial. At the bottom and 

at the top of the field marked stripes of a yel-

low background (two shades) decorated with 

round rosettes of various colours. Individual 

sections of the field outlined with a white band 

with an S motif.

Border a1-b1-X-c-b2-a2. 

In the X stripe: varicoloured round rosettes 

on a light blue background (in the vertical 

stripes rosettes separated by narrow strips). 

In the a stripes a: strongly geometric angular 

tendril on a blue and white background. In 

the b stripes: an angular tendril with tiny flow-

ers and leaves made up of V motifs, on a pink 
and red background. In the c stripe: dots on 

a yellow background. 

Colours: dark red, blue, light blue, yellow 

(three hues), white, pink, green, orange, brown.

Bibliography: not recorded.
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 16  Ladik prayer rug
Turkey, Central Anatolia, late 18th c.

186 x 112 cm
Warp: white wool, Z2S

Weft: brown wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 47 x W 31 = 

= 1487 knots per sq. dm
Lower end: outer band of the border  

is missing 

upper end: outer band of the border  

is missing 

Sides: 3 cords, overcast with orange and 

partly red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/196 (ZKW/1030/Dep.)

In the central field on a blue background (with 

abrash), a red niche of serrated edges and  

a triangular stepped arch with hooks, sur- 

mounted by a double hook. In the spandrels, 

rosettes of varying size, along the horizontal 

edge of the field four small, symmetrically 

arranged star rosettes and tiny flowers on 

slanted stalks, growing out of the side edges. 

Above a rectangular red field with a row of 

six stylised tulips of tall stalks and coiled leaves, 
emerging from between the triangular arches. 

Around the field a narrow band of S and  

Z motifs (flattened in the horizontal stripes), 

blue in the lower section, then orange and 

higher still brown.

Border a-X-b. 

In the main stripe, on a green background, 

rosettes with inscribed rhombuses alternating 

with the motif of tulips with coiled leaves. In 

the a stripe: a row of varicoloured rhombus-

es on a yellow background, in the b stripe:  

a flowery angular tendril on an orange back-

ground. Between the border stripes there are 

narrow bands with slanted strips: around the 

border a: red, around b: white.

Colours: red, green, blue (two hues), dark 

orange, brown, yellow, olive brown, white.

Ladik prayer rugs are a rather numerous 

group of textiles from Central Anatolia, man-

ufactured in the town of Ladik and its en- 

virons. The most characteristic composition 

element of the rugs is a wide stripe filled with 

an ornament composed of tulips on tall leafy 

stalks, located above the niche top or at the 

 16  Kobierzec modlitewny „ladik”
Turcja, środkowa Anatolia, koniec xViii w.
186 x 112 cm
osnowa: wełna biała Z2S
wątek: wełna brązowa, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 47 x W 31 = 

= 1487 węzłów/dm2 

początek: niezachowany oryginalny  
(brak zewnętrznego pasa bordiury)
koniec: niezachowany oryginalny  

(brak zewnętrznego pasa bordiury)
boki: potrójny wąski oplot z pomarańczowej 
i we fragmencie z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/196 (ZKW/1030/Dep.)

W polu środkowym na niebieskim tle (z abra-

szami) czerwona nisza o ząbkowanych krawę-

dziach i trójkątnym łuku schodkowym z haka-

mi, zwieńczonym motywem „cęgów”. W nad-

łuczu różnej wielkości rozety, wzdłuż poziomej 
krawędzi pola cztery niewielkie, ułożone sy-

metrycznie rozety gwiaździste oraz drobne 
kwiatki na ukośnych łodyżkach, wyrastające 
z bocznych krawędzi. Powyżej prostokątne 
czerwone pole z rzędem sześciu stylizowanych 
tulipanów o długich łodygach i wolutowo wy-

giętych liściach, wyrastających spomiędzy za-

mkniętych trójkątnie łuków. Wokół pola wąski 
szlak z motywów S i Z (spłaszczonych w po-

ziomych pasach): w dolnej części niebieski, 
powyżej pomarańczowy, u góry brązowy.

Bordiura a-X-b. 

W pasie głównym, na zielonym tle, na prze-

mian rozetki z wpisanymi rombami i motyw 

tulipanów z sercowato wygiętymi liśćmi. W pa-

sie a: rząd różnobarwnych rombów na żółtym 
tle; w pasie b: ukwiecona wić łamana na po-

marańczowym tle. Pomiędzy pasami bordiury 
wąskie szlaczki z ukośnymi paseczkami lub kwa-

dracikami: wokół bordiury a – czerwone, wokół 
bordiury b – białe.

Kolory: czerwony, zielony, niebieski (dwa 

odcienie), ciemnopomarańczowy, brązowy, 
żółty, oliwkowobrązowy, biały.

Kobierce modlitewne ladik stanowią dość 
liczną grupę tkanin środkowoanatolijskich wy-

twarzanych w mieście Ladik i jego okolicach. 
Najbardziej charakterystycznym elementem 
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bottom of the central field. Rugs with six tu-

lips are rare; those with the motif repeated 

five times are more popular. Characteristic 

of this group of rugs is also a red niche (see 

a Ladik rug from the 18th c. – Orient Stars 

1993, cat. no. 168). The object at hand has  
a rather typical main border composed of 

recurrent motifs of: tulips with coiled leaves 

alternating with rosettes (see a Ladik rug from 

the 17th c. – Calatchi 1968, ill. 30).
The oldest Turkish rug in the collection.

Bibliography: Warszawa 2012, p. 137.

kompozycji tych kobierców jest umieszczony 

ponad zwieńczeniem niszy lub u dołu pola 
środkowego szeroki pas wypełniony ornamen-

tem złożonym z tulipanów na wysokich ulist-
nionych łodygach. Rzadsze są egzemplarze  
z sześcioma tulipanami, bardziej popularne  
z pięciokrotnie powtórzonym motywem. Cha-

rakterystyczna dla tej grupy kobierców jest 

także nisza w kolorze czerwonym (por. ladik 

z xViii w. – Orient Stars 1993, kat. nr 168). 
Prezentowany egzemplarz ma dość typową 
bordiurę główną, złożoną z powtarzających 
się motywów: tulipanów o sercowato wygię-

tych liściach na przemian z rozetami (por. 
ladik, xVii w. – Calatchi 1968, il. 30).

Najstarszy turecki kobierzec w kolekcji.

Literatura: Warszawa 2012, s. 137.
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 17  Kobierzec modlitewny „mudżur” 
Turcja, środkowa Anatolia, 2. połowa xix w.
162 x 95 cm + frędzle 3 i 1 cm
osnowa: wełna brązowo-beżowa, Z2S
wątek: wełna czerwona Z, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 35 x  
x W 25 = 875 węzłów/dm2; tkany odwrotnie  

do kierunku wzoru

początek: niebiesko-czerwony wełniany 
fartuszek kilimowy (2,5 cm), frędzle 
koniec: niebiesko-czerwony wełniany 
fartuszek kilimowy (5 cm), frędzle 
boki: czerwono-żółty podwójny płaski oplot 
wełniany (3–15 cm)
nr inw. ZKW-dep. FTS/454 (ZKW/1288/Dep.)

niebieskie pole środkowe (z abraszami) z wy-

dzielonymi pasami u dołu i u góry; poszcze-

gólne części obwiedzione czerwonym szlacz-

kiem w białe kropki. W centrum, okonturo-

wany trójkolorowym szlakiem, czerwony 

mihrab o schodkowym zwieńczeniu, zakoń-

czony wieżyczką ze strzałką na szczycie. Wo-

kół wewnętrznej krawędzi niszy rząd kwiat-
ków na ukośnych łodyżkach (dwa usytuowa-

ne najwyżej, połączone niewielkim trójkąci-
kiem, tworzą rodzaj lampki zwieszonej ze 
sklepienia niszy). W nadłuczu drobne orna-

menty kwiatowe i geometryczne. W dolnym 

i górnym pasie motyw krenelażowy: rząd 
stylizowanych trójkątnych arkad i strzałek  
– u dołu kompozycji na tle czerwonym, u góry 
na ciemnobrązowym. 

Bordiura X-a. 

W pasie głównym, na jasnobrązowym tle 
z abraszami, wyodrębnione prostokątne 
pola, wewnątrz nich romby z wpisanymi ro-

zetami. W narożnikach prostokątów serco-

wate motywy. Na osi kompozycji, w pasie 

dolnym i górnym bordiury, po dwie rozety 

utworzone z sercowatych motywów. W pasie 

a: łamana wić kwiatowa na niebieskim tle  
(z abraszami); pasy poziome dużo węższe od 
pionowych.

Kolory: czerwony, niebieski (abrasze), ja-

snobrązowy (abrasze), biały, zielony, żółty, 
brązowy, fioletowy, pomarańczowy.

 17  Mujur prayer rug
Turkey, Central Anatolia, 2nd half  

of 19th c.

162 x 95 cm + fringe: 3 cm and 1 cm
Warp: brown-beige wool, Z2S 

Weft: red wool, Z, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 35 x 

x W 25 = 875 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: kilim band of blue and red 

wool (2.5 cm), fringe

upper end: kilim band of blue and red wool 

(5 cm), fringe

Sides: 2 flat cords, overcast with red and 

yellow wool (3–15 cm) 

inv. no. ZKW-dep. FTS/454 (ZKW/1288/Dep.)

The blue central field (with abrash) with set 

off stripes at the bottom and at the top – the 

individual parts surrounded by a red band 

of white dots. In the centre, outlined with  

a triangular band, a red mihrab with a stepped 

arch, surmounted by a turret with an arrow. 

Along the inner niche edge a row of flowers 

on slanted stalks (two located at the very 

top, connected by a small triangle, make up 

a kind of lamps hung from the niche vault). 

Above the arch there are tiny floral and geo-

metrical ornaments. In the lower and upper 

stripe the crenellation motif – a row of sty-

lised triangular arcades and arrows – at the 

bottom of the composition on a red, and at 

the top on a dark brown background. 

Border X-a. 

In the main stripe, on a light brown back-

ground with abrash, set off rectangular fields; 

inside them rhombuses with inscribed ro-

settes. In the rectangle corners heart-shaped 

motifs. Along the axis of the composition, in 
the lower and upper border stripe, two ro-

settes apiece made up of heart-shaped mo-

tifs. In the a stripe: an angular floral tendril 

on a blue background (with abrash) – the 

horizontal stripes far narrower than the ver-

tical ones.

Colours: red, blue (with abrash), light 

brown (with abrash), white, green, yellow, 

brown, purple, orange.
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Modlitewnik o dekoracji typowej dla ko-

bierców wytwarzanych w warsztatach w miej-

scowości Mudżur. W polu środkowym schod-

kowa nisza zwieńczona wieżyczką ze strzałką 
na szczycie i z kwiatkami na ukośnych łodyż-

kach wyrastającymi z krawędzi oraz moty-

wem krenelażowym w wydzielonych pasach. 
W pasie głównym bordiury motyw rombów 
z rozetami wpisanych w prostokąty (por. ko-

bierce mudżur, XIX w. – Spuhler 1987, kat. 

nry 45, 460). 
Por. kat. nr 18.

Literatura: niepublikowany.

The rug’s decoration is typical of carpets 
made in Mujur. In the central field a stepped 

niche surmounted by a turret with an arrow 

atop and flowers on slanted stalks growing out 

of the edges, with the crenellation motif in the 

separate stripes. In the main stripe of the bor-

der a motif of rhombuses with rosettes, in-

scribed in rectangles (see Mujur rugs, 19th c. 

– Spuhler 1987, cat. no. 45, 460). 
See cat. no. 18.

Bibliography: not recorded.
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 18  Mujur prayer rug
Turkey, Central Anatolia, late 19th c.

163 x 120 cm + fringe: 8 cm and 6 cm
Warp: light wool, Z2S

Weft: salmon pink wool, Z2S, 2 shoots

Pile: wool, Z2S, symmetrical knot, H 31 x 

x W 27 = 837 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: original missing; plain woven 

band of red wool (0.5 cm)

upper end: original missing; plain woven 

band of red wool (0.5 cm)

Sides: 2 flat cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/459 (ZKW/1293/Dep.)

In the green central field there is a red prayer 

niche outlined by several varicoloured bands; 

the mihrab is topped by a triangular stepped 

arch surmounted by a turret with an arrow 

atop. Along the inner edge of the niche a row 

of carnations on slanted stalks. In the upper 

section of the field a separate stripe with the 

crenellation motif – a row of triangle-topped 

arcades and arrows on a red background. 

In the spandrels small flowers and a red-and-

-blue zigzag band along the edge. The indi-

vidual sections of the field flanked by a band 

of varicoloured rhombuses on a brown back-

ground.

Border X-a-B. 

Around the central field and on the rug’s 
edge a band with an angular tendril on a red 

background. In the X stripe: on a white back-

ground square segments with an inscribed 
motif of a tulip on a stalk and two four-pet-

al flowers. In the B stripe: on a yellow back-

ground colourful four-section rosettes of 

heart-shaped motifs (in the lower right cor-

ner a repeated fragment of the motif from 

the X stripe). The a stripe: repeated orna-

ment – a band of strongly geometric flowers 

on a dark brown background. Between the 

B and a stripes a brown band filled with the 

motif of a “running dog” (in the right vertical 
stripe) and small flower motifs in the remain-

ing ones. 

Colours: red, green, white, yellow, blue, 

light blue, blackish brown, purple.

See cat. no. 17. 

 18  Kobierzec modlitewny „mudżur” 
Turcja, środkowa Anatolia, koniec xix w.
163 x 120 cm + frędzle 8 i 6 cm
osnowa: wełna jasna Z2S
wątek: wełna łososiowa Z2S, 2 przebiegi
runo: wełna, Z2S
wiązanie symetryczne, gęstość H 31 x W 27 = 

= 837 węzłów/dm2; tkany odwrotnie  

do kierunku wzoru

początek: niezachowany oryginalny, fartuszek 
o splocie płóciennym (0,5 cm) z czerwonej 
wełny
koniec: niezachowany oryginalny, fartuszek 

o splocie płóciennym (0,5 cm) z czerwonej 
wełny
boki: podwójny płaski oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/459 (ZKW/1293/Dep.)

W zielonym polu środkowym czerwona, ob-

wiedziona kilkoma wielobarwnymi szlaczkami, 

nisza z trójkątnym schodkowym zwieńczeniem 
zakończonym wieżyczką ze strzałką na szczycie. 
Wzdłuż wewnętrznej krawędzi niszy rząd goź-

dzików na ukośnych łodyżkach. W górnej czę-

ści pola wydzielony pas z motywem krenela-

żowym – rząd trójkątnie zwieńczonych arkadek 
i strzałek na czerwonym tle. W nadłuczu drob-

ne motywy kwiatowe oraz czerwono-niebieski 

zygzakowaty szlak wzdłuż krawędzi. Poszcze-

gólne partie pola obwiedzione szlaczkiem  

z wielobarwnych rombów na brązowym tle.
Bordiura X-a-B. 

Wokół pola środkowego i na krawędzi ko-

bierca szlaczek z wicią łamaną na czerwonym 
tle. W pasie x: na białym tle kwadratowe seg-

menty z wpisanym motywem tulipana na ło-

dyżce i dwóch czteropłatkowych kwiatów.  
W pasie b: na żółtym tle barwne czterodziel-
ne rozetki złożone z sercowatych motywów 
(w prawym dolnym rogu powtórzony fragment 

motywu z pasa x). Pas a: ornament rzutowy 
– szlak silnie zgeometryzowanych kwiatków 

na czarnobrązowym tle. Pomiędzy szlakami b 
i a brązowy szlaczek wypełniony motywem 
„biegnącego psa” (w pasie prawym pionowym) 
i drobnymi motywami kwiatowymi (w pasach 

pozostałych). 
Kolory: czerwony, zielony, biały, żółty, nie-

bieski, jasnoniebieski, czarnobrązowy, fioletowy.
Por. kat. nr 17. 
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See also: the zigzag around the field, above 

the niche top and a border of heart-shaped 

motifs making up a rosette – Mujur rug, 19th c. 

(Spuhler 1987, cat. no. 47), as well as Hali 
no. 178, Winter 2013, p. 12). The border with 

the tulip motif harks back to the patterns used 

in Ladik rugs (see a rug from the late 18th c. 

from the collection of the Metropolitan Mu-

seum of Art in New york – Dimand, Mailey 

1973, cat. no. 139, a 19th-century rug – Mid-

dleton 1998, p. 41).

Bibliography: białystok 2009, p. [3].

Zob. również: zygzakowaty wężyk wokół 
pola, powyżej zwieńczenia niszy, oraz bordiu-

ra z sercowatych motywów tworzących roze-

tę – kobierzec mudżur, XIX w. (Spuhler 1987, 

kat. nr 47), a także Hali, nr 178, Winter 2013, 
s. 12). bordiura z motywem tulipana nawią-

zuje do wzorów stosowanych w ladikach (por. 

kobierzec z końca xViii w. w zbiorach Metro-

politan Museum of Art w nowym Jorku –  
Dimand, Mailey 1973, kat. nr 139; kobierzec  

z xix w. – Middleton 1998, s. 41).

Literatura: białystok 2009, s. [3].

18
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 19  Kobierzec modlitewny „kirszehir” 
Turcja, środkowa Anatolia, 2. połowa xix w.
175 x 115 cm
osnowa: jasna wełna Z2S
wątek: wełna czerwona Z, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 40 (39) x 

x W 28 = 1120 węzłów/dm2; tkany 

odwrotnie do kierunku wzoru

początek: wąski fartuszek kilimowy  
z zielonożółtej wełny (1 cm), frędzle
koniec: wąski fartuszek kilimowy  
z zielonożółtej wełny (1,5 cm), frędzle
boki: podwójny oplot z wełny w kolorze 
zielonożółtym oraz odcinki po 5–20 cm  
w kolorach zielonym i czerwonym

nr inw. ZKW-dep. FTS/276 (ZKW/1110/Dep.)

W zielonym polu środkowym nisza w kolorze 
jasnej oberżyny, z wewnętrznymi jasnoniebie-

skimi hakami i trójkątnym schodkowym zwień-

czeniem zakończonym wieżyczką ze strzałką 
na szczycie. W centrum niszy ciemnożółty 
prostokąt o ząbkowanych krawędziach, z wpi-
saną rozetką. Po dwa analogiczne motywy  
w kolorze czerwonym: u góry i u dołu pola 
środkowego. W nadłuczu dwie usytuowane 
ukośnie sadzonki kwiatowe. Wzdłuż piono-

wych wewnętrznych krawędzi pola rząd kwia-

tów na ukośnych łodyżkach.
Bordiura a-X-a-b-a. 

W pasie głównym dekoracja z różnobarw-

nych form geometrycznych na niebieskim tle 

(pas poziomy górny węższy, o spłaszczonych 
motywach). W pasach a: szlak czerwono-biało-

-czerwony (przy krawędzi kobierca czerwono-

-biały); w pasie b: łamana wić kwiatowa na 
pomarańczowym tle.

Kolory: zielony, oberżyna, fioletowy, czer-
wony, jasnoniebieski, żółty, brązowy, jasnopo-

marańczowy, biały.
Por. kobierzec o podwójnej niszy z dużymi 

formami hakowymi wzdłuż krawędzi – ben-

nett 1982, s. 210; analogiczne kwadratowe 

medaliony umieszczone wewnątrz niszy oraz 
w nadłuczu – Kraków 2006, kat. nr 16.

Literatura: niepublikowany.

 19  Kirshehir prayer rug
Turkey, Central Anatolia, 2nd half of 19th c.

175 x 115 cm
Warp: light wool, Z2S

Weft: red wool, Z, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 40 (39) x 

x W 28 = 1120 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: narrow kilim band of greenish 

yellow wool (1 cm), fringe

upper end: narrow kilim band of greenish  

yellow wool (1.5 cm), fringe

Sides: 2 cords, overcast with greenish 

yellow wool and 5–20 cm segments 

overcast with green and red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/276 (ZKW/1110/Dep.)

In the green central field the prayer niche the 

colour of light aubergine, with inner light blue 

hooks and triangular stepped top, surmoun-

ted by a turret with an arrow atop. In the 

centre of the niche a dark yellow rectangle 

with stepped edges, with an inscribed rosette. 

Two analogous motifs, red in colour, at the 

top and at the bottom of the central field. In 

the spandrels two slanted flowers. Along the 

vertical inner edges of the field a row of flow- 

ers on slanted stalks. 

Border a-X-a-b-a. 

In the main stripe a decoration of vari-

coloured geometric shapes on a blue back-

ground (the upper horizontal stripe narrower, 

of flattened motifs). In the a stripes: a red- 

-white-red band (red-and-white at the edge 

of the rug). In the b stripe: an angular floral 

tendril on an orange background.

Colours: green, aubergine, purple, red, 

light blue, yellow, brown, light orange, white.

See a rug of a double niche with large 

hooked forms along the edge – Bennett 1982, 

p. 210; analogous square medallions are lo-

cated within the niche and in the spandrels 

– Kraków 2006, cat. no. 16.

Bibliography: not recorded.
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 20  Kobierzec modlitewny „maden”(?)
Turcja, środkowa Anatolia, koniec xix w. 
156 x 97 cm + frędzle 6,5 i 7,5 cm
osnowa: wełna szarobeżowa Z2S
wątek: wełna brązowa Z2S, 2–5 przebiegów
runo: wełna Z2S
wiązanie symetryczne, gęstość H 33 x W 24 = 

= 792 węzły/dm2

początek: brązowo-czerwony fartuszek 
wełniany o splocie płóciennym (5,5 cm), 
frędzle powracające
koniec: brązowo-czerwony fartuszek 
wełniany o splocie płóciennym (6 cm), 
frędzle wiązane dwukrotnie 
boki: poczwórny płaski oplot z brązowej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/188 (ZKW/1022/Dep.)

na czerwonobrązowym polu środkowym in-

tensywnie żółta nisza o schodkowym zwień-

czeniu zamkniętym trójkątnie, obwiedzionym 
motywami hakowymi. W centrum niszy wpi-

sany szarofioletowy, geometryczny, widelco-

waty motyw, nad nim sylwetka zwierzęcia. 
Wzdłuż krawędzi pola rząd goździków na 
ukośnie ułożonych łodyżkach. 

Bordiura a-X-b. 

W pasie głównym, na brązowym tle, ciąg 
prostokątnych form utworzonych z motywów 
kwiatowych. W pasie a: różnobarwne ukośne 
strzałki na białym tle; w pasie b: wić łamana 
z rombami na żółtym tle.

Kolory: żółty, czerwony, brązowy, jasno-

brązowy, różowy, szarofioletowy, pomarań-

czowy, jasnozielony, biały.

Literatura: niepublikowany.

 20  Maden (?) prayer rug
Turkey, Central Anatolia, late 19th c.

156 x 97 cm + fringe: 6.5 cm and 7.5 cm
Warp: greyish beige wool, Z2S 

Weft: brown wool, Z2S, 2–5 shoots

Pile: wool Z2S, symmetrical knot, H 33 x 

x W 24 = 792 knots per sq. dm 
Lower end: plain woven band of brown 

and red wool (5.5 cm), twisted looped 

fringe

upper end: plain woven band of brown  

and red wool (6 cm), twice bundled  
fringe 

Sides: 4 flat cords, overcast with brown 
wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/188 (ZKW/1022/Dep.)

On a reddish brown central field a garish yel-

low niche with a triangular stepped top with 

the hooked motifs. In the niche centre an 

inscribed greyish purple geometric “pronged” 
motif, with an animal figure above. Along the 

edge of the field a row of carnations on slant-

ed stalks. 

Border a-X-b. 

In the main stripe, on a brown background, 

continuous rectangular forms made up of flo-

ral motifs. In the a stripe: varicoloured, slant-

ed arrows on a white background, in the b 

stripe: an angular tendril with rhomboids on 

a yellow background.

Colours: yellow, red, brown, light brown, 

pink, greyish purple, orange, light green, 

white.

Bibliography: not recorded.
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 21  Kobierzec modlitewny 
Turcja, środkowa Anatolia (?), koniec xix w.
169 x 111 cm + frędzle 5 i 2 cm
osnowa: wełna jasna Z2S
wątek: wełna brązowa Z, 2–3 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 28 (25) x 

x W 25 = 700 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy  
z bladoczerwonej wełny (5 cm), frędzle
koniec: fartuszek kilimowy z bladoczerwonej 

wełny (5 cm), frędzle wiązane
boki: podwójne płaskie obrzucenie  
z jasnoczerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/462 (ZKW/1296/Dep.)

na fioletowym tle pola środkowego mihrab 
czerwony z abraszami, ze schodkowym zwień-

czeniem i trójkątnie zakończoną wieżyczką na 
osi. Wokół zwieńczenia niszy poczwórny brą-

zowo-żółto-czerwono-biały kontur z zewnętrz-

nymi białymi hakami. W nadłuczu, wzdłuż 
krawędzi pola, szlak różnobarwnych prosto-

kącików. U góry wydzielony jasnobrązowy 
szeroki pas z wpisanymi dwoma trójkątnymi 
motywami obwiedzionymi hakami i zwieńczo-

nymi strzałkami. Pomiędzy nimi, na osi, roze-

ta. Wokół pola środkowego szlaczek biało-

-czerwonych trójkątów.
Bordiura a1-X-a2. 

W pasie głównym, na żółtym tle, ornament 
rzutowy złożony z połączonych ze sobą par 
kwadratów, z których jeden ma centralnie 

wpisany kwadracik, drugi utworzony jest  

z trzech zgeometryzowanych kwiatków uło-

żonych w kształt kwadratu. Pas a1 – fioleto-

wy z partiami niebieskiego, a2 – czerwony: 

w szlakach pionowych rozetki rozdzielone 

ukośnymi, esowato zamkniętymi formami 
flankowanymi parą trójkątów, w szlakach po-

ziomych same rozetki. 

Kolory: czerwony, fioletowy, żółty (dwa 
odcienie), pomarańczowy, różowy, jasnobrą-

zowy, ciemnoczerwony, biały, brązowy.

Literatura: Toruń 1999, s. [22].

 21  Prayer rug 
Turkey, Central Anatolia (?), late 19th c.
169 x 111 cm + fringe: 5 cm and 2 cm
Warp: light wool, Z2S

Weft: brown wool, Z, 2–3 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 28 (25) x 

x W 25 = 700 knots per sq. dm
Lower end: kilim band of light red wool  

(5 cm), fringe

upper end: kilim band of light red wool  

(5 cm), boundled fringe

Sides: 2 flat cords, overcast with light red 

wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/462 (ZKW/1296/Dep.)

On a purple background of the central field 

a mihrab red in colour (with abrash), with  

a stepped top and a triangle-topped turret 

along the axis. Around the niche top there 
is a quadruple brown-yellow-red-and-white 
outline with external white hooks. in the span-

drels, along the edge of the field there is  

a band of varicoloured rectangles. At the top 

a set-off light brown field with two triangular 

motifs outlined with hooks and topped with 

arrows. between them, along the axis, a ro-

sette. Around the field a band of white-and- 

-red triangles.

Border a1-X-a2. 

In the main stripe, on a yellow background, 

a repeated ornament made up of connected 

pairs of squares, one of which has a centrally 
inscribed square, the other composed of three 
geometric flowers arranged in the shape of  

a square. The a1 stripe – purple with sections 
of blue, a2 – red: in the vertical bands rosettes 

separated by slanted, S-topped forms flanked 

by a pair of triangles, in the horizontal bands 

only rosettes. 

Colours: red, purple, yellow (two hues), 

orange, pink, light brown, dark red, white, 

brown.

Bibliography: Toruń 1999, p. [22].
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 22  Kobierzec z podwójną niszą
Turcja, środkowa Anatolia (?), koniec xix w.
124 x 93 cm
osnowa: wełna beżowa Z2S
wątek: wełna czerwona Z2S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 30 (29) x 

x W 26 = 870 węzłów/dm2

początek: ślady fartuszka z czerwonej wełny 
o splocie kilimowym 

koniec: niezachowany oryginalny

boki: podwójny płaski oplot z różowej 
bawełny i czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/452 (ZKW/1286/Dep.)

W polu środkowym, na niebieskim tle, po-

dwójny mihrab w kolorze ciemnoczerwonym, 

zajmujący całą szerokość pola. Zwieńczenie 
nisz schodkowe, z niewielką wieżyczką za-

mkniętą dwuspadowym daszkiem z małym 
rombem na szczycie. Pośrodku kompozycji 
romb utworzony ze zgeometryzowanych wie-

lobarwnych gałązek kwiatowych, z umiesz-

czonym centralnie czterodzielnym beżowo-

-zielonym rombem. W wieżyczkach motyw 
choinki. W nadłuczach po trzy ułożone do-

środkowo trójpłatkowe kwiaty na ukośnych 
łodyżkach, wyrastające ze szlaczka otaczają-

cego pole. na końcu pola środkowego (przy 
dolnej krawędzi tkaniny) różowy pas z moty-

wem „namiotu” pośrodku i drobnymi moty-

wami geometrycznymi i rozetami po bokach.

Bordiura a-X-a. 

W pasie głównym, na zielonkawożółtym 
tle, na przemian gwiazdki i ukośnie usytuowa-

ne równoległoboki pomiędzy trójkącikami; 
pasy a, o różnej szerokości, ozdobione moty-

wem ukośnych pasków na pomarańczowym 
tle. Poszczególne pasy bordiury oddzielone 
brązowymi i beżowymi wąskimi szlaczkami  
z motywem kropek.

Kolory: ciemnoczerwony, niebieski, jasno-

niebieski, zielonkawożółty, jasnobeżowy, po-

marańczowy, brązowy, jasnozielony, żółty.

Literatura: niepublikowany.

 22  Double niche rug 
Turkey, Central Anatolia (?), late 19th c.
124 x 93 cm
Warp: beige wool, Z2S

Weft: red wool, Z2S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 30 (29) x 

x W 26 = 870 knots per sq. dm 
Lower end: remnants of a kilim band of red 

wool

upper end: missing

Sides: 2 flat cords, overcast with pink cotton 

and red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/452 (ZKW/1286/Dep.)

In the central field, on a blue background  

a double dark red mihrab spanning the entire 

width of the field. The stepped top of the ni-

ches, with a small turret enclosed by a ridge 

roof with a small rhombus on top. In the mid-

dle of the composition a rhombus made up 

of geometric varicoloured flower stalks with 

a central quadripartite beige-green rhombus. 
In the turrets the motif of a spruce tree. In the 

spandrels, on either side centripetally arranged 

three three-petal flowers on slanted stalks, 

growing out of a band surrounding the field. 

At the end of the central field (near the lower 

end of the rug) a pink stripe with the motif of 

a “tent” in the centre and tiny geometric mo-

tifs and rosettes on the sides.

Border a-X-a. 

In the main stripe on a greenish yellow 

background asterisks alternating with slanted 

parallelograms between triangles; a stripes, of 

various width, decorated with the motif of 

slanted strips on an orange background. In-

dividual border stripes separated by brown 

and beige narrow bands with the motif of dots.

Colours: dark red, blue, light blue, green-

ish yellow, light beige, orange, brown, light 

green, yellow.

Bibliography: not recorded.
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 23  Kobierzec 
Turcja, środkowa Anatolia (?), xx w.
159 x 72 cm
osnowa: bawełna
wątek: bawełna
runo: bawełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 27 x W 25 = 

= 1722 węzły/dm2

początek: fartuszek kilimowy, 1 rząd 
sumacha, resztki frędzli 
koniec: fartuszek kilimowy, resztki frędzli 
boki: podwójny oplot z bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/762

W polu kobierca sześciokrotnie powtórzony mo-

tyw mihrabu. nisze w kształcie wydłużonego pro-

stokąta, o zróżnicowanej dekoracji i skompliko-

wanym, różnorodnym kształcie zwieńczeń, wspar-
te na kolumnach (na przemian pojedynczych  

i podwójnych), ze zwieszającymi się lampami lub 
motywami kwiatowymi. nadłucza szczelnie wy-

pełnione wicią. Wokół każdej z nisz wąska ramka. 
Wzdłuż krawędzi pola i pomiędzy niszami szlak 
wypełniony motywem wici kwiatowej. 

Bordiura X-a.

W bordiurze głównej wić złożona z prze-

cinających się zgeometryzowanych gałązek  
i umieszczonych pomiędzy nimi, na przemian, 
krzaczków kwiatowych i cyprysów. W pasie 

a: powtórzony motyw wici kwiatowej z pola 

środkowego.
Kolory: kość słoniowa, brązowy, beżowy, 

jasnoniebieski, niebieski, zielony, biały, różo-

wy, czarny.

Kompozycja tego niewielkiego kobierca na-

wiązuje do wieloniszowych kobierców modlitew-

nych zwanych saf, używanych w meczetach. 
Tkaniny te mają ugruntowaną tradycję (por. np. 
xVi-wieczny saf turecki ze zbiorów berlińskich 
– Geknüpfte Kunst 2011, kat. nr 31). Wiele z nich 

powstało w xix w. w warsztatach miasta Kaizeri, 
gdzie wykonywano zarówno kobierce wełniane, 
jak i jedwabne; wykorzystywano także mercery-

zowaną bawełnę. Prezentowany kobierzec został 
wykonany z merceryzowanej bawełny, używanej 
od przełomu xix/xx w. jako tańszy odpowiednik 
jedwabiu. Zob. także Zipper 1981, tabl. 3.

Por. kat. nr 51.

Literatura: niepublikowany.

 23  Rug 
Turkey, Central Anatolia (?), 20th c.
159 x 72 cm
Warp: cotton

Weft: cotton

Pile: cotton, symmetrical knot, H 27 x  
x W 25 = 1722 knots per sq. dm
Lower end: kilim band, 1 row of sumakh 

weave, remnants of fringe

upper end: kilim band, remnants of fringe

Sides: 2 cords, overcast with cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/762

In the field of the rug the mihrab motif repe-

ated six times. The niches, elongated rectan-

gles, of varying decorations and complicated, 

varied shapes of the tops, rest on columns (on 

single or double ones, alternatively), with sus- 

pended lamps or flower motifs. The spandrels 

densely filled with a tendril. Around each 

niche a narrow frame. Along the field edge 

and between the niches a band filled with the 

motif of a floral tendril. 

Border: X-a.

In the main border a tendril made up of 

intersecting geometric stalks, between which 

there are flowers alternating with cypresses. 

In the a stripe: a repeated motif of a floral 

tendril from the central field.

Colours: ivory, brown, beige, light blue, 

blue, green, white, pink, black.

The composition of this small-sized carpet 

brings to mind multi-niche prayer rugs known 

as saff, used in mosques. The textiles have  
a long tradition (see e.g. a 16th-century Turk-

ish saff from a berlin collection – Geknüpfte 
Kunst 2011, cat. no. 31). Many were made in 

the 19th c. in workshops of Kaizeri, weaving 

both woollen and silken carpets, also with the 

use of mercerised cotton. The rug at hand 

was made of mercerised cotton, in use as of 

the turn of the 20th c. as a cheaper equivalent 
of silk. See also Zipper 1981, Table 3.

See also cat. no. 51.

Bibliography: not recorded.
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 24  Kobierzec modlitewny „yürük” (?)
Turcja, południowo-wschodnia Anatolia, 
początek xx w.
138 x 96–104,5 cm + frędzle 9 i 4 cm
osnowa: biała bawełna Z3S
wątek: bawełna jasnofioletowa,  
1–3 przebiegów

runo: wełna Z2S (wysokie)
wiązanie symetryczne, gęstość H 29 x 

x W 25 = 685 węzłów/dm2; tkany odwrotnie 

do kierunku wzoru

początek: fartuszek kilimowy z żółtej wełny 
(1,5 cm), frędzle 
koniec: fartuszek kilimowy z żółtej, 
zielononiebieskiej i czerwonej wełny (4 cm), 
frędzle
boki: potrójny oplot z białej bawełny  
z różnobarwnymi wełnianymi wstawkami
nr inw. ZKW-dep. FTS/191 (ZKW/1025/Dep.)

W polu środkowym koloru turkusowego czer-
wonofioletowa nisza z trójkątnym łukiem o za-

okrąglonym wierzchołku, zwieńczonym sze-

ściobokiem z wpisaną gwiazdą i wyrastającym 
z niego pinaklem („drzewkiem”). Wewnątrz 
mihrabu jasnozielona sześcioboczna forma 
powtarzająca kształt niszy (z trójkątnym wy-

cięciem u podstawy), ozdobiona silnie zge-

ometryzowanym krzaczkiem zwieńczonym 
palmetą, flankowanym drzewkami, rozetami 
oraz hakami (wzdłuż dolnej krawędzi). Powy-

żej centralnego sześcioboku hakowe drzewka, 
w trójkątnym wycięciu jedno okazałe drzew-

ko. W nadłuczach, rozmieszczone symetrycz-

nie, dwa stylizowane tulipany, kwiaty, drzew-

ka oraz krzyżyki. Wokół pola szlaczek w kolo-

rze miodowym. 

Bordiura a-b-X. 

W pasie głównym, na czerwonofioleto-

wym tle, kwiatki umieszczone symetrycznie 

wzdłuż cienkiej linii wyznaczającej oś. W pa-

sie a: różnobarwny motyw „biegnącego psa” 
na białym tle; w pasie b: różnobarwne hako-

we drzewka na zielonym tle. Każdy pas od-

dzielony wąskim szlaczkiem. 
Kolory: turkusowy, czerwonofioletowy, zie-

lony, miodowy, biały, czerwonobrązowy, oliw-

kowy, fioletowy, jasnoniebieski.

Literatura: niepublikowany.

 24  Yürük (?) prayer rug
Turkey, South-east Anatolia, early 20th c.

138 x 96–104.5 cm + fringe: 9 cm  
and 4 cm
Warp: white cotton, Z3S

Weft: light purple cotton, 1–3 shoots

Pile: wool (high), Z2S, symmetrical knot,  
H 29 x W 25 = 685 knots per sq. dm; 
woven contrariwise to the direction  

of the design

Lower end: kilim band of yellow wool  

(1.5 cm), fringe

upper end: kilim band of yellow,  

greenish blue and red wool (4 cm), fringe
Sides: 3 cords, overcast with white  

cotton and partly with wool of various 

colours

inv. no. ZKW-dep. FTS/191 (ZKW/1025/Dep.)

in the turquoise central field a reddish purple 
niche with a triangular arch of a rounded top, 

surmounted by a hexagon with an inscribed 
star and a pinnacle (“tree”) growing out of it. 
inside the mihrab a light green hexagonal 
form which reiterates the shape of the niche 

(with a triangular cut-off part at the base), 

decorated by a strongly geometric flower mo-

tif surmounted by a palmette, flanked by small 

trees, rosettes and hooks (along the lower 

edge). Above the central hexagon hooked 
trees, in the triangular cut-off part there is one 

large tree. In the spandrels, symmetrically ar-

ranged two stylised tulips, flowers, trees, and 

crosses. Around the field a honey-coloured 

band. 

Border a-b-X. 

In the main stripe on a reddish purple 

background, flowers placed symmetrically 

(along the thin line that marks the axis). in 
the a stripe: a varicoloured motif of a “running 
dog” on a white background; in the b stripe: 
varicoloured, hooked trees on a green back-

ground. each stripe separated by a narrow 

band. 

Colours: turquoise, reddish purple, green, 
honey-coloured, white, reddish brown, olive, 

purple, light blue.

Bibliography: not recorded.
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 25  Kobierzec modlitewny 
Turcja, wschodnia Anatolia, 1882 (?)
sygnatura: ۱۲۹۸
171 x 80–86 cm + frędzle 2 i 16 cm
osnowa: wełna beżowa Z2S
wątek: wełna czerwona Z2S, 2–3 przebiegi
runo: wełna (wysokie 1,0–1,7 cm)
wiązanie symetryczne, gęstość H 28 (32) x 

x W 24 = 672–768 węzłów/dm2; tkany 

odwrotnie do kierunku wzoru

początek: fartuszek z czerwonej wełny  
o splocie płóciennym (1,5 cm), frędzle 
skręcane 
koniec: fartuszek z czerwonej wełny  
o splocie płóciennym (1,5 cm), frędzle 
skręcane 
boki: podwójny oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/428 (ZKW/1262/Dep.)

W czerwonym polu środkowym biały mihrab 
z trójkątnie zwieńczoną wieżyczką na osi, ob-

wiedziony ciemnobrązowym szlakiem złożo-

nym z wolut wspartych na rombach. W cen-

tralnej części niszy regularny wielobok o trój-
kątnych zwieńczeniach ze strzałkami na szczy-

cie trójkątów oraz na zakończeniach piono-

wych krawędzi. Obok niego: u góry – ośmio-

boczne rozety, u dołu – prostokąty z kwadra-

towymi zębami i pojedyncza forma geome-

tryczna z hakami. W zwieńczeniu mihrabu 
pięciobok z hakami, pod nim częściowo czy-

telna data:۱۲۹۸ (?) i pojedynczy motyw z ha-

kami. W nadłuczu hakowe trójkąty.
Bordiura X-a. 

W pasie głównym: formy hakowe w kształ-
cie litery x na żółtym tle; w pasie a: zielono-

-czerwony medahyl.

Kolory: czerwony, biały, ciemnoniebieski 
(różne odcienie), zielony, brązowy, niebieski.

Literatura: niepublikowany.

 25  Prayer rug 
Turkey, East Anatolia, 1882 (?)
Signature: ۱۲۹۸
171 x 80–86 cm + fringe: 2 cm and 16 cm
Warp: beige wool, Z2S

Weft: red wool Z2S, 2–3 shoots

Pile: wool (height 1.0–1.7 cm), symmetrical 
knot, H 28 (32) x W 24 = 672–768 knots 
per sq. dm; woven contrariwise to the 
direction of the design

Lower end: band of plain weave with red 

wool (1.5 cm), twisted fringe

upper end: band of plain weave with red 

wool (1.5 cm), twisted fringe

Sides: 2 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/428 (ZKW/1262/Dep.)

In the red central field a white mihrab, with 

a turret with a triangular top along the axis, 
outlined with a dark brown band ornamented 

with volutes resting on rhombuses. In the cen-

tral part of the niche a regular polygon of 

triangular tops, with arrows atop the triangles 

and at the ends of the vertical edges. next to 
the polygon: at the top – octagonal rosettes, 

at the bottom – rectangles with square prongs 
and a single geometric form with hooks. In 

the mihrab top a pentagon with hooks, bene-

ath a partly legible date:۱۲۹۸ (?) and a single 
motif with hooks. In the spandrels triangles 

with hooks.

Border X-a. 

In the main stripe hooked motifs in the 

shape of the letter X, on a yellow background; 

in the a stripe: green-and-red medahyl.

Colours: red, white, dark blue (different 

hues), green, brown, blue.

Bibliography: not recorded.
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 26  Kobierzec modlitewny „kurd”
Turcja, południowo-wschodnia Anatolia, 
koniec XIX w.

158 x 103 cm + frędzle 16 i 2 cm
osnowa: wełna szara Z2S
wątek: wełna szarobrązowa Z2S, 2 przebiegi
runo: wełna Z2S 
wiązanie symetryczne, gęstość H 41 (35) x 

x W 25 = 1025 węzłów/dm2

początek: ślady brązowego sumacha, frędzle
koniec: ślady brązowego sumacha, frędzle 
boki: poczwórny oplot z brązowej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/461 (ZKW/1295/Dep.)

W polu środkowym podwójna nisza – czerwo-

nobrązowa z abraszami, ozdobiona lampami 
na łańcuszkach, wsparta na kolumienkach  
w formie dwóch cienkich łodyżek z krótkimi 
gałązkami w kształcie litery V. Po bokach po-

łówki dwóch sąsiadujących nisz. Zwieńczenie 
łuków podkreślone czerwonym ząbkowanym 
szlaczkiem z białą obwódką. W centrum nie-

bieski ośmioboczny medalion z wpisaną formą 
krzyżową w kolorze czerwonym, zwieńczony 
potrójnymi żółto-pomarańczowymi koronami. 
nadłucza niebieskie z ukwieconymi drzewka-

mi i motywami geometrycznymi. Wzdłuż pio-

nowych krawędzi pola brązowoczarne haki.
Bordiura a-X-a. 

W bordiurze głównej, na brązowoczarnym 
tle: w pasach pionowych, na przemian, białe 
strzępiaste liście i brązowo-czerwone rozety  
z pendentami wygiętymi esowato (odmiana 
wzoru paragrafowego); w pasach poziomych, 

różniących się od siebie, wzór zredukowany 
– rozety i ząbkowane liście. W pasach a: po-

dwójna wić łamana z różnobarwnymi gwiazd-

kami na tle (partiami) jaskrawopomarańczo-

wym i czerwonobrązowym.
Kolory: czerwonobrązowy, czarnobrązo-

wy, rudoczerwony, pomarańczowy, niebieski, 
biały, żółtooliwkowy, szary.

Literatura: niepublikowany.

 26  Kurd prayer rug
Turkey, South-east Anatolia, late 19th c.

158 x 103 cm + fringe: 16 cm and 2 cm
Warp: grey wool, Z2S

Weft: greyish brown wool, Z2S, 2 shoots

Pile: wool, Z2S, symmetrical knot, H 41 (35) x 

x W 25 = 1025 knots per sq. dm
Lower end: remnants of sumakh brown 

band, fringe

upper end: remnants of sumakh brown 

band, fringe

Sides: 4 cords, overcast with brown wool
inv. no. ZKW-dep. FTS/461 (ZKW/1295/Dep.)

In the central field a double niche – a reddish 

brown one, with abrash, decorated with 

lamps on chains, supported on columns in 

the shape of two slender stalks with short  

V-shaped twigs. On the sides halves of two 
immediately adjacent niches. The tops of the 

arches highlighted by a serrated red band with 

a white outline. In the centre a blue octagonal 

medallion with an inscribed cross form, red 

in colour, surmounted by triple yellow-and-

-orange crowns. The spandrels blue with trees 

in bloom and geometric motifs. Brownish 

black hooks are arranged along the vertical 

edges of the field.

Border a-X-a. 

In the main border on the brownish black 

background: in the vertical stripes, alternate-

ly, white serrated leaves and brown-and-red 

rosettes with S-shaped pendants (a variation 

of the double S motif), in the horizontal 

stripes, differing from one another, a reduced 

pattern of rosettes and serrated leaves. In the 

a stripes: a double angular tendril with vari-

coloured asterisks on the background with 

sections of bright orange and reddish brown.

Colours: reddish brown, blackish brown, 

brick red, orange, blue, white, yellowish olive, 

grey.

Bibliography: not recorded.
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 27  Kobierzec modlitewny „kaszan”
środkowa Persja, koniec xix w.
201 x 132 cm + frędzle 4 i 5 cm
osnowa: biały jedwab Z3S
wątek: jedwab niebieski, 2 przebiegi
runo: jedwab

wiązanie asymetryczne, gęstość H 85 x 

x W 83 = 7055 węzłów/dm2

początek: rząd splotu sumachowego, frędzle 
powracające
koniec: rząd splotu sumachowego, frędzle
boki: pojedyncze obrzucenie  

z ceglastoczerwonego jedwabiu 

nr inw. ZKW-dep. FTS/483 (ZKW/1317/Dep.)

białe pole mihrabu o złożonym rysunku zwień-

czenia, z trójliściem w kluczu, gęsto zapełnione 
gałązkami wyrastającymi z wazonu umieszczo-

nego przy dolnej krawędzi i flankujących go 
dwóch par drzew o wysmukłych, wijących się, 
splecionych pniach. nadłucze brązowe z niebie-

skimi narożnikami, wypełnione ornamentem.
Bordiura a-b-a-X-a-b-c-d. 

W pasie głównym, na fioletowym tle, rozbu-

dowana wić z palmetami. Pasy boczne złożone 
z trzech (wewnętrzny) i czterech (zewnętrzny) 
szlaków. Pas a: z wicią kwiatową na jasnozielo-

nym tle; pas b: nieco szerszy od pozostałych, 
niebieski z wicią kwiatową; pas c: ozdobiony 
czerwono-żółtym szlakiem z zazębiających się 
motywów V; pas d: gładki fioletowy. 

Kolory: biały, fioletowy, jasnobrązowy, nie-

bieski, różowy, zielony, jasnozielony, szary, 
pomarańczowy, czarny, żółtozielony.

Kobierzec powstał w ośrodku tkackim o po-

zycji ugruntowanej w czasach safawidzkich, 

znanym z wyrobów jedwabnych, gdzie pod ko-

niec XIX w. na nowo zorganizowano wiele warsz-

tatów. Powstawały w nich m.in. modlitewniki. 
Dekoracja prezentowanego kobierca wyraźnie 
nawiązuje do klasycznych, krzywolinijnych wzo-

rów, np. w finezyjnym, naturalistycznym ujęciu 
motywu drzew (por. xVi-wieczny kobierzec  
z tygrysami z muzeum Poldi Pezzoli w Mediola-

nie). W większości modlitewników wytwarzanych 
w XIX i XX w. w warsztatach Kaszanu stosowano 

bardziej zgeometryzowane motywy zdobnicze.

Por. kat. nr 28.

Literatura: Malbork 2000, kat. nr 281, Szamotuły 2012, s [3].

 27  Kashan prayer rug
Central Persia, late 19th c.
201 x 132 cm + fringe: 4 cm and 5 cm
Warp: white silk, Z3S

Weft: blue silk, 2 shoots

Pile: silk, asymmetrical knot, H 85 x W 83 = 

= 7055 knots per sq. dm
Lower end: 1 shoot of sumakh weave, 

twisted looped fringe

upper end: 1 shoot of sumakh weave, 

fringe

Sides: single cord, overcast with brick red silk

inv. no. ZKW-dep. FTS/483 (ZKW/1317/Dep.)

The white mihrab field with a sophisticated 

top layout, with a trefoil in a key, densely filled 

with stalks growing out of the vase located on 

the lower edge and two pairs of trees of slen-

der intertwined trunks flanking it. The span-

drels brown with blue corners, filled with 

ornament.

Border a-b-a-X-a-b-c-d. 

In the main stripe on a purple back-

ground, an extended tendril with palmettes. 
The side stripes composed of three (inner) 

and four bands (outer): the a stripe: with  

a floral tendril on a light green background; 

the b stripe, slightly wider than the others, 

blue with a floral tendril; the c stripe: deco-

rated with a red-and-yellow band of overlap-

ping motifs V; the d stripe: smooth purple. 
Colours: white, purple, light brown, blue, 

pink, green, light green, grey, orange, black, 

yellowish green.

The rug was woven in a weaving centre 

whose status was affirmed in the Safavid era, 

famed for its silken products, where multiple new 

workshops were set up in the late 19th c. and 

made e.g. prayer rugs. The decoration of the 

rug at hand references clearly the classic, curved-

line patterns, e.g. in the sophisticated, naturalist 

rendition of the motif of trees (see a 16th-cen-

tury rug with “tigers” from the Museo Poldi  
Pezzoli, Milan). Most of the prayer rugs made in 
the Kashan workshops in the 19th c. and 20th c. 

show more geometric decorative motifs.

See cat. no. 28.

Bibliography: Malbork 2000, cat. no. 281, Szamotuły 2012, 
p. [3].
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 28  Kobierzec modlitewny „kaszan”
środkowa Persja, koniec xix w.
201 x 133,5 cm + frędzle 3 i 1 cm
osnowa: jedwab biały Z3S 
wątek: jedwab niebieski, 2 przebiegi
runo: jedwab

wiązanie asymetryczne, gęstość H 69 x 

x W 69 = 4761 węzłów/dm2

początek: frędzle 
koniec: frędzle 
boki: pojedynczy oplot z różowego 
jedwabiu

nr inw. ZKW-dep. FTS/737

białe pole mihrabu o pofalowanej linii zwień-

czenia, gęsto zapełnione ukwieconymi gałąz-

kami wyrastającymi z umieszczonego przy 
dolnej krawędzi wazonu stojącego na postu-

mencie i z flankujących go dwóch kęp kwiatów 
oraz dwóch par drzew o wysmukłych, sple-

cionych pniach, wyrastających z pofalowanej 
powierzchni i wijących się wzdłuż krawędzi 
niszy. W górnej części w dekorację wpleciony 
duży motyw zgeometryzowanej trójpłatkowej 
lilii. nadłucze ciemnoniebieskie z ornamen-

tem roślinnym.
Bordiura a-b-c-X-c-b-a-d. 

W pasie głównym, na jasnofioletowym tle, 
wić kwiatowa z palmetami. Pasy boczne zło-

żone z trzech (wewnętrzny) i czterech (ze-

wnętrzny) szlaków. Szlak a: złożony z zazę-

biających się fioletowo-niebieskich motywów 
V; b: nieco szerszy od pozostałych, z moty-

wem wici kwiatowej na jasnobrązowym tle;  
c: z żółtymi sześciobokami i różowymi krzyży-

kami na niebieskim tle; d: gładki różowy. 
Kolory: biały, fioletowy, jasnobrązowy, nie-

bieski, różowy, zielony, jasnozielony, szary, 
pomarańczowy, czarny.

Por. kat. nr 27.

Literatura: niepublikowany.

 28  Kashan prayer rug
Central Persia, late 19th c.
201 x 133.5 cm + fringe: 3 cm and 1 cm
Warp: white silk Z3S

Weft: blue silk, 2 shoots

Pile: silk, asymmetrical knot, H 69 x W 69 = 

= 4761 knots per sq. dm 
Lower end: fringe

upper end: fringe

Sides: 1 cord, overcast with pink silk

inv. no. ZKW-dep. FTS/737

The white field of the mihrab, with a wavy 

top, densely filled with twigs growing out of 

the vase on a plinth located on the lower 

edge, flanked by two tufts of flowers growing 

out of the wavy surface and two pairs of trees, 

their slender trunks writhing along the niche 

edge. In the upper section the decoration fea-

tures a large geometric motif of a three-petal 

lily. The dark blue spandrels feature a floral 

ornament.

Border a-b-c-X-c-b-a-d. 

In the main stripe, on a light purple back-

ground a floral tendril with palmettes. The 

stripes on the sides are composed of three 

(inner) and four (outer) bands. The a stripe: 

made up of overlapping purple-blue V motifs, 
b: slightly wider than the others, with the mo-

tif of a floral tendril on a light brown back-

ground, c: with yellow hexagons and pink 
crosses on a blue background, d: smooth pink. 

Colours: white, purple, light brown, blue, 

pink, green, light green, grey, orange, black.

See cat. no. 27.

Bibliography: not recorded.
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 29 Kobierzec modlitewny „tebriz” (?)
północno-zachodnia Persja, pocz. xx w.
114 x 71 cm
osnowa: bawełna biała Z3S 
wątek: bawełna biała Z3S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 41 x  
x W 50 = 2050 węzłów/dm2

początek: niezachowany oryginalny 
koniec: niezachowany oryginalny 

boki: podwójny oplot z białej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/545

na jasnoczerwonym tle z abraszami półkolista 
nisza o zróżnicowanym schodkowym kontu-

rze, obrysowana falistą linią. na osi wyrasta-

jące z wazonu drzewo z kwiatami w różnych 
gatunkach, palmetami i parą ptaków. W kwie-

cie wieńczącym inskrypcja. nadłucze beżowe 
z dekoracją kwiatową.

Bordiura X-a.

W pasie x: wić łamana z kwiatami na be-

żowym tle. W pasie a: czerwono-niebieski 
medahyl.

Kolory: czerwony, beżowy, fioletowy, gra-

natowy, niebieski, żółty.

Literatura: niepublikowany. 

 29  Tebriz (?) prayer rug
north-West Persia, early 20th c.
114 x 71 cm
Warp: white cotton, Z3S

Weft: white cotton, Z3S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 41 x W 50 = 

= 2050 knots per sq. dm
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: 2 cords, overcast with white cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/545

On a light red background (with abrash),  

a semicircular niche with a diverse stepped 

contour, outlined with a wavy line. Along 

the axis a tree growing out of a vase, with 

flowers of different species, palmettes and  

a pair of birds. In the flower atop an inscrip-

tion. Beige spandrels with a floral decoration.

Border X-a.

In the X stripe: an angular tendril with 

flowers, a beige background. In the a stripe: 

red-and-blue medahyl.

Colours: red, beige, purple, navy blue, 

blue, yellow.

Bibliography: not recorded. 
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 30  Kobierzec modlitewny „beludż”
wschodnia Persja, koniec xix w.
162 x 90 cm + frędzle 6 i 4 cm
osnowa: wełna beżowo-brązowa Z2S 
wątek: wełna ciemnobrązowa  
i ciemnoszara, 2 przebiegi

runo: wełna
wiązanie asymetryczne, gęstość H 26 x 

x W 25 = 650 węzłów/dm2, tkany odwrotnie 

do kierunku wzoru 

początek: fartuszek o splocie płóciennym  
z ciemnobrązowej wełny (1 cm), frędzle 
koniec: fartuszek kilimowy w paski: 

jasnobrązowy, czerwony, ciemnobrązowy  
(3 cm), frędzle 
boki: podwójny oplot z ciemnobrązowej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/604

W wąskim polu środkowym, na ciemnobrązo-

wym tle, mihrab zamknięty trójspadowym dasz-

kiem. Wnętrze niszy wypełnione – umieszczony-

mi na osi – trzema medalionami w kształcie 
rombów, z prostokątami w narożach. Obok sy-

metrycznie rozmieszczone trójkątne formy z mo-

tywami hakowymi. W zwieńczeniu niszy trzy 
mniejsze, a w nadłuczu dwa analogiczne meda-

liony. Wokół pola zygzakowaty biały szlaczek.
Bordiura a-X.

W pasie x, na czerwonym tle (w różnych 
odcieniach): rząd ośmiobocznych medalionów 
z wpisanymi rombami hakowymi. W pasie a, na 

ciemnobrązowym tle: biały motyw „biegnącego 
psa”, flankowany szlaczkami złożonymi – jeden 
z ukośnych paseczków, drugi z trójkątów.

Kolory: czerwony (różne odcienie), jasno-

brązowy, ciemnobrązowy, biały, niebieski, 
granatowy, zielony, żółty.

Kobierzec należy do grupy tkanin przypi-
sywanych koczowniczemu plemieniu Belu-

dżów (lub jednemu z plemion sąsiadujących, 
np. Timuri), zamieszkującemu pogranicze 
persko-pakistańskie i persko-afgańskie. Cha-

rakterystycznymi cechami tych tkanin są utrzy-

mana w brązach i czerwieniach ciemna kolo-

rystyka, a także zastosowanie bieli (rozjaśnia-

jącej i dzielącej kompozycyjnie) oraz punkto-

wo błękitów, zieleni i żółcieni.

Literatura: niepublikowany. 

 30  Baluch prayer rug
East Persia, late 19th c.
162 x 90 cm + fringe: 6 cm and 4 cm
Warp: brown-beige wool, Z2S

Weft: dark brown and dark grey wool,  

2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 26 x W 25 = 

= 650 knots per sq. dm; woven 
contrariwise to the direction of the design

Lower end: plain woven band of dark 

brown wool (1 cm), fringe

upper end: kilim band, striped: light  

brown, red, dark brown (3 cm), fringe

Sides: 2 cords, overcast with dark brown 

wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/604

In the narrow dark brown central field a prayer 

niche with a triangular top. Inside the niche 

along the axis three diamond medallions with 
rectangles in the corners. next to the medal-
lions symmetrically arranged triangular forms 

with hooked motifs. In the mihrab top three 

and in spandrels two smaller medallions. 

Around the field a white zigzag band.

Border a-X. 

In the X stripe on the red background (of 

various hues) a row of octagonal medallions 

with inscribed hooked diamonds. In the  

a stripe: the white “running dog” motif on  
a dark brown background framed by bands 

of: slanted stripes and triangles.

Colours: red (various hues), light brown, 

dark brown, white, blue, dark blue, green, 

yellow.

The rug belongs to the group of weavings 

attributed to the nomadic Baluchi tribe (or 

one of its neighbor tribes as e.g. Timuri) living 

on the iranian-Pakistani and iranian-Afghani 
border. Their distinguishing mark is a colour 

palette: dark red and dark brown, application 

of white colour brightening and dividing the 

composition, as well as small amount of blue, 

yellow and green.

Bibliography: not recorded. 
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 31  Kobierzec modlitewny „dagestan”
północno-wschodni Kaukaz, 2. połowa xix w.
161 x 92 cm + frędzle 2 x 1,5 cm
osnowa: wełna beżowa i brązowa Z2S 
wątek: wełna beżowo-brązowa S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 42 x  
x W 41 = 1722 węzły/dm2

początek: jeden rząd łańcuszka sumachowego, 
frędzle
koniec: jeden rząd łańcuszka sumachowego, 
frędzle
boki: podwójny oplot z granatowej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/445 (ZKW/1279/Dep.)

W polu środkowym kobierca, na białym tle, 
ukośne rzędy różnobarwnych kwiatków na pro-

stych łodyżkach z  dwoma listkami, wyrastają-

cych z niewielkich rombów. Pięcioboczne 
zwieńczenie mihrabu, zamknięte płasko, zazna-

czone za pomocą czerwonobrązowego szlaczka 
łączącego się z bordiurą, ozdobionego moty-

wem rombów z wpisanymi krzyżykami. Wzdłuż 
krawędzi pola niebieskozielony (pierwotnie 
zielony) szlak z czerwonymi krzyżykami. 

Bordiura a-X-a. 

W pasie głównym, na niebiesko-zielonym 
(pierwotnie zielonym) tle, motyw wielobarw-

nych nanizanych na siebie trójkątnych form 
z wypustkami. W pasach a: na czerwonobrą-

zowym tle romby z wpisanymi krzyżykami, co 
drugi ujęty dwoma strzałkami (w pasach po-

ziomych same romby). Poszczególne pasy 
bordiury oddzielone białymi szlaczkami okon-

turowanymi brązowoczarno, ozdobionymi 
motywem czerwonych krzyżyków. na krawę-

dzi dywanu wąski niebiesko-brązowy pas.
Kolory: biały, zielony (turkusowy), czerwony, 

żółty, niebieski, granatowy, beżowy, rudobrązo-

wy, jasno- i ciemnofioletowy, brązowoczarny. 

Dagestan jest najbardziej wysuniętym na 
północny wschód regionem kobierniczym Kau-

kazu. Sprawa atrybucji dagestanów jest szcze-

gólnie skomplikowana, ponieważ podobień-

stwo struktury (konstrukcja wełniana lub weł-
niano-bawełniana) i  wzornictwa tych tkanin 
oraz wyrobów szyrwańsko-kubińskich utrudnia 
czy wręcz uniemożliwia ich ostateczne rozróż-

nienie (por. bennett 1993, s. 308–325). Z obsza-

 31  Daghestan prayer rug
North-east Caucasus, 2nd half of 19th c.

161 x 92 cm + fringe: 2 x 1.5 cm
Warp: beige and brown wool, Z2S

Weft: beige and brown wool, S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 42 x W 41 = 

= 1722 knots per sq. dm 
Lower end: 1 shoot of sumakh weave, 

fringe

upper end: 1 shoot of sumakh weave, 

fringe

Sides: 2 cords, overcast with navy blue 

wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/445 (ZKW/1279/Dep.)

In the central field, on a white background, 

slanted rows of small, varicoloured flowers on 

straight stalks with two leaves, growing out of 

a small rhombuses. The pentagonal top of the 

mihrab, enclosed flat, marked by a reddish 

brown band linked with the border, is deco-

rated with the motif of rhombuses with inscri-

bed crosses. Along the field edge a bluish 

green (originally green) band of red crosses. 

Border a-X-a. 

In the main stripe, on a blue-and-green 

(originally green) background, the motif of 

varicoloured triangular forms, threaded one 

into another, with protuberances (umbrella 

border). In the a stripes: on a reddish brown 

background rhombuses with inscribed cross-

es, every other one flanked by two arrows (in 

the horizontal stripes only rhombuses). Indi-

vidual border stripes separated by white 

bands outlined in blackish brown, decorated 

with a motif of red crosses. On the edge of 

the carpet a narrow blue and brown stripe.

Colours: white, green (turquoise), red, 
yellow, blue, navy blue, beige, brick red, light 

and dark purple, brownish black. 

Daghestan is the north-eastern-most 

rug-weaving region of the Caucasus. The at-

tribution of Daghestan rugs is especially com-

plicated since the similarities of structure 

(wool or wool-and-cotton construction) and 

design of the textiles and those of Shirvan and 
Kuba carpets hampers or actually makes im-

possible their differentiation (see Bennett 

1993, p. 308–325). Ascribed to Daghestan are 
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rem Dagestanu łączy się przede wszystkim ko-

bierce o niewielkich rozmiarach, w  tym wiele 
modlitewnych, ozdobionych ciągłym, regular-
nym wzorem romboidalnej sieci o postrzępio-

nych brzegach, z  wpisanymi w  wyznaczone 
przez nią pola zgeometryzowanymi krzaczkami 
kwiatowymi lub palmetkami. Czasem dekoracja 

składa się z samych motywów kwiatowych upo-

rządkowanych w regularne ukośne rzędy. 
Por. kat. nry 33 i 34.

Literatura: Toruń 1999, [s. 21]; Malbork 2005, kat. nr 2.

first of all small-sized rugs, including many 

prayer ones, decorated with an infinite re-

peated regular pattern of a rhomboid net-

work of serrated edges, with geometric flowers 

or palmettes inscribed into the sections of 

the mesh. Sometimes the decoration is made 

up solely of flower motifs arranged in regular 

diagonal rows. 

See cat. no. 33 and 34.

Bibliography: Toruń 1999, [p. 21]; Malbork 2005, cat. no. 2.
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 32  Kobierzec modlitewny „dagestan”
północno-wschodni Kaukaz, 2. połowa xix w.
148 x 92 cm + frędzle 2 x 7 cm
osnowa: wełna beżowo-brązowa Z3S 
wątek: bawełna szaroniebieska,  
2–3 przebiegi

runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 40 x  
x W 35 = 1400 węzłów/dm2 

początek: frędzle wiązane wielokrotnie
koniec: frędzle wiązane wielokrotnie
boki: podwójny oplot w kilku kolorach  

(z jedwabiu oraz na małym odcinku z wełny 
i bawełny)
nr inw. ZKW-dep. FTS/446 (ZKW/1280/Dep.)

Granatowe pole środkowe z mihrabem o pię-

ciobocznym zwieńczeniu zamkniętym płasko, 
wyodrębnionym za pomocą niedochodzące-

go do bordiury czerwonego pasa ozdobione-

go drobnymi rozetkami, obwiedzionego nie-

biesko-miodowym szlaczkiem o różowych 
konturach. Centralna część niszy gęsto wypeł-
niona motywami ułożonymi w poziomych rzę-

dach: geometrycznymi o różnorodnych kształ-
tach (m.in. „promienistymi” trójkątami i „gro-

tami” utworzonymi z par zestawionych w pionie 

trójkątów) na przemian z formami zoomor-
ficznymi. na wysokości zwieńczenia mihrabu 
rzędy identycznych, drobniejszych motywów 
geometrycznych (połówek „grotów”). Wokół 
pola środkowego wąski szlak w kolorze czer-
wonym. 

Bordiura a-X-b. 

W  pasie głównym, na czerwonym tle, or-
nament rzutowy: różnobarwne kwiatki na krót-
kich, prostych łodyżkach z dwoma listkami;  
w pasie a: motyw S na białym tle; w pasie b: 
motyw „paragrafowy” na jasnoniebieskim tle.

Kolory: granatowy, czerwony, biały, nie-

bieski, beżowy, miodowy, różowy, oliwkowy, 
jasnobrązowy, jasnozielony, czarnobrązowy, 
pomarańczowy.

Por. kat. nr 31.

Literatura: niepublikowany.

 32  Daghestan prayer rug
North-east Caucasus, 2nd half of 19th c.

148 x 92 cm + fringe: 2 x 7 cm
Warp: beige-brown wool, Z3S

Weft: greyish blue cotton, 2–3 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 40 x W 35 = 

= 1400 knots per sq. dm
Lower end: fringe bundled repeatedly 

upper end: fringe bundled repeatedly

Sides: 2 cords, overcast in varying colours, 

with silk and in small parts with wool and 

cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/446 (ZKW/1280/Dep.)

The navy blue central field with a mihrab with 

a pentagonal top enclosed flat, set off by a red 

stripe with small rosettes, not touching the 

border and outlined by a blue and honey-

-coloured band with a pink contour. The cen-

tral part of the niche is densely filled with 

motifs arranged in horizontal rows: geometric 

of various shapes (e.g. “radiant” triangles and 
“arrow heads” made up of pairs of triangles 
arranged vertically) alternating with zoomor-

phic forms. At the height of the mihrab rows 

of identical, smaller geometric motifs (halves 

of “arrow heads”). Around the central field  
a narrow red band. 

Border a-X-b. 

In the main stripe, on a red background, 

repeated ornament: varicoloured flowers on 

short, straight stalks with two leaves; in the  

a stripe: the S motif on a white background, 

in the b stripe: the double S motif on a light 

blue background.

Colours: navy blue, red, white, blue, beige, 

honey-coloured, pink, olive, light brown, light 

green, blackish brown, orange.

See cat. no. 31.

Bibliography: not recorded.
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 33  Kobierzec modlitewny „dagestan”
północno-wschodni Kaukaz, 2. połowa xix w.
186 x 115 cm
osnowa: wełna Z3S
wątek: wełna Z2S, 2 przebiegi (miejscami  
4 przebiegi)
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 52 x  
x W 47 = 2444 węzły/dm2

początek: niezachowany oryginalny 
(zabezpieczony obszyciem z wełny)
koniec: wełniany fartuszek kilimowy (1 cm)  
i pozostałości plecionki
boki: pojedyncze obrzucenie z wełny 
(wtórnie doszyty wałek)
nr inw. ZKW-dep. FTS/583

Na ciemnogranatowym tle romboidalna zie-

lono-niebieska siatka z krzyżykami na przecię-

ciach linii i z wpisanymi w „oczka” różnorod-

nymi krzaczkami kwiatowymi. Mihrab o pię-

ciobocznym zwieńczeniu zamkniętym płasko 
(niemal niewidoczny), wyodrębniony okontu-

rowanym na czerwono szlaczkiem ozdobio-

nym ornamentem rzutowym, złożonym z drob-

nych kwiatków, na przemian z motywem 7.

Bordiura a-b-X-b. 

W pasie głównym motyw paragrafowy na 
czerwonym tle. W pasie a: zielono-czerwony 

i miejscami niebieskawozielono-czerwony 

medahyl; w pasach b: szlak taki sam jak wy-

odrębniający zwieńczenie mihrabu. Między 
pasami a i X trzykrotnie powtórzony szlaczek 

z ukośnych biało-brązowych paseczków.
Kolory: ciemnogranatowy, niebieski, nie-

bieskawozielony, jasnoniebieski, czerwony, 

biały, zielony, żółty, brązowoczerwony, czar-
nobrązowy, brązowy, fioletowy.

Por. kat. nr 31.

Literatura: niepublikowany.

 33  Daghestan prayer rug
North-east Caucasus, 2nd half of 19th c.

186 x 115 cm
Warp: wool, Z3S

Weft: wool, Z2S, 2 (sometimes 4) shoots
Pile: wool, symmetrical knot, H 52 x  
x W 47 = 2444 knots per sq. dm
Lower end: original missing (trimming with 

wool)

upper end: kilim band of wool (1 cm), 

remnants of warp braiding

Sides: single cord, overcast with wool  

(refastened)

inv. no. ZKW-dep. FTS/583 

Against a navy blue background a rhomboid 

green-and-blue mesh with crosses in the in-

tersections of lines, with various flowers in-

scribed in the mesh. The barely visible niche 

with a pentagonal top enclosed flat is set off 

by a band outlined in red, decorated with  

a repeated ornament composed of tiny flow- 

ers, alternating with the 7 motif.

Border a-b-X-b. 

In the main stripe a double S motif on  

a red background. In the a stripe: green-and-

-red and bluish green-and-red medahyl; in the 

b stripes: a band analogous to that marking 

off the top of the mihrab. Between the a and 

X stripes a triple band with slanted white-and-

brown strips.

Colours: navy blue, blue, bluish green, 

light blue, red, white, green, yellow, brownish 

red, blackish brown, brown, purple.

See cat. no. 31.

Bibliography: not recorded.
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 34  Kobierzec modlitewny „dagestan”
północno-wschodni Kaukaz, początek xx w.
167 x 102 cm + frędzle 2 x 10 cm
osnowa: wełna jasna Z3S
wątek: biała bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 35 x  
x W 28 = 980 węzłów/dm2

początek: pojedynczy rząd sumacha  
z czerwonej wełny, fartuszek kilimowy  
(1 cm), frędzle wielokrotnie wiązane
koniec: pojedynczy rząd sumacha  
z czerwonej wełny, fartuszek kilimowy  
(1 cm), frędzle wielokrotnie wiązane
boki: potrójny, płaski oplot z czerwonej 
wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/447 (ZKW/1281/Dep.) 

W polu środkowym, na granatowym tle z sza-

rym abraszem, ukośne rzędy drobnych różno-

barwnych motywów (krzaczki kwiatowe, sty-

lizowane drzewka?). Zwieńczenie mihrabu  
w kształcie prostokąta zamknięte dwuspado-

wym daszkiem, wyodrębnione szlakiem różo-

wo-oliwkowych zębów, ujęte po bokach dwo-

ma prostokątnymi polami otoczonymi takim 
samym szlakiem, wypełnionymi połączonymi 
hakowymi rombami. W zwieńczenie wpisany 
pięciobok: czerwony, z usytuowanym central-
nie białym „drzewkiem”, złożonym ze skom-

ponowanych wzdłuż osi trzech rombów różnej 
wielkości i motywów hakowych. Pod pięcio-

bokiem rząd grzebieni. W nadłuczu dwie for-
my hakowe, stylizowane drzewka i romby.

Bordiura a-X-b. 

W pasie głównym, na czerwonym tle, ro-

zetki złożone z pięciu rombów pomiędzy dwo-

ma rzędami ułożonych na przemian drobnych 
prostokątów gładkich i ozdobionych moty-

wem rozetki złożonej z pięciu kwadracików. 
W pasie a: szlak analogiczny do wyodrębnia-

jącego zwieńczenie mihrabu, złożony z zazę-

biających się różowych, zielonych i beżowych 
trójkątów; w pasie b: na białym tle szlak rom-

bów ujętych usytuowanymi symetrycznie mo-

tywami V. Każdy z pasów wyodrębniony wą-

skim szlaczkiem złożonym z białych i czerwo-

nych prostokątów lub czerwono-oliwkowych 
ukośnych paseczków.

 34  Daghestan prayer rug
North-east Caucasus, early 20th c.

167 x 102 cm + fringe: 2 x 10 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: white cotton, 2 shoots

Pile: wool 
symmetrical knot, H 35 x W 28 = 980 knots 
per sq. dm 
Lower end: 1 shoot of sumakh weave with 

red wool, kilim band (1 cm), fringe bundled 

repeatedly

upper end: 1 shoot of sumakh weave with 

red wool, kilim band (1 cm), fringe bundled 

repeatedly

Sides: 3 flat cords, overcast with  

red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/447 (ZKW/1281/Dep.) 

In the central field, on a navy blue background 

with grey abrash, slanted rows of tiny vari-

coloured motifs (flowers, stylised trees?). The 
rectangular top of the mihrab enclosed by  

a ridge roof, set off by a band of pink-and- 

-olive prongs, flanked by two rectangular sec-

tions, surrounded by the same band, filled with 

connected hooked rhombuses. The pentagon 

inscribed in the top: red, with the central white 

“tree” composed of three rhombuses of vary-

ing size along the axis and the hook motifs. 
under the pentagon a row of combs. In the 

spandrels two hooked motifs, stylised trees 

and rhombuses.

Border a-X-b. 

In the main stripe on a red background 

rosettes of five rhombuses between two rows 

of alternating tiny rectangles, smooth and 

decorated with the motif of a rosette com-

posed of five diamonds. In the a stripe: a band 

analogous to that setting off the mihrab top, 

composed of overlapping pink, green and 

beige triangles; in the b stripe: on a white 

background a band of rhombuses set within 

symmetrical V motifs. Each of the stripes set 
off by a narrow band composed of white and 

red rectangles or red-and-olive slanted strips.

Colours: navy blue, red, white, pink, olive, 

sand-coloured, brown, beige, light orange.

See cat. no. 31.

Bibliography: not recorded.
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Kolory: ciemnogranatowy, czerwony, bia-

ły, różowy, oliwkowy, piaskowy, brązowy, be-

żowy, jasnopomarańczowy.
Por. kat. nr 31.

Literatura: niepublikowany.

34
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 35  Kobierzec modlitewny „dagestan”
północno-wschodni Kaukaz, początek xx w.
178 x 113 cm + frędzle 18 i 12 cm
osnowa: wełna beżowa Z2S
wątek: wełna szarobrązowa, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 38 x  
x W 29 = 1102 węzły/dm2

początek: czerwonobrązowy wełniany 
fartuszek kilimowy (1 cm), plecionka (2 cm), 

frędzle
koniec: czerwonobrązowy wełniany 
fartuszek kilimowy (1 cm), plecionka (2 cm), 

frędzle 
boki: podwójny oplot z brązowoczerwonej 
wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/449 (ZKW/1283/Dep.)

Pole podzielone na trzy poziome prostokąty. 
W środkowym, węższym od pozostałych, syl-
wetka Wielkiego Meczetu w Mekce na nie-

bieskim tle: widoczne budynki wokół dziedziń-

ca, wieże, arkadowe podcienia. W skrajnych 
prostokątach czerwone nisze zwrócone ku 
środkowi, wsparte na dwóch kolumienkach, 
zwieńczone trójkątnie, z dużymi lampami 
zwieszonymi na łańcuchach. Ponad bazami 
każdej z kolumienek pojedynczy kwiat na ukoś- 
nej łodyżce. Wokół niszy mniejsze kwiaty na 
łodyżkach – prostych i krótkich przy pozio-

mych krawędziach, ukośnych i długich przy 
pionowych. W nadłuczach, na ciemnobrązo-

wym tle, arabeska z wpisanymi drobnymi 

medalionami.

Bordiura a-X-a. 

W pasach X (pionowe szersze od pozio-

mych) szlak połączonych ze sobą białych 
schodkowych rombów z wielobarwnymi rom-

boidalnymi środkami nanizanymi na cienki 
szlaczek. Pomiędzy nimi różnokolorowe trój-
kąty o schodkowych krawędziach. W pasach 
a: różowobrązowa wić łamana na ciemnobrą-

zowym tle. 

Kolory: niebieski, czerwony, biały, grana-

towy, ciemnobrązowy, pomarańczowy, żółty, 
różowobrązowy, zielony, brązowy (dwa od-

cienie), oliwkowozielony.

Literatura: niepublikowany.

 35  Daghestan prayer rug
North-east Caucasus, early 20th c.

178 x 113 cm + fringe: 18 cm and 12 cm
Warp: beige wool, Z2S

Weft: greyish brown wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 38 x  
x W 29 = 1102 knots per sq. dm
Lower end: kilim band with reddish brown 

wool (1 cm), warp braiding band (2 cm), 

fringe

upper end: kilim band with reddish brown 

wool (1 cm), warp braiding band (2 cm), 

fringe

Sides: 2 cords, overcast with brownish red 

wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/449 (ZKW/1283/Dep.)

The field is divided into three horizontal rec-

tangles. In the middle one, narrower than the 

others, an outline of the Grand Mosque in 
Mecca on a blue background: visible buildings 

around the yard, towers, and arcades. In the 

extreme rectangles red inward-facing niches, 
resting on two columns, topped by triangles, 

with large lamps suspended on chains. Above 

the base of each column a single flower on  

a slanted stalk. Around the niche smaller flow- 

ers on stalks – simple and short at the hori-

zontal edges, slanted and long at the vertical 

ones. In the spandrels, on a dark brown back-

ground, an arabesque with inscribed small 
medallions.

Border a-X-a. 

In the X stripes (the vertical ones wider 

than the horizontal ones) a band of inter-

connected white stepped rhombuses with 

varicoloured rhomboid centres, threaded on 

a narrow band. Between them varicoloured 

triangles of stepped edges. In the a stripes: 

a pinkish brown angular tendril on a dark 

brown background. 

Colours: blue, red, white, navy blue, dark 

brown, orange, yellow, pinkish brown, green, 

brown (two hues), olive green.

Bibliography: not recorded.
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 36  Kobierzec modlitewny „pirepedil”
wschodni Kaukaz, 1875

inskrypcja (data): ۱۲۹۲
160 x (123) 128 cm
osnowa: wełna szarobeżowa Z3S 
wątek: bawełna biała Z3S, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 55 x  
x W 37 = 2035 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy (0,7 cm), 
frędzle wiązane (niekompletne)
koniec: fartuszek kilimowy (1 cm), frędzle 
wiązane (niekompletne)
boki: podwójny płaski oplot z bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/12 (ZKW/846/Dep.)

Na granatowym tle (z abraszami) nisza ze 

zwieńczeniem w kształcie prostokąta, zamknię-

tego trójkątnym daszkiem, wyodrębnionego za 
pomocą niedochodzącego do bordiury białego 
pasa, ozdobionego motywem zygzakowatego 

wężyka oraz (w obrębie trójkątnego daszka) 
wąskim paseczkiem i obwiedzionego parami 
szlaczków złożonych z niebiesko-brązowych  
i czerwono-białych ukośnych paseczków. 
Wzdłuż zewnętrznej krawędzi zwieńczenia ni-
szy pas z motywem wielobarwnego meandra. 

nisza wypełniona wzorem raportowym złożo-

nym ze strzępiastych rozet usytuowanych 
wzdłuż osi, oddzielonych od siebie i flankowa-

nych motywami rogów i parami stylizowanych 

sylwetek zwierząt (trzy niepełne rzędy wzoru). 
W  zwieńczeniu mihrabu kartusz zawierający 
datę ۱۲۹۲. W każdym z górnych narożników 
pola sylwetka zwierzęcia i tuż nad nią człowie-

ka (zapewne jeźdźca). Pomiędzy głównymi 
elementami dekoracji pola – drobne rozety, 

gwiazdki, motywy S i czterokrotnie powtórzo-

ny wizerunek dzbanka. 

Bordiura a-b-X-b-c.

W pasie głównym bordiura kuficka na gra-

natowym tle. W pasie a: na białym tle wielo-

barwne gwiazdki oddzielone parami trójkąci-
ków; w pasach b: tzw. słup golarza – romby 
utworzone z wielobarwnych ukośnych pa-

sków; w pasie c: niebiesko-czerwony medahyl. 

Pomiędzy pasami bordiury wąskie szlaczki 
złożone z biało-czerwonych ukośnych pasecz-

ków. Wokół pasa a podwójny szlaczek (taki 
jak w zwieńczeniu niszy).

 36  Perepedil prayer rug
east Caucasus, 1875

Inscription (date): ۱۲۹۲
160 x (123) 128 cm
Warp: greyish beige wool, Z3S

Weft: white cotton, Z3S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 55 x W 37 = 

= 2035 knots per sq. dm
Lower end: kilim band (0.7 cm), bundled 

fringe (partly missing)

upper end: kilim band (1 cm), bundled 

fringe (partly missing)

Sides: 2 cords, overcast with cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/12 (ZKW/846/Dep.)

The background in varying shades of navy 

blue shows a niche with a rectangular top, 

capped by a triangular roof, set off by means 

of a white stripe, not touching the border, 

decorated with a zigzag motif and (within the 

triangular roof with a narrow strip) and outli-

ned by a pair of bands of blue-and-brown and 

red-and-white slanted strips. Along the outer 

edge of the top a stripe with the motif of  

a varicoloured meander. The niche is filled 

with an all-over design composed of serrated 

rosettes along the axis, separated from one 
another and flanked by motifs of horns and 

pairs of stylised animal figures (three incom- 

plete rows of the pattern). In the top of the 

mihrab a cartouche with the date ۱۲۹۲. In each 

of the upper corners of the field a figure of an 

animal and right above it a human being (most 

likely a rider). Between the principal elements 

of field decoration there are small rosettes, aste-

risks, S motifs, and a jug, repeated four times. 

Border a-b-X-b-c.

In the main stripe a kufic border on a navy 

blue background. In the a stripe: on a white 

background varicoloured asterisks separated 

by pairs of triangles; in the b stripes: a “barber 
pole” design – rhombuses of varicoloured 
slanted strips; in the c stripe: blue-and-red 

medahyl. Between the border stripes narrow 

bands of white-and-red slanted strips. Around 

the a stripe a double band (similar to the band 

in the niche top).

Colours: navy blue, green, white, blue, red, 

light green, light brown, yellow, lilac, hon-

ey-coloured, blackish brown. 
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Kolory: granatowy, zielony, biały, niebieski, 
czerwony, jasnozielony, jasnobrązowy, żółty, 
wrzosowy, miodowy, czarnobrązowy. 

Kobierzec należy do grupy tkanin wywo-

dzących swą nazwę od kubińskiej miejscowo-

ści Pirepedil, leżącej nad Morzem Kaspijskim. 
Pirepedile mają bawełniano-wełnianą kon-

strukcję i niskie runo. Ozdobione są charak-

terystyczną dekoracją, złożoną z powtarzają-

cego się motywu rozety w otoczeniu „bara-

nich rogów” i zestawionych symetrycznie 
motywów zoomorficznych. Charakterystyczna 

dla tej grupy jest bordiura kuficka. Pola ko-

bierców są najczęściej ciemnoniebieskie, choć 
zdarzają się także czerwone i w kolorze kości 
słoniowej. W literaturze wskazuje się na wy-

raźne analogie do wcześniejszych zabytków 
– kobierców o wzorze „afshan” (co w języku 
farsi oznacza wzór raportowy, zajmujący całą 
powierzchnię dywanu), wytwarzanych w pół-
nocnej części Szyrwanu. Kobierce zdobione 
w ten sposób mają dekorację złożoną z połą-

czonych wicią wielopłatkowych rozet, płomie-

nistych gwiazd, palmet z widelcowatymi pen-

dentami (Spuhler 1998, kat. nr 36).
Motyw dzbanka w dekoracji prezentowa-

nego kobierca stanowi symboliczne nawiąza-

nie do rytualnych ablucji obowiązujących 
muzułmanów przed odprawieniem modlitwy. 
Pojawia się on często w zdobnictwie kobier-
ców, zwłaszcza anatolijskich.

Literatura: Chyb 1990, s. 14, il. 7; Toruń 1999, [s. 9, 20]; 
Malbork 2005, kat. nr 14.

The rug belongs to the group of textiles 
deriving their names from the Kuba town of 

Perepedil on the Caspian Sea. Perepedil rugs 
have a cotton-and-wool construction, a short 

pile and a characteristic decoration of a re-

peated motif of a rosette surrounded by “ram’s 
horns” and symmetrical zoomorphic motifs. 
Typical of this group is the kufic border. Rug 

fields are most often dark blue, occasionally 

red and ivory. Relevant literature points out 

clear analogies to earlier objects, rugs with 

afshan design (which in the Farsi language 
means a design filling up the entire surface of 

the rug), made in northern Shirvan. Rugs 

made in this way are decorated with multi- 

-petal rosettes connected by a tendril, radiant 

stars, and palmettes with  “forked” pendants 
(Spuhler 1998, cat. no. 36).

The motif of a jug, a decorative item of 

the rug at hand, is a symbolic reference to the 

ritual ablutions, obligatory for Muslims prior 

to their prayers. it is a frequent motif of rugs, 
in particular from Anatolia.

Bibliography: Chyb 1990, p. 14, ill. 7; Toruń 1999, [p. 9, 20]; 
Malbork 2005, cat. no. 14.
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 37  Kuba prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

156 x 116 cm + fringe: 2 x 8 cm
Warp: grey and brown wool, Z3S

Weft: brown wool, S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 43 x W 44 = 

= 1892 knots per sq. dm
Lower end: kilim band with white cotton 

(1 cm), fringe

upper end: kilim band with white wool  

(1 cm), fringe

Sides: 2 flat cords, overcast with white 

cotton and wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/287 (ZKW/1120/Dep.)

In the central field, on a navy blue background 

(with abrash), rows of varicoloured, radiant 

rosettes with an inscribed motif of a rhombus 

and cross with a starry rosette. The mihrab 

with a pentagonal top enclosed flat is set off 

by a white band of red-and-white medahyl 

along the edge, not touching the border, dec- 

orated with geometric, cross rosettes, alter-

nating with Z and 7  motifs. Apart from the 
dominant rosettes, there are loosely scattered 

tiny motifs such as squares, rectangles, roset-
tes, and reclining S. Along the lower edge of 

the field a row of rosettes. under the niche 

top a row of “horned” forms surmounted by 
an arrow, in the top section a pentagon en- 

closed by a triangle, with a hooked motif atop.

Border a-b-X-b. 

In the main border a type of the harshang 

pattern on a white background. In the a stripe: 

the S motif on a red background; in the  

b borders: an angular double tendril with as-

terisks on a yellow background. Around the 

main border and along the rug’s edge a nar-
row blackish brown stripe with the motif of 

varicoloured squares and white crosses 
(chessboard).

Colours: navy blue, white, red (two hues), 

cherry, dark pink, light brown, yellow, dark 

yellow, blue, purple, blackish brown.

The radiant rosettes in the central field 

of the prayer rug at hand belong to the rep-

ertory of classic rug forms developed by 

Shirvan-based weavers. They are one of the 

elements of the composition known in relevant 

 37  Kobierzec modlitewny „kuba”
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

156 x 116 cm + frędzle 2 x 8 cm
osnowa: wełna szaro-brązowa Z3S 
wątek: wełna brązowa S, 2 przebiegi 
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 43 x  
x W 44 = 1892 węzły/dm2

początek: fartuszek kilimowy z białej 
bawełny (1 cm), frędzle
koniec: fartuszek kilimowy z białej wełny  
(1 cm), frędzle
boki: podwójny płaski oplot z białej bawełny 
i wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/287 (ZKW/1120/Dep.)

W polu środkowym, na granatowym tle  
(z abraszami) rzędy wielobarwnych, promie-

nistych rozet z wpisanym motywem rombu  

i krzyża z gwiaździstą rozetką. nisza zamknię-

ta pięciobocznie z płaskim zwieńczeniem, 
wyznaczona przez biały szlak z czerwono-bia-

łym medahylem wzdłuż krawędzi, niedocho-

dzący do bordiury, ozdobiony zgeometryzo-

wanymi, krzyżowymi rozetkami na przemian 
z motywami Z i 7. Poza dominującymi roze-

tami swobodnie rozrzucone drobne motywy: 

kwadraty, prostokąty, rozetki, leżące S. Wzdłuż 
dolnej krawędzi pola rząd rozetek. Pod zwień-

czeniem niszy rząd „rogatych” form zwieńczo-

nych strzałkami, w zwieńczeniu pięciobok 
zamknięty trójkątnie, z formami hakowymi na 
szczycie.

Bordiura a-b-X-b. 

W bordiurze głównej odmiana wzoru „kra-

bowego” (harszang) na białym tle. W  pasie  
a: motywy S na czerwonym tle; w bordiurach 

b: podwójna wić łamana z gwiazdkami na 
żółtym tle. Wokół bordiury głównej i wzdłuż 
krawędzi kobierca wąski czarnobrązowy pa-

sek z motywem różnobarwnych kwadracików 
i białych krzyżyków (szachownica).

Kolory: granatowy, biały, czerwony (dwa 
odcienie), wiśniowy, ciemnoróżowy, jasnobrą-

zowy, żółty, ciemnożółty, niebieski, fioletowy, 
czarnobrązowy.

Promieniste rozety zdobiące pole środko-

we prezentowanego modlitewnika należą do 
repertuaru klasycznych form kobierniczych 
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literature as afshan (see cat. no. 36). An ear-
ly 19th-century object is published by Spuhler 

(Spuhler 1998, cat. no. 36). Relatively many 
similar objects have survived, of a consistent 

design, colour palette and size. Afshan deco-

rations inspired weavers later, too. The motifs 

were used e.g. in the design of starry Shirvan, 

but also Kuba, Karagashli, and Perepedil rugs. 
The rug at hand is a perfect example of this 
tradition. It not only retains the classic deco-

rative motifs, but also the colours: the navy 

blue background of the central field and the 

yellow border stripes. 

Bibliography: Malbork 2005, cat. no. 19.

wypracowanych przez tkaczy Szyrwanu. Są 
jednym z elementów budujących kompozycję 
zwaną w literaturze przedmiotu afshan (por. 
kat. nr 36). Zabytek z początku xix w. publi-
kuje Spuhler (Spuhler 1998, kat. nr 36). Za-

chowało się stosunkowo dużo podobnych 
egzemplarzy, jednolitych pod względem wzo-

ru, palety barwnej i  formatu. Zdobnictwo 
afshanów stanowiło źródło inspiracji dla póź-

niejszych twórców. Występujące w nim mo-

tywy wykorzystano np. we wzornictwie gwiaź-

dzistych kobierców szyrwan, a także kuba, 

karagaszły czy pirepedil. Prezentowany kobie-

rzec stanowi dobry przykład tej tradycji. Za-

chowuje nie tylko klasyczne motywy zdobni-

cze, ale także kolorystykę – granatowe tło pola 
środkowego i żółte pasy bordiur. 

Literatura: Malbork 2005, kat. nr 19.
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 38  Kobierzec modlitewny „kuba dżek” 
wschodni Kaukaz, ok. 1900

inskrypcja powtórzona czterokrotnie  

w niewielkich białych polach: 
prawe górne: (odwrócone) ۱٣۱۲٣
lewe górne: ۱٣۱۲٣
prawe dolne: ۱٣٣٦٦۱ (?)
lewe dolne: ۱۲٣٦٦۱ (?)
322 x (123) 128 cm + frędzle 2 x 13 cm
osnowa: wełna jasna Z3S 
wątek: wełna jasna, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 41 x  
x W 32 = 1312 węzłów/dm2

początek: fartuszek z sumacha i kilku 
przeplotów płóciennych z niebieskiej wełny, 
plecionka (warkocze), frędzle
koniec: fartuszek z sumacha i kilku 

przeplotów płóciennych z niebieskiej wełny, 
plecionka (warkocze), frędzle
boki: podwójny oplot z niebieskiej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/21 (ZKW/855/Dep.)

na granatowym tle rząd pięciu dużych wie-

lobocznych medalionów z hakami na krawę-

dziach: na przemian czerwonych (3) i grana-

towych (2), z wpisanymi formami hakowymi 

i rozetkami. Reszta pola szczelnie wypełnio-

na drobnymi motywami: rozetami, rombami 

o ząbkowanych brzegach, gwiazdkami, S, Z. 
Zwieńczona pięciobocznie nisza, zamknięta 
płasko, wyznaczona przez zielony pas okon-

turowany biało-czerwonym szlaczkiem, nie-

połączony z bordiurą, wypełniony rzędem 
rozetek. W zwieńczeniu niszy ośmiobok z wpi-
sanymi czterema ząbkowanymi, widelcowa-

tymi formami. W górnej części pola, wokół 
zwieńczenia mihrabu, inskrypcje (cyfry) 
umieszczone w prostokątnych białych po-

lach, pod niewielkimi kartuszami.

Bordiura A-b-X-c-b.

W pasie x: na białym tle rząd różnobarw-

nych ośmioboków nałożonych na podwójne 
krzyżyki (#). W pasie A: różnobarwne rozetki 
na czerwonym tle; w pasach b: na ciemno-

brązowym tle granatowo-czerwony motyw 
„biegnącego psa” (w pasie górnym poziomym 
granatowo-szarobeżowy); w pasie c: drobne 
rozetki na żółto-różowym tle.

 38  Kuba Djek prayer rug 
east Caucasus, ca. 1900

Inscription rep. four times in tiny white 

sections: 

upper right: (reversed) ۱٣۱۲٣
upper left: ۱٣۱۲٣
lower right: ۱٣٣٦٦۱ (?)
lower left: ۱۲٣٦٦۱ (?)
322 x (123) 128 cm + fringe: 2 x 13 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: light wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 41 x W 32 = 

= 1312 knots per sq. dm 
Lower end: sumakh and plain weave band 

with blue wool, warp braiding band, fringe

upper end: sumakh and plain weave band 

with blue wool, warp braiding band, fringe

Sides: 2 cords, overcast with blue wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/21 (ZKW/855/Dep.)

On a navy blue background a row of five  

large polygonal medallions with hooks on the 

edges: red (3) alternating with navy blue ones 

(2), with inscribed hooks and rosettes. The 

remainder of the field densely filled with small 

motifs: rosettes, serrated rhombuses, stars, S, Z. 

The mihrab with a pentagonal top enclosed 

flat is set off by a green stripe outlined with  

a white-and-red band, not connected with the 

border, filled with a row of rosettes. Atop the 

niche an octagon with inscribed four stepped 

two-pronged forms. In the upper section of 

the field, around the top of the prayer niche, 

there are inscriptions (digits) within rectangu-

lar white sections, under small cartouches.

Border A-b-X-c-b. 

In the X stripe: on a white background  

a row of varicoloured octagons superimposed 

on double crosses (#). in the A stripe: vari-
coloured rosettes on a red background; in the 

b stripes: on a dark brown background navy 

blue and red motif of a “running dog” (navy 
blue and greyish beige motif in the upper 

horizontal stripe); in the c stripe: tiny rosettes 

on a yellow-pink background.

Colours: navy blue, dark red, white, yellow, 

beige, brown, dark green, chocolate-colour, 

light brown, green, blackish brown, grey, blue.
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Kolory: granatowy, ciemnoczerwony, bia-

ły, żółty, beżowy, brązowy, ciemnozielony, 
czekoladowy, jasnobrązowy, zielony, czarno-

brązowy, szary, niebieski.

Kobierzec modlitewny o dość nietypowym, 
wydłużonym kształcie. Podobne egzemplarze 
wskazać można np. wśród innych kobierców 
kubińskich, np. pirepedil z połowy xix w. (Hali, 
nr 123, July–August 2002, s. 110) czy pirepe-

dile z pojedynczą i podwójną niszą, datowane 
na początek i 2. połowę xix w. (Kaffel 1998, 
kat. nry 48–50). Kobierce, do których należy 
prezentowany zabytek: o ciemnej kolorystyce, 

z polem środkowym dekorowanym kilkoma 
dużymi medalionami i geometryczną bordiu-

rą, nazywane są dżek (Les Tapis Caucasiens 

1984, s. 18; Chyb 1990, s.14).

Literatura: Malbork 2005, kat. nr 8.

A prayer rug of a rather atypical, elongat-

ed shape. Similar objects can be identified, 

for instance, among other Kuba rugs, e.g.:  

a Perepedil from the mid-19th c. (Hali no. 123, 
July–August 2002, p. 110) or Perepedil rugs 
with a single and double niche, dated at the 

early and 2nd half of the 19th c. (Kaffel 1998, 

cat. no. 48–50). Rugs represented by the ob-

ject at hand, with a dark colour palette, whose 

central field is decorated with a few large 

medallions and a geometric border, are called 

Djek (Les Tapis Caucasiens 1984, p. 18; Chyb 
1990, p.14).

Bibliography: Malbork 2005, cat. no. 8.
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 39  Shirvan prayer rug 
East Caucasus, 1807 (?), 1809 (?)
Inscription (date)

above the arch on the right: ۲۲۲۱
above the arch on the left (illegible):  

۱۲۲۴ (?)
139 x 104 cm
Warp: light wool, Z2S, 2 shoots

Weft: light wool, S

Pile: wool, symmetrical knot, H 55 x  
x W 43 = 2365 knots per sq. dm
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: right – single cord, overcast with 

white wool (not original), left – single fasten 

cord (added later)

inv. no. ZKW-dep. FTS/32 (ZKW/866/Dep.)

In the central field, on a navy blue back-

ground, a mesh of rhombuses made up of 

yellow-and-red serrated leaves connected 

by crosses. In the mesh sections single flow-

ers on leafy stalks and stalks with three flowers. 

The quadranglar top of the mihrab enclosed 
by a triangular roof is set off by a stepped 

band, which does not touch the border, with 

a green and navy blue background, deco-

rated with tiny flowers and the 7 motifs. 

Around the edge of the field white-and-red 

steps analogous to those along the niche 

top.  On either side of the niche there are 
dates: ۱۲۲۴ (?),۱۲۲۲. 

Border a-b-X. 

In the main stripe a kufic border – a white 

motif on a green background. In the a stripe: 

swastikas on the background of varicoloured 

rectangles with white outlines; in the b stripe: 

red-and-green medahyl. Individual border 

stripes separated by narrow bands – blue, with 

the brown S motif. 

Colours: navy blue, green, red, white, blue, 

yellow, brown (2 hues), beige, pink.

The rug is of very good quality, densely 
woven, has an intriguing colour palette (e.g. 

the green background of the main border). 

The date seems to be too premature. Shirvan 

rugs with a similar, ordered composition with 

elements such as the kufic border, the motif 

 39  Kobierzec modlitewny „szyrwan” 
wschodni Kaukaz, 1807 (?), 1809 (?)
inskrypcja (data):

w nadłuczu po prawej stronie: ۲۲۲۱
w nadłuczu po lewej stronie: (słabo 
czytelne): ۱۲۲۴ (?)
139 x 104 cm
osnowa: wełna jasna Z2S, 2 przebiegi
wątek: wełna jasna S
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 55 x  
x W 43 = 2365 węzłów/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: prawy – pojedyncze obrzucenie  

z białej wełny (wtórne), lewy – przyszyty 
wałek (wtórny)
nr inw. ZKW-dep. FTS/32 (ZKW/866/Dep.)

W polu środkowym, na granatowym tle, siatka 
rombów utworzonych z żółto-czerwonych ząb-

kowanych listków połączonych krzyżykami.  
W pólkach różnobarwne pojedyncze kwiatki 
na ulistnionych łodyżkach oraz gałązki z trzema 
kwiatkami. Mihrab zamknięty czworobocznie, 
zwieńczony trójkątnym daszkiem, wyodrębnio-

ny niepołączonym z bordiurą szlakiem o ząb-

kowanym konturze i zielono-granatowym tle, 

ozdobionym drobnymi kwiatkami i motywa- 

mi 7. Wokół krawędzi pola biało-czerwone 
ząbkowanie, analogiczne do obiegającego 
zwieńczenie niszy. Po obu stronach niszy daty: 
۱۲۲۴ (?),۱۲۲۲. 

Bordiura a-b-X. 

W pasie głównym bordiura kuficka – bia-

ły motyw na zielonym tle. W pasie a: swasty-

ki na tle różnobarwnych prostokącików obra-

mowanych na biało; w pasie b: czerwono-

-zielony medahyl. Poszczególne pasy bordiury 
oddzielone wąskimi szlaczkami – niebieskimi 
z brązowym motywem S. 

Kolory: granatowy, zielony, czerwony, bia-

ły, niebieski, żółty, brązowy (2 odcienie), be-

żowy, różowy.

Prezentowany kobierzec jest bardzo dobry 
jakościowo, gęsto tkany, ma ciekawą kolory-

stykę (np. zielone tło bordiury głównej). Wid-

niejąca na nim data wydaje się zbyt wczesna.  
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of a swastika, floral motifs in the central field, 

are usually dated at 1875–1900 (see Kafel 

1998, cat. no. 78). 

Bibliography: not recorded.

Kobierce szyrwan o analogicznej, uporządko-

wanej kompozycji, zawierającej takie elemen-

ty, jak bordiura kuficka, motyw swastyki, mo-

tywy kwiatowe w polu środkowym, datowane 
są przeważnie na lata 1875–1900 (por. Kafel 
1998, kat. nr 78). 

Literatura: niepublikowany.
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 40  Shirvan prayer rug
East Caucasus, 1880 (?)
Inscription (date): ۷۴۲۱ (۷۹۲۱) 

135 x 104 cm + fringe: 2 x 2.5 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: light wool, Z2S and beige cotton,  

2 shoots, 

Pile: wool, symmetrical knot, H 33 x W 32 = 

= 1056 knots per sq. dm
Lower end: a few shoots of kilim weave, 

fringe (cut)

upper end: a few shoots of kilim weave, 

fringe (cut)

Sides: single cord, overcast with wool and 

cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/30 (ZKW/864/Dep.)

On a white background of the central field  

a mihrab enclosed within a quadrangle topped 
by a slightly rounded ridge roof, set off by  

a blackish green band, touching the border and 

outlined with red-and-navy blue prongs, filled 

with a motif of flowers composed of tiny squares 
(the same motif repeated twice, on a brown 

background, in the border). Inside the niche the 

motif of a rhomboid, brown-navy blue mesh 

with crosses at points of line intersections. In the 

mesh various varicoloured flowers. Above the 

mihrab there are four hexagonal mesh sections 
and flowers. Across the central field loosely scat-

tered tiny decorative motifs, e.g. combs, rectan-

gles, rhombuses. On the left a date written “up-

side-down” (illegible). 
Border a-b-X-b.

In the X stripe: the double S motif on a red 

background; in the a stripe: blue-and-brown 

medahyl; in the b stripes: a row of rosettes on 

a brown background. The individual stripes 

of the border separated by narrow bands. Be-

tween the medahyl and the b stripe – a navy 

blue band made up of squares (monochro-

matic or with the chessboard motif). Around 

the remaining bands there are white-and- 

-brown slanted strips.

Colours: white, red, navy blue, two hues 

of brown, two hues of blue, yellow, beige, 

blackish green.

The rug at hand has a clear decoration of 

the central field, made up of flowers inscribed  

 40  Kobierzec modlitewny „szyrwan”
wschodni Kaukaz, 1880 (?)
inskrypcja (data): ۷۴۲۱ (۷۹۲۱) 

135 x 104 cm + frędzle 2 x 2,5 cm
osnowa: wełna jasna Z3S 
wątek: wełna jasna Z2S i bawełna beżowa, 
2 przebiegi

runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 33 x  
x W 32 = 1056 węzłów/dm2

początek: kilka rzędów splotu kilimowego, 
frędzle (przycięte) 
koniec: kilka rzędów splotu kilimowego, 
frędzle (przycięte)
boki: obrzucenie – pojedynczy wałek  
z wełny i bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/30 (ZKW/864/Dep.)

na białym tle pola środkowego mihrab z czwo-

robocznym zwieńczeniem zamkniętym dwu-

spadowym daszkiem o lekko zaokrąglonym 
zarysie, wyodrębniony za pomocą połączonego 
z bordiurą czarnego szlaczka o zielonym odcie-

niu, obwiedzionego czerwono-granatowymi 

zębami, wypełnionego motywem kwiatków 
skomponowanych z niewielkich kwadracików 

(ten sam motyw powtórzony dwukrotnie, na 

brązowym tle, w  bordiurze). Wnętrze niszy  
z motywem romboidalnej, brązowo-granatowej 
siatki z krzyżykami w miejscach przecięcia linii. 
W „oczkach” różnorodne, wielobarwne krzacz-

ki kwiatowe. nad mihrabem cztery sześciobocz-
ne pólka siatki i krzaczki. na całej powierzchni 
pola środkowego rozrzucone swobodnie drob-

ne motywy zdobnicze, m.in. grzebienie, prosto-

kąty, romby. Po lewej stronie data do góry no-

gami (mało czytelna). 
Bordiura a-b-X-b.

W pasie X: motyw paragrafowy na czer-

wonym tle; w pasie a: niebiesko-brązowy me-

dahyl; w pasach b: rząd rozetek na brązowym 
tle. Poszczególne pasy bordiury oddzielone 
wąskimi szlaczkami. Pomiędzy medahylem  
i pasem b – granatowy szlaczek złożony z kwa-

dracików: jednobarwnych lub z motywem 

szachownicy. Wokół pozostałych – szlaczki 
biało-brązowych ukośnych paseczków.

Kolory: biały, czerwony, granatowy, dwa 
odcienie brązu, dwa odcienie niebieskiego, 
żółty, beżowy, czarnozielony.



123

Caucasian Rugs

in a rhomboid mesh. The border is elaborate 
and composed of  a few various, decorative 
bands. The main stripe features the double  

S motif, most likely a geometric variation of 

a leafy tendril, one of the most popular motifs 

in the design of 19th-century Caucasian rugs. 

A similar Shirvan rug with an original light 

yellow background, dated at the 2nd half of 

the 19th c., is published by Bennett. The rug 

has a nearly identical size, cotton wefts, a very 

similar field pattern, a multi-stripe border: e.g. 

with the double S motif and with the motif of 

medahyl, with individual stripes separated by 

narrow bands of slanted strips (Bennett 1993, 

no. 432). 
See also rugs from the Sahakian Collection 

(cat. no.: 41–44).

Bibliography: Malbork 2005, cat. no. 24.

Prezentowany kobierzec ma przejrzystą 
dekorację pola głównego, złożoną z krzacz-

ków kwiatowych wpisanych w  romboidalną 
sieć. bordiura jest rozbudowana, złożona z kil-
ku różnorodnych, dekoracyjnych szlaków. Pas 
główny zdobi wzór paragrafowy (będący za-

pewne zgeometryzowaną wersją ulistnionej 
wici), należący do najpopularniejszych moty-

wów we wzornictwie XIX-wiecznych dywa-

nów kaukaskich. Podobny egzemplarz szyr-

wana o oryginalnym jasnożółtym tle, datowa-

nego na 2. połowę xix w., publikuje bennett. 
Kobierzec ma niemal ten sam rozmiar, baweł-
niane wątki, bardzo zbliżony wzór pola, wie-

lopasową bordiurę: m.in. paragrafową i z mo-

tywem medahylu, z poszczególnymi pasami 

oddzielonymi za pomocą wąskich szlaczków 
złożonych z ukośnych paseczków (bennett 
1993, nr 432). 

Por. także kobierce ze zbiorów Sahakian 
(kat. nry 41–44).

Literatura: Malbork 2005, kat. nr 24.
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 41  Kobierzec modlitewny „szyrwan” 
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

150 x 126 cm
osnowa: wełna szaro-brązowa Z3S
wątek: bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 40 x 

x W 33 = 1320 węzłów/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: pojedyncze obrzucenie z białej 
bawełny i wtórnie z białej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/317 (ZKW/1151/Dep.)

na białym tle pola środkowego nisza ze zwień-

czeniem w formie prostokąta nakrytego trójkąt-
nym daszkiem, wyodrębniona za pomocą nie-

dochodzącego do krawędzi pola, granatowego 
pasa okonturowanego zielono-niebieskim 

szlaczkiem, ozdobionego motywem wielobarw-

nych ukośnych beleczek. Wnętrze niszy wypeł-
nione romboidalną siecią z krzyżykami na prze-

cięciach. W sieć wpisane krzaczki kwiatowe 
różnego typu (w centralnej części niszy osiem 
rzędów krzaczków), na dole same listki z wpi-
sanymi rombami. W nadłuczu ten sam motyw 
sieci z wpisanymi krzaczkami (w większej skali) 
oraz uzupełniające go drobne motywy: krzacz-

ki kwiatowe, ulistnione łodygi, romby, krzyżyki. 
Wokół pola – wąski czarnobrązowy pasek  
z motywem białych krzyżyków (szachownicy) 
na przemian z różnokolorowymi kwadracikami.

Bordiura a-X-b-c. 

W pasie głównym wzór paragrafowy na 
czerwonym tle (pasy poziome węższe). W pa-

sie a: wzdłuż krawędzi pola zygzakowaty biało-

-czerwony wężyk tworzący kontur dla grana-

towych trójkątów oraz różnobarwne rozetki na 
niebieskim tle. W pasie b: na czarnobrązo- 
wym tle motywy x na przemian z krzyżykami.  
W pasie c: czerwono-niebieski medahyl. Każdy 
pas oddzielony szlaczkiem białych ukośnych 
paseczków na czarnobrązowym tle.

Kolory: biały, niebieski, czerwony, czarno-

brązowy, żółty, zielony, brązowy, jasnoniebie-

ski, granatowy.

Por. kat. nry 40, 42–44.

Literatura: niepublikowany.

 41  Shirvan prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

150 x 126 cm
Warp: grey and brown wool, Z3S

Weft: cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 40 x W 33 = 

= 1320 knots per sq. dm 
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: single cord, overcast with white 

cotton and white wool (the last one added 

later)

inv. no. ZKW-dep. FTS/317 (ZKW/1151/Dep.)

On a white background of the central field 

a niche enclosed with a rectangle covered 

by a triangular roof, set off by a navy blue 

stripe, not reaching the field edge and out-

lined with a green-and-blue band, decorated 

with a motif of varicoloured slanted beams. 

The niche is filled with a rhomboid mesh 

with crosses in the intersections. Into the net-

work are inscribed flowers of various types 

(in the central part of the niche eight rows 

of flowers), at the bottom only leaves with 

inscribed rhombuses. In the spandrels the 

same mesh motif with inscribed flowers (larg-

er), and supplementary tiny motifs: flowers, 

leafy stalks, rhombuses, crosses. Around the 

field a narrow blackish brown strip with the 

motif of white crosses (chessboard) alternat-

ing with varicoloured squares.
Border a-X-b-c. 

In the main stripe the double S motif on 

a red background (the horizontal stripes nar-

rower). In the a stripe: along the edge of the 

field a white-and-red zigzag outlining the navy 

blue triangles and varicoloured rosettes on  

a blue background. In the b stripe on a black-

ish brown background: X motifs alternating 

with crosses. In the c stripe: red-and-blue 

medahyl. each stripe is separated by a band 

of white slanted strips on a blackish brown 

background.

Colours: white, blue, red, blackish brown, 

yellow, green, brown, light blue, navy blue.

See cat. no.: 40, 42–44.

Bibliography: not recorded.
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 42  Kobierzec modlitewny „szyrwan”
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

154 x 124 cm + frędzle 2 x 3 cm
osnowa: wełna jasna Z3S
wątek: bawełna jasna, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 38 x 

x W 38 (42) = 1596 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy (1 cm), frędzle 
wiązane jednokrotnie
koniec: fartuszek kilimowy (1 cm), frędzle 
wiązane jednokrotnie
boki: pojedyncze obrzucenie z białej 
bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/318 (ZKW/1152/Dep.)

na białym tle pola środkowego nisza zamknię-

ta czworobocznie, zwieńczona trójkątnym 
daszkiem (lekko zaokrąglonym), wyodrębnio-

na za pomocą połączonego z krawędzią pola, 
granatowego pasa z motywem kwiatków zło-

żonych z kwadracików na przemian z moty-

wem 7. Krawędzie pola i pas wyznaczający 
kształt zwieńczenia niszy obwiedzione ząbko-

wanym czerwonym szlaczkiem. Całe pole 
wypełnione romboidalną siecią, z krzyżykami 
w miejscach przecięcia linii. W wyodrębnio-

nych pólkach krzaczki kwiatowe różnego typu 
(pod zwieńczeniem niszy osiem rzędów 
krzaczków), na dole same listki z wpisanymi 

rombami. 

Bordiura a-b1-X-b2. 

W pasie głównym wzór paragrafowy na 
czerwonym tle (górny pas poziomy węższy). 
Pas a: niebiesko-brązowy medahyl; w pasach 
b: powtórzony motyw z pasa wyznaczającego 
niszę (kwiatki na przemian z motywem 7) na 
czarnobrązowym i granatowym tle. Każdy pas 
bordiury oddzielony szlaczkiem ukośnych brą-

zowo-białych paseczków.
Kolory: biały, niebieski, różowoczerwony, 

czarnobrązowy, brązowy, zielony, beżowy,  
jasnoniebieski, granatowy.

Por. kat. nry 40, 41, 43, 44.

Literatura: niepublikowany.

 42  Shirvan prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

154 x 124 cm + fringe: 2 cm and 3 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: light cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 38 x W 38 
(42) = 1596 knots per sq. dm
Lower end: kilim band (1 cm), fringe 

bundled once

upper end: kilim band (1 cm), fringe 

bundled once

Sides: single cord, overcast with white 

cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/318 (ZKW/1152/Dep.)

On a white background of the central field  

a niche enclosed with a rectangle covered by 

a (slightly rounded) triangular roof, set off by 

a navy blue stripe, touching the field edge 

and featuring the motif of flowers made up of 

squares alternating with the 7 motif. The field 
edges and the stripe delineating the shape of 

the niche top outlined with a pronged red 

band. The entire field filled with a rhomboid 

network with crosses at points of line inter-

sections. In the mesh bushes of flowers of 

different species (under the niche top eight 

rows of bushes), at the bottom only leaves 

with inscribed rhombuses. 

Border a-b1-X-b2. 

In the main stripe the double S motif on 

a red background (the upper horizontal stripe 

narrower). The a stripe: blue-and-brown 

medahyl; in the b stripes: a repeated motif 

from the stripe delineating the niche (flowers 

alternating with the motif of 7) on a blackish 

brown and navy blue background. each bor-

der stripe separated by a band of slanted 

brown-and-white strips.

Colours: white, blue, pinkish red, blackish 

brown, brown, green, beige, light blue, navy 

blue.

See cat. no.: 40, 41, 43, 44.

Bibliography: not recorded.
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 43  Kobierzec modlitewny „szyrwan”
północno-wschodni Kaukaz, 2. połowa xx w.
164 x 90 cm
osnowa: bawełna
wątek: bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość 41 (39) x 37 = 

= 1517 węzłów/dm2

początek: bawełniany fartuszek sumachowo-
-kilimowy (2,5 cm) i pozostałości plecionki 
koniec: bawełniany fartuszek sumachowo- 
-kilimowy (2 cm) i pozostałości plecionki 
boki: podwójny oplot z bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/597 

W polu środkowym, na białym tle, romboidal-
na granatowa siatka o ząbkowanych brze-

gach, z krzyżykami na przecięciach i wpisany-

mi różnorodnymi krzaczkami kwiatowymi. 
Zwieńczenie niszy prostokątne, zamknięte 
trójkątnym daszkiem, zarysowane za pomocą 
granatowego szlaku o ząbkowanych brzegach, 
połączonego z bordiurą, ozdobionego wicią 
złożoną z motywów 7 na przemian z kwiatami, 
obwiedzionego szlaczkiem brązowo-białych 
ukośnych paseczków.

Bordiura a-b-X-b. 

W pasie głównym wzór paragrafowy, zło-

żony z granatowych, niebieskich, białych i żół-
tych elementów na ceglastoczerwonym tle;  

w pasie a: niebiesko-czerwony medahyl; w pa-

sie b: zgeometryzowana wić kwiatowa (analo-

giczna do zdobiącej zwieńczenie niszy). Pomię-

dzy pasami bordiury szlaczki złożone z brązo-

wo-białych ukośnych paseczków.
Kolory: biały, granatowy, niebieski, czer-

wony, żółty, zielony, brązowy (dwa odcienie).
Por. kat. nry 40–42, 44. 

Literatura: niepublikowany.

 43  Szirvan prayer rug
North-east Caucasus, 2nd half of 20th c.

164 x 90 cm
Warp: cotton

Weft: cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, 41 (39) x 37 = 

= 1517 knots per sq. dm 
Lower end: sumakh and kilim cotton band 

(2.5 cm), remnants of a band of warp 

braiding

upper end: sumakh and kilim cotton band 

(2 cm), remnants of a band of warp 

braiding

Sides: 2 cords, overcast with cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/597 

In the central field, on a white background,  

a rhomboid navy blue mesh of serrated edges, 

with crosses in the intersections and inscribed 

various flowers. The niche enclosed with a rec-

tangle covered by a triangular roof, outlined 

by a navy blue band with pronged edges, 

connected with the border, decorated with  

a tendril of 7 motifs, alternating with flowers, 

surrounded by a band of brown-white slanted 

strips.

Border a-b-X-b. 

In the main stripe a double S border made 

up of navy blue, blue, white and yellow el-

ements on a brick red background; in the  

a stripe: blue-and-red medahyl; in the b stripe: 

geometric floral tendril (analogous to that at 

the top of the mihrab niche). Between the 

border stripes there are bands of brown-and-

-white slanted strips.

Colours: white, navy blue, blue, red, yel-

low, green, brown (two hues).

See cat. no.: 40–42, 44.

Bibliography: not recorded.
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 44  Kobierzec modlitewny „szyrwan” 
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

163 x 136 cm + frędzle 2 x 1 cm
osnowa: wełna jasna Z3S
wątek: bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 55 x 

x W 40 = 2200 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy z białej 
bawełny (0,5 cm), frędzle
koniec: fartuszek kilimowy z białej bawełny 
(1 cm), frędzle
boki: podwójny oplot z białej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/319 (ZKW/1153/Dep.)

na białym tle pola środkowego zamknięta 
pięciobocznie nisza zwieńczona płasko, wy-

odrębniona za pomocą niedochodzącego do 
bordiury, szaro-granatowego pasa z ułożo-

nymi na przemian motywami bota i rozetek. 

Krawędzie pola i pas wyznaczający kształt 
niszy obwiedzione ząbkowanym czerwono-

-brązowym szlaczkiem. Pole wypełnione gę-

stą, romboidalną, szarogranatową siecią  
z krzyżykami na przecięciach. W sieć wpisane 
krzaczki kwiatowe różnego typu (pod zwień-

czeniem 13 rzędów kwiatków), na dole nie-

wielkie romby. 

Bordiura a-b-X. 

W pasie głównym na czerwonym tle orna-

ment rzutowy: medaliony w kilku kolorach, 

utworzone ze spłaszczonych sześcioboków  
i przylegających do nich trójkątów o ząbkowa-

nych brzegach (w pasach pionowych) oraz 

strzałek i trójkątów o ząbkowanych brzegach 
(w pasach poziomych). W pasie a: niebiesko-

-brązowy medahyl; w pasie b: szlak złożony  
z różnobarwnych, ukośnych trójzębnych grze-

bieni. Pomiędzy pasami bordiury drobne szlacz-

ki: wokół pasa x ozdobione drobnymi kwadra-

cikami – gładkimi różnobarwnymi i z motywem 
szachownicy – na granatowym i brązowym tle; 
między pasami a i b szlaczek złożony z brązowo-

-białych ukośnych paseczków.
Kolory: biały, szary, granatowy, niebieski, 

czerwony, czarnobrązowy, zielony, żółty, ja-

snoniebieski, jasnozielony, bordowy.

Por. kat. nry 40–43.

Literatura: niepublikowany.

 44  Shirvan prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

163 x 136 cm + fringe: 2 x 1 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 55 x W 40 = 

= 2200 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band with white cotton 

(0.5 cm), fringe

upper end: kilim band with white cotton  

(1 cm), fringe

Sides: 2 cords, overcast with white cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/319 (ZKW/1153/
Dep.)

On a white background of the central field  

a niche with a pentagonal top enclosed flat, 

set off by a grey and navy blue band, not 

touching the border, with alternating boteh 

motifs and rosettes. The field edges and the 

stripe delineating the shape of the niche out-

lined with a serrated red-and-brown band. 

The field is filled with a dense rhomboid grey 

and navy blue mesh with flowers in the inter-

sections. Into the mesh are inscribed various 

flowers (under the niche top thirteen rows of 

flowers), at the bottom tiny rhombuses. 

Border a-b-X. 

In the main stripe on a red background  

a repeated ornament: medallions in a few 

colours made up of flattened hexagons and 
adjacent triangles of stepped edges (in the 

vertical stripes) and arrows and triangles of 

stepped edges (in the horizontal stripes). In 

the a stripe: blue-and-brown medahyl; in the 

b stripe: a band made up of varicoloured, 

slanted three-pronged combs. Between the 

border stripes tiny bands: around the X stripe: 

decorated with small squares – smooth vari-
coloured and with the motif of a chessboard 

– on a navy blue and brown background; 

between the a and b stripes a band made up 

of brown-and-white slanted strips.

Colours: white, grey, navy blue, blue, red, 

blackish brown, green, yellow, light blue, light 

green, claret.

See cat. no.: 40–43.

Bibliography: not recorded.
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 45  Kobierzec modlitewny „szyrwan maraza”
wschodni Kaukaz, ok. 1890 

Inskrypcje (data): ۸۱٣٠٠۹  ٣٠٠۹۱۸ 
(mało czytelne)

152 x 129 cm
osnowa: wełna beżowa Z3S
wątek: wełna jasnobeżowa Z2S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 51 x  
x W 36 = 1836 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy z białej wełny 
(0,7 cm), frędzle wiązane (częściowo 
zachowane)

koniec: fartuszek kilimowy z białej wełny (1 cm), 
frędzle wiązane (częściowo zachowane)
boki: podwójny płaski oplot z białej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/323 (ZKW/1157/Dep.)

Tło pola środkowego ciemnogranatowe. niszę 
z czworobocznym zwieńczeniem, zamkniętą 
trójkątnym daszkiem, wyznacza połączony  
z bordiurą biały szlak z czerwoną zygzakowatą 
obwódką, ozdobiony łamaną trapezoidalnie 
wicią z wpisanym motywem przypominającym 
czerwoną, stylizowaną sylwetkę ptaka (tzw. pta-

sia bordiura) i z rombem w zwieńczeniu. nisza 
wypełniona pięcioma rzędami różnobarwnych 
i różnorodnie zdobionych płomienistych bota, 
skierowanych naprzemiennie szeregami: 

w prawo lub w lewo. na samym dole pas zre-

dukowanej ptasiej bordiury. W  zwieńczeniu 
mihrabu okazały krzaczek kwiatowy. Po obu 
stronach niszy motywy bota, a w  dwóch wy-

dłużonych prostokątach, białym i czerwonym, 
inskrypcje z datą: ۸۱٣٠٠۹    ٣٠٠۹۱۸ (najbardziej 

prawdopodobne odczytanie 1309 = 1891 r.). 

Pomiędzy motywami bota pojedyncze zgeome-

tryzowane rozetki, dzbanek, niewielkie romby, 

trójkąty z pendentami. 
Bordiura a-X-a-b. 

W pasie głównym ptasia bordiura, identycz-

na z  wzorem zastosowanym w  zwieńczeniu 
mihrabu (czerwoną, stylizowaną sylwetkę ptaka 
dwukrotnie zastąpiono w  niej turkusową).  
W  pasach a: na czarnobrązowym tle rozetki-
-krzyżyki na przemian z motywami Z i Z odwró-

conego (w różnym układzie); pas b: ozdobiony 

motywem czerwono-granatowego medahylu. 

Kolory: ciemnogranatowy, biały, czerwo-

ny, żółty, niebieski, jasnoniebieski, turkusowy, 
jasnobrązowy, czarnobrązowy, beżowy.

 45  Shirvan Marasali prayer rug
east Caucasus, ca. 1890 

Inscriptions (date): ۸۱٣٠٠۹ ٣٠٠۹۱۸ (illegible)

152 x 129 cm
Warp: beige wool, Z3S

Weft: light beige wool, Z2S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 51 x W 36 = 

= 1836 knots per sq. dm
Lower end: kilim band with white wool  

(0.7 cm), bundled fringe (partly preserved)

upper end: kilim band with white wool  

(1 cm), bundled fringe (partly preserved)

Sides: 2 flat cords, overcast with white 

cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/323 (ZKW/1157/Dep.)

A navy blue background of the central field. 

The niche enclosed with a rectangle covered 

by a triangular roof is set off by a band of 

a white background, connected with the inner 
border, with a red zigzag outline, decorated 

with an angular trapezoid tendril, with an in-

scribed motif resembling a stylised figure of  

a bird in red (so-called bird border) and  

a rhombus in the top. The niche is filled with 

five rows of varicoloured, differently dec- 

orated radiant boteh motifs, facing right or 

left in alternate rows. At the very bottom an 

ornament stripe, a reduced variation of the 

bird border. In the mihrab top a large stylized 

flower. On either side of the niche the boteh 

motifs, and in two elongated rectangles, white 

and red, an inscription with a date: ۸۱٣٠٠۹ 

٣٠٠۹۱۸ (most likely reading 1309 = 1891). 

Between the boteh motifs single geometric 

rosettes, jug, small rhombuses, and triangles 

with pendants. 

Border a-X-a-b. 

In the main stripe, the bird border is iden-

tical to the pattern used in the top of the 

mihrab (a red stylised figure of a bird was 

twice replaced by a turquoise one). in the  
a stripes flanking the main border: on a black-

ish brown background rosettes-crosses alter-

nating with the motifs of Z and reversed Z  

(in different layout). The b stripe: decorated 

with the motif of red-and-navy blue medahyl. 

Colours: navy blue, white, red, yellow, 

blue, light blue, turquoise, light brown, black-

ish brown, beige.
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The rug is one of a group of textiles owing 
their name to the town of Maraza (in Shemach 

region,  Azerbaijan), manufactured at least 
since the early 19th c. They have a unique 
composition: the central field is adorned with 

rows of radiant boteh motifs or a mesh with 

inscribed stylised flower motifs and outlined 

with the so-called bird border. Most of the 

objects are prayer rugs. Maraza are carpets 

with a short pile, woven with Turkish knots, 

most often entirely woollen, even though 

there are also rugs with a cotton warp and 

weft, as well as silken weft. There is much 

controversy around the location of the place 

of their manufacture (for comments and bib-

liography on the subject see Kaffel 1999,  

p. 82–191 and 116, note 1). 
The number of extant objects seems to 

exclude the possibility of their being made in 
one village. It is probable, however, that the 

oldest objects, so-called black Maraza, come 

from one location, to which rugs made in the 

neighbouring villages owe their name. The 

central field of the carpets of the Maraza group 

is navy blue (so-called black), ivory, and yel-

low (see Hali no. 164, Summer 2010, p. 51), 
less often in red and green. The “black” rugs 
are the most numerous group. The earliest 

had a curved niche top, which in time 

changed into a triangular roof. The main bor-

der evolved, too. Initially the motifs used as 

its decoration resembled vine bunches; when 

simplified and geometric they started to re-

semble bird figures. 

The rug at hand, despite being made in late 

19th c., retains the traditional composition and 

decoration of the border (see a rug from the 

former Kazimierz Iwanicki Collection in Cracow, 

later in the Straka Collection, considered as one 

of the most exquisite examples of black Maraza 

– Kraków 1934, cat. no. 38 (ill.); Kaffel 1998, 
cat. no. 91). See also rugs from early 19th c., 

with analogous boteh motifs and rounded niche 

top: from the Metropolitan Museum of Art in 

New york (Dimand, Mailey 1973, cat. no. 171) 

and published in: Kaffel 1998, cat. no. 89, 90. 

See cat. no.: 46 and 47.

Bibliography: Toruń 1999, [p. 9, 21]; Malbork 2005, cat. no. 20.

Kobierzec należy do grupy tkanin, których 
nazwa pochodzi od  miejscowości Maraza  
(w regionie Szemacha w Azerbejdżanie), wy-

twarzanych co najmniej od początku wieku 
xix. Wyróżnia je charakterystyczna kompozy-

cja: pole środkowe ozdobione rzędami pro-

mienistych motywów bota lub kratownicą 
z wpisanymi stylizowanymi motywami kwiato-

wymi, obwiedzione tzw. ptasią bordiurą. Więk-

szość zabytków stanowią kobierce modlitew-

ne. Maraza są kobiercami o  niskim runie, 
wiązanymi węzłami tureckimi, najczęściej cał-
kowicie wełnianymi, choć zdarzają się egzem-

plarze o bawełnianej osnowie i wątkach, a tak-

że o wątkach jedwabnych. Kontrowersje budzi 
lokalizacja miejsca, w którym powstawały (roz-

ważania i zebrana bibliografia na ten temat 
zob. Kaffel 1999, s. 82–191 i 116, przypis 1). 

Liczba zachowanych zabytków zdaje się wy-

kluczać możliwość wykonania ich w  jednym 
ośrodku. Prawdopodobnie najstarsze zabytki, 
tzw. czarne maraza, pochodzą z jednej miejsco-

wości, której nazwą określano potem kobierce 
wytwarzane w  sąsiednich osadach. Maraza 

mają pole środkowe w kolorze ciemnogranato-

wym (tzw. czarne), kości słoniowej, żółtym (zob. 
Hali, nr 164, Summer 2010, s. 51), rzadziej czer-
wonym i zielonym. Kobierce „czarne” należą 
do najliczniej reprezentowanych. Najstarsze 

z  nich miały krzywolinijnie zwieńczoną niszę, 
która z czasem zamieniła się w trójkątny daszek. 
Ewoluowała także bordiura główna: zdobiące 
ją początkowo motywy przypominały kiście wi-
nogron, które poprzez  uproszczenie i  geome-

tryzacje upodobniły się do sylwetek ptaków. 
Prezentowany kobierzec, mimo iż powstał 

pod koniec xix w., zachowuje tradycyjną kom-

pozycję i dekorację bordiury (por. kobierzec 
z  dawnej kolekcji Kazimierza iwanickiego 
w Krakowie, później w Straka Collection, uwa-

żany za jeden z  najznakomitszych – Kraków 

1934, kat. nr 38 (il.); Kaffel 1998, kat. nr 91). 
Zob. również kobierce z początku xix w.,  
o analogicznych motywach bota i zaokrąglo-

nym zwieńczeniu niszy z Metropolitan Mu-

seum of Art w nowym Jorku (Dimand, Mailey 
1973, kat. nr 171), oraz publikowane w: Kaffel 

1998, kat. nry 89, 90. 

Por. kat. nry 46 i 47.

Literatura: Toruń 1999, [s. 9, 21]; Malbork 2005, kat. nr 20.
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 46  Shirvan Marasali prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

147 x 130 cm
Warp: grey and brown wool, Z3S

Weft: cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 42 x W 38 = 

= 1596 knots per sq. dm 
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: single cord, overcast with light cotton 

(incomplete)

inv. no. ZKW-dep. FTS/321 (ZKW/1155/Dep.)

The background of the central field is partly 

greenish navy blue, partly greyish brown. The 

niche with a pentagonal top enclosed flat is 

set off by a band with a white background, 

connected with the border and decorated 

with a row of slanted beams, with a red zig-

zag outline. The niche features, arranged in 

slanted rows, varicoloured and differently 

decorated radiant boteh motifs (six horizontal 
stripes), facing right or left in alternate rows. 

The thin boteh twigs make up a kind of mesh. 

Between them there are tiny motifs such as 

flowers, rhombuses and an animal figure. At 

the very bottom a reduced ornament stripe 

of stalks turning downwards. In the niche top: 

boteh motifs, tiny geometric floral motifs,  

a comb, rosettes, rectangles. In the spandrels 

flowers, tiny rosettes, rhombuses and triangles 

with pendants. Around the edge of the field 

a serrated yellow band.

Border a-X-a-b. 

In the main stripe, on a white background 

the bird border with striped motifs (in the hori-

zontal narrower stripes the motif is reduced 

to a band of rhombuses and an angular ten-

dril). In the a stripe: two rows of zigzag with 

inscribed rosettes. In the b stripes: a meander-

ing tendril with asterisks. each stripe separat-

ed by a band of slanted brown and white 

strips.

Colours: greenish navy blue, greyish 

brown, white, blue, light blue, red, yellow, 

green, brown, blackish brown.

Similar borders: Marasali from the Metro-

politan Museum of Art in New york (inv. no. 

46.69.2).

 46  Kobierzec modlitewny „szyrwan  
maraza”
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

147 x 130 cm
osnowa: wełna szaro-brązowa Z3S
wątek: bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość: H 42 x 

x W 38 = 1596 węzłów/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: pojedyncze obrzucenie z jasnej 

bawełny (niekompletne)
nr inw. ZKW-dep. FTS/321 (ZKW/1155/Dep.)

Tło pola środkowego częściowo szmarag- 
dowogranatowe, częściowo szarobrązowe. 
Zwieńczoną pięciobocznie, zamkniętą płasko 
niszę wyznacza połączony z bordiurą szlak 
o białym tle, ozdobiony rzędem ukośnych be-

leczek, obwiedziony czerwoną, zygzakowatą 
obwódką. nisza wypełniona skomponowany-

mi w ukośnych rzędach różnobarwnymi i róż-

norodnie zdobionymi płomienistymi motywa-

mi bota (sześć poziomych pasów), skierowa-

nymi naprzemiennie szeregami w prawo lub 
w  lewo. Cienkie łodyżki bota tworzą rodzaj 
siatki. Pomiędzy nimi drobne motywy: kwiat-
ki, romby, figurka zwierzęcia. na samym dole 
zredukowany pas ornamentu – łodyżki zwró-

cone w dół. W zwieńczeniu niszy: bota, drob-

ne zgeometryzowane motywy kwiatowe, grze-

bień, rozetki, prostokąty. W nadłuczu: krzacz-

ki kwiatowe, drobne rozetki, romby i trójkąty 
z pendentami. Wokół krawędzi pola ząbko-

wany szlak w kolorze żółtym.
Bordiura a-X-a-b. 

W pasie głównym, na białym tle, ptasia 
bordiura z motywami w paski; w pasach po-

ziomych (węższych) zredukowana do szlaku 
rombów i wici łamanej. W pasie a: dwa rzę-

dy zygzakowatego wężyka z wpisanymi roze-

tami; w pasach b: meandryczna wić z gwiazd-

kami. Każdy pas oddzielony szlaczkiem ukoś- 
nych brązowo-białych paseczków.

Kolory: szmaragdowogranatowy, szaro-

brązowy, biały, niebieski, jasnoniebieski, czer-
wony, żółty, zielony, brązowy, czarnobrązowy.
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Analogiczne bordiury: maraza ze zbiorów 

Metropolitan Museum of Art w nowym Jorku 
(nr inw. 46.69.2).

Por. kat. nry 45 i 47.

Literatura: niepublikowany.

46

See cat. no.: 45 and 47.

Bibliography: not recorded.



138

Kobierce kaukaskie

 47  Kobierzec modlitewny „szyrwan 
maraza”
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

inskrypcja: yIy

152 x 110 cm
osnowa: bawełna 
wątek: bawełna, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość: H 60 x 

x W 45 = 2700 węzłów/dm2

początek: niezachowany oryginalny 
(pozostałości bawełnianego fartuszka)
koniec: niezachowany oryginalny 

(pozostałości bawełnianego fartuszka)
boki: podwójny płaski oplot z bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/322 (ZKW/1156/Dep.)

Tło pola środkowego ciemnogranatowe. ni-
szę ze zwieńczeniem w formie prostokąta 
nakrytego trójkątnym daszkiem wyznacza nie-

połączony z bordiurą biały szlak obwiedziony 
zieloną, zygzakowatą obwódką, ozdobiony 
uproszczonymi motywami tzw. ptasiej bordiu-

ry. nisza wypełniona różnobarwnymi i różno-

rodnie zdobionymi płomienistymi motywami 
bota (dziesięć poziomych pasów), skierowa-

nymi w lewo. Pomiędzy nimi drobne gwiazd-

ki, romby, kwiatki. W zwieńczeniu niszy: bota 
i drobne motywy geometryczne. W nadłuczu: 
bota, grzebienie, romby i niewielki prostokąt 
ze znakami YiY. Wokół pola – szlaczek czerwo-

nych zębów okonturowanych na żółto i brązo-

wo oraz szlaczek z rzędem kwadracików.
Bordiura a-X-a-b. 

W pasie głównym ptasia bordiura na bia-

łym tle (pasy poziome węższe). W pasach a: 
zygzakowaty wężyk i szlak rozetek na niebie-

skim tle (w pasie górnym poziomym: dwa 

wężyki tworzące romby). W pasach b: mean-

dryczna wić z rozetkami na ciemnogranato-

wym tle. Każdy pas oddzielony szlaczkiem 
ukośnych paseczków i wąskim niebieskim 
paskiem.

Kolory: granatowy, biały, czerwony, nie-

bieski, jasnoniebieski, różowy, żółty, zielony, 
brązowy, brązowoczarny. 

Por. kat. nry 45 i 46. 

Literatura: Gdańsk 2006, kat. nr 15.

 47  Shirvan Marasali prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

Inscription: yIy

152 x 110 cm
Warp: cotton

Weft: cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 60 x W 45 = 

= 2700 knots per sq. dm
Lower end: missing (remnants of cotton 

band)

upper end: missing (remnants of cotton 

band)

Sides: 2 flat cords, overcast with cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/322 (ZKW/1156/Dep.)

The central field background is navy blue. 

The niche, topped by a rectangle enclosed by 

a triangular roof, is set off by a white band, 

not connected with the border and outlined 

with a green zigzag, decorated with simplified 

motifs of so-called bird border. The niche is 

filled with varicoloured and differently deco-

rated radiant boteh motifs (ten horizontal 

stripes) facing left. Between them asterisks, 

rhombuses and flowers. In the niche top: bo-

teh and small geometric motifs. In the span-

drels: boteh, combs, rhombuses, and a small 

rectangle with the signs yIy. Around the field 

a band of red prongs outlined in yellow and 

brown and a band with a row of squares.
Border a-X-a-b. 

In the main stripe a bird border on a white 

background (narrower in the horizontal 

stripes). In the a stripes: a zigzag and a band 

of rosettes on a blue background (in the upper 

horizontal stripe: two zigzags making up rhom-

buses). In the b stripes: a meandering tendril 

with rosettes on a navy blue background. 

each stripe separated by a band of slanted 

strips and a narrow blue strip.

Colours: navy blue, white, red, blue, light 

blue, pink, yellow, green, brown, brownish 

black.

See cat. no.: 45 and 46. 

Bibliography: Gdańsk 2006, cat. no. 15.
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 48  Shirvan Bidjo prayer rug
east Caucasus, 2nd half of 19th c.

164 x 102 cm
Warp: beige and brown wool, Z3S

Weft: beige cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 35 x W 34 = 

= 1190 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band (1.5–2 cm), partly 

preserved

upper end: missing

Sides: 2 flat cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/35 (ZKW/869/Dep.)

On a navy blue background of the central 

field, along the axis, linked with one another: 
three radiant rhomboid forms with large 

S-shaped pendants on the sides, alternating 

with medallions with inscribed small rectan-

gles, rosettes on two ends, hooked motifs and 

palmettes on the sides. Around this decoration 

numerous tiny motifs – a pair of animals, ro-

settes and rhombuses, combs. Along the field 

edge a band of small rhombuses, at the upper 

and lower edge also a row of rosettes. The 

niche with a pentagonal top enclosed flat is 

set off by a white band, not connected with 

the field edge, surrounded by a band of red-

-and-yellow strips, decorated with the motif 

of beams that are slanted, parallel to one an-

other and arranged in the letter V. The mihr-
ab top densely filled with a geometric motif 

reiterating the niche shape. In the spandrels 

symmetrically arranged two rhombuses sur-

rounded by arrows.

Border: a1-X-a2.

In the main border, on a white back-

ground, two intertwined geometric hooked 

tendrils. Around them a double band of trefoil 

(medahyl), green-and-red and white-and-red. 

each border stripe is separated by a narrow 

band of red-and-yellow rhombuses surround-

ed by dark brown strips.

Colours: navy blue, white, two hues of blue, 

honey-coloured, coral red, yellow, green, 

beige, blackish brown, purple-and-brown.

The field of this prayer rug is decorated 

by a composition arranged along the axis, 
made up of rhomboid medallions of serrated, 

“radiant” edges with large pendants in the 

 48  Kobierzec modlitewny „szyrwan  
bidżo” 
wschodni Kaukaz, 2. połowa xix w.
164 x 102 cm
osnowa: wełna beżowo-brązowa Z3S
wątek: bawełna beżowa S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość: H 35 x 

x W 34 = 1190 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy (1,5–2 cm), 
częściowo zachowany
koniec: niezachowany oryginalny 

(zabezpieczony)

boki: podwójny płaski oplot z czerwonej 
wełny 
nr inw. ZKW-dep. FTS/35 (ZKW/869/Dep.)

na granatowym tle pola środkowego, umiesz-

czone wzdłuż osi, połączone ze sobą: trzy 
promieniste romboidalne formy z okazałymi 
esowatymi pendentami po bokach, na prze-

mian z medalionami z wpisanymi niewielkimi 

prostokątami, rozetkami na dwóch krawę-

dziach, formami hakowymi i palmetami po 

bokach. Wokół tej dekoracji liczne drobne 
motywy: para zwierząt, rozetki i romby, grze-

bienie. Wzdłuż krawędzi pola szlak drobnych 
rombów; przy górnej i dolnej krawędzi także 
rząd rozetek. Pięcioboczne zwieńczenie mih-

rabu zamknięte płasko, wyodrębnione białym 
pasem niepołączonym z krawędzią pola, oko-

lonym szlaczkiem z czerwono-żółtych pasecz-

ków, ozdobionym motywem pochyłych, rów-

noległych i ułożonych w kształt litery V bele-

czek. Zwieńczenie mihrabu szczelnie wypeł-
nione geometrycznym motywem powtarzają-

cym kształt niszy. W nadłuczu umieszczone 
symetrycznie dwa romby otoczone strzałkami.

Bordiura a1-X-a2.

W bordiurze głównej, na białym tle, dwie 
przeplatające się zgeometryzowane wici z ha-

czykami. Wokół nich dwukrotnie powtórzony 
szlak trójliścia (medahyl): zielono-czerwonego 
i  biało-czerwonego. Każdy pas bordiury od-

dzielony wąskim szlaczkiem z czerwono-żół-
tych rombów okolonych ciemnobrązowymi 
paskami.

Kolory: granatowy, biały, dwa odcienie 
niebieskiego, miodowy, koralowoczerwony, 
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shape of geometric, S-shaped leaves, alter-

nating with medallions composed of a few 

superimposed geometric figures, with central-

ly inscribed rectangles. Rugs with a similar 

decoration are attributed to the town of Bid-

jo in the region of Aksou in Azerbaijan (Les 

Tapis Caucasiens 1984, p. 18); despite the 
far-reaching stylisation, they are also called in 

relevant literature as “bird Kuba type rugs”, 
their axial composition being interpreted as 
“the tree of life” surrounded by birds (bennett 
1993, no. 393–395). A prayer rug with an 

analogous decoration: the niche shape, field 

décor, tiny decorative motifs and medahyl in 
the stripes surrounding the main border is 

published by Mehdi Zarif (Zarif 1998, p. 220). 

A rug with a similar decoration, a repetition 

of the rug from the Teresa Sahakian Collec-

tion, is published in Hali no. 111, July–August 
2000, p.131) and is defined as made in east 

Caucasus (formerly Shirvan or Kuba). 

Bibliography: Malbork 2005, cat. no. 25.

żółty, zielony, beżowy, czarnobrązowy, fiole-

towobrązowy.

Pole prezentowanego modlitewnika zdobi 
uporządkowana wzdłuż osi kompozycja, zło-

żona z romboidalnych medalionów o postrzę-

pionych, „promienistych” krawędziach z oka-

załymi pendentami w formie zgeometryzowa-

nych, esowato wygiętych liści, na przemian  
z medalionami skomponowanymi z kilku 

nałożonych na siebie figur geometrycz- 
nych z wpisanymi centralnie prostokątami. 
Kobierce o podobnej dekoracji łączone są  
z miejscowością bidżo (bidjo) w regionie 
Aksou w Azerbejdżanie (Les Tapis Caucasiens 
1984, s. 18); mimo daleko posuniętej stylizacji, 
w literaturze przedmiotu nazywane są także 
„bird Kuba type rugs”, a ich osiowa kompo-

zycja interpretowana jako „drzewo życia” oto-

czone ptakami (Bennett 1993, nry 393–395). 

Kobierzec modlitewny o analogicznej deko-

racji: kształt niszy, dekoracja pola, drobne 
motywy zdobnicze oraz medahyl w pasach 

otaczających bordiurę główną, publikuje 
Mehdi Zarif (Zarif 1998, s. 220). Chodnik 

o bardzo zbliżonej dekoracji, stanowiącej mul-
tiplikację wzoru kobierca z  kolekcji Teresy 
Sahakian (publ. w: Hali, nr 111, July–August 
2000, s. 131), określany jest jako wschodnio-

kaukaski (dawniej szyrwan lub kuba). 

Literatura: Malbork 2005, kat. nr 25.
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 49  Akstafa prayer rug
east Caucasus, 1893.

Inscription repeated twice (in a mirror 

reflection): ۱٣۱.۱
176 x 89 cm
Warp: beige wool, Z3S

Weft: wool and cotton, 2–3 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 39 x W 41 = 

= 1599 knots per sq. dm
Lower end: kilim band with white cotton  

(1 cm), fringe (incomplete)

upper end: kilim band with wool (1 cm), 

bundled fringe (incomplete)

Sides: 2 cords, overcast with cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/427 (ZKW/1261/Dep.)

In the central field, on a cream-coloured back-

ground, a rhomboid mesh of serrated edges, 

with crosses at points of intersection. In each 

of the fields small rhomboid medallions with 

the hooked motifs; at the edges of the field 

triangles. The niche is set off by means of  

a red band with crosses, its rectangular top 

additionally outlined with a white strip with 

varicoloured small rhombuses. Various motifs 
in the top of the niche: a square with an in-

scribed rosette, a comb, small rosettes and 

the date, repeated twice: ۱٣۱.۱ . In the span-

drels a band of rosettes on a navy blue back-

ground, around which there is a white band 

with tiny rosettes. 

Border a1-X-a2. 

In the main stripe varicoloured, elongated 

hooked motifs on a navy blue background. 

On either side the medahyl motif repeated 

twice: blue-and-red and green-and-red. The 

border stripes separated by narrow bands 

with brown outlines: yellow around the cen-

tral field and on the edge of the carpet, red-

-and-white strips around the main border. 

Colours: cream-coloured, navy blue, pink-

ish red, blackish brown, blue, green, brown, 

yellow, orange.

The term “Akstafa” in texts on carpet mak-

ing is used primarily in reference to Shirvan 

textiles decorated by starry medallions flanked 
by silhouettes of birds of fan-like tails, made 

of wool and cotton or only of wool. This group 

includes also prayer rugs decorated with the 

 49  Kobierzec modlitewny „akstafa” 
wschodni Kaukaz, 1893

inskrypcja powtórzona dwukrotnie  

w odbiciu lustrzanym: ۱٣۱.۱
176 x 89 cm
osnowa: wełna beżowa Z32
wątek: wełna i bawełna, 2–3 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 39 x  
x W 41 = 1599 węzłów/dm2

początek: kilim biały z bawełnianym 
wątkiem (1 cm), frędzle (kilim i frędzle 
niekompletne)

koniec: kilim z wełny (1 cm), frędzle 
(niekompletne, niektóre wiązane)
boki: podwójny oplot z bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/427 (ZKW/1261/Dep.)

W polu środkowym, na kremowym tle, rom-

boidalna sieć o ząbkowanych brzegach, z krzy-

żykami w miejscach przecięcia. W każdym  
z utworzonych pól niewielkie romboidalne 

medaliony z formami hakowymi; przy krawę-

dziach pola – trójkąty. Kształt niszy wyodręb-

niony za pomocą czerwonego szlaku z krzy-

żykami; jej prostokątne zamknięcie obwie-

dzione dodatkowo białym paskiem z różno-

barwnymi małymi rombami. W zwieńczeniu 
niszy różnorodne motywy: kwadrat z wpisaną 
rozetką, grzebień, drobne rozetki i dwukrotnie 
powtórzona data: ۱٣۱.۱ . W nadłuczu szlak 
rozet na granatowym tle, wokół niego wąski 
biały szlaczek z drobnymi rozetkami. 

Bordiura a1-X-a2. 

W pasie głównym wielobarwne, wydłużone 
formy hakowe na granatowym tle. Po bokach 
dwukrotnie powtórzony motyw medahylu: nie-

biesko-czerwony i zielono-czerwony. Pasy bor-
diury oddzielone wąskimi szlaczkami okontu-

rowanymi na brązowo: żółtymi wokół pola 
środkowego i na krawędzi dywanu, w czerwo-

no-białe paseczki wokół bordiury głównej. 
Kolory: kremowy, granatowy, różowoczer-

wony, czarnobrązowy, niebieski, zielony, brą-

zowy, żółty, pomarańczowy.

Określenie akstafa w literaturze kobierniczej 

odnosi się przede wszystkim do szyrwańskich 
tkanin o wełniano-bawełnianej konstrukcji lub 
w całości wełnianych, charakteryzujących się 
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motif of a rhomboid mesh of serrated edges, 

with inscribed medallions, the niche topped 

by a rectangle and the border composed of 

rectangles with hooked pendants (Bennett 

1993, no. 219, 220; Hali no. 128, May–June 
2003, p. 127). The rug from the Teresa Saha-

kian Foundation is decorated according to 
the same pattern. its atypical colours are “re-

versed” with respect to typical Akstafa rugs 

– the white background of the central field 

(instead of the typically navy blue one) and 

the navy blue background of the main border 

(instead of a typically white one). See also an 

Akstafa with a white background (filled with 

the boteh motifs), with combs in the niche 

top and an analogous border: (Hali no. 94, 
September 1997, p. 123).

Bibliography: not recorded.

dekoracją złożoną z gwiaździstych medalio-

nów flankowanych sylwetkami ptaków o wa-

chlarzowatych ogonach. Do grupy tej należą 
także kobierce modlitewne ozdobione moty-

wem romboidalnej siatki o ząbkowanych brze-

gach, z wpisanymi medalionami, z prostokąt-
nie zamkniętą niszą i bordiurą złożoną z pro-

stokątów z hakowymi pendentami (bennett 
1993, nr 219, 220; Hali, nr 128, May–June 
2003, s. 127). Kobierzec z kolekcji Fundacji 
Teresy Sahakian dekorowany jest według ana-

logicznego wzoru. Zwraca uwagę jego kolo-

rystyka, „odwrócona” w stosunku do typowych 
akstafa – białe tło pola środkowego (w miejsce 

typowego granatowego) i granatowe tło bor-
diury głównej (zamiast typowego białego). Por. 
także akstafa o białym tle (wypełnionym mo-

tywami bota), z grzebieniami w zwieńczeniu 
niszy, i analogicznej bordiurze: (Hali, nr 94, 
September 1997, s. 123).

Literatura: niepublikowany.
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 50  Kuba Shirvan prayer rug 
east Caucasus, early 20th

157,5 (155,5) x 96 (93 cm) + fringe: 2 x 12 cm
Warp: beige wool, Z3S

Weft: beige wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 38 x W 38 
(34) = 1444 knots per sq. dm
Lower end: 2 shoots of sumakh weave with 

red wool, fringe

upper end: 2 rows of sumakh weave with 

red wool, fringe

Sides: 2 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/600 

In the central field on a blackish brown back-

ground, a white octagonal mesh with rectan-

gles at points of intersection. In each of the 

segments strongly geometric, varicoloured 

flower motifs and (in the lower row) octagons 

with inscribed hooked rhombuses. Along the 

upper field edge halves of flower motifs, along 

the lower one tiny rosettes. The niche, set off 

by a red band, not touching the border and 

decorated with small rhombuses, is topped 

by a rectangle with a triangular roof, with an 

octagon at the very top. In the sections flank-

ing the triangular mihrab roof there are small-

er flower motifs and rosettes. Around the field 

edge a red-white-and-red strip.

Border a-X-a. 

In the main stripe, on a white background, 

an umbrella border – overlapping vari-

coloured triangles with pendants and arrows 

inscribed in the centres. On the sides twice 

repeated red-and-blue medahyl (partly red- 

-and-green in the inner stripe). Border stripes 

separated by narrow bands with a red-and-

white ornament of slanted strips. 

Colours: blackish brown, red, white, blue, 

light blue, yellow, beige, light brown, green, 

brownish purple.

Prayer rugs from the late 19th c., of a sim-

ilar decoration of the field: Kuba (Bennett 

1993, no. 326); Shirvan or Lezgi (Hali no. 141, 
July–August 2005, p. 8).

Bibliography: not recorded.

 50  Kobierzec modlitewny „kuba szyrwan” 
wschodni Kaukaz, początek xx w.
157,5 (155,5) x 96 (93 cm) + frędzle 2 x 12 cm
osnowa: wełna beżowa Z3S
wątek: wełna beżowa, 2 przebiegi
runo: wełna 
wiązanie symetryczne, gęstość H 38 x  
x W 38 (34) = 1444 węzły/dm2

początek: dwa rzędy sumacha z czerwonej 
wełny, frędzle
koniec: dwa rzędy sumacha z czerwonej 
wełny, frędzle
boki: podwójny oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/600 

W polu środkowym, na czarnobrązowym tle, 
biała oktogonalna siatka z prostokącikami  
w miejscach przecięcia. W każdym z wyodręb-

nionych pól silnie zgeometryzowane wielo-

barwne motywy krzaczków kwiatowych oraz 

(w dolnym rzędzie) ośmioboków z wpisanymi 
rombami hakowymi. Wzdłuż górnej krawędzi 
pola dolne połówki krzaczków, wzdłuż dolnej 
– drobne rozetki. nisza, wyodrębniona niedo-

chodzącym do bordiury czerwonym szlakiem 
ozdobionym niewielkimi rombami, zakończona 
prostokątem z trójkątnym daszkiem, z ośmio-

bokiem w zwieńczeniu. W pólkach flankują-

cych trójkątny daszek mihrabu – drobniejsze 
krzaczki kwiatowe i rozetki. Wokół krawędzi 
pola czerwono-biało-czerwony paseczek.

Bordiura a-X-a. 

W pasie głównym, na białym tle, nacho-

dzące na siebie wielobarwne trójkąty z pen-

dentami i wpisanymi centralnie strzałkami. Po 
bokach dwukrotnie powtórzony czerwono-

-niebieski medahyl (w pasie wewnętrznym 
częściowo czerwono-zielony). Pasy bordiury 
oddzielone wąskimi szlaczkami z czerwono-

-białym ornamentem z ukośnych paseczków. 
Kolory: czarnobrązowy, czerwony, biały, 

niebieski, jasnoniebieski, żółty, beżowy, jasno-

brązowy, zielony, brązowofioletowy.

Kobierce modlitewne z końca xix w., o zbli-

żonej dekoracji pola: kuba (Bennett 1993,  

nr 326), szyrwan lub lezgi (Hali, nr 141, July– 

–August 2005, s. 8).

Literatura: niepublikowany.
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 51  Shirvan prayer rug
east Caucasus, late 19th c.

192 x 131 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: cotton, S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 39 x W 35 = 

= 1365 knots per sq. dm
Lower end: kilim band with one row  

of sumakh weave with red wool (1.5 cm)

upper end: kilim band with one row  

of sumakh weave with red wool (1.5 cm)

Sides: single cord, overcast with  

red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/58 (ZKW/892/Dep.)

In the central field, on a navy blue back-

ground, six rectangular fields of identical dec-

oration, arranged by twos (the fields in the 

lower row slightly smaller than the others). In 

each is inscribed a mihrab topped by a trian-

gular roof, with a green arrow in the top sec-

tion, surrounded by a band of varicoloured 

crosses and rhombuses. Inside each niche, 

along the axis, two octagons with inscribed 
stars (the niches of the upper row are addi-

tionally decorated with a quadripartite rhom-

bus in the top sections). Stars in the spandrels. 

The rectangular sections in the lower and 

upper row red, the bands outlining the niche 

are white. In the central row the field is white, 

the niches and bands red. Between the fields 

and on the sides three vertical stripes of or-

nament of straight stalks (green on the sides 

and blue in the middle) with symmetrically 

arranged red flowers growing out of them. 

The same small flowers fill up the horizontal 

sections between the fields. Along the vertical 

edges of the central field an ornament made 

up of connected, flattened octagons with an 

inscribed motif resembling a three-section 

crown and squares with pendants; along the 
horizontal edges an ornament of rectangles 

and octagons with triangle-topped protuber-

ances, between which are inscribed analo-

gous motifs of a crown. 

Border a-X-b.

In the X stripe: on a white background 

varicoloured serrated rosettes inscribed in 

two strongly geometric, intertwined tendrils 

(simplified harshang border). In the a stripe: 

 51  Kobierzec modlitewny „szyrwan”
wschodni Kaukaz, koniec XIX w.

192 x 131 cm
osnowa: wełna jasna Z3S 
wątek: bawełna S, 2 przebiegi 
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 39 x  
x W 35 = 1365 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy (1,5 cm)  
z jednym rzędem sumacha z czerwonej 
wełny
koniec: fartuszek kilimowy (1,5 cm)  

z jednym rzędem sumacha z czerwonej 
wełny
boki: pojedyncze obrzucenie z czerwonej 

wełny (wałek)
nr inw. ZKW-dep. FTS/58 (ZKW/892/Dep.)

W polu środkowym, na granatowym tle, 
sześć prostokątnych pól o identycznej deko-

racji, ułożonych parami (pola w dolnym rzę-

dzie nieco mniejsze od pozostałych). W każ-

de pole wpisany mihrab zamknięty trójkąt-
nym daszkiem, z zieloną strzałką w zwieńcze-

niu, otoczony szlakiem złożonym z różno-

barwnych krzyżyków i rombów. Wewnątrz 
każdej niszy, umieszczone na osi, dwa ośmio-

boki z wpisanymi gwiazdami (nisze w górnym 

rzędzie zdobi dodatkowo czterodzielny romb 
umieszczony w zwieńczeniu). W nadłuczach 
– gwiazdy. Prostokątne pola w dolnym i gór-
nym rzędzie – czerwone, szlaki obrysowujące 
nisze – białe. W rzędzie środkowym – pola 
białe, nisze i szlaki – czerwone. Pomiędzy po-

lami i po bokach trzy pionowe pasy ornamen-

tu złożonego z prostych łodyg: zielonych po 
bokach i niebieskiej w środku, z wyrastający-

mi z nich, ułożonymi symetrycznie, czerwo-

nymi kwiatami. Takie same niewielkie kwiaty 

wypełniają poziome przestrzenie pomiędzy 
polami. Wzdłuż pionowych krawędzi pola 
środkowego ornament złożony z połączonych 
ze sobą spłaszczonych ośmioboków z wpisa-

nym motywem przypominającym trójpałkową 
koronę i kwadratów z pendentami; wzdłuż 
krawędzi poziomych – z prostokątów i ośmio-

boków ze zwieńczonymi trójkątnie wypustka-

mi, pomiędzy którymi wpisano analogiczne 
motywy korony. 

Bordiura a-X-b.
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blue-and-red medahyl, in the b stripe: a row 

of varicoloured flowers on a brown back-

ground.

Colours: navy blue, white, reddish pink, 

red, blue, orange, yellow, light brown, dark 

brown, green, greyish beige, pink.

The rug at hand represents a group of tex-

tiles whose decoration invokes that of rugs 

known as saff – prayer rugs with multiple 

niches, meant for a few (or even a few dozen) 

praying people. The rugs are usually elongat-

ed reclining rectangles decorated with a mo-

tif of niches placed side by side, sometimes in 

a few rows [see e.g. fragments of 16th-centu-

ry rugs with multiple niches: Persian (Tebriz) 
and Turkish (ushak) from the holdings of the 

Museum für islamische Kunst in berlin 
(Geknüpfte Kunst 2011, cat. no. 30 and 31); 
see also an 18th-century ushak saff with dom-

inant red-and-blue (Hali no. 121, March–April 
2002, p. 133); saff rugs can be found also in 

Chinese Turkestan and were made by  Beshiri 

tribe (see Middleton 1998, p. 42)]. 
The rug from the Teresa Sahakian Foun-

dation, its shape and size typical of a prayer 

rug, is decorated with a vertically arranged 

niche motif repeated a few times. Textiles with 
a similar decoration, dated at the 1920s and 

30s and earlier ones, are recorded by Bennett 

(bennett 1993, no. 269–271). 
See also cat. no. 23. 

Bibliography: not recorded.

W pasie x: na białym tle różnobarwne 
strzępiaste rozety wpisane w dwie silnie zge-

ometryzowane, przeplatające się wici (uprosz-

czona „bordiura krabowa”). W pasie a: nie-

biesko-czerwony medahyl; w pasie b: rząd 
różnobarwnych kwiatków na brązowym tle.

Kolory: granatowy, biały, czerwonoróżo-

wy, czerwony, niebieski, pomarańczowy, żółty, 
jasnobrązowy, ciemnobrązowy, zielony, beżo-

woszary, różowy.

Prezentowany kobierzec należy do grupy 
tkanin, których dekoracja nawiązuje do ko-

bierców zwanych saf, czyli wieloniszowych 

kobierców modlitewnych przeznaczonych dla 

kilku (a nawet kilkudziesięciu) modlących się. 
Kobierce te mają najczęściej formę wydłużo-

nych leżących prostokątów dekorowanych 
motywem umieszczonych obok siebie nisz, 

czasem występujących w kilku rzędach [por. 
np. fragmenty wieloniszowych kobierców  

z xVi w.: perskiego tebriza i tureckiego usza-

ka ze zbiorów Museum für islamische Kunst 
w berlinie (Geknüpfte Kunst 2011, kat. nry 30 
i 31); zob. także xViii-wieczny uszak saf w ko-

lorystyce czerwono-niebieskiej (Hali, nr 121, 
March–April 2002, s. 133); kobierce typu saf 

spotykane są też w Turkiestanie Chińskim oraz 
u beszirów (por. Middleton 1998, s. 42)]. 

Kobierzec ze zbiorów Fundacji Teresy Sa-

hakian, w kształcie i rozmiarach typowych dla 
kobierca modlitewnego, ozdobiony jest kilku-

krotnie powtórzonym motywem niszy w ukła-

dzie pionowym. Tkaniny o podobnej dekora-

cji, datowane na lata 20. i 30. XX w. oraz 

wcześniejsze, publikuje bennett (bennett 1993, 
nry 269–271). 

Por. również kat. nr 23. 

Literatura: niepublikowany.
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 52  Shirvan prayer rug
East Caucasus, 1904 (1925)
inscription repeated six times: ۱٣۲۲ and 

۱٣۴۴
238 x 131 cm + fringe: 12 cm and 3 cm
Warp: beige and brown wool, Z3S and 

beige wool, Z3S

Weft: white cotton, Z2S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 44 x W 34 = 

= 1496 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band weaved with red 

wool, with blue stripe (3 cm), twisted 

looped fringe

upper end: kilim band weaved with red 

wool, with blue stripe (3 cm), bundled 

fringe (incomplete) 

Sides: 2 cords, overcast with blue wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/274 (ZKW/1108/Dep.)

The central field divided into five sections by 

means of transverse bands. In the largest, cen-

tral section, on a navy blue background two 

opposite niches with large lamps – red, topped 

with a triangle, of an irregular serrated outline, 

resting on shared columns composed of pal-

mettes separated by octagons. In the span-

drels: a strongly geometric, tangled tendril 

making up an irregular white mesh with vari- 

coloured flower motifs; along the vertical  

edges a row of white hooks. The outermost 

fields of varying width; in them on a white 

background serrated palmettes, with a larger 

one along the axis. between the central field 
and the side ones there are two symmetrical-

ly arranged narrow stripes outlined with 

bands (white and navy blue) with a geomet-

ric ornament. In each stripe three reclining 

red hexagons – in the bigger one, centrally 
located, inscriptions (date): at the top: ۱٣۴۴ 

and repeated twice at the bottom: ۱٣۲۲.

Border a-X-b.

In the X stripe: a tendril with palmettes 

on a white background. In the a stripe: 

strongly geometric tendril with the motifs 

of V and T, in the b stripe: a band made up 
of trefoils, with C-coiled leaves growing out 

of the sides. Between the border stripes 

bands with small slanted strips with the  

S motif.

 52  Kobierzec modlitewny „szyrwan” 
wschodni Kaukaz, 1904 (1925)
inskrypcja powtórzona sześciokrotnie: ۱٣۲۲  
i ۱٣۴۴
238 x 131 cm + frędzle 12 i 3 cm 
osnowa: wełna beżowo-brązowa Z3S  
i beżowa Z3S
wątek: bawełna biała, Z2S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 44 x  
x W 34 = 1496 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy z czerwonej 
wełny z niebieskim paseczkiem (3 cm), 
frędzle powracające 

koniec: fartuszek kilimowy z czerwonej 

wełny z niebieskim paseczkiem (3 cm), 
frędzle wiązane (niekompletne) 
boki: podwójny oplot z niebieskiej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/274 (ZKW/1108/Dep.)

Pole środkowe podzielone poprzecznymi szla-

kami na pięć części. W środkowej, najwięk-

szej, na ciemnogranatowym tle, dwie prze-

ciwległe nisze z okazałymi lampami – czerwo-

ne, zwieńczone trójkątnie, o nieregularnym 
ząbkowanym konturze, wsparte na wspól-
nych kolumienkach złożonych z palmet roz-

dzielonych prostokątami o ściętych narożach. 
W nadłuczach: silnie zgeometryzowana, splą-

tana wić roślinna, tworząca nieregularną bia-

łą siatkę z różnobarwnymi motywami kwiato-

wymi; wzdłuż pionowych krawędzi – rząd 
białych haczyków. Pola skrajne różnej szero-

kości, w nich na białym tle strzępiaste pal-
mety, z jedną okazalszą na osi. Pomiędzy 
polem centralnym i skrajnymi, usytuowane 

symetrycznie, dwa wąskie pasy obramowane 
szlaczkami (białym i granatowym) ze zge-

ometryzowanym ornamentem. W każdym  
z pasów trzy leżące czerwone sześcioboki; 
w większym, usytuowanym centralnie – in-

skrypcje (data): u góry ۱٣۴۴ i dwukrotnie 

powtórzone u dołu ۱٣۲۲.
Bordiura a-X-b.

W pasie x: wić z palmetami na białym tle. 
W pasie a: silnie zgeometryzowana wić – skrę-

cona w woluty, z ułożonymi symetrycznie 
parami liści i trójliśćmi, które w pasach pozio-

mych zredukowane zostały do motywów V  
i T; w pasie b: ornament złożony z trójliści 
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Colours: navy blue, red, white, yellow, or-

ange, green, blue.

The rug is inspired by classical Turkish 

double-niche rugs. This applies in particular 

to the decoration of the central field: the very 

big lamps, the decorative columns and the 

arabesques in the spandrels.
See cat. no. 54.

Bibliography: not recorded.

flankowanych wyrastającymi po bokach liśćmi 
zwiniętymi w kształt litery C. Pomiędzy pasami 
bordiury szlaczki z drobnymi ukośnymi pa-

seczkami oraz motywem S.

Kolory: granatowy, czerwony, biały, żółty, 
pomarańczowy, zielony, niebieski. 

Kobierzec inspirowany klasycznymi modli-

tewnikami tureckimi o podwójnej niszy. Do-

tyczy to zwłaszcza dekoracji pola środkowego: 
okazałych lamp, dekoracyjnych kolumienek, 
dekoracji arabeskowej w nadłuczach. 

Por. kat. nr 54.

Literatura: niepublikowany.
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 53  Shirvan prayer rug
east Caucasus, 1925

Inscription (date): ۱۲۴۴ᶺ , originally: ۱٣۴۴ᶺ
171 x 117 cm + fringe: 13 cm and 6 cm
Warp: grey wool, Z3S

Weft: white cotton, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 43 x W 32 = 

= 1376 knots per sq. dm 
Lower end: kilim band woven with white 

cotton, fringe bundled twice

upper end: kilim band woven with white 

cotton, fringe bundled twice

Sides: 2 cords, overcast with white cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/69 (ZKW/903/Dep.)

On a red background of the central field there 

is a mihrab with a slender turret topped by  

a triangle, set off by a blue band with vari-

coloured crosses, surrounded by a brown- 

-and-white serrated band, connected with the 

inner border (a) of the same colour. The niche 

is filled by rows of geometric motifs: palmettes, 

flower motifs, crosses. In the centre of the 

composition a varicoloured rosette. In the top 

an inscription with a date ۱۲٣٣ᶝ, with traces 

of later interference (originally most probably 

۱٣۴۴ᶝ). In the spandrels palmettes with twigs 

and rosettes. 

Border a-X-b. 

In the main stripe: on a claret background 

there are interconnected hexagons with in-

scribed hooked rhombuses. In the a stripe: 

on a blue background varicoloured small 

rhombuses and triangles arranged in slanted 

stripes, in the b stripe: connected rectangles 

with inscribed rhombuses. Between the bor-

der stripes narrow bands with the motif of  

a meander – one yellow-and-dark purple and 

two white-and-brown ones.

Colours: red, claret, dark brown, blue, 

green, white, dark purple, light brown.

Bibliography: not recorded.

 53  Kobierzec modlitewny „szyrwan” 
wschodni Kaukaz, 1925

inskrypcja (data): ۱۲۴۴ᶺ, pierwotnie ۱٣۴۴ᶺ
171 x 117 cm + frędzle 13 i 6 cm
osnowa: wełna szara Z3S
wątek: bawełna biała, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość: H 43 x 

x W 32 = 1376 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy z białej 
bawełny, frędzle dwukrotnie wiązane 
koniec: fartuszek kilimowy z białej bawełny, 
frędzle dwukrotnie wiązane 
boki: podwójny oplot z białej bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/69 (ZKW/903/Dep.)

na czerwonym tle pola środkowego mihrab 
o smukłej wieżyczce zamkniętej trójkątnie, 
wyodrębniony niebieskim szlakiem z różno-

barwnymi krzyżykami, otoczony brązowo- 
-białym ząbkowanym szlaczkiem, łączący się 
z wewnętrzną bordiurą (a) w tym samym 
kolorze. niszę wypełniają szeregi zgeometry-

zowanych motywów: palmety, motywy kwia-

towe, krzyżyki. W centrum kompozycji wielo-

barwna rozeta. W zwieńczeniu – inskrypcja  
z datą ۱۲٣٣ᶝ, nosząca ślady późniejszej inter-
wencji (pierwotnie zapewne ۱٣۴۴ᶝ). W nad-

łuczu – palmety z gałązkami i rozetki. 
Bordiura a-X-b. 

W pasie głównym: na bordowym tle po-

łączone ze sobą sześcioboki z wpisanymi ha-

kowymi rombami. W pasie a: na niebieskim 

tle różnobarwne drobne romby i trójkąty ze-

stawione w ukośne paski; w pasie b: połą-

czone ze sobą prostokąty z wpisanymi rom-

bami. Pomiędzy pasami bordiury wąskie 
szlaczki z motywem meandra: jeden żółto-

-ciemnofioletowy i dwa biało-brązowe.
Kolory: czerwony, bordowy, ciemnobrązo-

wy, niebieski, zielony, biały, ciemnofioletowy, 
jasnobrązowy.

Literatura: niepublikowany.
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 54  Shirvan prayer rug 
east Caucasus, early 20th c.

154 x (110) 115 cm + fringe: 4 cm  
and 3 cm

Warp: grey and brown wool, Z3S

Weft: light cotton, S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 53 x W 34 = 

= 1802 knots per sq. dm 
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: single flat cord, overcast with white 

cotton

inv. no. ZKW-dep. FTS/316 (ZKW/1150/Dep.)

In the main field, on a navy blue background, 

a double red mihrab. Both niches rest on 

the same columns. The stepped tops are 

enclosed by triangular roofs with blue arrows 

on top and lamps suspended on chains. In 

the middle of the field two rosettes. On the 

sides visible fragmentary tops of the adjacent 

niches. In the spandrels, symmetrically ar-

ranged jugs, lanceolate and serrated leaves, 

tridents, and rhombuses. Along the lower 

and upper edge of the field outlined with  

a white serrated band, three rosettes with 

hooks apiece. 

Wide border X-a1-B-a2.

In the X stripe (the widest) on a navy blue 

background, tiny leafy twigs surmounted sym-

metrically by round rosettes, alternating with 

flowers resembling tulips. In the B stripe: on 

a dark blue background a row of white and 

red cartouches, triangular at the top, with 

palmettes. In the a stripes: octagons sepa- 

rated by squares and a rhombus, in the inner 
stripe on a white background and in the out-

er stripe on a red one. Between the stripes of 

the border there are bands with tiny white- 

-and-brown squares. 
Colours: red, navy blue, white, yellow, light 

green, blue, brown.

The decoration of this 20th-century 

prayer rug with a double niche is a clear 

reference to traditional Anatolian rugs. This 

concerns both the proportions: a relatively 

small central field and a wide border of 

many stripes, and the motifs used: ara-

besque decoration of the background, 

 54  Kobierzec modlitewny „szyrwan” 
wschodni Kaukaz, początek xx w.
154 x (110) 115 cm + frędzle 4 i 3 cm
osnowa: wełna szara i brązowa Z3S
wątek: jasna bawełna S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 53 x  
x W 34 = 1802 węzły/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: pojedyncze płaskie obrzucenie z białej 
bawełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/316 (ZKW/1150/Dep.)

W polu środkowym, na ciemnogranatowym 
tle, podwójny czerwony mihrab. Obie nisze 

wsparte na wspólnych kolumienkach. 

Zwieńczenia o schodkowym konturze, za-

mknięte trójkątnymi daszkami z niebieskimi 
strzałkami na szczycie i zwieszającymi się 
na łańcuszkach lampami. W centrum pola 
dwie rozetki. Po bokach widoczne fragmen-

tarycznie zwieńczenia sąsiadujących nisz. 
W nadłuczach rozłożone symetrycznie: 
dzbanki, lancetowate liście o ząbkowanych 
brzegach, trójzęby, romby. Wzdłuż dolnej  
i górnej krawędzi pola obwiedzionego bia-

łym ząbkowanym szlaczkiem – po trzy ro-

zety z haczykami. 

Bordiura szeroka X-a1-B-a2.

W pasie X (najszerszym): na ciemnogra-

natowym tle na przemian drobne ulistnione 

gałązki zwieńczone symetrycznie okrągłymi 
rozetkami i krzaczki kwiatowe zwieńczone 
stylizowanym tulipanem. W pasie B: na ciem-

noniebieskim tle rząd trójkątnie zwieńczo-

nych białych i czerwonych kartuszy z palmet-
kami. W pasach a: ośmioboki rozdzielone 
kwadracikami i rombem; w pasie wewnętrz-

nym na białym tle, w pasie zewnętrznym – na 
czerwonym. Pomiędzy pasami bordiury 
szlaczki z drobnymi biało-brązowymi kwadra-

cikami. 

Kolory: czerwony, granatowy, biały, żółty, 
jasnozielony, niebieski, brązowy.

Dekoracja tego XX-wiecznego modlitew-

nika o podwójnej niszy wyraźnie nawiązuje 
do tradycyjnych kobierców anatolijskich. Do-

tyczy to zarówno proporcji – stosunkowo małe 
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lamps hung from chains, columns in the 

form of decorative bands, jugs, lanceolate 

leaves in the spandrels and a row of trian-

gular cartouches with inscribed floral motif, 

filling the border. 

See cat. no. 52.

Bibliography: not recorded.

pole środkowe i szeroka wielopasmowa bor-
diura – jak i zastosowanych motywów: lamp 

zawieszonych na łańcuchach, kolumienek  
w formie dekoracyjnych szlaków, dzbanków, 

lancetowatych liści w nadłuczach oraz wypeł-
niającego pas bordiury rzędu trójkątnych kar-
tuszy z wpisanym motywem kwiatowym. 

Por. kat. nr 52.

Literatura: niepublikowany.
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 55  Lenkoran prayer rug
South-east Caucasus, early 20th c.

171 x 93 cm + fringe: 2 cm and 5 cm
Warp: white and brown wool, Z3S

Weft: white and beige wool, 2 shoots

Pile: wool, Z3S, symmetrical knot, H 38 x 

x W 42 = 1596 knots per sq. dm
Lower end: narrow band of plain weave 

with white wool, warp braiding band, fringe 

upper end: narrow band of plain weave 

with white wool, warp braiding band, fringe

Sides: single cord, overcast with blue wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/432 (ZKW/1266/Dep.)

In the central field, on a navy blue back-

ground, a niche topped by a pentagon, en-

closed flat, set off by an amaranthine band 

decorated with a zigzag. In the pentagon of 

the top an inscribed elongated turquoise rec-

tangle filling it completely, topped by a white 

triangle with an inscribed motif of an arrow. 

In the centre of the field an amaranthine oc-

tagon with inscribed varicoloured hooked 

forms, flanked by a pair of white, volute-bent 

motifs (each adorned with a pair of serrated 

leaves growing out of a small rhombus). At 

the top and at the bottom a pair of octagonal 

medallions; along the axis, between the volutes 
there are squares with an inscribed double T 

motif, around which there are tiny rosettes 

and squares. in the spandrels stepped rhom-

buses and small geometric motifs: rhombuses, 

rectangles, and S motifs.

Border a-X-b. 

In the X stripe, on a white background, 

varicoloured, connected stepped rhombuses 

with crosses in the middle. In the a stripe: 

motifs of S and a reversed S on a red back-

ground; in the b stripe: a blue and blackish 

brown medahyl.

Colours: navy blue, amaranthine, red, 

white, blue, light blue, pink, pinkish purple, 

blackish brown, light brown, green, olive 

yellow. 

The dominant motif of the composition of 

the rug at hand is a large “horned medallion” 
characteristic of Lenkoran rugs (which owe 

their name to the seashore town in southern 

Azerbaijan, a former capital of the Talish 

 55  Kobierzec modlitewny „lenkorań” 
południowo-wschodni Kaukaz, początek  
XX w.

171 x 93 cm + frędzle 2 i 5 cm
osnowa: wełna biało-brązowa Z3S
wątek: wełna biała i beżowa, 2 przebiegi
runo: wełna Z3S
wiązanie symetryczne, gęstość H 38 x  
x W 42 = 1596 węzłów/dm2

początek: wąski fartuszek z białej wełny  
o splocie płóciennym, plecionka, frędzle  
wiązane
koniec: wąski fartuszek z białej wełny  
o splocie płóciennym, plecionka, frędzle 
wiązane 
boki: pojedyncze obrzucenie z niebieskiej 

wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/432 (ZKW/1266/Dep.)

W polu głównym, na ciemnogranatowym tle, 
nisza zwieńczona pięciobocznie, zamknięta 
płasko, wyznaczona amarantowym szlakiem 
ozdobionym zygzakowatym wężykiem. W pię-

ciobok zwieńczenia wpisany, wypełniający je, 
wydłużony turkusowy prostokąt, zamknięty 
białym trójkątem z wrysowanym motywem 
strzałki. W centrum pola – amarantowy 
ośmiobok z wpisaną wielobarwną, wydłużoną 
formą hakową, ujęty parą białych, wolutowo 
wygiętych motywów (każdy ozdobiony parą 
strzępiastych liści wyrastających z niewielkie-

go rombu). U góry i u dołu para ośmiobocz-

nych medalionów; na osi, pomiędzy woluta-

mi – kwadraty z wpisanym motywem podwój-

nego T, wokół drobne rozetki i kwadraciki. 
W nadłuczu – schodkowe romby i drobne 
motywy geometryczne: romby, prostokąty, S.

Bordiura a-X-b. 

W pasie x: na białym tle wielobarwne, 
połączone ze sobą schodkowe romby z krzy-

żykami w środku. W pasie a: na czerwonym 
tle motywy S i S odwróconego; w pasie b: 

niebiesko-czarnobrązowy medahyl.
Kolory: granatowy, amarantowy, czerwo-

ny, biały, niebieski, jasnoniebieski, różowy, 
różowofioletowy, czarnobrązowy, jasnobrązo-

wy, zielony, oliwkowożółty. 

Dominującym motywem w kompozycji 
prezentowanego kobierca jest duży, „rogaty 
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Khanate. This form is a strongly geometric and 

simplified variation of the motif in use in so-

called dragon carpets, where symmetrical, 

outward-facing dragons flank palmettes (see  

a dragon carpet from the collection of the 

Teresa Sahakian Foundation, inv. no. ZKW- 
-dep. FTS/444). Carpets with analogous dec-

orations, featuring large “horned” medallions 
filled with an elongated hooked motif, octa- 

gonal medallions resembling Turkmen guls, 

squares with inscribed double T and stepped 
rhombuses in borders are published by Schur-

mann and bennett (Schurmann 1990, p. 176–
–177; Bennett 1993, no. 190). The shape of 

the motif in the niche top of the rug at hand 

is analogous to that in Caucasian prayer rugs 

of Chan-Karabagh type (Kaffel 1998, no. 32).

Bibliography: not recorded.

medalion”, charakterystyczny dla kobierców 
lenkorań (wywodzących nazwę od nadmor-
skiego miasta w południowym Azerbejdżanie, 
dawnej stolicy chanatu tałyskiego). Forma ta 
jest silnie zgeometryzowaną i uproszczoną 
wersją motywu wykorzystywanego w tzw. ko-

biercach smoczych, gdzie symetrycznie ujęte, 
odwrócone od siebie sylwetki smoków, usytu-

owane są bo bokach ułożonych osiowo palmet 
(zob. kobierzec smoczy ze zbiorów Fundacji 
Sahakian, nr inw. ZKW-dep. FTS/444). Analo-

gicznie zdobione kobierce, z dużymi, „roga-

tymi” medalionami wypełnionymi podłużną 
formą hakową, z towarzyszącymi im ośmio-

bocznymi medalionami przypominającymi 
turkmeńskie gule, z kwadratami z wpisanym 
podwójnym T i schodkowymi rombami w bor-

diurach, publikują Schurmann i bennett (Schur-
mann 1990, s. 176–177; bennett 1993, nr 190). 
Motyw w zwieńczeniu niszy prezentowanego 
kobierca analogiczny jak w kaukaskich ko-

biercach modlitewnych typu chan-karabach 

(Kaffel 1998, nr 32).

Literatura: niepublikowany.
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 56  Kazak prayer rug
Central Caucasus, ca. 1900

215 x 141 cm + fringe: 2 cm and 23 cm
Warp: beige and brown wool, Z3S

Weft: red wool, S, 2 shoots

Pile: wool, Z2S, symmetrical knot, H 32 x 

x W 25 = 800 knots per sq. dm
Lower end: band of plain weave with red 

wool (1.5 cm), twisted looped fringe

upper end: kilim band of red wool  

(0.7 cm), warp braiding band, remnants  

of fringe

Sides: 2 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/414 (ZKW/1248/Dep.)

In the field of a red background a niche 

topped by a pentagon, enclosed flat, set off 

by means of a white band which does not 

touch the border; the band is decorated with 

small navy blue and red rhombuses and blu-

ish green prongs on the edges. In the niche 

top a polygonal navy blue cartouche, above 

which there is a geometric form with the mo-

tif of arrows. In the central section of the field 

a large white rectangle with a cross form in 

the middle, outlined with a few rows hooks 

making up a mesh, surrounded by four navy 

blue triangles with hooks on the sides (small-

er in the upper part). Between the lower 

triangles a large rosette. Beneath, in two 

rows: a flattened octagon and two rosettes 

on the sides, below which there are three 

hooked rhombuses. In the spandrels regular-

ly spaced rectangles, navy blue and bluish 

green composed of series of “double T” mo-

tifs. Along the edge of the field small vari-

coloured triangles, behind them a band of 

red-and-greenish blue prongs.

Border a-X-a-b.

In the X section an umbrella border, i.e. 

overlapping varicoloured triangular shapes 

outlined in yellow (smooth in the horizontal 

stripes, with inscribed white arrows in the ver-

tical ones). In the a stripes: a red motif of  

a “running dog” on a navy blue background, in 
the b stripe: overlapping yellow-and-red prongs. 

Between the border stripes narrow bands with 

the motif of red-and-white rectangles.

Colours: red, white, yellow, bluish green 

(turquoise), navy blue, brown (two hues).

 56  Kobierzec modlitewny „kazach” 
środkowy Kaukaz, ok. 1900
215 x 141 cm + frędzle 2 i 23 cm
osnowa: wełna beżowo-brązowa Z3S
wątek: wełna czerwona S, 2 przebiegi 
runo: wełna Z2S
wiązanie symetryczne, gęstość H 32 x  
x W 25 = 800 węzłów/dm2

początek: fartuszek z czerwonej wełny  
o splocie płóciennym (1,5 cm), frędzle 
powracające
koniec: fartuszek kilimowy z czerwonej wełny 
(0,7 cm), plecionka, frędzle (pozostałości)
boki: podwójny oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/414 (ZKW/1248/Dep.)

W polu o czerwonym tle mihrab zwieńczony 
pięciobocznie, zamknięty płasko, wyodrębniony 
za pomocą białego szlaczka niedochodzącego 
do bordiury, ozdobionego małymi granatowymi 
i czerwonymi rombami oraz niebieskozielonymi 

zębami na krawędziach. W zwieńczeniu niszy 
wieloboczny granatowy kartusz, nad nim geo-

metryczna forma z motywem strzałek. W cen-

tralnej części pola duży biały prostokąt z formą 
krzyżową pośrodku, obwiedziony kilkoma rzę-

dami haków tworzących plecionkę, otoczony 
czterema granatowymi trójkątami z hakami na 
krawędziach (mniejszymi w górnej części). Po-

między dolnymi trójkątami okazała rozeta.  
Poniżej, w dwóch rzędach: spłaszczony ośmio-

bok i dwie rozety po bokach, pod nimi trzy rom-

by hakowe. W nadłuczu: regularnie rozmiesz-

czone prostokąty, granatowe i niebieskozielone, 
utworzone z dwóch liter T. Wzdłuż krawędzi pola 
niewielkie różnobarwne trójkąciki, za nimi szlak 
z czerwono-zielononiebieskich zębów.

Bordiura a-X-a-b.

W pasie x: nachodzące jedna na drugą 
wielobarwne trójkątne formy okonturowane 
na żółto (w pasach poziomych gładkie, w pio-

nowych z wpisanymi białymi strzałkami).  
W pasach a: czerwony motyw „biegnącego 
psa” na granatowym tle; w pasie b: nacho-

dzące na siebie żółto-czerwone zęby. Pomię-

dzy pasami bordiury wąskie szlaczki z moty-

wem czerwono-białych prostokącików.
Kolory: czerwony, biały, żółty, niebiesko-

zielony (turkusowy), granatowy, brązowy 
(dwa odcienie).
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The decoration of the rug at hand is no 

doubt inspired by the composition character-

istic of a group of prayer rugs dated at the 

early 19th c., of silk or (and) cotton construc-

tion, attributed to various weaving centres. 

The textiles were included into the group of 
Anatolian and Caucasian rugs: Talish, Kazak, 

more recently Karabagh (see a prayer rug 

dated 1807 – Kaffel 1998, no. 31).

A prayer rug of analogous composition, of 

1923, wool-only, recognised as a Fachralo  
– Les Tapis Caucasiens 1984, no. 27; a rug of 
a silk construction, dated 1807 – Hali no. 137, 
november-December 2004, p. 71. 

See cat. no. 57. 

Bibliography: not recorded.

Dekoracja prezentowanego kobierca jest 

inspirowana kompozycją charakterystyczną 
dla grupy kobierców modlitewnych datowa-

nych na początek xix w., o konstrukcji je-

dwabnej lub/i bawełnianej, przypisywanych 
różnorodnym ośrodkom. Tkaniny te zaliczane 
były do grupy kobierców anatolijskich, a tak-

że kaukaskich: tałyszy, kazachów, ostatnio 

karabachów (zob. kobierzec modlitewny da-

towany 1807 – Kaffel 1998, nr 31).

Kobierzec modlitewny o analogicznej 

kompozycji, z 1923 r., całkowicie wełniany, 
określony jako fachrało, w: Les Tapis Cauca-

siens 1984, nr 27; kobierzec o jedwabnej kon-

strukcji, datowany 1807: Hali, nr 137, novem-

ber–December 2004, s. 71. 
Por. kat. nr 57. 

Literatura: niepublikowany.
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57  Kazak prayer rug
Central Caucasus, ca. 1915

Inscription (date): repeated twice in mirror 

reflection: ۱٣٣٣
185 x 116 cm + fringe: 1.5 cm and 5 cm
Warp: beige and brown wool, Z3S

Weft: red wool, Z3S, 2 shoots

Pile: wool, Z2S, symmetrical knot, H 31 x 

x W 28 = 868 knots per sq. dm
Lower end: band of plain weave with  

red wool (1.5 cm), twisted looped fringe

upper end: band of plain weave with  

red wool (0.7 cm), fringe

Sides: 3 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/415 (ZKW/1249/Dep.)

In the field of a red background a niche 

topped by a pentagon, enclosed flat, set off 

by means of a white band, which does not 

touch the border; the band is decorated with 

small varicoloured rhombuses and green 

prongs on the edges. In the niche top a ge-

ometric form with the motif of arrows, be-

neath a polygonal medallion. In the central 

section a large white rectangle with a cross 

form in the middle, outlined with several rows 

of hooks making up a mesh, surrounded by 

four blue triangles with hooks on the sides. 

Between the lower triangles a rosette. Be-

neath the central rectangle various motifs in 

two rows: the central flattened octagon be-

tween two rosettes, below three hooked 

rhombuses. In the spandrels regularly spaced 

rosettes and two rectangular, white sections 

with a date (in a mirror reflection): ۱٣٣٣. 

Along the edge of the field tiny varicoloured 

triangles (not at the height of the central me-

dallion). Around the field a band of with red-

-and-brown steps.

Wide border a-X-a-b.

in the x stripe an “umbrella border” – over-
lapping varicoloured triangular shapes out-

lined in yellow, with inscribed white arrows 

(reduced to small C shape in the horizontal 

stripes). in the a stripes: red motif of a “running 
dog” on a blue background (the inner stripe 
narrower), in the b stripe: overlapping yellow-

-and-red prongs. Between the border stripes 

there are narrow bands with the motif of red-

-and-white rectangles.

 57  Kobierzec modlitewny „kazach” 
środkowy Kaukaz, ok. 1915
inskrypcja (data): powtórzona dwukrotnie  

w odbiciu lustrzanym ۱٣٣٣
185 x 116 cm + frędzle 1,5 i 5 cm
osnowa: wełna beżowo-brązowa Z3S
wątek: wełna czerwona, Z3S, 2 przebiegi 
runo: wełna Z2S
wiązanie symetryczne, gęstość H 31 x  
x W 28 = 868 węzłów/dm2

początek: fartuszek z czerwonej wełny  
o splocie płóciennym (1,5 cm), frędzle 
powracające
koniec: fartuszek o splocie płóciennym  
z czerwonej wełny (0,7 cm), frędzle 
boki: potrójny oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/415 (ZKW/1249/Dep.)

W polu o czerwonym tle pięciobocznie zwień-

czony mihrab zamknięty płasko, wyodrębnio-

ny za pomocą niedochodzącego do bordiury 
białego szlaczka, ozdobionego małymi wielo-

barwnymi rombami i zielonymi zębami na 
krawędziach. W zwieńczeniu niszy geome-

tryczna forma z motywem strzałek, pod nią 
wieloboczny medalion. W centralnej części 
duży biały prostokąt z formą krzyżową pośrod-

ku, obwiedziony kilkoma rzędami haków two-

rzących plecionkę, otoczony czterema niebie-

skimi trójkątami z hakami na krawędziach. 
Pomiędzy dolnymi trójkątami rozeta. Poniżej 
centralnego prostokąta różnorodne motywy 
w dwóch rzędach: umieszczony centralnie 
spłaszczony ośmiobok między dwiema roze-

tami, pod nimi trzy romby hakowe. W nad-

łuczu regularnie rozmieszczone rozety i dwa 
prostokątne białe pola z datą (w odbiciu 
lustrzanym): ۱٣٣٣. Wzdłuż krawędzi pola 
niewielkie różnobarwne trójkąciki (nie wy-

stępują na wysokości centralnego medalio-

nu). Wokół pola szlak z czerwono-brązowy-

mi zębami.
Bordiura szeroka a-X-a-b.

W pasie x: nachodzące jedna na drugą 
wielobarwne trójkątne formy okonturowane 
na żółto, z wpisanymi białymi strzałkami (zre-

dukowanymi do niewielkiej formy C w pasach 

poziomych). W pasach a: czerwony motyw 

„biegnącego psa” na niebieskim tle (pas we-

wnętrzny węższy); w pasie b: nachodzące na 
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Colours: red, white, yellow, green, blue, 

brown, purple.

See cat. no. 56.

Bibliography: not recorded.

siebie żółto-czerwone zęby. Pomiędzy pasami 
bordiury wąskie szlaczki z motywem czerwo-

no-białych prostokącików.
Kolory: czerwony, biały, żółty, zielony, nie-

bieski, brązowy, fioletowy.
Por. kat. nr 56.

Literatura: niepublikowany.

57
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 58  Fachralo prayer rug
Central Caucasus, early 20th c.

inscription (date) repeated twice: ۸۱۲۱
(150) 160 x 130 cm + fringe: 2 x 2 cm
Warp: beige wool, Z3S

Weft: red wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 32 x W 26 = 

= 832 knots per sq. dm 
Lower end: twisted looped fringe (partly 

preserved)

upper end: kilim band weaved with red 

wool (1.5 cm), fringe

Sides: 2 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/437 (ZKW/1271/Dep.)

In a red field a green rectangular niche 

topped by a small triangle and with a rec-

tangular undercut at the bottom. Around 

the niche a blue band, outlined in yellow, 

filled with a red zigzag. In the central part 

of the niche a red-and-white medallion  

– a rectangle with two triangular projections, 

inscribed with a hook motif and four hooks 

on the sides. next to the medallion smaller 
motifs: immediately below the top – an ar-

row and a rhombus with hooked motifs, 

below rectangles of various size inscribed 

with the motif of a chessboard, octagon, the 

stylised letter X, and small rhombuses. 

Around the niche varicoloured octagons 

with inscribed hooked rosettes. Above the 

triangular top two small white rectangles 

with the date: ۸۱۲۱ (with traces of later in-

terference).

Border a-X-a.

in the x stripe the so-called calyx-and-leaf 
design on a white background. In the a stripes: 

a red-and-blue medahyl.

Colours: red, green, white, yellow, blue, 

brown, light brown.

The prayer rug has a typical Fachralo 
composition and colour palette: the niche is 

clearly set off from the background of the 

field and has a characteristic dent at the 

base, stressing the architectural nature of the 

motif, a large hooked medallion in the cen-

tre of the composition, a red background 

juxtaposed with green, white, navy blue, and 

 58  Kobierzec modlitewny „kazach  
fachrało”
środkowy Kaukaz, początek xx w.
inskrypcja (data) powtórzona dwukrotnie: ۸۱۲۱
(150) 160 x 130 cm + frędzle 2 x 2 cm
osnowa: wełna beżowa Z3S
wątek: wełna czerwona, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 32 x  
x W 26 = 832 węzły/dm2

początek: frędzle powracające (częściowo 
zachowane)

koniec: fartuszek kilimowy z czerwonej 

wełny (1,5 cm), frędzle
boki: podwójny oplot z czerwonej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/437 (ZKW/1271/Dep.)

W czerwonym polu środkowym zielona nisza 
w kształcie prostokąta, z niewielkim trójkąt-
nym zwieńczeniem i prostokątnym wcię-

ciem u dołu. Obramowana niebieskim, okon-

turowanym na żółto szlaczkiem wypełnio-

nym czerwonym zygzakiem. W centralnej 

części niszy czerwono-biały medalion: pro-

stokąt z dwiema trójkątnymi wypustkami na 
osi, wpisaną formą hakową i czterema po-

dwójnymi hakami po bokach. Obok niego 

drobniejsze motywy umieszczone tuż pod 
zwieńczeniem – strzałka i romb hakowy, po-

niżej prostokąty różnej wielkości z motywem 
szachownicy, ośmioboku, stylizowanej litery x 

oraz drobne romby. Wokół niszy wielobarwne 
ośmioboki z wpisanymi hakowymi rozetkami. 
nad trójkątnym zwieńczeniem dwa niewielkie 
białe prostokąty z datą: ۸۱۲۱ (noszącą ślady 
interwencji).

Bordiura a-X-a.

W pasie X: tzw. bordiura kieliszkowa na 

białym tle. W pasach a: czerwono-niebieski 
medahyl.

Kolory: czerwony, zielony, biały, żółty, nie-

bieski, brązowy, jasnobrązowy.

Kobierzec modlitewny o typowej dla grupy 

fachrało kompozycji i kolorystyce: nisza wyraź-

nie wyodrębniona na tle pola, z charaktery-

stycznym wycięciem u podstawy, podkreślają-

cym architektoniczny charakter motywu, duży 
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medalion hakowy w centrum kompozycji, czer-

wone tło zestawione z zielenią, bielą, granatem 
i żółcieniem. Zob. kobierce z 2. połowy i końca 
xix w.: bennett 1993, nry 24–25, Kaffel 1998, 
nr 11.

Literatura: Gdańsk 2006, kat. nr 21.

yellow. See rugs from the 2nd half of and 

late 19th c.: bennett 1993, no. 24, 25, Kaffel 
1998, no. 11.

Bibliography: Gdańsk 2006, cat. no. 21.
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 59  Kazak prayer rug 
Central Caucasus, mid-19th c.

185 x 114 cm + frige: 2 x 3 cm
Warp: light wool, Z3S

Weft: red wool, Z2S, 3–4 shoots
Pile: wool, symmetrical knot, H 28 x W 29 = 

= 812 knots per sq. dm
Lower end: flat weave band of red wool  

(1 cm), twisted looped fringe

upper end: missing

Sides: 3 cords, overcast with red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/158 (ZKW/992/Dep.)

On a red background a white band with an 

angular inner line, delineating the blue field 

(with abrash) composed of a central rhombus 

flanked by figures made up of elongated rec-

tangles with centrally-inscribed rhombuses, 

topped by a pentagonal roof of the mihrab. In 

the field set off hooked medallions, small 

hooked rhombuses and S motifs. In the niche 

top a small reclining rectangle with an in-

scribed double letter T and a comb. Within 

the central field: along the edges and in the 

spandrels: angular lines decorated with hooks.

Border: a-b-X-a-b.

In the X stripe: interconnected asterisks on 

a white background. in the a stripes: squares 
on a brown background; in the b stripes:  

S motifs on a red background.

Colours: red, white, blue (abrash), yellow, 

greenish blue, dark brown.

The shape of the medallions along the 

axis of the composition and the curved, the 
hooked motif filling the triangular sections of 

the central field of the rug resemble the solu-

tions used in the Bordjalo Kazak rugs. Col-

ours: reds, blues, greens akin to Fachralo 
Kazak rugs. 

See cat. no. 58.

Bibliography: not recorded.

 59  Kobierzec modlitewny „kazach”
środkowy Kaukaz, połowa xix w.
185 x 114 cm + frędzle 2 x 3 cm
osnowa: wełna jasna Z3S
wątek: wełna czerwona Z2S, 3–4 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość: H 28 x 

x W 29 = 812 węzłów/dm2

początek: fartuszek z czerwonej wełny  
o splocie płóciennym (1 cm), frędzle 
powracające
koniec: niezachowany

boki: potrójne obrzucenie z czerwonej 

wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/158 (ZKW/992/Dep.)

na czerwonym tle biały szlaczek z łamaną 
linią wewnętrzną, wyznaczający niebieskie 
pole (z abraszami) z centralnie usytuowanym 

rombem i flankującymi go figurami złożonymi 
z wydłużonych prostokątów z wpisanymi cen-

tralnie rombami, zamknięte u góry pięcio-

bocznym daszkiem mihrabu. W wyodrębnio-

nym polu medaliony hakowe, drobne romby 

hakowe i motywy S. W zwieńczeniu niszy 
niewielki leżący prostokąt z wpisaną podwój-
ną literą T i grzebień. W obrębie pola środ-

kowego – wzdłuż krawędzi i w nadłuczu – ła-

mane linie ozdobione hakami.

Bordiura a-b-X-a-b.

W pasie x: połączone ze sobą gwiazdki na 
białym tle. W pasach a: kwadraciki na brązowym 
tle; w pasach b: motywy S na czerwonym tle.

Kolory: czerwony, biały, niebieski (abra-

sze), żółty, zielononiebieski, ciemnobrązowy.

Forma medalionów na osi kompozycji oraz 
krzywolinijne, hakowe wypełnienia trójkąt-
nych przestrzeni w polu środkowym kobierca 
przypominają rozwiązania stosowane w kaza-

chach bordżalo. Kolorystyka bliska kazachom 

fachrało: czerwienie, błękity, zielenie. 
Por. kat. nr 58.

Literatura: niepublikowany.



169

Caucasian Rugs

59



170

Kobierce kaukaskie

 60  Karabagh prayer rug
South Caucasus, late 19th c.

160 x 91 cm
Warp: beige wool, Z3S

Weft: beige and light brown wool,  

2–3 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 36 x W 39 = 

= 1404 knots per sq. dm 
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: 2 cords, overcast with navy blue, 

blue and red wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/393 (ZKW/1227/Dep.)

In the central field, on a navy blue background 

(with abrash), there are five horizontal rows 

of varicoloured, large boteh motifs facing right 

and left, alternately (four in each row). Into 

each motif are inscribed two smaller, rhom-

boid boteh motifs. Analogous tiny boteh mo-

tifs are arranged in rows at the base of large 

and scattered on the sides with small rosettes, 

rhombuses, an animal figure, and flowers on 

slanting stalks located in the upper part of the 

field. The mihrab with a pentagonal top, en-

closed flat, is set off by a dark pink band of 

small crosses and rhombuses adjacent to the 

border. in the top a hexagonal form reiterat-
ing its shape, with inscribed comb and hooks 

at the top, around smaller boteh and S motifs. 

In the spandrels symmetrically arranged: two 

animal figures, rosettes, boteh and S motifs. 

Border a-X-a. 

in the main stripe on a light turquoise 
background a double tendril with palmettes; 

in the b stripes an angular tendril with three-pet-

al flowers on a light purple background. each 

border stripe separated by a triple band of 

white-and-beige strips (in some sections white-

-and-red), outlined in brown.

Colours: navy blue, blue, bluish green (tur-

quoise), red (cherry), yellow, dark pink, brick 
red, light purple, white, beige, brown.

A rug (defined as “Saliani or Karabagh”) 
decorated with analogous boteh motifs, is 

published by ulrich Schurmann (Schurmann 

1990, p. 248–249).

Bibliography: białystok 2009, p. [3].

 60  Kobierzec modlitewny „karabach”
południowy Kaukaz, koniec xix w.
160 x 91 cm
osnowa: wełna beżowa Z3S
wątek: wełna beżowa i jasnobrązowa,  
2–3 przebiegi

runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 36 x  
x W 39 = 1404 węzły/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: podwójny oplot z wełny w kolorach: 
granatowym, niebieskim, czerwonym

nr inw. ZKW-dep. FTS/393 (ZKW/1227/Dep.)

na granatowym tle pola z abraszami pięć 
poziomych rzędów wielobarwnych, dużych 
motywów bota, skierowanych na przemian 

w prawo i w lewo (po cztery w rzędzie).  
W każdy z motywów wpisane dwa mniejsze, 
romboidalne bota. Analogiczne drobne mo-

tywy bota ułożone rzędami u podstawy du-

żych oraz rozrzucone po bokach wraz  
z drobnymi rozetkami, rombami, figurką 
zwierzęcia i umieszczonymi w górnej części 
pola kwiatkami na ukośnych łodyżkach. ni-
sza z pięciobocznym zwieńczeniem, za-

mknięta płasko, wyodrębniona przylegają-

cym do bordiury ciemnoróżowym szlakiem 
z drobnymi krzyżykami i rombami. W zwień-

czeniu – sześcioboczna forma powtarzająca 
jego kształt, z wpisanym grzebieniem i ha-

kami na szczycie; wokół niej drobne bota  
i motywy S. W nadłuczu, skomponowane 
symetrycznie: dwie figury zwierząt, rozetki, 
bota i motywy S. 

Bordiura a-X-a. 

W pasie głównym, na jasnoturkusowym 
tle, podwójna wić z palmetkami; w pasach 
bocznych – łamana wić z trójpłatkowymi 
kwiatkami na jasnofioletowym tle. Każdy  

z pasów bordiury oddzielony potrójnym 

szlaczkiem biało-beżowych (partiami biało-

-czerwonych) paseczków, okonturowanym na 

brązowo.
Kolory: granatowy, niebieski, niebieskozie-

lony (turkusowy), czerwony (wiśniowy), żółty, 
ciemnoróżowy, rudoczerwony, jasnofioleto-

wy, biały, beżowy, brązowy.
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Kobierzec (określony jako „saliani lub ka-

rabach”) dekorowany analogicznymi motywa-

mi bota publikuje ulrich Schurmann (Schur-

mann 1990, s. 248–249).

Literatura: białystok 2009, s. [3].
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 61  Karabagh prayer rug
South Caucasus, 1903

inscription: ۱۲٣۱
135 x 90 cm
Warp: greyish beige wool, Z3S

Weft: beige wool, S, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H (31) 35 x 

x W 28 = 980 knots per sq. dm
Lower end: kilim band woven in light 

brown wool (2 cm)

upper end: kilim band (partly preserved)

Sides: single cord, overcast with wool  

in varying colours

inv. no. ZKW-dep. FTS/400 (ZKW/1234/Dep.)

In the central field on a navy blue background 

(with abrash) and with a brown stripe at the 

top, the mihrab with a pentagonal top, en-

closed flat, set off by a pink band not reaching 

the border, decorated with varicoloured slant-

ed beams. Two large medallions inside the 

niche: purple-pink-red hexagons with round-

ed corners, with a superimposed X motif (blue 

in the upper medallion and white in the low-

er one), with hooked pendants. each medal-

lion with inscribed tiny arrows (along the axis) 
and rosettes on the sides. next to the medal-
lions numerous tiny rosettes, geometric flow-

er motifs, radiant boteh motifs, and spruce 

trees. In the niche top a white rectangle with 

the date: ۱۲٣۱, above which there is a comb 

and rectangle, with small rosettes around. In 

the spandrels flower bushes, rhombuses, ro-

settes. 

Border a1-X-a2. 

In the main stripe on a pinkish red back-

ground (with abrash) there is a band of vari-

coloured asterisks; in the b stripes a motif of 

a “running dog” on a green and navy blue 
background. Between the border stripes nar-

row white-and-purple bands. At the edge  

a band with a motif of purple-and-green and 

red-and-green slanted strips.

Colours: navy blue, pink, purple, green, 

beige, yellow, blue, red, cherry.

Bibliography: not recorded.

 61  Kobierzec modlitewny „karabach”
południowy Kaukaz, 1903
inskrypcja: ۱۲٣۱
135 x 90 cm
osnowa: wełna szarobeżowa Z3S
wątek: wełna beżowa S, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H (31) 35 x 

x W 28 = 980 węzłów/dm2

początek: fartuszek kilimowy  
z jasnobrązowej wełny (2 cm)
koniec: fartuszek kilimowy (zachowany 

fragment)

boki: pojedyncze obrzucenie z wełny  
w różnych kolorach
nr inw. ZKW-dep. FTS/400 (ZKW/1234/Dep.)

W polu środkowym, na granatowym tle (z abra-

szami) i z brązowym pasem u góry, mihrab 
zwieńczony pięciobocznie, zamknięty pła-

sko, wyznaczony za pomocą niesięgającego 
bordiury różowego szlaczka ozdobionego 
wielobarwnymi ukośnymi beleczkami. We-

wnątrz niszy dwa duże medaliony: fioletowo-

-różowo-czerwone sześcioboki o zaokrąglo-

nych narożnikach, z nałożonym motywem x 
(w górnym medalionie – niebieskim, w dol-

nym – białym), z hakowymi pendentami.  
W każdy medalion wpisane drobne strzałki 
(na osi) i rozetki po bokach. W sąsiedztwie 
medalionów liczne niewielkie rozetki, zge-

ometryzowane motywy kwiatowe, promieni-

ste bota, „choinki”. W zwieńczeniu niszy bia-

ły prostokąt z datą: ۱۲٣۱, nad nim grzebień  
i prostokąt, wokół drobne rozetki. W nadłuczu 
– krzaczki kwiatowe, romby, rozetki. 

Bordiura a1-X-a2. 

W pasie głównym: na różowoczerwonym 
tle (z abraszami) szlak różnobarwnych gwiaz-

dek; w pasach bocznych: motyw „biegnącego 
psa” na zielonym i granatowym tle. Pomiędzy 
pasami bordiury wąskie biało-fioletowe szlacz-

ki. na krawędzi szlak z motywem fioletowo-

-zielonych i czerwono-zielonych ukośnych 
paseczków.

Kolory: granatowy, różowy, fioletowy, zie-

lony, beżowy, żółty, niebieski, czerwony, wi-
śniowy.

Literatura: niepublikowany.
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 62  Karabagh prayer rug 
South Caucasus, mid-19th c.

169 x 125 cm + fringe: 6 cm and 5 cm
Warp: beige and light beige wool, Z2S

Weft: dark brown wool, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, H 32 x W 22 = 

= 704 knots per sq. dm
Lower end: missing

upper end: missing

Sides: single cord, overcast with blackish 

brown wool

inv. no. ZKW-dep. FTS/388 (ZKW/1222/Dep.)

In the central field, on a red background,  

a double mihrab with rectangular tops, divid-

ed into three segments: the niche upper sec-

tions and the central part. The shape of the 

niches and the inner division are set apart by 

means of a blackish brown band decorated 

with varicoloured squares alternating with 
rosettes composed of squares. One top of the 
niche is brown and navy blue, hooked motifs 

along the axis and bands of rosettes composed 
of squares along the sides. The other top has 
the colour of the background, with an in-

scribed white pentagon surrounded by ro-

settes; the pentagon is enclosed by a triangle 

and topped with an octagon with a rosette, 

decorated with a “radiant” geometric motif. 
In the four corners two white rectangles 

apiece (at the top) and squares (at the bottom) 
with the X motifs, inscribed in small rectan-

gular sections, set off by a blue band of motifs 

analogous to those on the band around the 

niche. In the central part, on a brown-and- 

-navy blue background, a large hexagon with 
hooked motifs. Around the hexagon three 
animal figures, rosettes and S motifs. Between 

the three separated segments horizontal 

stripes of various geometric motifs: in the out-

er ones the hooked motif on a beige and dark 

blue background, in the outer ones overlap-

ping triangles on a red backdrop; between 

them white stripes with an angular tendril on 

a sand-coloured background.

Border a-X-a. 

In the main stripe, on a white background, 

an angular tendril with asterisks at the inter-

section and threaded two or three small cross-

es. On the sides a twice repeated band of blue 

 62  Kobierzec modlitewny „karabach” 
południowy Kaukaz, połowa xix w.
169 x 125 cm + frędzle 6 i 5 cm
osnowa: wełna beżowa i jasnobeżowa Z2S
wątek: wełna ciemnobrązowa, 2 przebiegi
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 32 x  
x W 22 = 704 węzły/dm2

początek: niezachowany oryginalny
koniec: niezachowany oryginalny

boki: pojedyncze obrzucenie  

z czarnobrązowej wełny
nr inw. ZKW-dep. FTS/388 (ZKW/1222/Dep.)

W polu środkowym, na czerwonym tle, po-

dwójny mihrab o prostokątnych zwieńcze-

niach, podzielony na trzy segmenty: zwień-

czenia nisz i część centralną. Kształt nisz  
i wewnętrzne podziały wyodrębnione za po-

mocą czarnobrązowego szlaczka, ozdobione-

go ułożonymi na przemian wielobarwnymi 
kwadracikami i rozetkami złożonymi z kwa-

dracików. Jedno zwieńczenie niszy brązowo-

granatowe, z umieszczonymi na osi motywa-

mi hakowymi i biegnącymi po bokach szlaka-

mi rozetek złożonych z kwadracików. Drugie 
– w kolorze tła, z wpisanym białym pięciobo-

kiem otoczonym rozetkami, zamkniętym trój-
kątnie, zwieńczonym ośmiobokiem z rozetą, 
ozdobionym „promienistym” motywem geo-

metrycznym. W czterech narożnikach po dwa 
białe prostokąty (u góry) i kwadraty (u dołu) 
z motywami X, wpisane w niewielkie prosto-

kątne pola, wyodrębnione niebieskim szlacz-

kiem z motywami analogicznymi do zdobią-

cych szlak wokół niszy. W centralnej części, 
na brązowogranatowym tle, duży sześciobok 
z motywami hakowymi. Wokół niego trzy syl-
wetki zwierząt, rozety, motywy S. Pomiędzy 
trzema wyodrębnionymi segmentami pozio-

me pasy złożone z różnorodnych motywów 
geometrycznych: w skrajnych – motywy ha-

kowe na beżowym i ciemnoniebieskim tle,  
w zewnętrznych – zazębiające się trójkąty na 
czerwonym tle; między nimi białe paski z wi-
cią łamaną na piaskowym tle.

Bordiura a-X-a. 

W pasie głównym: na białym tle podwójna 
wić łamana z gwiazdkami w miejscach prze-

cięcia i nanizanymi dwoma lub trzema małymi 
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and blackish brown prongs. Around the cen-

tral field, at the edge and between the border 

bands, there are narrow bands of white and 

pinkish brown and sand-coloured and pinkish 

brown rectangles.

Colours: red, white, brownish navy blue, 

blue, beige, light beige, pinkish brown, sand- 

-coloured, blackish brown.

Bibliography: not recorded.

krzyżykami. Po bokach dwukrotnie powtórzo-

ny szlak niebiesko-czarnobrązowych zębów. 
Wokół pola środkowego, na krawędzi oraz 
pomiędzy szlakami bordiury, wąskie szlaczki 
złożone z biało-różowobrązowych i piaskowo-

-różowobrązowych prostokątów.
Kolory: czerwony, biały, brązowogranato-

wy, niebieski, beżowy, jasnobeżowy, różowo-

brązowy, piaskowy, czarnobrązowy.

Literatura: niepublikowany.
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 I  Kobierzec modlitewny „giordes”
Turcja, Anatolia, 1. połowa xViii w. 
164 x 135 cm
osnowa: wełna
wątek: wełna
runo: wełna
wiązanie symetryczne, gęstość H 23 x  
x W 28 = 644 węzły/dm2

początek: fartuszek – splot prosty (3 cm), 
frędzle plecione z osnowy (ok. 7 cm)
koniec: fartuszek (wątki czerwone) – splot 
prosty (1cm), frędzle plecione z osnowy  
(ok. 4 cm)
boki: krajka na 4 osnowach – splot prosty
Muzeum Narodowe w Warszawie,  

nr inw. SZT 1323

od 1946 w Muzeum narodowym  
w Warszawie

Kobierzec z szeroką, żółtą, trójpasową bordiu-

rą i gładką, czerwoną niszą otoczoną trójbarw-

nym konturem. Mihrab z uskokami i haczyka-

mi. błękitne pola nadłucza wypełnione moty-

wem stylizowanych par, biało-czerwonych 
goździków i zgeometryzowanych, lancetowa-

tych liści w symetrycznym układzie. Mihrab 
od wewnątrz, wzdłuż boków i na dole, ozdo-

biony miniaturowym deseniem ukośnych goź-

dzików. Środkowy, najszerszy pas bordiury wy-

pełniony motywem dużych rozet i palmet uję-

tych symetrycznie zgeometryzowanymi lance-

towatymi liśćmi, a w tle – mniejszym ornamen-

tem stylizowanych kwiatów różnych gatunków. 
W wąskim pasie wewnętrznym czerwono-nie-

bieski konturowy ornament, a w zewnętrznym 
romboidalne pola – na przemian niebieskie, 

czerwone i żółte – z miniaturowym, geome-

trycznym ornamentem.

Kobierce tego typu, określane także „sied-

miogrodzkimi z gładką niszą”, znajdują się  
w większej reprezentacji w zbiorach węgier-
skich. Podobny do prezentowanego, datowa-

ny na ok. 1700, przechowywany jest w kolek-

cji Muzeum Rzemiosł (iparművészeti Múzeum) 
w budapeszcie (nr inw. 14.783 – batári 1994, 
kat. nr 87, s. 65–66), a inny – w Muzeum na-

rodowym Brukenthala (nr inw. M 2159 – AD 

390 – Gdańsk 2013, s. 160–162). W zbiorach 
polskich są także dwa kobierce z żółtym polem 

 I  Ghiordes prayer rug
Turkey, Anatolia, 1st half of 18th c. 

164 x 135 cm
Warp: wool

Weft: wool

Pile: wool, symmetrical knot, H 23 x W 28 = 

= 644 knots per sq. dm
Lower end: band of plain weave (3 cm), 

fringe braided of warps (ca. 7 cm)

upper end: band of plain weave, red wefts 

(1 cm), fringe braided of warps (ca. 4 cm)
Sides: plaiting on 4 warps
National Museum in Warsaw,  

inv. no. SZT 1323

In the National Museum in Warsaw 

collection since 1946

A rug with a broad, yellow, tripartite border 

and a smooth red mihrab niche within a tri-

colour outline. The angular mihrab features 

hooks. The blue fields of the spandrels filled 

with a motif of pairs of stylised, white-and-red 

carnations and geometric, symmetrically ar-

ranged lanceolate leaves. Along the sides and 

at the bottom the inside of the mihrab niche 

is adorned with a miniature pattern of slanted 

carnations. The central, widest border strip 

features motifs of large rosettes and palmettes 

flanked symmetrically by geometric lanceolate 

leaves, and in the background by a smaller 

ornament of stylised flowers. In the narrow 

inner strip there is a red-and-blue contour or-

nament and in the outer strip there are rhom-

boid fields – alternately blue, red and yellow 

– with a miniature, geometric ornament. 

Rugs of this type, also known as “Transyl-
vanian with a plain niche”, can be found in 

larger numbers in Hungarian collections.  
A similar one, dated at ca. 1700, preserved 

in the collection of the Museum of Applied 

Arts (iparművészeti Múzeum) in budapest 
(inv. no. 14.783 – batári 1994, cat. no. 87,  
p. 65–66), and another one in the brukenthal 
National Museum (inv. no. M 2159 – AD 390 

– Gdańsk 2013, p. 160–162). The Polish col-
lections hold two, with a yellow mihrab field 

in the collection of the National Museum in 

Cracow (MnK. xix-5147, xix-4406 – bie-

drońska-Słotowa, cat. no. 21, 22, p. 64–65). 
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mihrabu w kolekcji Muzeum Narodowego  

w Krakowie (nr inw. MnK. xix-5147, xix-4406 
– biedrońska-Słotowa, kat. nry 21, 22, s. 64–65).

Wczesne przykłady tego typu modlitewni-
ków wyróżniają: szlachetna kolorystyka, gład-

ka nisza obwiedziona trójbarwną obwódką,  
a w najszerszym pasie bordiury motywy rozet 

i palmet otoczone lancetowatymi liśćmi  
w symetrycznych układach. W późniejszych 
wyrobach lancetowate liście układają się asy-

metrycznie, a plecione frędzle zastępują szer-
sze fartuszki kilimowe. 

Literatura: Warszawa 1983, s. 24, kat. nr 4, il. i  
(oprac. J. Chruszczyńska); Żygulski 1989, poz. 112, s. 145; 
Warszawa 1991, s. 16, kat. nr 15; Warszawa 2000,  
kat. nr 296; Murawska-Muthesius, Folga-Januszewska 2006, 
nr iV.11; Gdańsk 2013, s. 160–162; istanbul 2014,  
kat. nr 70, s. 160.

Ewa Orlińska-Mianowska

Early examples of these rugs show noble 
colours, the smooth mihrab niche is set with-

in a tricolour outline and the broadest border 

strip features rosettes and palmettes flanked 

symmetrically by geometric lanceolate leaves. 

In later products the lanceolate leaves are 

asymmetrical and the plaited fringe are re-

placed by wider rug aprons. 

bibliography: Warszawa 1983, p. 24, cat. no. 4, ill. i  
(ed. J. Chruszczyńska); Żygulski 1989, item 112, p. 145; 
Warszawa 1991, p. 16, cat. no. 15; Warszawa 2000,  
cat. no. 296; Murawska-Muthesius, Folga-Januszewska, 
2006, no. iV.11; Gdańsk 2013, p. 160–162; istanbul 2014,  
cat. no. 70, p. 160. 

Ewa Orlińska-Mianowska
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 II  Kobierzec modlitewny „giordes”
Turcja (?), xViii w.
86 x 54 cm
osnowa: bawełna
wątek: bawełna
runo: jedwab 

wiązanie symetryczne, gęstość H ok. 60 x 

x W 40 = ok. 2400 węzłów/dm2

początek: fartuszek – wątki białe 
bawełniane, splot prosty (1 cm), frędzle 
wiązane z osnowy (12 cm)
koniec: frędzle z osnowy (ok. 1 cm)
boki: krajki na trzech nitkach, splot prosty 

(ok. 0,8–1 cm)

Muzeum Narodowe w Warszawie,  

nr inw. SZT 1325

1961 przekazany na własność z Rady 
Narodowej m.st. Warszawy

Kobierzec modlitewny o trójpasowej, oliwko-

wo-zielonej bordiurze i ciemnoczerwonej 

niszy. Wnętrze zwieńczonej półkoliście niszy 
wypełnia wyrastający z wazonu roślinny, sy-

metrycznie zakomponowany ornament. Po-

nad tą kompozycją z lancetowatych liści  
i stylizowanych goździków zwisa lampa, po-

dobnie jak wazon i pola nadłucza wypełnio-

na zgeometryzowanym duktem arabskiego 

pisma. Wokół niszy okolone bordiurą cztery 
prostokątne pola. Górne i dolne wypełnione 
napisami tureckimi, a dwa boczne drzewkami 

cyprysowymi. W podstawach drzewek dwa 

mniejsze pola z napisami. Trójpasowa bor-

diura z ornamentem kwiatowym w najszer-

szym pasie, a geometrycznym w węższych  
u góry, na dole poszerzona rzędem miniatu-

rowych nisz wypełnionych wazonami z kwia-

tami. Subtelność ornamentu podkreśla kon-

trastowe zestawienie jasnego rysunku wzoru 

z ciemną czerwienią niszy. Odczytany został 
jedynie napis w górnym polu ponad niszą, 
wykonany pismem naschi – Witaj! Bądź po-

zdrowiony.

Delikatny rysunek ornamentu, bogactwo 

różnych form napisów i szlachetny surowiec 
wskazują, że jest to prawdopodobnie wyrób 
profesjonalnej pracowni. Wypełniający wnę-

trze niszy plastyczny ornament i cyprysowe 

drzewka zbliżone są do kompozycji wzoru 

 II  Ghiordes prayer rug
Turkey (?), 18th c. 
86 x 54 cm 
Warp: cotton

Weft: cotton

Pile: silk, symmetrical knot, H ca. 60 x W 40 = 

= ca. 2400 knots per sq. dm
Lower end: cotton band of plain weave, 

white wefts (1 cm), fringe braided of warps 

(12 cm)

upper end: fringe of warps (ca. 1 cm) 

Sides: plaiting on 3 warps (ca. 0.8–1 cm)

The National Museum in Warsaw,  

inv. no. SZT 1325 

Donated in 1961 from the Warsaw national 
Council

A prayer rug with a tripartite olive green 

border and dark red mihrab niche. Inside 

the semicircle-topped niche there is a sym-

metrically arranged floral ornament shooting 

out of a vase. Above the composition of 

lanceolate leaves and stylised carnations 

hangs a lamp, filled like the vase and the 

spandrels with a geometric line of Arabic 

script. Around the niche four rectangular 

fields outlined by a border. The upper and 

the lower fields are filled with Turkish in-

scriptions and the two ones on the sides 

feature cypress trees. In the tree bases there 

are two smaller fields with inscriptions. The 

tripartite border with a floral ornament in 

the broadest strip and a geometric one in 

the narrower strips at the top, at the bottom 

widened by a row of miniature niches filled 

with vases with flowers. The subtlety of the 

ornament is highlighted by the contrast of 

the fair-coloured drawing of the pattern with 

the dark red of the mihrab niche. Only the 

legend in the upper section above the niche, 

in naschi writing, has been identified as ‘Wel-

come! Hail!’.

The delicate drawing of the ornament, 

the wealth of forms of inscriptions and the 

noble material indicate that this is probably 

a product of a professional workshop. The 

vivid ornament inside the niche and the cy-

press trees are similar to the composition of 

the pattern in Persian sarouk rugs, while the 
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w perskich sarukach, zaś dodatkowe pozio-

me pasy bordiury przypominają kompozycję 
tureckich aksamitnych pokrowców na po-

duszki.

Literatura: Warszawa 1983, s. 26, kat. nr 9, il. 8  
(oprac. J. Chruszczyńska); Warszawa 1991, s. 16, kat. nr 16, 
il. s. 19; istanbul 2014, kat. nr 300, s. 327.

Ewa Orlińska-Mianowska

additional horizontal strips of the border  

resemble the composition of Turkish velvet 

pillowslips.

bibliography: Warszawa 1983, p. 26, cat. no. 9, ill. 8  
(ed. J. Chruszczyńska); Warszawa 1991, p. 16, cat. no. 16, 
ill. p. 19; istanbul 2014, cat. no. 300, p. 327.

Ewa Orlińska-Mianowska
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 III  Kobierzec tzw. siedmiogrodzki
Turcja, zachodnia Anatolia, xVii/xViii w.
165 x 115 cm
osnowa: wełna, 2Z
wątek: wełna 1Z, dwa przerzuty wątku  
po każdym rzędzie węzłów
runo: wełna, węzły symetryczne, gęstość: 
ok. 1196 węzłów/dm2

początek: kilimowy
koniec: kilimowy

boki: kilimowe, zachowane 

fragmentarycznie

Zamek Królewski na Wawelu, nr inw. 4937
1964 zakupiony wraz z kolekcją 
Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich  
ze Lwowa; Włodzimierz Kulczycki kupił go  
od Tadeusza Wierzejskiego w 1931

W granatowym polu środkowym dwie czer-
wone nisze wypełnione stylizowanymi palme-

tami i rozetami. W polu środkowym na osi,  
w zakończeniach mihrabów, pary lancetowa-

tych liści, rozety i palmety. bordiura z czterech 
szlaków: w głównej wielobarwne palmety,  
w bocznych – na kremowym polu stylizowane 

barwne kwiaty. Wzdłuż krótszych krawędzi 
zachowane ślady kilimowego fartucha i frędz-

li. Przez środek kobierca biegnie pionowe 
przecięcie (naprawione). 

Zbliżony kobierzec znajduje się w zbiorach 
krakowskiego Muzeum Narodowego (Bie-

drońska-Słotowa, kat. nr 7). Główna bordiura 
kobierca, złożona z wici roślinnej i wielobarw-

nych palmet, skłania do datowania kobierca 
raczej na początek xViii w. (por. ionescu 
2005, kat. nr 131). 

Literatura: Petrus, Piątkiewicz-Dereniowa, Piwocka 1976,  
s. 44; Petrus, Piątkiewicz-Dereniowa, Piwocka 1988, s. 34; 
Kraków 2006, kat. nr 1 (oprac. M. Piwocka).

Magdalena Ozga

 III  So-called Transylvanian rug
Turkey, West Anatolia, 17th/18th c.

165 x 115 cm
Warp: wool, 2Z

Weft: wool, 1Z, 2 shoots

Pile: wool, symmetrical knot, ca. 1196 knots 
per sq. dm
Lower end: kilim band 

upper end: kilim band

Sides: plaiting on warps (partly preserved)

Cracow, Wawel Royal Castle, inv. no. 4937
Once in the Włodzimierz and Jerzy 
Kulczycki Lviv collection, purchased in 

1964; Włodzimierz Kulczycki bought it off 
Tadeusz Wierzejski in 1931

In the navy blue central field there are two 

red mihrab niches filled with stylised palmettes 

and rosettes. In the central field, along the 

axis, in the mihrab tops there are pairs of lan-

ceolate leaves, rosettes and palmettes. A four-

strip border; in the main section there are 

varicoloured palmettes, in the side ones on  

a cream-coloured field stylised colourful flow-

ers. Along the shorter edges preserved rem-

nants of a kilim apron and fringe. Across the 

rug there is a vertical cut, repaired. 

A similar rug can be found in the collection 

of the national Museum in Cracow (biedroń- 
ska-Słotowa, cat. no. 7). The principal border, 
composed of a floral tendril and varicoloured 

palmettes, implies that the rug was most like-

ly made in the early 18th c. (see Ionescu 2005, 

cat. no. 131). 

bibliography: Petrus, Piątkiewicz-Dereniowa, Piwocka 1976, 
p. 44; Petrus, Piątkiewicz-Dereniowa, Piwocka 1988, p. 34; 
Kraków 2006, cat. no. 1 (ed. M. Piwocka).

Magdalena Ozga
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III
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Kobierce ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie i Zamku Królewskiego na Wawelu

 IV  Kobierzec modlitewny „giordes”
Turcja, zachodnia Anatolia, xViii w.
170 x 122 cm
osnowa: wełna 2S
wątek: wełna 1Z
runo: wełna, węzły symetryczne, gęstość  
ok. 1224 węzłów/dm2

początek: niezachowany
koniec: frędzle z nici osnowy, zachowane 
fragmentarycznie

boki: kilimowe, zachowane fragmentarycznie

Zamek Królewski na Wawelu, nr inw. 4951
1964 zakupiony wraz z kolekcją 
Włodzimierza i Jerzego Kulczyckich  
ze Lwowa; Włodzimierz Kulczycki kupił  
go od Tadeusza Wierzejskiego, który nabył 
go w krakowskiej firmie antykwarycznej 

Abrahama Stiegliza, z tradycją pochodzenia 
z wiejskiego kościoła koło Limanowej

W niebieskim polu środkowym ceglastoczer-
wona nisza wsparta na kolumienkach i za-

mknięta podkowiastym łukiem. Z łuku zwie-

szona jest lampa w formie bukietu tulipanów 

i goździków. Pole środkowe pokryte stylizowa-

ną wicią roślinną z dużymi palmetami. nad 
łukiem mihrabu wąski pas ornamentu z moty-

wem „biegnącego psa” na białym polu. bor-
diura z trzech pasów: w głównej, na granato-

wym polu, stylizowana wić roślinna z palme-

tami, w bocznych – stylizowana geometrycznie 

wić roślinna i ornamenty geometryczne.  
W niszy zrekonstruowane pionowe przecięcie.

Dekoracja pola środkowego zbliżona jest 
do dekoracji kobierca z kolekcji Metropolitan 

Museum of Art w nowym Jorku, datowane-

go na 1. połowę xViii w., opublikowanego 
w katalogu muzeum (Dimand, Mailey 1973, 

kat. nr 111). Autorzy zwracają uwagę na fakt, 
iż wykonywane w zachodniej Anatolii modli-
tewniki tego typu powstawały najwcześniej 
w 2. połowie xViii w.; większość z nich ma 
pochodzić z xix w. Kolejne podobne kobier-
ce, przechowywane w kolekcjach Ipar-

művészeti Múzeum w budapeszcie (batári 
1994, kat. nr 122, a także 120 i 121), określo-

ne są jako kula i datowane na wiek xViii. 
Kobierzec ze zbiorów wawelskich należy 
zapewne datować na koniec xViii w.

 IV  Ghiordes prayer rug
Turkey, West Anatolia, 18th c. 

170 x 122 cm
Warp: wool, 2S

Weft: wool, 1Z

Pile: wool, symmetrical knot, ca. 1224 knots 
per sq. dm
Lower end: missing 

upper end: fringe of warps (partly 

preserved)

Sides: plaiting on warps (partly  

preserved)

Cracow, Wawel Royal Castle, inv. no. 4951
Once in the Włodzimierz and Jerzy 
Kulczycki Lviv collection, purchased  

in 1964; Włodzimierz Kulczycki bought  
it off Tadeusz Wierzejski, who had 

purchased it in the Cracow antique  
shop of Abraham Stiegliz as originally  

in a village church near Limanowa

In the blue central field a brick red mihrab 

niche supported by columns and topped by 

a horseshoe arch. Suspended from the arch 

there is a lamp in the form of a bouquet of 
tulips and carnations. The central field cov-

ered with a stylised floral tendril and large 

palmettes. Above the mihrab arch a narrow 

strip of an ornament of a "running dog" on  

a white field. The tripartite border features in 

the main section on a navy blue backdrop  

a stylised floral tendril with palmettes, with 

stylised geometric floral tendril and geometric 

ornaments in the side sections. In the mihrab 

niche reconstructed vertical cut. 

The decoration of the central field similar 

to that in a rug in the collection of the Metro-

politan Museum of Art in New york, dated at 

the 1st half of the 18th c. (Dimand, Mailey 

1973, cat. no. 111). The catalogue authors 

point out that the rugs of this kind were woven 

in West Anatolia at the earliest in the 2nd half 

of the 18th c. and most come from the follow-

ing century. Other similar rugs, in the collec-

tion of the iparművészeti Múzeum in buda-

pest (batári 1994, cat. no. 122, as well as 120 
and 121), are defined as Kula rugs and are 

dated at the 18th c. Probably the rug from the 
Wawel collection comes from the late 18th c. 
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Abrasz – różnorodność odcieni występujących w partiach 
jednego koloru w kobiercu. 

Bordiura krabowa (harszang) – szlak silnie 

zgeometryzowanej wici, łamanej z rozetami 
przypominającymi sylwetki krabów. 

bordiura kuficka – bordiura z motywami przypominającymi 
stylizowaną formę pisma arabskiego.

bordiura paragrafowa – pas ornamentu złożony  
z zazębiających się dwóch motywów S, 
przypominających symbol paragrafu. 

bordiura „parasolowa” – szlak z usytuowanych obok siebie 
trójkątnych form. 

bota – motyw przypominający kształtem cyfrę 6, 
interpretowany często jako stylizowany liść.

Medahyl – ornament złożony z dwóch zwróconych  
do siebie i zazębiających się trójliści. 

Mihrab – arkada lub nisza w meczecie wskazująca kierunek 
na Mekkę; także motyw niszy na kobiercu 
modlitewnym.

Motyw krenelażowy – motyw przypominający blanki 
wieńczące mur lub basztę.

Pole środkowe – centralna część kobierca otoczona 
bordiurą.

Słup golarza – pas bordiury powstały z przylegających  
do siebie rombów, utworzonych z wielobarwnych 

ukośnych paseczków. 

Abrash – a difference in the hue of one colour in pile rugs.

Barber pole – a border design made up of adjacent 

rhombuses of varicoloured slanted stripes.

boteh – a motif resembling the digit 6, often seen  
as a stylised leaf.

Central field – central part of a rug surrounded by a border.

Crenellation motif – a motif resembling wall or tower 

crenellations.

Double S border – a band of ornament made up  

of two overlapping S motifs, resembling the symbol  

of a paragraph.

Harshang border – a strongly geometric angular tendril 
with rosettes resembling crabs.

Kufic border – a border with motifs resembling a stylised 

form of Arabic writing.

Medahyl – a reciprocal trefoil strip, an ornament composed 

of two inward-facing and overlapping trefoils.

Mihrab – an arcade or niche in a mosque indicating  
the direction of Mecca; also the niche motif  

on a prayer rug.

umbrella border – a band of triangular forms located side 

by side.

Słownik terminów Glossary of terms


