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Wstęp

Muzeum Regionalne Ziemi Limanowskiej jest w posiadaniu jednej z największych muzealnych kolekcji dewizek w Euro-

pie, liczącej 458 sztuk tej cennej biżuterii. Większość egzemplarzy jest datowana na XIX wiek i początek XX wieku, jednakże  

część pochodzi z XVIII stulecia. Wśród eksponatów występują egzemplarze różnego typu ze względu na styl: fob chains, Al-
berts, gaurd chains, a także pektoraliki, zróżnicowany jest również materiał, z którego zostały wykonane m.in. złoto, srebro, 

miedź, szlifowana stal, nikiel. Różnorodność występuje ponadto w technice zdobienia i wykonania: emaliowanie, odlewanie, 

cyzelowanie, malowanie. Niemniej jednak z punktu widzenia odbiorcy, najważniejsza jest kwestia przedstawień na poszcze-

gólnych egzemplarzach: ciekawe wzory, godła i herby, postacie, akcenty florystyczne i zoomorficzne. Pod tym względem 

limanowska kolekcja może poszczycić się eksponatami o  treści patriotycznej, dewizkami cechowymi, numizmatycznymi, 

z wizerunkami zwierząt i ludzi. 

Równie interesująca jak sam zbiór jest droga, jaką przebyły dewizki, aby ostatecznie spocząć w muzealnych gablotach. 

Dzięki czasochłonnym staraniom Członka Rady Muzeum Jerzego Bogacza, a  następnie Burmistrza Miasta Limanowa – 

Władysława Biedy, kolekcja została przekazana przez Grzegorza Jońca w 2014 roku do zbiorów limanowskiego muzeum. 

Postać ofiarodawcy jest równie niezwykła jak jego dar. Grzegorz Joniec urodził się w 1923 roku w Krakowie, był synem 

Jana Jońca i Zofii z domu Śliwa oraz bratankiem ks. płk Józefa Jońca. Wywodził się z rodziny odznaczającej się głębokim 

patriotyzmem – jego ojciec i stryj brali udział w walkach z bolszewicką Rosją w roku 1920. Początkowo mieszkał w Limano-

wej w latach 1929 – 1939, gdzie Jan Joniec prowadził pierwszą linię autobusów kursujących do Krakowa. Grzegorz należał 

w tym czasie do limanowskiego hufca harcerzy im. Tadeusza Kościuszki, a po ukończeniu szkoły podstawowej w Limanowej 

uczęszczał do Gimnazjum Ojców Pijarów w Krakowie. Jego edukację przerwał wybuch wojny w 1939 roku, podczas której 

jego ojciec został aresztowany i  w  1943 roku zginął w  obozie koncentracyjnym w  Auschwitz. Matka także była prześla-

dowana przez gestapo. Grzegorz podjął współpracę z odziałem Zygmunta Jońca 1 PSP AK. W tym czasie m.in wykonywał 

z ukrycia zdjęcia egzekucji dokonywanych przez Niemców, za co groziła kara śmierci. Po wojnie zamieszkał w  Krakowie, 

gdzie w 1946 r. zdał maturę i podjął studia na Wydziale Lekarskim na Uniwersytecie Jagiellońskim, które ukończył w 1952 

roku. Początkowo był lekarzem wojskowym, a następnie w 1957 roku podjął pracę w I Uniwersyteckiej Klinice Ginekolo-

giczno – Położniczej w Krakowie. Po nostryfikacji dyplomu pracował w Wiedniu w Ignatz Semmelweis Frauenklinik, a potem 

w tamtejszej Klinice Uniwersyteckiej. Wiedeń „otworzył mu okno na świat” – stąd zaczął podróżować najpierw po Europie, 

a potem po całym świecie. Liczne podróże zainspirowały go do stworzenia swojej bogatej kolekcji dewizek. W 1968 roku 

powrócił do Polski i do emerytury w 1988 roku pracował jako ginekolog w różnych przychodniach krakowskich. Przez wiele 

lat aktywnie działał w Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie otrzymał 

odznakę za zasługi. Zmarł w 2015 roku.

Grzegorz Joniec przekazał Muzeum Regionalnemu Ziemi Limanowskiej 359 dewizek, otrzymując tytuł Mecenasa 

Muzeum, natomiast po jego śmierci dalsze 99 znalazło się w zbiorach dzięki jego rodzinie. Ta niezwykła kolekcja stała się 

asumptem do podjęcia badań nad tym typem biżuterii, które nie były dotąd realizowane w polskiej literaturze naukowej, 

w zagranicznej natomiast jedynie w wyjątkowo ograniczonym zakresie. Wyrażam nadzieję, że katalog ten, stanowiący swe-

go rodzaju przyczynek do badań, wpłynie na wzrost zainteresowania tematyką dewizek zarówno od strony naukowej, jak 

i wśród osób odwiedzających polskie muzea.

Magdalena Urbaniec

Dyrektor Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej
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Dewizka –  próba definicji i perspektywa  
historyczna

Etymologia dewizki wywodzi się od francuskiego dévise – godło, herb1, początkowo słowo używane w formie dewiza 
oznaczało zawołanie – hasło rycerskie umieszczane na tarczy herbowej, następnie w ten sposób zaczęto określać pieczątkę 

z herbem rodowym2. Kolejna zmiana semantyczna przeniosła znaczenie wyrazu na przedmiot, na którym zawieszano ową 

pieczątkę. Obecnie w powszechnym przekonaniu pojęcie dewizka jest rozumiane jako łańcuszek lub taśma do zegarka kie-

szonkowego3, jednak takie użycie tego terminu ma swoje korzenie dopiero w XIX w. i stanowi znaczne zawężenie pojęciowe. 

Tworzący w 2 połowie XVIII wieku Jędrzej Kitowicz posługuje się słowem dewizka w jeszcze innym znaczeniu:

W tenże sam czas zagęściły się zegarki, dewizki do nich […]. Z początku jak się zagęściły zegarki, Polacy nosili je w kieszonkach 
małych u żupanów, na prawym boku, Niemcy w spodniach, dewizki, łańcuszki i taśmy z kutasami srebrne, złote lub z jedwabiem 
przerabiane wystawiając na widok.4

W innym fragmencie:

Przydano potem większego kształtu  zegarkom z wymyślonych do nich łańcuszków złotych,  srebrnych,  stalowych na glanc 
polerowanych i tombakowych; pomknięto wyżej okazałość, nawieszano do łańcuszka węzeł spory dewizków, czyli wisiadłów roz-
maitych formów, maleńkich na pół cala5, a największych na cal, tymi zaś dewizkami były osóbki piesków, kotów, ptaków, żab, koni 
etc. toż różnych instrumentów i strojów wyrazy: czapki, kapelusze, książki, kielnie mularskie, harmatki, pistolety i tym podobne; 
czym więcej kto miał u zegarka tych dewizków, tym bardziej był konsyderowany.6

Z  powyższych obszernych fragmentów wynika, że autor używał terminu dewizka na określenie przede wszystkim 

ozdobnych breloków, towarzyszących zegarkowi w stroju polskim (w odróżnieniu od francuskiego i niemieckiego). Zmiana 

semantyczna nastąpiła w czasach Stanisława Augusta Poniatowskiego – piszący w 1830 r. o tym okresie w modzie polskiej 
Łukasz Gołębiowski, cytując również Kitowicza, określenie dewizka przenosi na łańcuszki, na których zawieszane były ze-

garki7 i taka wykładnia terminu obowiązuje do dnia dzisiejszego. Co ciekawe, u Gołębiowskiego temat omówiony jest pod 

hasłem Pektoraliki – według Z. Glogera, kompilującego zarówno teksty Kitowicza, Gołębiowskiego, a także Solskiego: zega-
rek do noszenia na piersiach8. Pektoralik w tym ujęciu oznacza zarówno zegarek, jak i łańcuszek lub tasiemkę, na której był 

zawieszony i odnosi się do pierwotnego sposobu noszenia czasomierzy.

Syntetyczna definicja dewizki powinna zawierać znacznie szerszy zakres chronologiczny i znaczeniowy, niż ten przyjęty 

w XIX w. Rozpatrując temat przez pryzmat zastosowania, prawdopodobnie należy przesunąć „powstanie” dewizek (pomimo 

faktu, że samo określenie pojawiło się później) na okres znacznie wcześniejszy niż XVII w. i uznać za takowe również inne 

formy zawieszania przedmiotów osobistych, przynajmniej od okresu średniowiecz9. Jednak takie ujęcie tematu nastręcza 

poważnych problemów interpretacyjnych w kwestii doboru przedmiotu badań oraz powoduje, że termin sam w sobie staje 

się zbyt ogólny. Aby podjąć próbę stworzenia definicji, zasadnym wydaje się zatem prześledzenie metodą retrogresywną 

historii sposobów zawieszania zegarków osobistych oraz materiałów, z których były wykonane.

Powstanie zegarków wiązało się z  wynalezieniem napędu sprężynowego, a  za ich twórcę uważa się Petera Henleina 

− zegarmistrza z Norymbergi – który jako pierwszy w 1524 r. umieścił mechanizm zegarka w puszce na piżmo10. Pierwsze 

1  Wielki słownik wyrazów obcych, red. A. Latusek, Kraków 2008, s. 200.
2  Hasło dewizka [w:] M. Szubert: Leksykon rzeczy minionych i przemijających. Warszawa 2003.
3  Interesującą i rozbudowaną definicję podaje M. Gradowski (Dawne złotnictwo. Technika i terminologia, Warszawa 1984, s.135) nie obej-
mującą jednak całego zakresu znaczeniowego i chronologicznego tego terminu: „dewizka – pierwotnie krótka taśma ozdobiona skuwkami, 
przypinana do zegarka noszonego w kieszeni i wystająca na zewnątrz; w nowszych czasach dewizki były wykonywane w formie metalo-
wego łańcuszka lub plecionki (czasem robionej z włosów) i przypinane drugim końcem do kamizelki. Przy dewizkach noszono dekoracyjne 
breloki, niekiedy pieczątki i kluczyki. Od wieku XIX najbardziej okazała ozdoba cywilnego stroju męskiego.” 
4  J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 256.
5  Cal staropolski wynosił 24,8 mm.
6  J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s. 290.
7  Ł. Gołębiowski, Ubiory w Polszcze. Warszawa 1830, ss.205-206. Na zmianę znaczeniową słowa dewizka między Kitowiczem a Gołę-
biowskim zwraca także uwagę autorka najobszerniejszego w  literaturze polskiej artykułu dotyczącego dewizek – A. Piskorz, Słów kilka 
o châtelaines, dewizkach, Portrecie Marii Pusłowskiej i modzie,  Opuscula Musealia 23 (2015), s. 187.
8  Z. Gloger, Encyklopedia staropolska, t. III, Warszawa 1972, ss. 334-335.
9  Koncepcję taką zaprezentowały G. E. Cummins i N.D. Taunton (Chatelaines. Utility to Glorious Extravagance, Woodbridge 1994, s. 9) 
rozpatrując genezę châtelaines od najwcześniejszych form wieszania różnych przedmiotów przy pasie.
10  L. Urešová, Zegary, Warszawa 1987, s. 189. Autorka wskazuje na toczącą się w nauce polemikę dotyczącą początków zegarków, przy-
wołując badania E. Morpurga który udowadnia, że w Mediolanie zegarki funkcjonowały już w 1488 r.
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egzemplarze noszono zawieszone na szyi, na łańcuchu lub taśmie – stąd pojęcie zegary naszyjnikowe11 i  polski pektora-

lik. W wieku XVII coraz częściej zaczęły się pojawiać zegarki wieszane u pasa – miało to związek ze zmianami w modzie 

i wprowadzeniem tak zwanej fob – kieszeni wewnętrznej na pasie (w modzie męskiej)12. Pierwsze zawieszki do zegarków 

wykonane były ze złota – w przypadku łańcuszków (pojedynczych) lub z jedwabiu w przypadku wstążek i oczywiście były 

noszone wyłącznie przez wyższe warstwy społeczne, jednak pod koniec XVI w. pojawiły się miedziane koperty zegarków 

i takież same łańcuszki. Oprócz zegarków na łańcuszkach i wstążkach noszono najróżniejsze przedmioty: przede wszystkim 

pieczęcie, klucze, dewocjonalia, flakony z pachnidłami, okulary. 

XVIII w. przyniósł dużo większe zainteresowanie zegarkami, które przestały być towarem luksusowym i stały się po-

wszechniejsze. Również przedmioty służące do ich noszenia ulegały stopniowej ewolucji. Dominacja fob pocket w modzie 

męskiej spowodowała, że łańcuszek lub taśma stały się krótkie i wyposażone w kilka zapięć (z jednej strony zawieszony był 

zegarek schowany w fob, z drugiej – na dwóch osobnych zapięciach – pieczęć i klucz służący do nakręcania zegarka), nato-

miast w modzie kobiecej pojawiło się châtelaine zwane wtedy equipage13. Był to rodzaj klamry zawieszany u pasa za pomocą 
specjalnego haczyka, składający się z kilku łańcuszków (najczęściej trzech – środkowy do zawieszania zegarka lub etui był dłuż-

szy), na których zapinano różne drobiazgi za pomocą karabińczyka lub też federing. Châtelaines stały się sposobem na mani-

festację własnej pozycji społecznej i majątkowej, jednak obok egzemplarzy złotych pojawiały się również złocone (miedź, 

stopy cynku), srebrne, z tombaku, a także od lat 60 XVIII w. emaliowane – z malowanym scenami biblijnymi i mitologicznymi. 

Do zdobienia fobs chains i châtelaines stosowano również kamienie szlachetne i  półszlachetne: diamenty, granaty, agaty, 

onyksy14. Pod koniec XVIII w. dzięki zastosowaniu szlifowanej stali, dewizki wykonane z  tego materiału stały się bardzo 

popularne w Anglii, a następnie na kontynencie (najbardziej znanym twórcą był Matthew Boulton posiadający manufakturę 

w Birmingham)15. W literaturze przedmiotu można spotkać się ze stwierdzeniem, że stalowe koperty zegarków i stosownie 

wykonane do nich dewizki, noszono w gospodarstwie domowym, ze względu na ich skromniejszą formę16. Z tym poglądem 

słusznie polemizuje A. Piskorz, wskazując na francuskie magazyny mody z 1789 r., polecające czytelnikom châtelaines ze 

szlifowanej stali17. Ponadto wpływ na ograniczenie używania złota w produkcji dewizek miały okresowo względy polityczne, 

np. król Francji Ludwik XVI wprowadził ustawę o oszczędzaniu, co skutkowało m.in. wytwarzaniem kopert zegarków i dewi-

zek ze srebra lub pozłacanej miedzi18.

Techniki stosowane przy produkcji dewizek w XVIII w. były analogiczne jak przy wytwarzaniu tabakierek i kopert do 

zegarków, co może wskazywać, że przedmioty te pochodziły z tych samych manufaktur. Wspomniane techniki polegały na 

repusowaniu, odlewaniu, inkrustracji, kameryzowaniu kamieniami szlachetnymi, zdobieniu emalią żłobkową lub malarską19. 

Jednym z najlepszych źródeł do badania XVIII - wiecznych dewizek są tak zwane Trade Carts – swego rodzaju „reklamy” pre-

zentujące asortyment rzemieślników i manufaktur, w tym konkretnym przypadku zegarmistrzów, złotników, wytwórców 

noży i sztućców20. W tym okresie pojawiają się również po raz pierwszy określenia watch chain, string, equipage, spring swivels 
(fr. chaîne de montres, niem. Uhrkette). Ceny jakie osiągały dewizki bywały niezwykle wysokie: w 1773 r. hrabina d’Artois 

kupiła zegarek warty 6000 franków, klucz i sygnet za 1200 franków oraz towarzyszące im châtelaine za 16 350 franków21.

W początku XIX wieku zaszły znaczne zmiany w stylistyce dewizek – zniknęła zarówno tradycyjna châtelaine jak i póź-

niej klasyczne fob chain (cały czas należy pamiętać o tym, że châtelaine było biżuterią tylko i wyłącznie kobiecą). Łańcuszek 

lub łańcuszki uległy znacznemu wydłużeniu i były noszone zaczepione o pasek lub na długim naszyjniku – tzw. guard chain22. 
Nastąpiła rewolucja techniczna dotycząca sposobu działania zegarków, mianowicie w 1842 r. Francuz Adrian Philippe wynalazł 
remontoir – urządzenie umożliwiające naciąganie sprężyny za pomocą główki naciągowej znajdującej się na obrzeżu zegarka. Swój 
wynalazek zaprezentował dopiero 2  lata później na wystawie powszechnej w Paryżu23. Pociągnęło to za sobą również zmianę 

11  Ibidem, s. 189; W. Sidlecka, Polskie zegary, Wrocław 1985, s. 81-82. Por. G. Cummins, How the Watch was Worn, Woodbridge 2010, ss. 
12-18.
12  G. E. Cummins, N.D. Taunton, op. cit., s. 47, 104.
13  Obszerną definicję châtelaine podaje G. E. Cummins, N.D. Taunton (op. cit., s. 63) oraz etymologię tego słowa (s. 11). Termin ten został 
wprowadzony w 1828 r. w czasopiśmie The World of Fashion i nawiązywał do francuskiej kasztelanki z okresu średniowiecza, która nosiła 
zawieszone u pasa klucze do pomieszczeń zamkowych. Wprowadzenie tego terminu w XIX w. związane było z rozpowszechnianiem się 
romantyzmu w literaturze, ale także modzie. por. A. Piskorz, op. cit., ss. 174-176. U J. Kitowicza châtelaine nazywane jest „klamra duża, 
obdłużna” (op. cit., s. 291).
14  Ibidem, ss. 50-51, 54; G. Cummins, op. cit., s. 22; H.R. D’Allemagne, Les accessoires du costume et du mobilier, t. I, Paris 1928, ss. 70-71. 
15  G. E. Cummins, N.D. Taunton, op. cit.,ss. 55; G. Cummins, op. cit., s. 33; A. Piskorz, op. cit., s.188; The Oxford Companion to the decorative 
arts, red. H. Osborne, Oxford 1975, s. 153. Gołębiewski opisując czasy stanisławowskie dokonuje rozróżnienia: „Łańcuszki u takich zegar-
ków wiszące za Stanisława Augusta były stalowe angielskie, lub złote francuskie (…)” (op. cit., s. 206), por. A. Piskorz, op. cit., s. 187.
16  G. Negretti, P. De Vecchi, Zegary, Warszawa 1997, s. 41.
17  A. Piskorz, op. cit., ss. 187-188.
18  L. Urešová, op. cit., s.215.
19  Ibidem, s. 177.
20  G. E. Cummins, N.D. Taunton, op. cit.,s. 19, Plate 33; G. Cummins, op. cit., ss. 12-13, Plate 1-2. Publikacje prezentują wizerunki Trade 
Cards przechowywanych w The British Museum.
21  G. E. Cummins, N.D. Taunton, op. cit.,s. 102.
22  G. Cummins, op. cit., ss. 59-61.
23  W. Siedlecka, op. cit., s. 125.
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w wyglądzie dewizek, gdyż zniknął niezbędny wcześniej klucz do nakręcania zegarka, noszony razem z pieczęcią, a często także 
różnymi innymi przyborami i ozdobnymi brelokami24. Wpłynęło to znacznie na uproszczenie formy (jednak nie stylistyki) dewizek, 
gdyż zamiast kilku osobnych zapięć pozostało jedno na zegarek, w kształcie karabińczyka lub federing, drugi koniec był zapinany 

do ubrania. Szybko znalazło to przełożenie na modę, gdyż już w 1849 r. podczas wizyty w Birmingham książę Albert von 

Sachsen - Coburg und Gotha, mąż królowej brytyjskiej Wiktorii, zaprezentował nowy typ biżuterii, nazwany na jego cześć 

Albertem25. Był to długi łańcuszek zapinany o guzik kamizelki za pomocą haczyka, federing, lub poprzecznej „belki”, na dru-

gim końcu wieszano zegarek ukrywany w kieszeni kamizelki. Obok pojedynczego Alberta powstał wkrótce podwójny – dwa 

łańcuszki chowane w dwóch kieszeniach kamizelki, przekształcające się w pojedynczy, zapinany na guziku. Również zaadap-

towały zmiany fob chain, przechodzące renesans w latach 80. XIX w. i pojawiały się w wersji bez dodatkowych zawieszek na 

pieczątkę i kluczyk. 

Materiały z których wykonywano dewizki w XIX w. nie zmieniły się znacząco od tych z poprzedniej epoki, choć zmieniły 

się proporcje udziału w rynku dewizek ze szlifowanej stali. Obok tradycyjnych metali, wstążek i tasiemek pojawiły się dewiz-

ki wykonywane z końskiego włosia lub ludzkich włosów – w Szwecji młode mężatki nosiły dewizki z własnych włosów jako 

wizualne świadectwo zawarcia aktu małżeństwa26 (włosy te prawdopodobnie pozyskiwano z obciętego warkocza po cere-

monii czepienia). Wpływ na jakość, zdobnictwo oraz materiał używany do wykonywania dewizek, miało przede wszystkim 

upowszechnienie się zegarków wśród szerokiej części społeczeństwa doby rewolucji przemysłowej, co oznaczało również 

przełożenie na masowość produkcji. W zbiorach Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej znajdują się również egzempla-

rze tej biżuterii, które powstały z połączenia nietypowych surowców, mianowicie są to m.in. dewizki wykonane ze srebrnych 

monet (w stylu fob chain) – marek II cesarstwa niemieckiego i kopiejek carskiej Rosji, które można łatwo datować na pocz. XX 

w. Kolejnym wyjątkiem jest fob chain złożone z pocisków karabinowych (być może jest to przykład sztuki okopowej z okresu 

I wojny światowej).

Kres rozwojowi tej gałęzi mody i przemysłu przyniosło upowszechnienie się zegarków naręcznych, które początkowo 

stanowiły atrybut wyłącznie kobiecy, jednak praktyczność tego rozwiązania została doceniona także przez mężczyzn w cza-

sie I wojny światowej27. W latach 20. i 30. XX w. nadal powszechnie noszono dewizki, ale na gruncie wprowadzania nowych 

wzorów nastąpiła zdecydowana stagnacja i powolny zmierzch tego typu biżuterii.

 

Prześledzenie historycznego rozwoju i ewolucji dewizek należy uzupełnić o informacje dotyczące ich twórców i produ-

centów. W przypadku XVI w. trudno wskazać jednoznacznie na miejsce wytwarzania łańcuszków i tasiemek do zegarków 

oraz innych precjozów. Prawdopodobnie pierwsze dewizki do zegarków były wytwarzane przez samych zegarmistrzów, 

gdyż profesja ta należała do grupy rzemiosł metalowych, obok ślusarstwa, złotnictwa i kowalstwa, a ich przedstawiciele byli 

zrzeszeni we wspólnych cechach, choć w okresie późniejszym dążyli do emancypacji28. Statuty cechowe zegarmistrzów po-

znańskich wskazują pośrednio, że łańcuszek był wyrabiany przez zegarmistrza w komplecie z zegarkiem29. W XVII i XVIII w. 

zaczęły powstawać manufaktury wyrabiające m.in. ten rodzaj biżuterii, zegarmistrze zajęli się przede wszystkim wytwarza-

niem mechanizmów zegarków, pozostawiając wyrób kopert i dewizek złotnikom. W XVII w. głównym eksporterem kopert 

zegarków i zapewne również łańcuszków do nich, była Francja, natomiast mechanizm wykonywano i osadzano na miejscu30. 

Interesująca w  tym kontekście jest kwestia nadwornego zegarmistrza Stanisława Augusta Poniatowskiego – Franciszka 

Gugenmusa, którego dzieło: zegarek kieszonkowy ze złotą kopertą zdobioną motywem rokokowym, przechowywane jest 

w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Warszawy31. Zasadnym wydaje się postawienie pytania, czy koperta nie została 

sprowadzona z Francji – słynącej w tym okresie z takiego sposobu zdobienia wyrobów złotniczych. Ponadto cytowany już 

fragment pracy Łukasza Gołębiowskiego wskazuje na to, że w  czasach stanisławowskich złote dewizki sprowadzano do 

Polski z Francji, stalowe natomiast z Anglii32.

Informacji na temat wytwarzania dewizek pod koniec XVIII w. i w początkach XIX w. dostarcza literatura angielska. The 
Book of English Trade33 w rozdziale The Watch - Maker podaje: 

The chains are made principally by women, who cut them at a certain, and small price per dozen. It requires no great ingenuity 
to lern the art of ma king watch chains; the instruments made use of render the work easy, which at first Wight appears difficult.34

24  Por. G. Cummins, op. cit., s. 42.
25  Ibidem, s. 134.
26  Ibidem, s. 143.
27  Wygląd dewizek z tego okresu można prześledzić na podstawie wydawanych w tym okresie katalogów biżuterii, zob. P.W. Ellis & Co., 
The Jewellery Headquartres of Canada. 1915-1916 Illustrated Catalogue, Toronto. 
28  W. Siedlecka, op. cit., s. 63; J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne, Warszawa 1984, s. 42.
29  W. Siedlecka, op. cit., s. 83.
30  L. Urešová, op. cit., s.209.
31  W. Siedlecka, op. cit., s. 121.
32  Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 206.
33  The Book of English Trade and the Library of usuful Arts, London 1824, ss. 420-421.
34  (tłum.) Łańcuszki wytwarzane są głównie przez kobiety, które je docinają w niskiej cenie za tuzin. Wytwarzanie łańcuszka nie wymaga 
wielkiej pomysłowości, a przyrządy czynią z pozoru trudną pracę, łatwiejszą.
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Jak wynika z powyższego fragmentu, sztuka wytwarzania dewizek należała do stosunkowo łatwych i w systemie manu-

fakturowym była wykonywana przede wszystkim przez kobiety, które wykorzystywały w tym celu szlifowaną stal. Danych 

liczbowych na temat istniejących w Wielkiej Brytanii manufaktur, dostarcza w pewnym stopniu The Universal British Direc-
tory of Trade, Commerce and Manufacture35, gdzie pojawia się osobna kategoria watch-chain maker wymieniana obok watch 
maker. Duża ilość producentów skupiona była w mieście Wolverhampton w hrabstwie West Midlands, ponieważ wśród wy-

mienionych 479 głównych obywateli pojawia się 12 watch-chain makers36, posiadających prawdopodobnie własne manufak-

tury. Kolejnym ośrodkiem skupiającym wytwórców dewizek było Birmingham, gdzie pracowało 8 manufaktur, jednak w tym 

przypadku wskazano, że produkowano dewizki stalowe, ponadto producenci określani byli także jako toy-maker37.
W XIX w. będącym erą rewolucji przemysłowej, nastąpiła mechanizacja produkcji nastawionej na odbiorcę masowego, jednak 

projektowaniem i wytwarzaniem dewizek zajmowali się również znani złotnicy i zegarmistrze, tacy jak Alexis Falize, Frédéric Bo-
ucheron, Charles Oudin, Alphonse Fouquet, G. Le Saché, Valentin Morel, Fremont-Meurice, E. Becker, Carl Philippi, z twórców ro-
syjskich Peter Carl Fabergé, a także amerykańska firma Tiffany & Co.38. Wśród polskich zegarmistrzów zdecydowanie wyróżniał się 
w tym okresie Antoni Norbert Patek, który po upadku powstania listopadowego wyemigrował do szwajcarskiej Genewy i otworzył 
tam własny zakład, w spółce z Franciszkiem Czapkiem, a po jego odejściu z Adrianem Philippe (wynalazcą remontoira). Spółka Pa-
tek – Philippe była uznawana za firmę ekskluzywną, nastawioną na wytwarzanie produktów najwyższej jakości, a część produkcji 
skierowana była do polskich odbiorców – koperty zegarków (i zapewne dewizki) ozdabiano motywami religijnymi i patriotycznymi, 
m.in. wizerunkami Tadeusza Kościuszki i Józefa Poniatowskiego39. Polskie dewizki patriotyczne z XIX i początku XX wieku znajdują 
się także w zbiorach Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej.

 Formułując definicję dewizki należy mieć zatem na uwadze zarówno historyczny i etymologiczny kontekst samego 

zwrotu, ale także formę, jak i zastosowanie. Z całą pewnością w ramach pojęcia dewizka mieszczą się zarówno châtelaines 

(nie zawsze będące tasiemką czy łańcuszkiem – raczej zawieszką), fob chains jak i pektoraliki (w tym przypadku za dewiz-

kę można by uznać aksamitna wstążkę). Ze względu na fakt, że wieszano na nich najróżniejsze przedmioty, niekoniecznie 

będące zegarkami (na châtelaines wieszano m.in. damskie torebki), również określenie właściwego zastosowania powinno 

ulec rozszerzeniu. Wydaje się jednocześnie, że do kompleksowego zbadania tematu konieczne są poszerzone badania po-

równawcze egzemplarzy tej biżuterii, znajdujących się m.in. w zbiorach polskich muzeów, czego niestety brakuje w polskiej 

literaturze naukowej.

35  The Universal British Directory of Trade, Commerce and Manufacture, t.I-IV, London 1791.
36  The Universal British Directory of Trade, Commerce and Manufacture, t. IV, ss. 812-818.
37  The Universal British Directory of Trade, Commerce and Manufacture, t. II, ss. 209-241. W miejscowości Christchurch pracował Robert 
Cox określony jako Watch maker and Manufacturer of watch chains, Ibidem, s. 560.
38  G. E. Cummins, N.D. Taunton, op. cit.,s. 84, 116-117, 125;  G. Cummins, op. cit., s. 65.
39  W. Siedlecka, op. cit., ss. 124-126
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Sposób noszenia dewizek w kontekście  
historii mody

Analiza historii dewizki pozwala odtworzyć jej genezę i kolejne etapy przekształceń, umiejscawia ją w dziejach kultury 

materialnej oraz konkretyzuje jej funkcje. Jednak dewizka w zupełności traci sens, jeżeli nie omówi się jej w kontekście hi-

storii ubioru, bo bez stroju, przy jakim była noszona w kolejnych epokach, zamknięta w gablocie, jest niezrozumiałym ekspo-

natem muzealnym dla współczesnego odbiorcy. Należy również podkreślić, że dewizka we wszystkich swych postaciach jest 

chyba jedynym elementem ubioru będącym jednocześnie biżuterią, spełniającą poza estetyczną, dodatkowo  praktyczną 

funkcję.

Informacji źródłowych o strojach oraz niejednokrotnie o tym, jakie preferowano sposoby noszenia  tych ozdobnych łań-

cuszków, dostarczają przede wszystkim żurnale mody, które po raz pierwszy zostały wydane w XVII wieku w formie luźnych 

kart, z miedziorytami przedstawiającymi figurę z obowiązującym na salonach krojem stroju, opatrzone opisem ułożonym 

w  wiersz i  nadającym nieraz skomplikowane nazwy poszczególnym elementom ubioru1. Z  czasem żurnale rozwinęły się 

w stałe wydawnictwa, magazyny i czasopisma, omawiające szczegółowo wszystkie elementy ubiorów, dodatków i nowinek, 

z szaf i kufrów damskich buduarów i męskich garderob. 

Ponadto malarstwo portretowe i rodzajowe okazuje się w tym temacie niezwykle pomocne, zwłaszcza gdy artysta dbał 

o przedstawianie szczegółów, chcąc odtworzyć jak najwierniej uchwyconą na płótnie postać lub scenę. Malarstwo poszcze-

gólnych okresów niesie informacje o tym, jak łączono modne w danej epoce stroje z łańcuszkami, do których oprócz zegar-

ków zawieszano różnego typu drobiazgi, mniej lub bardzie użyteczne.

Dzięki uważnemu studiowaniu rycin i obrazów z poszczególnych epok, można odnotować pojawienie się zegarka jako 

coraz częstszego akcesorium niezbędnego w codziennym życiu. Konwencja portretów, na których przedstawiana postać ma 

przy sobie zegarek, jak słusznie zasugerowała Genevieve Cummins, jest przede wszystkim wskaźnikiem statusu społecz-

nego, zwłaszcza w początkach swego istnienia, co będzie również determinować stroje grup społecznych omawiane w tej 

części2.

Można tu jednak jeszcze dodać, że zegarek dla malarzy stanowił element symboliczny, dzięki któremu charakteryzował 

postać, właściciela zegarka, określając nie tylko jego status. Jako urządzenie, które mierzy czas i upływanie ludzkiego życia, 

zegarek symbolizował śmiertelność człowieka. Zwłaszcza w sztuce baroku, której filozofię można ująć w cytacie: vanitas 
vanitatum et omnia vanitas („Marność nad marnościami i wszystko marność” Koh 1, 2)3, razem z innymi oznakami dobro-

bytu i luksusu zegarek był zaliczany do wielu elementów tworzących motyw vanitas4. XVII – wieczni malarze tacy jak Pieter 

Cleasz (1597 – 1661), Cornelis Gijsbertcht (1640 – po 1675), Evert Collier (1640 – ok. 1702), Jan Davidszoon de Heem 

(1606 – 1684), Willem Cleasz Heda (1594 – 1680), Adriaen van Utrecht (1599 – 1652) malujący martwe natury, pośród 

takich rzeczy jak czaszki, puste kielichy, świece, lustra umieszczali klepsydry lub niejednokrotnie zegarki kieszonkowe5. 

Najczęściej w tego typu przedstawieniach pojawia się zegarek owalny z przywiązaną niebieską wstążką i osobno przymo-

cowanym na łańcuszku kluczykiem. 

W dalszej części będzie przytoczony przykład obrazu z 2 połowy XVI wieku, na którym konkretny strój będzie omówio-

ny w kontekście zegarka na błękitnej wstążce, trzymanej przez portretowaną postać w dłoni. W tym miejscu warto jednak 

zaznaczyć jeszcze jedną kwestię, a mianowicie przez prawie dwie epoki będzie w sztuce widoczny trend związany z modą 

na noszenie zegarków z przytwierdzoną właśnie niebieską wstążką. Z analizy obrazów z motywami wanitatywnymi wyni-

ka, że okres XVII wieku charakteryzował się ujednoliconym sposobem noszenia zegarków. Malowane przedmioty były jak 

najbardziej teraźniejsze dla artysty pragnącego przedstawić marność dóbr doczesnych swoich czasów, dlatego można by 

więc założyć, że w tamtym okresie najpopularniejszym sposobem noszenia zegarka było noszenie go na szyi, na niebieskiej 

wstążce. Porównanie kilku obrazów, na których pojawia się zegarek w tamtym okresie, zwraca uwagę, że praktycznie w każ-

dym przypadku jest do niego przymocowana wstążka w kolorze niebieskim.  

Jednak powracając do głównego wątku niniejszego tekstu, znaczącym determinantem sposobu noszenia zegarka była 

od XVII wieku (a nawet wcześniej) zmieniająca się moda. Prześledzenie najważniejszych zjawisk historii mody pozwoli do-

1 E. Szyller, Historia ubiorów, Warszawa 1967, s. 138-139; Obszerniej o tytułach publikowanych magazynów poświęconych modzie pisze 
M. Gutkowska-Rychlewska w Historii ubioru.
2 G. Cummins,  How the watch was worn. A Fashion for 500 Years, Woodbridge 2010, s. 15.
3 Pismo święte Starego i Nowego Testamentu, Poznań 1971, s.737.
4 J. A. Tomicka, Le Paysage an vanité dans  l’art. Graphique Européen XVIᵉ  - XVIIIᵉ  siècles. Pistes de  lecture  [w:] „Literatures classiques” nr 
56/2005, s. 187-197; J. Białostocki, Symbole i obrazy w świecie sztuki, Warszawa 1982, s.140.
5 J. Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2016, s.50-504.
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strzec, że przemiany w zakresie ubioru stanowiły główny wyznacznik sposobu noszenia zegarków poprzez stulecia. Moda 

miała wyraźny wpływ na to jak zegarek mocowano, przypinano, zawieszano lub zakładano na ubraniu i jakie materiały sto-

sowano, by tego dokonać. Formy naszyjników, pasków, taśm, łańcuszków, pektoralików, zapinek, brosz, châtelaines oraz 

w końcu dewizek, wynikały w dużej mierze z przemian w modzie, która stawiła wyzwanie dla pomysłowości i zmysłu este-

tycznego osób chcących podążać za modą. 

Analizując ryciny i obrazy z XVI wieku można zauważy, że niewielkich rozmiarów zegarki pojawiały się w formie, która 

mogła sugerować, że były noszone przez posiadaczy tych cennych przedmiotów. Z kolei z badań przeprowadzonych w 1954 

roku przez Enrica Morpurga, wynikałoby nawet, że zegarki kieszonkowe lub ich prototypy znano już w 1488 roku, a nawet 

wcześniej w Mediolanie6. 

Pomimo tego, to obraz autorstwa Tomaso D’Antonio 

Manzuoli (inaczej: Maso da San Friano, 1536 – 1571), naj-

prawdopodobniej przedstawiający Kosmę I  Medyceusza, 

jest uznawany za najstarsze przedstawienie, na którym 

pojawia się zegarek w formie noszonego naszyjnika. Obraz 

olejny na desce o wymiarach 117 x 92,1 x 3,5 cm namalo-

wany w  latach 1558 – 1560 obecnie jest przechowywany 

w zbiorach Muzeum Nauki w Londynie7. 

W  kilku słowach modę XVI stulecia, zdominowaną 

przez dwór hiszpański, można scharakteryzować w trzech 

punktach – po pierwsze: strój zakrywający zarówno męż-

czyzn jak i kobiety od stóp do głów, po drugie: ubiory uszyte 

z kosztownych materiałów i ozdobione wyszukanymi klej-

notami oraz po trzecie: linie ubiorów tworzące sztywne, 

idealnie gładkie, niezależne od budowy ciała, kompozycje 

kreacji8. 

Na obrazie Manzuoliego mężczyzna w  średnim wieku 

został sportretowany w  ciemnym, jednobarwnym stro-

ju charakterystycznym dla włoskiej mody męskiej już od 

początku XVI stulecia i  utrzymującej się nawet w  drugiej 

połowie, gdy styl ubioru narzucał bardzo konserwatywny, 

wręcz sztywny dwór hiszpański9. Portretowany jest ubrany 

w  czarny jubon o  wydłużonym kroju, z  baskinką poniżej 

bioder, zapinany na rząd guzików. Jedyną ozdobą stroju są 

kontrastowo białe wykończenia wokół rękawów i kołnierza 

oraz wąski czarny pas nabijany srebrnymi ozdobami. Trzy-

ma on w  prawej dłoni nieduży zegarek w  walcowatej, złotej oprawie. To co jest tu najbardziej interesujące, to niebieska 

wstążka przymocowana do niewielkiego koluszka znajdującego się na boku puzderka, służąca zapewne do zawieszania ze-

garka w postaci naszyjnika. Wstążka łączy oba swoje końce prostym supełkiem. Po bliższym przyjrzeniu się można dostrzec, 

że poza wstążką do obudowy zegarka jest przymocowany cieniutki srebrny łańcuszek, do którego przytwierdzony jest 

kluczyk (dawniej niezbędny element wyposażenia zegarka). Kluczyk wykonany najprawdopodobniej z  ciemnego metalu, 

może stali, ma ozdobny uchwyt w kształcie stylizowanego, odwróconego serca10. Błękitna wstążka po nałożeniu na szyję 

kontrastowała zapewne z ciemnym jubonem, nie będąc jednocześnie zbyt rzucającym się w oczy detalem. Jak to było już 

wcześniej wspomniane, tendencja noszenia czasomierzów na błękitnej wstążce okaże się długotrwała i  mocno ujedno-

licona. Na omawianym obrazie dodatkowo przykuwa uwagę złote puzderko kryjące mechanizm zegarka, być może jest to 

celowy zabieg mający podkreślać wartość czasomierza. Jakkolwiek znikoma ilość kosztownych dodatków jest tu zgodna 

z obowiązującą w 2 połowie XVI wieku we Włoszech modą na wzorowanie się na strojach hiszpańskich, z pominięciem szc-

zególnego zamiłowania mieszkańców Półwyspu Iberyjskiego do nadmiernego ozdabiania strojów11. 

Z kolei przykładem sposobu kobiecego noszenia zegarków, jest malowany na płótnie obraz olejny nieznanego artysty, 

przedstawiający kobietę w stroju renesansowym, który przechowywany jest w zbiorach Narodowej Galerii Portretu w Lon-

dynie. Dzieło datowane na około 1560 – 1570 przedstawia kobietę (przez niektórych utożsamianą z Marią Królową Szko-

6 L. Urešová, Zegary, Warszawa 1987, s. 189.
7 https://collection.sciencemuseum.org.uk/objects/co65188/man-holding-a-watch-oil-painting-portrait [z dnia 2017-09-28]
8 E. Szyller, Historia…, s.120.
9 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia ubiorów, Wrocław-Warszawa-Kraków 1968, s.316.
10 G. Cummins,  How the watch was worn. A fashion for 500 years, Sydney 2010, s. 9.
11 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s.357.

Rys.1. Tomaso D’Antonio Manzuoli (Maso da San Friano), Portret 
mężczyzny z zegarkiem, 1558 – 1560, obraz olejny na desce, Mu-

zeum Nauki w Londynie
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tów) w sukni w biało - czarnej kolorystyce, z szerokimi rękawami, koronkowymi mankietami i białą kryzą otulającą szyję 

właścicielki. Strój uzupełnia bogata biżuteria. Na gorsie sukni udrapowany jest ozdobnie złoty łańcuch, a  pośrodku tego 

malowniczo upiętego łańcucha na piersi kobiety, widoczny jest niewielki medalion, najprawdopodobniej kryjący zegarek. 

Drugim elementem jest złoty, ozdobny łańcuszek zapięty wokół wąskiej talii damy, z  jednym końcem znacznie dłuższym, 

wypuszczonym na przód sukni. Kobieta długi łańcuszek unosi nieznacznie w lewej dłoni, dzięki czemu widoczny jest drugi 

zegarek zawieszony na jego końcu12.

Sam sposób noszenia w podobnym stylu długich łańcuszków ze szlachetnych kruszców, był popularny już we wcześniej-

szych dziesięcioleciach i na niejednym portrecie dama prezentuje się w pięknej sukni ozdobionej kompletami takiej biżuterii. 

Na przykład na wielu portretach Elżbiety I królowej Anglii, czy Katarzyny de Medici (obraz z około 1555 roku nieznanego 

autora) lub Katarzyny z Lubomirskich Ostrogskiej na konterfekcie z 1597 roku przechowywanym w Muzeum Narodowym 

w Warszawie13. Jednak fakt, że na obu łańcuszkach zawieszony został zegarek, stanowi novum i zmienia znaczenie funk-

cji kobiecej biżuterii. Wynika z tego, że moda kobieca połowy XVI wieku preferowała noszenie nie jednego, a dwóch ze-

garków, pierwszego w formie wyszukanego naszyjnika oraz drugiego, zwieszonego przy swego rodzaju pasku otaczającym 

talię. Oba łańcuszki przedstawione na omawianym malowidle, wykonane są w taki sam sposób, tworząc komplet biżuterii 

uzupełniający kreację.

Pomimo dzieła z Narodowej Galerii Portretów w Londynie, należy przyjąć, że w latach 1580 – 1600 najpopularniejszym 

sposobem noszenia zegarków jaki się rozpowszechnił,  była forma naszyjników lub tak zwanych pektoralików, a głównym 

ośrodkiem ich wytwarzania była Norymberga. Owalny kształt jaki przybrały zegarki i który został spopularyzowany w Eu-

ropie, był nazywany „norymberskim jajkiem”. Na tle wszystkich innych miast europejskich w  wytwarzaniu zegarków wy-

różniały się przede wszystkim  ośrodki w Norymberdze i Augsburgu do ok. 1640 roku i we Francji oraz Anglii do lat 60 XVII 

w. Można chyba uznać, że owalny i wielościenny kształt poniekąd determinował sposób noszenia tego typu mechanizmu 

w najwygodniejszej formie, czyli w postaci naszyjnika na wstążce lub łańcuszku14.

Jednakże moda w XVII wieku w pewnym momencie wyzwala się spod dyktatu dworu hiszpańskiego i ulega przekształce-

niom, a wyraźnym wyznacznikiem zmian staje się odtąd Francja. Mężczyzna w tamtym okresie nosi luźniejszy strój w porów-

naniu z minioną epoką. Jasne barwy, duża ilość materiału, koronek, wstążek i kokardek nadają strojom męskim ciekawej linii 

i swoistej objętości. Ubiór składał się z tak wielu elementów, że każdy mniejszy dodatek tonął w powodzi fantazyjnie skrojo-

nego materiału. W takim stroju bardzo trudno byłoby dopatrzyć się biżuterii, zwłaszcza dewizki. W tych latach strój męski 

składał się z trzech zasadniczych części: pourpoint z baskiną (wamsu), spodni i płaszcza15. Nie ma bezpośrednich informacji 

odnośnie tego jak  w latach 1600 – 1699 mężczyźni nosili zegarki. Najprawdopodobniej była utrzymywana ciągle forma no-

szenia go w formie naszyjnika. Świadczyć mogą o tym obrazy typu vanitas omówione na początku niniejszego tekstu. 

U kobiet styl stroju również się rozluźnił, ale było to zjawisko zauważalne dopiero w połowie i w końcu XVII wieku. Do 

połowy stulecia suknia zyskuje sztywny zgeometryzowany, beczkowaty kształt, ze spódnicą uniesioną na wysokości bioder za 

pomocą specjalnego wałka. Na początku stulecia doszło jedynie do niewielkich zmian, ale przez niektórych uznawanych za ska-

rykaturyzowanie form ubiorów wcześniejszej epoki, czego odbicie można znaleźć na rysunku w satyryczny sposób ukazującym 

konstrukcję ówczesnego kobiecego stroju. Z drzeworytu z początku XVII wieku możemy wysnuć wnioski, że tendencja, by ko-

biety nosiły drobiazgi przymocowane na długim pasku, była ciągle powszechna. Pasek otacza talię kobiety pod wierzchnią suk-

nią, która ma z przodu rozcięcie na całej długości. Pomimo że na omawianym drzeworycie kobieta ma do paska przymocowaną 

torebkę, należy założyć, pamiętając o Portrecie nieznanej kobiety  z lat 1560 – 1570, że to był jeden z wariantów obowiązującej 

mody i zegarek prawdopodobnie również mógł być tam przymocowany, o ile właścicielkę było na to stać16.  

Interesującym aspektem przemian mody w tamtym okresie są edykty królewskie we Francji. Król Ludwik XIII (1601 – 

1643) kilkakrotnie edyktami zakazywał używania koronek sprowadzanych z Włoch i pasmanterii, w której wykorzystywano 

nici metalowe, wydawał rozporządzenia zakazu używania koronek nicianych i złotych oraz kosztownych tkanin zagranicz-

nych, ponadto naciskał na ograniczenie kosztowności i przepychu strojów oraz dodatków, w tym biżuterii. Nie wpłynęło to 

wprawdzie realnie na modę i sale balowe wypełniały się damami w strojach zdobionych włoskimi koronkami i usztywnianą 

pasmanterią. Nawet mimo tego, że Abraham Bosse w odpowiedzi na królewskie rozporządzenia stworzył wzornik z ryci-

nami strojów pozbawionych wskazanych elementów (Le Jardin de  la noblesse françoise dans  lequel ce peut ceuillir  leur ma-
niere de vettemens). Ryciny tam zamieszczone, dzięki skrupulatności artysty, informują jak sobie wyobrażano skromniejszy 

strój, w którym mimo wszystko nie rezygnowano z takich detali jak zawieszona na pasku sakiewka, torebka lub zegarek17. 

Wynika z tego, że zegarek, chociaż był wskaźnikiem dobrobytu, nie należał do tych elementów ubioru, które w myśl edyktów 

12 https://www.npg.org.uk/whatson/display/2011/imagined-lives-portraits-of-unknown-people/imagined-lives-competition [z  dnia 
2017-09-28]
13 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s.314,329.
14 H. R. D’Allemagne, Les Accessoires du Costume et du Mobilier, t. II, Paryż 1923, s. 256.
15 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s.440.
16 M. Boehn v., Die Mode. Menschen und  Moden im XVII Jahrhundert, Monachium 1920;  E.Szyller, Historia…, s. 138-139.
17 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s. 441, 437, 447. 
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o oszczędności miałyby zniknąć z kreacji. Wręcz przeciwnie, ten dodatek pozostał, a jedynie ewoluowała w jakimś stopniu 

forma jego noszenia, dostosowując się do zmieniających się fasonów.

Godnym również uwagi jest trend z  lat 30 XVII wieku, kiedy pojawił się krój sukni dwudzielnej, z  czasem nazywanej 

a la modé, która w górnej części przypominała męski strój, a w dolnej kobiecy. Szczególnie dobrze taki typ ubioru przyjął 

się w  kręgach mieszczańskich jako wygodne i  praktyczne rozwiązanie. W  rycinach prezentujących kroje takich dwuczę-

ściowych strojów kobiecych, woreczek, sakiewka lub zegarek zdają się być nieodłącznym elementem zawieszonym u paska 

i wyłożonym na spódnicę. Jedna z francuskich rycin z tego okresu prezentuje dwuczęściową suknię z podwyższonym sta-

nem, opasaną w górnej części paskiem. Na prawym z boków widoczny jest dużych rozmiarów zegarek. Jest on umocowany 

na krótkim łańcuszku, bądź prostej wstążce i jest bardzo wyrazisty na tle alamody obszytej koronkami. Oprócz zegarka, na 

dłuższym łańcuszku u paska, kobieta ma zawieszoną jeszcze swego rodzaju sakiewkę lub niewielką, skórzaną szkatułkę18.

Wraz z  objęciem władzy przez Ludwika XIV, tak zwa-

nego Le Roi Soleil (Króla Słońce), moda zaczęła zmierzać ku 

swobodniejszym formom, dzięki czemu również kobiecy 

ubiór rozluźnił się, by podkreślać naturalność kobiecej syl-

wetki19. Około 1660 roku ustalił się odmienny sposób no-

szenia zegarków, wynikający ze zmieniających się trendów, 

które wpłynęły na przekształcanie kształtu zegarków, 

a co za tym idzie, sposobów ich mocowania przy odzieży20. 

Stroje stały się zwiastunami mody następnego stulecia, jak 

również stylu noszenia zegarków.

Z  kolei znikoma ilość informacji o  noszeniu zegarków 

i brak w zbiorach eksponatów z okresu XVII wieku, które by 

to potwierdzały, nie świadczy o tym, że w Polsce nie pano-

wała moda na noszenie zegarków przy sobie. 

Przynajmniej dwa źródła pozwalają przypuszczać jak 

popularne i częste były zegarki noszone na łańcuszku w for-

mie naszyjników. Pierwszym jest testament krakowskiego 

zegarmistrza Pawła Degena z  roku 1636. We fragmentach 

opisujących spuściznę zmarłego, wymieniono kilkanaście ze-

garków z łańcuszkami przeznaczonych do noszenia na szyi21. 

Drugi dokument to statut poznańskich rzemieślników ce-

chowych z roku 1655, który podaje jako jedno z zadań, które 

miał wykonać czeladnik starający się o tytuł mistrza, właśnie 

przygotowanie projektu zegarka noszonego, pektorału z łań-

cuszkiem22. Skoro już na etapie przygotowania się do zawodu 

zegarmistrza czeladnik musiał znać się na wykonywaniu ze-

garków dostosowanych do noszenia, widocznie był to przedmiot często zamawiany przez klientów. Poza świadectwem popu-

larności tego typu zegarków, fragment poznańskiego statutu informuje, że zarówno zegarek z mechanizmem, jak i łańcuszek, 

były wykonywane na początku przez samego zegarmistrza i stanowiły swego rodzaju komplet, więc zapewne współgrały ze 

sobą również stylistycznie. 

Pierwsze zachowane zegarki polskie pochodzą z lat 80 XVII wieku z Wrocławia i są związane z warsztatem zegarmistrza 

Michała Wagnera. Jednak nie ma żadnych wzmianek w jaki sposób były one noszone przez ówczesnych właścicieli23. 

Moda polska okresu XVII wieku, zwłaszcza od lat 30, znacznie się zmienia w  porównaniu z  modą Anglii, Francji lub 

Włoch. Na proces tych przemian znaczący wpływ miała legenda głosząca sarmacką genezę narodu i szlacheckiego państwa 

polskiego. Szlachcice polscy utożsamiający się z  legendarnym ludem, zaczęli preferować ubiory inspirowane wschodnimi 

krojami i  tkaninami, które wyróżniały ich na dworach europejskich i  były tam doceniane jako oryginalne i  niesamowicie 

bogate. Złote lub czerwone żupany i delie z futrzanym kołnierzem, były czymś zupełnie odmiennym niż moda dworów za-

chodnich. Z  kolei moda kobieca w  tym samym czasie umiejętnie łączyła elementy rodzime z  tendencjami mody zachod-

niej. W swoisty sposób harmonizowały się kreacje składające się z sukni na fortugale ze sztywnym stanikiem, z rańtuchem, 

18 Ibidem, s.448-451.
19 Ibidem s. 439.
20 L. Urešová, Zegary, s. 210.
21 W. Siedlecka, Polskie zegary, Wrocław 1985, s. 83.
22 J. Samek, Polskie rzemiosło artystyczne – czasy nowożytne, Warszawa 1984, s.124. 
23 W. Siedlecka, Polskie…, s. 115.

Rys.2. Dwuczęściowa suknia à la mode, z obszyciami z koronki i ze-
garkiem przymocowanym do paska, wzór z 1629 roku, według: M. 
Gutkowska-Rychlewska,  Historia ubiorów, Wrocław 1968, s. 451
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czepcem lub futrzanym kołpakiem24. Brak jednak w ikonografii tego okresu bezsprzecznych przykładów połączenia strojów 

typowo polskich z formami noszenia zegarka. Kwestią otwartą jest grafika wg. portretu Andrzeja Boboli zmarłego w 1629 r., 

przedstawiająca szlachcica w żupanie, który na szyi ma zawieszony łańcuch z medalionem lub zegarkiem. Natomiast w przy-

padku kobiecego ubioru Portret szlachcianki z lat 1640 – 1645 ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, prezentującej 

się w  wyważonej alamodzie z  koronkowymi detalami, skłania do zastanowienia czy złoty naszyjnik składający się z  kilku 

łańcuszków na szyi kobiety nie jest przypadkiem sposobem noszenia zegarka25. 

Warto w tym miejscu wspomnieć o pektoraliku – formie zegarka wykształconej w tym samym czasie, noszonej na łań-

cuszku na piersi w obudowie w kształcie krzyża. Ten typ na samym początku tak zwanych „montres d’abesse”, był noszony 

wyłącznie przez osoby duchowne jako praktyczne uzupełnienie stroju, współgrające z godnością osoby26. Pierwsze polskie 

zegarki przeznaczone do noszenia znamy tylko z przekazów archiwalnych, a co za tym idzie również nie wiemy zbyt wiele 

o sposobach w jaki je noszono lub mocowano do odzieży27. Jednym z najstarszych zabytków polskich tego typu, znanym ty-

lko z zapisów, jest pektoralik po benedyktynkach lwowskich z 1592 roku, który znajdował się w zbiorach Czartoryskich do II 

wojny światowej. Niestety nigdzie nie ma wzmianki w jaki sposób przeorysza lwowskich benedyktynek nosiła ten klejnocik 

wykonany ze złota i kryształu górskiego, można jedynie przypuszczać, że zawieszony był na złotym łańcuszku i stanowił 

ozdobę w formie naszyjnika28. 

Sama nazwa tego typu zegarków z  łańcuszkiem, jak 

podaje Encyklopedia  staropolska Glogera, wywodzi się od 

łacińskiego pectus – pierś i pectoralis – piersiowy i  odnosi 

się właśnie do sposobu noszenia zegarka na piersi. Gloger 

przytacza słowa Solskiego z  XVII wieku, który informo-

wał, że pektoralik należy dwa razy nakręcać29. Dzięki temu 

przytoczonemu cytatowi ze znacznie późniejszej Encyk-
lopedii…, można założyć, iż nazwa pektorał, czy też pekto-

ralik, w  pewnym momencie XVII wieku w  Polsce zaczęła 

obejmować wszystkie zegarki noszone na szyi na łańcuszku, 

bowiem stały się one również popularnym dodatkiem stro-

jów świeckich.

Kolejną epokę charakteryzuje styl późnego baroku, 

następnie rozkwit rokoko. Dzieła tamtego okresu koja-

rzą się z  sensualistycznym, fakturalnym, iluzjonistycznym, 

a później również sielankowym i lekkim malarstwem Jeana 

Antoine’a  Watteau (1684 – 1721) oraz François Bouchera 

(1703 – 1770). Artyści ci w  sposób sztandarowy charak-

teryzowali stylistykę epoki, oddając jej koloryt i  swoistą 

atmosferę30. Zresztą drugi z wymienionych twórców, poza 

tym że był wybitnym malarzem, zajmował się jubilerstwem 

i  projektował też między innymi łańcuszki do mocowania 

zegarka przy ubraniu oraz innych drobiazgów31.

Kreacje kobiet, zwłaszcza spódnice, na powrót zyskują na 

objętości, stają się niesamowicie obszerne, wyszukane i po-

mysłowe dzięki stosowaniu stelaży. Dodatkowo coraz więk-

szą popularnością cieszą się bogate zdobienia, falbany oraz 

kokardy w znacznej ilości pokrywające materiał sukni. Rów-

nież męski strój tego okresu był wyszukany i nie brakowało 

w nim koronek i kokard. Pomimo że w XVII wieku pojawiło 

się tyle edyktów królewskich zakazujących wykorzystywa-

nie w  strojach drogocennych materii i  koronek, stroje na-

stępnej epoki stały się odzwierciedleniem wybujałych, skom-

24 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s. 499-541.
25 Ibidem, s. 515, 537.
26 W. Siedlecka, Polskie…, s. 82.
27 J. Samek, Polskie rzemiosło…, s. 123. 
28 W. Siedlecka, Polskie…, s. 82.
29 Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana, Warszawa 1972, s. 334. 
30 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. K. Kubalskiej-Sulkiewicz, Warszawa 2002, s. 32-33.
31 G. Cummins,  How the watch…, s. 65.

Rys.3. Polonaise z wzorzystym brzegiem, długimi rękawami i kami-
zelką, widoczne wisiorki od zegarków, według: M. Gutkowska-Ry-

chlewska,  Historia ubiorów, Wrocław 1968, s. 623. 
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plikowanych linii i kompozycji sztuki okresu baroku i rokoko32. W odniesieniu do mody kobiecej drugiej połowy XVII wieku 

oraz wieku XVIII, zauważyć można oprócz łańcuszków służących do noszenia zegarków, bardzo rozpowszechnioną modę na 

zapięcia, które Genevieve Cummins oraz wielu innych badaczy będzie utożsamiać z châtelaine, pomimo że nazwa ta pojawiła 

się znacznie później, a sama idea towarzyszyła strojom kobiecym już od średniowiecza. Powrót do châtelaine łączyć można 

z pojawiającą się we Francji modą wśród dam na noszenie zegarka na sukni z szeroką spódnicą, przypiętego na wysokości talii. 

Lecz nie obejmowało to raczej strojów szczególnie lubianych przez francuskie elegantki, tak zwanych deshabillé, gdyż krój tej 

sukni zakładał uszycie jej z jednolitej materii bez odcinania na linii stanu. Modnym i w dobrym guście było noszenie zegarka na 

widoku przez damy, więc odpowiednie do tego były takie typy strojów jak robe à la françoise o szerokiej spódnicy wsparty na 

panier i w końcu wieku stroje typu polonaise wsparte na rogówkach panier lub caraco wywodzące się od stroju mieszczańskiego33. 

Oprócz zegarka kobiety chyba od zawsze nosiły przy sobie wiele niezbędnych przedmiotów, które z  czasem zaczęły 

przypinać do châtelaine. Funkcję kieszeni spełniały głównie sakiewki, później torebki, jednak już na przełomie XVII i XVIII 

w. najpopularniejszą formą przechowywania potrzebnych drobiazgów były przede wszystkim duże, płócienne kieszenie 

przywiązywane pod wierzchnią spódnicą34. Jednak czy to nie wystarczało kobietom, czy w dobrym tonie było, by niektóre 

z tych drobiazgów były cały czas widoczne dla osób postronnych, a dzięki châtelaine doczepianej do paska sukni, ułatwione 

było przywieszanie flakoników na perfumy, lusterek, nożyczek czy naparstków, które wiele mówiły o właścicielce tego typu 

biżuterii, podkreślały jej kobiecość i zalety jako pracowitej pani domu35.

Moda damska w kwestii noszenia zegarków zasadniczo różniła się od męskiej w tym okresie. Na początku epoki kobie-

ty ciągle nosiły zegarki na widoku, z kolei mężczyźni skryli ten cenny przedmiot w kieszeni. Różnica wynikała z obowiązu-

jących krojów męskich kamizelek i justaucorps. Moda nakazywała by mężczyźni nosili długie kamizele sięgające do kolan 

lub połowy uda i takie okrycia wierzchnie. Najprawdopodobniej nie noszono już zegarków na szyi, gdyż wams zapinany 

pod samą szyję zastąpiła batystowa chustka zakończona marszczonym, koronkowym żabotem. Naturalną koleją rzeczy, 

odkąd rozpowszechniła się taka moda, zegarek znalazł się w  męskiej kieszeni i  pozostawał niewidoczny. Dopiero pod 

koniec XVIII wieku, gdy długie justaucorps zastąpił habit, moda męska zrobiła  jakby zwrot ku uproszczeniu form, kami-

zela zaczęła się stopniowo skracać z przodu, a habit zyskał krój, który odsłaniał zarówno gors kamizeli jak i przód spodni. 

W końcu XVIII wieku kamizela osiągnęła już taką długość, że widoczne były spodnie sięgające, aż do talii36. W spodniach 

była wszyta specjalna kieszonka (po angielsku nazywana fob, prawdopodobnie słowo wywodzące się od niemieckiego 

fobke – czyli kieszonka na zegarek; fob chains – łańcuszek do kieszonki na zegarek), przeważnie z prawej strony, w której 

trzymano chronometr. Od momentu odsłonięcia przodu spodni stała się ona widoczna i pojawiła się moda na trzymanie 

zegarka w  kieszeni, ale wypuszczania na wierzch przymocowanej do niej wstążki, łańcuszka lub taśmy. XVIII wiek to 

dekoracyjne łańcuszki z przypiętymi breloczkami, których ilość z czasem wzrastała, sprawiając, że noszący je mężczyzna 

był nie tylko widziany, ale i słyszany, gdyż breloczki w charakterystyczny sposób podzwaniały, uderzając o siebie, co było 

wyrazem bycia na bieżąco w kwestiach mody37

Dzięki coraz większej popularności pism, magazynów poświęconych modzie, można zauważyć, że w tym okresie żurnale 

rozpisują się nawet nad najdrobniejszymi elementami ubioru, w  tym nad sposobami noszenia zegarka. Pod koniec XVIII 

wieku członkowie socjety chcący podążać za najnowszymi nowinkami w modzie, zaczęli nosić po dwie dewizki, tak by były 

one widoczne. Jak podaje Le Magasin des Modes nouvelles z 30 czerwca 1787 do „suprȇme bon ton” należało by elegancka 

kobieta i elegancki mężczyzna nosili châtelaine i drugą ozdobę bądź łańcuszek ze złota i szlifowanej stali (bardzo modnej 

w  tamtym okresie nawet pośród najzamożniejszych kręgów). Pojawienie się tej „nowinki” wpłynęła znacząco na zmianę 

kroju męskich spodni – w przedniej części spodni odtąd wszywano dwie małe kieszonki, które umożliwiały noszenie dwóch 

zegarków38. W momencie gdy pojawiła się moda na noszenie dwóch zegarków, pojawiły się też różnorodne warianty spo-

sobu ich noszenia. Na samym początku miały to być dwa identyczne łańcuszki. Później przeważyła tendencja eksponowania 

jednego zegarka, a na drugim boku zawieszki w kształcie zamkniętej koperty zegarka tzw. fousse montre. Na samym końcu 

można było zaobserwować ciekawą modę na noszenie dwóch odmiennych łańcuszków, przeważnie o różnej długości, wzor-

nictwem odwołujących się do stylu maccaroni. Przykładem tego sposobu noszenia łańcuszków do zegarków jest obecnie 

przechowywany w Narodowym Muzeum w Sztokholmie obraz Adolfa Ulrika Wertmüllera przedstawiający Marię Antoninę 

spacerującą z dwójką swoich dzieci po parku z roku 178539. 

32 E. Szyller, Historia…, s. 154-162.
33 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s. 585-604, 618-625.
34 G. Cummins,  How the watch…, s. 22.
35 J. R. Kowalska, Sakiewki, „pończochy”, kopertówki. Co nam mówi damska torebka [w:] „Autoportret” nr 1/2005; A. Blonka, Damska torebka 
jako element stroju, dzieło sztuki oraz świadectwo minionych czasów. Narodziny i rozwój damskiej torebki w XIX wieku [w:] Ciało, strój, biżuteria 
w kontekście przemian kulturowych, społecznych i politycznych XIX wieku, Lublin 2015, s. 261-271; Szerzej o genezie i problematyce châte-
laines patrz. G. Cummins, N. Taunton, Chatelaines, Sydney 1994.
36 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s. 578-584, 605-617.
37 G. Cummins,  How the watch…, s. 38.
38 H. R. D’Allemagne, Les Accessoiress…, s. 261, 70-73.
39 G. Cummins,  How the watch…, s. 30, 35
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Wraz z pojawieniem się mody na noszenie zegarka, łań-

cuszek lub châtelaine zaczęły być niezbędnym elementem 

pozwalającym uzupełniać strój o  piękny dodatek, który 

był zdobiony według obowiązujących gustów. Projektanci 

i  jubilerzy czerpali z  ornamentyki modnej w  tym okresie. 

Szczególnie dobrze przyjął się we wzornictwie rokokowy 

motyw rocaille o  fantazyjnej, asymetrycznej formie, imitu-

jący stylizowany kształt muszli40.

Odrębnym zagadnieniem mody XVIII wieku jest ma-

niera polska, gdzie walczyły ze sobą stroje zachodniego 

arystokraty z  ubiorem narodowym polskim. Ten pierwszy 

został już omówiony powyżej. Natomiast strój polskiego 

szlachcica manifestujący jego legendarne sarmackie po-

chodzenie, kształtował się już w  XVII wieku dzięki inspi-

racjom ubiorem wschodnim, barwnym i  wyróżniającym. 

Wspaniałym źródłem informacji o sposobach noszenia ze-

garka za panowania Augusta III, czyli w latach 1733 – 1763 

są relacje pamiętnikarza Jędrzeja Kitowicza (1728 – 1804). 

Opisując modę polską tamtej doby zaznaczał, że zegarek 

wraz z  łańcuszkiem stanowi jeden z  elementów biżute-

rii, która w  sposób odpowiedni zdobi strój szlachcica. Ale 

również na samym początku w  latach 30 i 40 XVIII wieku 

posiadali je tylko wielcy panowie i dopiero z biegiem lat za-

gościły czasomierze w kieszeniach mieszczan i urzędników. 

Z  początku nie noszono ich na widoku i  przypięte miały 

tylko taśmy lub wstążki, służące do łatwiejszego uchwy-

cenia zegarka w kieszeni. Kitowicz precyzyjnie opisuje, że 

w żupanie po prawej stronie była wszyta osobna kieszonka, 

specjalnie przeznaczona na zegarek. Jakby dla zaznaczenia 

kontrastu autor wskazuje, że Niemcy lub Polacy, którzy ule-

gli zagranicznej modzie i nosili spodnie w tym okresie, cho-

wali zegarek w  kieszonce z  przodu spodni, pozostawiając 

na wierzchu dobrze widoczną dewizkę, łańcuszek, czy też 

taśmę przymocowaną do zegarka41. Informacja ta potwi-

erdza wcześniejszy opis mody XVIII – wiecznej we Francji, 

czy też Niemczech oraz zaobserwowany na rycinach i ob-

razach sposób noszenia łańcuszków z zegarkami. Z czasem 

wśród Polaków również zapanowała moda na prezentow-

anie łańcuszków od dewizek, dlatego zegarek zaczęli nosić 

za kontuszem, z przodu wypuszczając łańcuszek z przycz-

epionymi różnorodnymi zawieszkami i  ozdobami na pas, 

opasujący kontusz42. W dalszym opisie pamiętnikarz wspo-

mina, że kolejnym popularnym nakazem mody było nosić 

zegarek w kieszonce żupana pod kontuszem. Jednak łańcuszek wykonany z metalu, wyłożony na delikatny materiał, nieraz 

go niszczył, dlatego ze względów praktycznych zegarek zaczęto nosić w  kieszeni spodni, które weszły do mody polskiej 

wypierając charakterystyczne „buksy”.  

Co do kobiecego stroju Kitowicz ograniczył się do wzmianki, że kobiety nosiły zegarek na wierzchu odzienia, przypięty 

do paska za pomocą podłużnej klamry zapewne typu châtelaine43. Od tego momentu moda, poza oczywistymi momentami 

demonstrowania polskości, czerpała z  francuskich żurnali jak i  z  trendów w  pozostałych krajach. Wspomnienia z  okresu 

panowania króla Augusta III pozwalają przypuszczać, że sposób noszenia dewizek był znacznie bardziej nastawiony na zmi-

40 Słownik terminologiczny…, s. 350.
41 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, Warszawa 1985, s.256-257, 290-291.
42 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s. 656, tab V…..
43 J. Kitowicz, Opis obyczajów…, s. 290-291; A. Piskorz, Słów kilka o chatelaines, dewizkach, Portrecie Marii Pusłowskiej i modzie [w:] „OPUS-
CULA MUSEALIA”, nr 23, 2015, s. 176. M. Gutkowska, Historia…, s. 536.

Rys.4. Paryski elegant z Palais Royal – Journal de Luxus und der Mo-
den 1787, nr 8, według: A. Banach, O modzie XIX wieku, Warszawa 

1957, s. 148
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any na terenie Polski, gdzie kanony mody dzieliły elegantów 

w niektórych okresach na przeciwstawne obozy – zwolen-

ników stroju polskiego i entuzjastów nowinek z francuskich 

i niemieckich salonów.

Z  kolei początek XIX wieku to rozprzestrzeniająca się 

z  Francji moda empire, w  Polsce zwana również modą ce-

sarstwa. Empire był ostatnią fazą klasycyzmu, związaną 

przede wszystkim z panowaniem Napoleona. Moda w tym 

okresie dokonuje zwrotu o 180 stopni w porównaniu z po-

przednią epoką, tak jakby celowo chciała odciąć się od 

wszystkiego, co charakteryzowało rządy królewskiej dyna-

stii Burbonów, czyli poniekąd wynikało również z  sytuacji 

na francuskiej arenie politycznej44.

Strój kobiecy traci na objętości, usunięte zostały 

wszystkie stelaże, by móc uzyskać efekt zwiewności i  lek-

kości. Suknia zyskuje smukły krój, stosowane materiały 

stają się cieńsze i delikatniejsze. W krojach sukien i wybo-

rze dodatków, a  nawet układaniu fryzur kobiety, inspiro-

wano się kulturą i  sztuką starożytnej Grecji i  Rzymu, a  po 

wyprawie Napoleona do Egiptu, zapoczątkowano modę 

na wykorzystywanie elementów związanych z  kulturą fa-

raonów znad Nilu. Najbardziej znacząca zmiana dotyczyła 

kroju sukien, teraz obowiązywał strój z  głęboko wciętym 

dekoltem, krótkimi rękawkami i linią talii uniesioną prawie 

pod sam biust45. Razem z  talią kobiety „wędruje” również 

zegarek. Châtelaine zostaje wyparta przez misternie 

wykonane łańcuszki zdobione kamieniami, które kobiety 

z  jednej strony zapinają do paska za pomocą specjalnego 

haczyka, a  drugi koniec, na którym był przypięty zegarek, 

owijają lub zakładają za pasek, przez co większa część 

łańcuszka układa się poziomo w poprzek talii damy46. Jako 

ciekawostkę można tutaj przytoczyć, że żurnale w  tam-

tym okresie proponowały również dla kobiet zegarek na 

jubilerskiej bransoletce zapięty wysoko na przedramieniu. 

Miejsce w  jakim noszono te bransoletki było możliwe ty-

lko dzięki krótkim rękawkom tak charakterystycznym dla 

mody empire. Ten sposób noszenia nie dotyczył mężczyzn, 

gdyż kojarzył się ze zniewieścieniem, a  tak mężczyźni nie 

chcieli być postrzegani47. 

Z  kolei męski strój po najbardziej radykalnej przemianie 

na przełomie stuleci, przez cały XIX wiek tak naprawdę będzie 

zmieniał się wolniej i  w  mniej widoczny sposób. Strój męski 

składał się z  prostego fraka, krótkiej kamizelki, okrągłego 

kapelusza oraz coraz bardziej lubianych przez panów długich 

spodni. W spodniach ciągle była wszyta kieszonka, przezna-

czona już tradycyjnie na zegarek, pozostawiając na wido-

ku tasiemki, wstążki (bardzo często koloru czerwonego)48 

i łańcuszki ozdobione różnymi zawieszkami i breloczkami49. 

Styl empire oddziaływał nie tylko na ubiór, ale również 

na wzornictwo oraz wystrój wnętrz. Także sposób zdobie-

44 Słownik terminologiczny…, s. 102.
45 A. Banach, O modzie XIX wieku, Warszawa 1957, S.191-212.
46 G. Cummins,  How the watch…s. 45.
47 H. Vevér, La bijouterie françoise au XIXᵉ siècle 1800-1900, Paryż 1906-1908, s.17, 38. 
48 G. Cummins,  How the watch…s. 42.
49 A. Banach, O modzie…, S.200-205; H. Vevér, La bijouterie…, s. 102.

Rys.6. Artysta nieznany, Portret Michała Tarnowskiego, ok. 1720 r. 
według: M. Gutkowska-Rychlewska,  Historia ubiorów, Wrocław 

1968, s. 656

Rys.5. Ubiór paryskiego eleganta do jazdy konnej ok. 1814 r. z 
widocznymi breloczkami przy fob chain, Incroyable, według: M. 

Gutkowska-Rychlewska,  Historia ubiorów, Wrocław 1968, s. 718
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nia łańcuszków i dewizek noszonych przez damy i mężczyzn był pod silnym wpływem stylu cesarstwa. Najbardziej charakte-

rystycznymi ornamentami tego okresu były między innymi inicjał “N” w wieńcu laurowym, pszczoły, gwiazdy, orły cesarskie 

z festonami. Niezwykle popularne były ornamenty inspirowane starożytnym Egiptem np. sfinksy. Ponadto bardzo często 

pojawiał się motyw rzymskiej kariatydy, pilastru ze złoconą głowicą oraz łabędzia50.

W następnych dziesięcioleciach do znaczących zmian w modzie doszło w latach 30 XIX wieku, czyli w okresie późnego 

romantyzmu, który istniał jednocześnie ze stylem kojarzonym z kręgami mieszczańskimi tzw. biedermaierem. Wtedy też wy-

kształciło się nazewnictwo wspomnianej już châtelain. W  roku 1828 pojawiła się ta nazwa odnośnie ozdobnych zapięć, które 

kobiety nosiły u paska i przypinały do nich zegarki. Samo określenie miało tworzyć romantyczne wyobrażenie pani na zamku51.

Lata 30 charakteryzują się tym, że talia kobiet „powraca” na właściwe miejsce, lecz najbardziej charakterystyczną cechą 

tego dziesięciolecia był krój bufiastych rękawów, tak szerokich, że aż nazwanych tzw. baranimi udami. Wkracza wtedy na 

salony moda noszenia zegarka na bardzo długim łańcuszku zwieszonym na szyi, udrapowanym dekoracyjnie i dość szeroko 

na ramionach. Ze względu na to, że łańcuszek był bardzo długi, zegarek zawieszony na jego końcu kobieta wsuwała za pa-

sek w talii52. W anglojęzycznych publikacjach tego typu łańcuszek do zegarka jest określany nazwą guard chain (w kolekcji 

Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej znajdują się dwa łańcuszki tego typu oba zdobione niewielkimi pojedynczymi 

klejnotami z kamieniami rubinu nr MRZL.HT.475 i MRZL.HT.476)53.
Dla mody męskiej cały XIX wiek to w pewnym stopniu doskonalenie się formy stroju eleganckiego dżentelmena, ubioru 

składającego się z  białej koszuli, kamizelki, surduta i  spodni, który w  poszczególnych dziesięcioleciach przeobrażał się, nie 

zmieniając zasadniczo całego wyglądu. W  kwestii noszenia zegarków kieszonkowych największy przełom nastąpił w  roku 

1849, bo tę datę uznaje się za moment, gdy zostały wprowadzone łańcuszki do zegarków, noszone w sposób jaki współcze-

50 E. Rettelbusch, Podręcznik stylów. Ornamentyka, meble, architektura wnętrz od najdawniejszych czasów do secesji: 1483 rysunki na 298 
planszach, Warszawa 2013, s. 254-259.
51  G. Cummins,  How the watch…, s. 21-22;  patrz. G. Cummins, N. Taunton, Chatelaines, Sydney 1994.
52 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s.746-751; H. Vevér, La bijouterie…, s. 129.
53 G. Cummins,  How the watch…, s. 45, 95.

Rys.7. Modne suknie z 1 poł. XIX w. prezentujące sposób noszenia guard chains, według: G. Cummins,  How the watch was worn. A fashion 
for 500 years, Sydney 2010, s. 59
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śnie najbardziej kojarzy się z  dewizkami. Modę zainicjował 

Albert, książęcy małżonek królowej Wiktorii, który miał 

wystąpić publicznie w Birmingham z dewizką z jednej strony 

przypiętą do dziurki od guzika, a drugim końcem chowającą 

się w kieszonce kamizelki, gdzie był przypięty zegarek. Stąd 

też w krajach anglosaskich przyjęła się nazwa tego typu za-

pięć od imienia księcia. Z kolei ze względu na to, że wielkim 

miłośnikiem tego typu zapięcia dewizki był Charles Dickens, 

w Ameryce nazwano je „Dickens”54. 

Jednak nie oznaczało to, że moda męska przestała się 

rozwijać. Być może w tym okresie mężczyźni z jeszcze więk-

szą starannością zaczęli dobierać dodatki. Sam typ dewiz-

ki „Albert” pojawiał się w kilku różnych opcjach, będących 

zapewne wyrazem oryginalności i fantazji panów żyjących 

w  2 połowie XIX wieku. Żurnale wtedy już publikowane 

w  bardzo dużej liczbie, w  rubrykach dla panów też ciągle 

podkreślały najmniejsze niuanse i zmiany w trendach zwią-

zanych z dewizkami55. Poza tym nie pozostawano przy jed-

nym sposobie zapięcia dewizki. Mężczyźni by urozmaicić 

strój, preferowali nieraz skomplikowane sposoby, np. 

zapięcia jednego końca dewizki o guzik kamizelki następnie 

przewleczenie łańcuszka jeszcze przez jedną dziurkę, tak 

by zanim wylądował z zegarkiem w kieszonce, przeciął pod 

różnymi kątami przód kamizelki56.

Kilka lat później, czyli praktycznie już w  połowie wie-

ku, również kobiety zaczęły nosić dewizki na boku imitując 

w jakimś stopniu męski sposób noszenia dewizki. Czas ten 

w  krajach anglosaskich określany jest epoką wiktoriańską na cześć rządów królowej Wiktorii. Powszechnie zapanowała 

moda na obszerne spódnice na stelażu tzw. krynoliny, a w latach 70 i 80 każda szanująca się dama posiadała kreację z wy-

datną z tyłu spódnicą, którą określano mianem turniury57. 

Kobiety do sukni z krynoliną nosiły zegarek najczęściej w postaci naszyjnika lub tak jak mężczyźni na wysokości talii, na 

prawym boku. Sposób noszenia dewizki, w momencie gdy krynolina została wyparta przez suknię z turniurą, w tym przy-

padku nie zmienił się i kobiety preferowały noszenie zegarka na łańcuszku na szyi, bądź – jeśli kreacja miała guziki – z przo-

du (co w sukniach z turniurą było nawet bardziej powszechnym trendem), przypiętą do guzika i ułożoną na prawym boku. 

Damy mogły sobie pozwolić na taki sposób upinania dewizek, gdyż kreacje w drugiej połowie XIX wieku bardzo często miały 

w górnej części rząd guziczków, który umożliwiał przymocowanie jednego końca łańcuszka do ubrania, a drugiego, wraz 

z zegarkiem, włożenie za pasek, ewentualnie schowanie do kieszonki, która w tym celu została naszyta na suknię58.

Z kolei w latach przełomu wieku, gdy pojawił się styl secesyjny, kolejny raz kobiety powróciły sentymentalnie do typu 

zapięcia châtelaines. W tym momencie moda zrobiła się odrobinę swobodniejsza, by dostosować się do nurtu secesji, któ-

ry również figurę kobiety widział przez pryzmat giętych, falistych linii. Spódnica naturalnie podkreślała sylwetkę kobiety, 

jednocześnie uwydatniając niezwykle smukłą talię. Moda na taki kształt damskiej figury była nawet chętnie eksponowana 

przez noszenie łańcuszka opasującego talię w formie paska, do którego były przymocowane różne niezbędne praktyczne 

drobiazgi, w tym zegarek59.

Poza tym można uznać, że prawie przez całe stulecie ornamentyka wykorzystywana do zdobienia dewizek, była czerpana 

z minionych epok. Dzięki zafascynowaniu przeszłymi czasami zaczęto również czerpać z ich dorobku artystycznego, wykorzy-

stując we wzornictwie, zdobnictwie, ornamenty sprzed wieków. W połowie XIX wieku będzie można pośród projektowanych 

wtedy mebli, wznoszonych budowli, czy tworzonej biżuterii zauważyć wpływy antyczne, gotyckie, renesansowe, barokowe, 

na przykład przy stosowaniu w zdobieniach dewizek ornamentu palmety, meandru, arabeski czy festonów (przykładami in-

spiracji minionymi stylami są dewizki z kolekcji Muzeum Regionalnego Ziemi Limanowskiej m. in. dewizka o nr MRZL.HT.422 

54 Ibidem, s. 134. 
55 „Tygodnik Mód  i Nowości Dotyczących Gospodarstwa Domowego”, 15/1862, s. 8 [dostęp z dnia: 2017-07-11] ebouw.uw.edu.pl/dlibra/
doccontent?id=148668
56 „Moda i Sport”, 2/1903, s.13. [dostęp z dnia: 2017-07-11] ebouw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=148668
57 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…,s. 768-806.
58 G. Cummins,  How the watch…, s. 1148-158.
59 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…,s. 768-806.

Rys.8. Franciszka i Walerian Zubrzyccy z dziećmi i babką Wiktorią 
Zubrzycką, ok. 1890 r. Ze zbiorów Muzeum Regionalnego Ziemi 

Limanowskiej
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zdobiona egipskimi hieroglifami  czy dewizka nr MRZL.HT.424 z gemmą z agatu przedstawiającą wizerunek rycerza inspiro-

wany wzorami z renesansu niderlandzkiego lub niemieckiego)60. Dobrym przykładem współgrania wzornictwa i ornamentyki 

poszczególnych okresów były lata 30. XIX wieku, kiedy panowała powszechna moda na wszystko co pochodziło z Orientu. 

Stroje panów i pań były inspirowane tureckimi tkaninami i co bardziej oryginalnymi dodatkami, jak na przykład turbany czy 

egzotyczne pióra61. Przyglądając się dewizkom z tamtego okresu można zauważyć również wykorzystanie ornamentów orien-

talnych, między innymi maureski, znaków arabskich, czy zawieszek w kształcie wschodnich kindżałów lub ręki Fatmy (dewizka 

nr MRZL.HT.280 i MRZL.HT.669).

Powiązanie mody, zwłaszcza kobiecej, z łańcuszkiem do zegarka, kończy się wraz z ostatnią znaczącą zmianą w świecie 

mody. W  latach 20 i  30 XX wieku strój damski żegna gorsety, długie spódnice i  wiele zbędnych dodatków. Na salonach 

prezentują się odtąd panie z krótko obciętymi włosami, w kreacjach sięgających do połowy łydki, o prostym kroju nie za-

znaczającym talii. Ostatecznie zarówno kobiety, jak i mężczyźni, coraz chętniej noszą zegarki na nadgarstku, które swoją 

popularność najpierw zyskały na frontach I wojny światowej62. 

Podsumowując, uważna i dogłębna analiza przekształcającej się przez stulecia mody pozwala na stworzenie lepszego 

wyobrażenia o sposobie noszenia dewizek oraz o ich zasadniczej istocie. Zależność pomiędzy obowiązującym w danej epo-

ce strojem, a dewizką jest zauważalna, jednak należałoby poświęcić temu zagadnieniu znacznie więcej miejsca i czasu, by 

spróbować uchwycić całokształt przemian i związków mody ze sposobami noszenia dewizek. Ze względu na to, że brakuje 

polskojęzycznej literatury w tym zakresie, opracowywanie tego typu tematu wiązało by się z przeszukaniem prasy minio-

nych stuleci, szczególnie żurnali czy tygodników mody zarówno polskich jak i zagranicznych, ponadto z analizą malarstwa 

portretowego i rodzajowego pod tym kątem, co zwłaszcza przy rozszerzeniu zakresu badań może dostarczyć wielu znaczą-

cych informacji odnośnie dewizek. Odrębnym tematem, który również wymaga zapewne w przyszłości rozszerzenia jest 

kwestia ornamentyki dewizek i ewentualnych jej powiązań z historią ubioru. 

60 E. Rettelbusch, Podręcznik stylów…, s. 
61 M. Gutkowska-Rychlewska, Historia…, s. 761-762. 
62  A. Banach, O modzie…, S.370-383..
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Nazwa:  Dewizka ozdobna z kwiatem i półksiężycem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.181
Wymiary: dł.: 12 cm
Czas powstania:  XIX w.
Materiał: złoto, kamienie szlachetne /rubin/, minerały.
Technika: rękodzieło, szlif.
Opis: Dewizka – złoty łańcuszek, trójdzielny, na jednym koluszku połączonym z  zapięciem typu federing. Dwa łańcuszki 
scalone ze sobą w jednym miejscu złączem w postaci ażurowego motywu, z oprawionym rubinem o śred. 1 mm w środku. Za-
kończenie dwóch łańcuszków stanowi półksiężyc z wprawionymi dziewięcioma kamieniami, najprawdopodobniej opalami 
o niebieskawej barwie. Pomiędzy ramionami księżyca znajduje się trójlistny kwiat, w liście wprawione są kamienie tożsame 
z tymi na półksiężycu, natomiast na środku znajduje się oprawiony rubin. Poniżej półksiężyca dwie złote kulki. Na zakończe-
niu trzeciego łańcuszka zapięcie typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka patriotyczna z herbem „Kotwica, serce i krzyż” − symbolika powstania styczniowego.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.182
Wymiary:  szer.: 4,5 cm, dł.: 30 cm.
Czas powstania: l. 60 - te XIX wieku.
Miejsce powstania: Królestwo Polskie.
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka składająca się z dziewięciu plecionych łańcuszków: 4 grubszych i 5 cieńszych ułożonych naprzemiennie. Za-
kończenia na obu końcach łańcuszków stanowią ozdobne kartusze, przedłużone łańcuchami z grubych ogniw i elementami 
zapinającymi typu federing i karabińczyk. Na łańcuszkach przesuwana srebrna płytka , na której w elipsie umieszczono ko-
twicę pokrytą niebieską emalią, serce czerwoną oraz krzyż czarną − symbolika powstania styczniowego. Na powierzchni 
płytki ozdobne rycia, powyżej niewielki kartusz wieńczący, poniżej trzy mosiężne "łezki" na ażurowym kartuszu. 
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Nazwa : Dewizka ozdobna z koroną i turkusowym oczkiem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.185
Wymiary: szer.: 3 cm,   dł.: 28 cm,
Czas powstania:  XVIII/XIX w.
Materiał: srebro, minerały/turkus/
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna złożona z jedenastu łańcuszków, zakończonych obustronnie klamrami o geometrycznym kształcie, 
z ozdobnymi tłoczeniami i ryciem. Za zwornikami łańcuchy o grubszych ogniwach z elementami zapinającymi, z jednej stro-
ny przed zapięciem typu federing odchodzi krótki łańcuch, złożony z czterech ogniw zakończonych ozdobnym, srebrnym 
chwostem. Na środku obiektu przesuwana płytka zdobiona dwustronnie motywem ażurowej otwartej korony z wprawio-
nym turkusowym oczkiem. Poniżej cztery zawieszki w kształcie”łezki”.
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Nazwa: Dewizka ozdobna z klejnotem z pomarańczowo – czerwonych kamieni.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.187
Wymiary: dł.: 32 cm.
Czas powstania: XIX/XX w.
Miejsce powstania: Niemcy, Austria, Szwajcaria.
Materiał: srebro, mosiądz, minerały.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z dwóch łańcuchów: górny w postaci grubych ogniw o kulistym i „grotowatym” kształcie, 
dolny z drobnych ogniw. W środkowej części drugiego łańcuszka zawieszony jest klejnot z pomarańczowego kamienia w mo-
siężnej oprawie, o trójkątnym kształcie, z osadzonym na środku niewielkim czerwonym kamieniem o migdałowatym kształcie, 
oprawionym w mosiądz. Oba łańcuchy łączą się obustronnie na zwieńczeniach dwiema  identycznymi ozdobami w postaci zie-
lonych kamieni, oprawionych w srebro, z ażurową ozdobą – stylizowanym secesyjnym motywem roślinnym z wprawionymi 
owalnymi kamieniami o barwie czerwonej i niebieskiej. Za klamerkami po obu stronach są łańcuszki z grubych ogniw i elemen-
ty zapinające typu karabińczyk i federing. Od zapięcia typu federing odchodzi krótki łańcuszek, na którego końcu zawieszono 
bordowy kamień oprawiony w srebro z ażurową ozdobą − motyw roślinny w secesyjnej stylistyce z wprawionymi owalnymi 
kamieniami o barwie czerwonej i niebieskiej. Na jednym ogniwie widoczny jest wybity napis: GESETZLICH GESCHÜTZ.
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Nazwa: Dewizka z herbem z koniem w klejnocie.
Nr inwentarzowy: MRZL.HT.189
Wymiary: szer.: 2,5 cm,   dł.: 33 cm.
Czas powstania:  XIX w.
Miejsce powstania: Niemcy, Austria, Szwajcaria.
Materiał: srebro, złoto.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z siedmiu łańcuszków: 4 cienkich prosto plecionych, 
2 grubych i 1 środkowego o płaskich szlifowanych ogniwach, ułożonych naprzemiennie. 
Łańcuszki obustronnie kończą się ozdobnymi, złotymi kartuszami. Na środku obejmuje 
wszystkie łańcuszki przesuwana złota owalna klamra z przedstawieniem cwałującego ko-
nia. Za klamerkami po obu stronach znajdują się łańcuszki o grubych ogniwach, z elemen-
tami zapinającymi typu karabińczyk i federing. Od zapięcia federing odchodzi poprzeczny 
krótki łańcuszek, na którego końcu umieszczony jest kartusz z figurą konia w cwale i dzie-
więcioma „frędzlami” - plecionymi łańcuszkami zakończonymi kulkami. Na jednym ogni-
wie widoczny wybity napis: GESETZLICH  GESCHÜTZ. 

Nazwa: Dewizka cechu cukierników „petit fleur”.
Nr inwentarzowy: MRZL.Ht.202
Wymiary: szer.: 1cm,   dł.: 12,2cm.
Czas powstania:  Prawdopodobnie XVIII- XIX w.
Miejsce powstania: Francja.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z trzech łańcuszków 
plecionych na dwa różne sposoby, połączonych z  dwóch 
stron ażurowymi ornamentami z  motywem rombów. Na 
końcu przyczepiony jest niewielki, okrągły, srebrny meda-
lik ozdobiony niebieskim kwiatuszkiem (niezapominajką) 
wykonaną z niebieskiej i zielonej emalii oraz z wygrawero-
wanym i wypełnionym czarną emalią napisem w otoku „Pe-
tites fleurs parlez pour moi”. W górnej części do dewizki jest 
przymocowane zapięcie typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka ozdobna z klejnotem w kolorze lapis lazuli z namalowanym motywem kwiatowym.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.209
Wymiary: szer.: 1,5cm/2cm,   dł.: 33,5cm.
Czas powstania:  Prawdopodobnie XVIII- XIX w.
Materiał: srebro, minerały /lapis lazuli/, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z czterech łańcuszków spiętych na końcach srebrnymi guzami. Na środku znajduje się 
klejnot obejmujący wszystkie łańcuszki, w formie srebrnej poduszeczki z owalną emalią ze wzorem kwiatowym na kamie-
niu barwy lapis lazuli. Na zakończeniach przymocowane są zapięcia – z jednej strony karabińczyk, z drugiej federing. Przy 
zapięciu federing znajduje się taki sam klejnot jak na środku, który wzdłuż dolnej krawędzi ma przymocowany rząd krótkich 
łańcuszków tworzących frędzle.
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Nazwa: Dewizka z klejnotem z fioletowego ametystu w ażurowej oprawie.

Nr inwentarzowy: MRZL.Ht.212
Wymiary: szer.: 4,3cm,   dł.: 36cm.
Czas powstania:  Prawdopodobnie XVIII-XIX w.
Materiał:srebro, kamienie szl.: /ametyst/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z trzech łańcuszków plecionych na dwa różne sposoby. Na środku znajduje się fioleto-
wy ametyst w ażurowej srebrnej oprawie. Na obu końcach znajdują się zapięcia typu karabińczyk i federing. Przy zapięciu 
dewizki znajduje się ametyst w oprawie srebrnej zdobiony elementami połączonych ze sobą koralików o różnej wielkości. 
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Nazwa: Dewizka ozdobna z klejnotem ze szmaragdem

Nr inwentarzowy: MRZL.Ht.217
Wymiary: szer.: 5cm,   dł.: 31,5cm
Czas powstania:  Prawdopodobnie XVIII-XIX w.
Materiał: miedź, kamienie szl.: /szmaragd/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana. Składająca się z siedmiu plecionych łańcuszków spiętych klamerkami w kształcie głów węży. Na 
środku wszystkie łańcuszki obejmuje okrągły klejnot z centralnie umieszczonym szmaragdem. Pod plakietką przymocowa-
nych jest pięć zawieszek o migdałowatym kształcie.
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Nazwa: Dewizka z fausse montre z kwadratowym klejnotem z ornamentem z liści.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.218
Wymiary: szer.: 1,5cm,   dł.: 35cm.
Czas powstania:  Prawdopodobnie XVIII – XIX w.
Materiał: miedź.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana składająca się z trzech plecionych łańcuszków spiętych klamerkami w kształcie liści. Na środku 
znajduje się prostokątny klejnot z grawerowanym ornamentem z motywem roślinnym. Na obu końcach dewizki zamocowa-
ne są zapięcia typu federing i karabińczyk. Przy zapięciu federing znajduje się plakietka w kształcie liścia z przypiętym kwa-
dratowym fausse montre (otwieranym niewielkim pudełeczkiem), z ozdobnym grawerem i osadzonym pośrodku kamieniem. 
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Nazwa: Dewizka ozdobna z klejnotem z awenturynu.

Nr inwentarzowy: MRZL.Ht.222
Wymiary: szer.: 4,5cm,   dł.: 28cm.
Czas powstania:  Prawdopodobnie XVIII-XIX w.
Materiał: srebro, minerał /awenturyn/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna. Składająca się z  dziewięciu łańcuszków spiętych klamerkami prostokątnymi z  ozdobnym grawe-
rem. Pośrodku znajduje się klejnot obejmujący wszystkie łańcuszki z zielonym kamieniem awenturynu w ażurowej, srebrnej 
oprawie. Do dolnej krawędzi klejnotu przypięte są cztery srebrne zawieszki w kształcie odwróconych „łezek”.  Na jednym 
końcu dewizki przymocowane jest zapięcie typu karabińczyk, na drugim federing. 
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Nazwa: Dewizka górnicza z symbolami masońskimi,

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.229
Wymiary: szer.: 5cm,   dł.: 23,5cm.
Czas powstania:  XIX w.
Materiał: srebro, minerały /kryształ górski/,
Technika: rękodzieło,
Opis: Dewizka srebrna składająca się z dwóch łańcuszków o prostych, owalnych ogniwach oraz „łańcuszka” składającego 
się z połączonych ze sobą wisiorków: kilofa, plakietki z grawerem oraz kielni murarskiej z kryształem górskim w trzonku. 
U dołu przyczepiony wisiorek w kształcie trójkąta, nawiązujący do symboli masońskich. Na jednym końcu dewizki zapięcie 
karabińczyk na drugim zapięcie federing.



31

Nazwa: Dewizka z monetą z wizerunkiem króla Ferdynan-
da Augusta Habsburga i Matką Boską – patronką Węgier.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.233
Wymiary: szer.: 2,5cm,   dł.: 18,3cm.
Czas powstania: po 1846.
Miejsce powstania: Węgry.
Materiał: miedź, srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana, składa się z szerokiego paska ple-
cionego z  dwóch rodzajów ogniw. Na jednym końcu jest za-
pięcie typu karabińczyk. Na drugim przypięta jest moneta /
srebro/ wartości 20 krajcarów. Na awersie znajduje się wize-
runek króla Ferdynanda Augusta Habsburga i napis na otoku: 
FERD ID G AVST IMP HVNG B REX H N V R L V D G L I A A. Na 
rewersie znajduje się wizerunek Maryi Dziewicy i Dzieciątka 
Jezus otoczonych promieniami światła. Na otoku widnieje na-
pis: S. MARIA MATER DEI 20 PATRONA HVNG 1846. 

Nazwa: Dewizka z pieczęcią lakową „Georg Wibeanks”.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.237
Wymiary: szer.: 2,5cm,   dł.: 19cm.
Czas powstania:  około 1860 r.
Miejsce powstania: prawdopodobnie anglia.
Materiał: mosiądz.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka mosiężna składająca się z  masywnego łań-
cucha o  zeszlifowanych profilach. Do łańcuszka przypięty 
jest prostokątny brelok z wizerunkiem człowieka jadącego 
welocypedem (prototypem roweru). Brelok jest otwierany 
z  tyłu, wewnątrz znajduje się pieczęć lakowa z  napisem: 
„George Wibeanks”. W  górnej części dewizki znajduje się 
zapięcie typu karabińczyk. 
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Nazwa: Dewizka z pieczęcią z inicjałami „BJ”.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.243
Wymiary: szer.: 1cm,   dł.: 13,5cm.
Czas powstania:  XIX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  dwóch plakietek 
połączonych ogniwami i  tworzących razem migdałowaty 
kształt. Plakietki są dekorowane grawerem, w  ornamen-
ty roślinne wpisane migdałowate pola. Na końcu dewizki 
przypięta jest pieczątka z ozdobnie grawerowanymi inicja-
łami BJ. W  górnej części dewizki przymocowany jest łań-
cuszek składający się z kilku ogniw, zakończony zapięciem 
typu karabińczyk.

Nazwa: Dewizka austriacka arystokratyczno – patriotycz-
no – religijna z medalikiem z Matką Boską

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.255
Wymiary: szer.: 3,5cm,   dł.: 17,5cm.
Czas powstania:  XIX-XX w.
Miejsce powstania: Cesarstwo Austro – Węgierskie.
Materiał: pozłacany brąz, tkanina.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka jest wykonana z materiałowego paska o bar-
wach flagi Cesarstwa Austro –Węgierskiego. Na materiale 
umocowane są cztery pozłacane zaczepki, jedna z  nich jest 
zdobiona pustą tarczą herbową zwieńczoną hełmem rycer-
skim oraz labrami. Z tyłu plakietki widnieje wybity napis: „W. 
SCHWAAB&COMP WIEN”. Pozostałe trzy plakietki są styli-
zowane na puste kartusze zdobione na krawędziach. Na końcu 
dewizki przymocowana jest owalna, dwustronna zawieszka – 
medalik ze srebrnym wizerunkiem Matki Boskiej Loretańskiej. 
W górnej części jest zamocowane zapięcie typu karabińczyk.
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Nazwa : Dewizka ozdobna z kameą miedzianą z trzema popiersiami kobiety.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.262
Wymiary: szer.: 6,5cm,   dł.: 41,5cm.
Czas powstania: lata 1789 – 1815.
Miejsce powstania: Prawdopodobnie Francja.
Materiał: srebro, miedź, minerały.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z dwunastu  krótkich łańcuszków o prostych ogniwach oraz z dwóch srebrnych pa-
sków wykonanych z  prostokątnych i  okrągłych elementów układających się w  jodełkę. Pomiędzy prostymi łańcuszkami 
w środkowej części dewizki umieszczone są  trzy kamee stylizowane na antyczne. Na srebrnych plakietkach osadzone są 
miedziane okrągłe medaliony z wybitymi trzema identycznymi popiersiami kobiet. Do każdej plakietki jest dopięta zawiesz-
ka ze stylizowanym ornamentem palmety. Na jednym końcu dewizki jest przymocowane zapięcie do zegarka typu karabiń-
czyk. Na drugim umocowane jest zapięcie federing oraz zawieszka kwadratowa w formie płaskiego, ażurowego sześcianu 
wykonanego ze srebra, z dwustronnym przedstawieniem słowika na gałązce kwiatu. Wewnątrz sześcianu umieszczone są 
dwa ozdobne kamienie, w kolorze różowym i niebieskim.
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Nazwa: Dewizka z dwoma niebieskimi kwiatami w klejnocie.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.263
Wymiary: szer.: 4,5cm,   dł.: 30,5cm.
Czas powstania:  XVIII – XIX w. 
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z sześciu łańcuszków plecionych na dwa różne sposoby, połączonych na końcach ozdob-
nie wyciętymi i grawerowanymi plakietkami. Pośrodku umieszczony jest klejnot srebrny z reliefem pokrytym emalią, przedsta-
wiającym dwa kwiaty o błękitnych płatkach i żółtym środku, otoczonych drobnymi listkami. U dołu klejnotu znajduje się sześć 
zawieszek w kształcie odwróconych „łezek”. Na odwrocie znajduje się delikatny grawer przedstawiający zawijający się na koń-
cach pusty kartusz. Na jednym z końców, przy zapięciu typu federing, zamocowana jest srebrna zawieszka zdobiona reliefem 
w kształcie krzyża, pokrytego emalią w kolorze żółtym, niebieskim, różowym i czarnym oraz listkami dębu.
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Nazwa: Dewizka patriotyczna „Boże zbaw Polskę” − niklowa.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.268
Wymiary: szer.: 3,3cm,   dł.: 15,5cm.
Czas powstania:  l. 60-te XIX w.
Miejsce powstania: Królestwo Polskie
Materiał: nikiel, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Ozdobna niklowa dewizka składająca się z dwóch okrą-
głych medalików oraz dwóch ozdobnych plakietek połączo-
nych ze sobą prostymi ogniwami. Pośrodku jest umieszczony 
okrągły, jednostronny medalik z przedstawieniem orła w ko-
ronie zamkniętej i  otokiem z  niebieskiej emalii z  napisem 
„BOŻE ZBAW POLSKĘ”. Na końcu umieszczona jest okrągła, 
jednostronna zawieszka z herbem powstania styczniowego 
otoczonym wieńcem laurowym (pole trójdzielne z  orłem, 
Pogonią i Archaniołem Michałem), wykonanym z emalii czer-
wonej, białej i niebieskiej. W górnej części umocowane jest 
zapięcie do zegarka typu karabińczyk.

Nazwa: Dewizka patriotyczna z herbem powstańczym.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.269
Wymiary: szer.: 3cm, dł.: 14cm.
Czas powstania:   XIX w.
Miejsce powstania: Królestwo Polskie.
Materiał: mosiądz.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka mosiężna składająca się z  połączonych 
krótkimi łańcuszkami trzech plakietek. Górna zaczepka 
przedstawia orła z  rozpostartymi skrzydłami trzymające-
go w  szponach przedmiot w  rodzaju berła zakończonego 
z  obu stron złotymi gałkami. Pośrodku umieszczono mo-
tywy powstańcze: czapkę rogatywkę i orła z rozpostartymi 
skrzydłami z  zamkniętą koroną na tle dwóch skrzyżowa-
nych kosy. Dolna zapinka w kształcie okrągłego medalionu 
otoczonego wieńcem przedstawia popiersie Tadeusza Ko-
ściuszki. W górnej części przymocowane jest zapięcie typu 
karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka z fausse montre ze strzemieniem końskim 
i batem.

Nr inwentarzowy: MRZL.Ht.272
Wymiary: szer.: 3cm,   dł.: 17cm.
Czas powstania:  XVIII – XIX w.
Materiał: miedź.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka barwy miedzianej składająca się z łańcuszka 
z plecionki połączonej srebrnymi nitami. Na końcu zamoco-
wane jest kwadratowe fausse  montre ozdobione reliefem 
przedstawiającym strzemię końskie i  bat. W  górnej części 
przypięte jest zapięcie typu karabińczyk.

Nazwa: Dewizka z chińskim znakiem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.274
Wymiary: szer.: 2cm, dł.: 17cm.
Czas powstania:  XX w.
Materiał: srebro, miedź, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  plecionego, szero-
kiego, srebrnego paska i  zawieszki. Zawieszka ma kształt 
masywnej, ozdobnie wyciętej tarczy, na niej umieszczony 
jest chiński znak wpisany w  koło, wykonany na czarnym 
emaliowym tle. W górnej części znajduje się zapięcie typu 
karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka ozdobna z  kindżałem zielono – żółto – 
czarnym.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.280
Wymiary: szer.: 4,5cm,   dł.: 15,5cm.
Czas powstania:  XIX-XX w. 
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  łańcuszka wyko-
nanego z trzech ozdobnych wisiorków zdobionych zieloną 
emalią, połączonych od góry i  od dołu dwiema grawero-
wanymi klamrami. Pod spodem znajduje się zawieszka 
w  kształcie srebrnego kindżału z  wygiętym ostrzem, zdo-
biona emalią w  barwie zielonej, żółtej i  czarnej. W  górnej 
części przypięte jest zapięcie typu karabińczyk.

Nazwa: Dewizka ażurowa.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.283
Wymiary: szer.: 2,5cm, dł.: 12,5cm.
Czas powstania:  XIX – XX w.
Miejsce powstania: najprawdopodobniej Francja.
Materiał: mosiądz.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka wykonana z  mosiądzu, składająca się 
z dwóch ozdobnych, ażurowych elementów połączonych ze 
sobą za pomocą kilku ogniw. Plakietka tworząca część środ-
kową dewizki ma kształt prostokątny i jest zdobiona moty-
wem roślinnym. Połączona jest z nią zawieszka kwadratowa 
z symetryczną dekoracją roślinną, z centralnie umieszczo-
nym kwiatem i  stylizowanymi fleur-de-lis. W  górnej części 
przymocowane jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka z ozdobnym kompasem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.287
Wymiary: szer.: 2,5cm,   dł.: 13cm.
Czas powstania:  XIX−XX w.
Materiał: mosiądz, niello.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka mosiężna składająca się z  szerokich bla-
szek zwiniętych w  spłaszczone walce i  połączonych po-
przeczkami zakończonymi ozdobnymi guzami, tworzących 
formę paska z ozdobnej kostki ze wzorem greckim – me-
ander na czarnym tle. Do dewizki przyłączony jest kulisty 
kompas w obudowie pokrytej czarną emalią w szachowni-
cę. W górnej części jest przymocowane zapięcie typu ka-
rabińczyk.

Nazwa: Dewizka ozdobna z  zapinkami – torbą i  strzelbą 
myśliwską.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.288
Wymiary: szer.: 1,5cm/5cm,   dł.: 16cm.
Czas powstania:  XVIII – pocz. XIX w. 
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z plecionego z ogniw sze-
rokiego paska z przymocowanymi od góry i od dołu grawero-
wanymi plakietkami. Do paska przymocowana jest zawieszka 
w kształcie torby myśliwskiej. Do tej zawieszki przytwierdzo-
ne są dwa krótkie łańcuszki, do jednego z nich przymocowana 
jest zawieszka srebrna w kształcie strzelby, będąca jednocze-
śnie kluczykiem do nakręcania zegarka. W górnej części przy-
mocowane jest zapięcie typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka do zegarka z zawieszką − kulką ze wzo-
rem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.303
Wymiary: szer.: 1,5cm,   dł.: 12cm.
Czas powstania:  XX w. 
Materiał: złoto.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka złota z łańcuszkiem z wąskiej, drobnej ple-
cionki, na której przymocowane są niewielkie złote ozdoby 
w  kształcie strzałek i  gwiazdek. Na końcu przymocowana 
jest zawieszka w  kształcie kulki z  podobnymi co na pasku 
ozdobami w kształcie gwiazdek i strzałek. W górnej części, 
za pomocą kilku ogniw, przymocowane jest zapięcie typu 
karabińczyk.

Nazwa: Dewizka z jaskółką „Я BEPHYCЬ”.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.305
Wymiary: szer.: 2,7cm,   dł.: 17cm.
Czas powstania:  XIX – XX w.
Miejsce powstania: Rosja.
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka z  łańcuszkiem grubo plecionym z  ogniw 
w kształcie ósemek, o zeszlifowanej części środkowej profilu. 
Na końcu przymocowana jest zawieszką o kształcie kwadra-
towej plakietki z przedstawieniem jaskółki w locie i napisem 
w  języku rosyjskim „Я BEPHYCЬ” /Wrócę/. Przedstawienie 
wpisane jest w okrąg zdobiony półkolistymi płatkami, wypeł-
nionymi niebieską i zieloną emalią. Najprawdopodobniej de-
wizka była przeznaczona na podarunek dla współmażonka. 
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Nazwa: Dewizka z łańcuszkiem i zawieszką z symbolami jeździeckimi.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.309
Wymiary: szer.: 2,5cm, dł.: 35cm.
Czas powstania:  XIX – XX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z połączonych ze sobą zawieszek w kształcie elementów ekwipunku jeździeckiego 
(pasków, strzemion, uprzęży) scalonych ze sobą za pomocą pojedynczych ogniw. Na jednym końcu dewizki przymocowane 
jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk, na drugim zapięcie typu federing oraz zawieszka przedstawiająca głowę konia 
w strzemieniu. 



41

Nazwa: Dewizka skórzana czarna z klamrami metalowymi 
i zdobieniem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.316
Wymiary: szer.: 2,5cm, dł.: 12cm
Czas powstania:  XX w.
Materiał: skóra, srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka składająca się z  czarnego, skórzanego pa-
ska oraz srebrnych elementów. Pośrodku jest umieszczona 
srebrna, ozdobnie grawerowana obrączka obejmująca pa-
sek. W górnej części jest przymocowana podłużna, srebrna 
grawerowana ozdoba, do której przymocowane jest na krót-
kim łańcuszku zapięcie do zegarka typu karabińczyk. Dewiz-
ka zakończona jest srebrną ozdobą przypominającą odwró-
coną stylizowaną na  Art Deco głowicę kolumny egipskiej. 

Nazwa: Dewizka z carskich monet.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.317
Wymiary: szer.: 3,5cm, dł.: 12,5cm.
Czas powstania:  1896 r.
Miejsce powstania: Rosja.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Srebrna dewizka składająca się z trzech carskich mo-
net złączonych ze sobą pojedynczymi ogniwami. Monety 
ułożone od najmniejszej do największej mają nominały 25 
kopiejek, 50 kopiejek i  1 rubel. Na wszystkich monetach 
widnieje popiersie Cara Aleksandra II Romanowa, wokół 
którego widoczny jest napis w języku rosyjskim. Na odwro-
cie widnieje dwugłowy orzeł z wypisanym nominałem i datą 
– 1896 rok.  
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Nazwa: Dewizka z monet carskich.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.351
Wymiary: szer.: 2,9 cm, dł.: 28 cm.
Czas powstania: 1914.
Miejsce powstania: Rosja. 
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna wykonana z połączonych ze sobą carskich monet: dwóch monet o nominale 5 kopiejek, siedmiu mo-
net – 10 kopiejek, dwóch monet – 15 kopiejek, jednej – 20 kopiejek i jednej – 50 kopiejek. Monety połączone są w szereg za 
pomocą pojedynczych ogniw. Środkowa moneta, mająca największą średnicę, z jednej strony ma wizerunek cara Mikołaja, 
pozostałe monety z jednej strony mają wybity nominał, a z drugiej dwugłowego orła. Na obu końcach dewizki przymocowa-
ne są zapięcia typu federing i karabińczyk. Obok okrągłego zapięcia dołączony jest rodzaj zawieszki złożonej się z 5 nakła-
dających się na siebie monet połączonych pojedynczymi ogniwami.  
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Nazwa: Dewizka z ametystem w klejnocie i zawieszce.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.358
Wymiary: szer.: 3 cm, dł.: 31 cm.
Czas powstania: XVIII – XIX w.
Materiał: srebro, minerały /ametyst/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z czterech łańcuszków o dwóch typach splotu, połączonych na końcach klamerkami 
w kształcie grawerowanych kielichów kwiatów. Klejnot umieszczony pośrodku i obejmujący wszystkie łańcuszki, wykonany 
jest z fioletowego kamienia ametystu umieszczonego na srebrnej, prostokątnej plakietce. U dołu klejnotu przypięte jest pięć 
zawieszek. Przy zapięciu znajduje się zawieszka – kamień ametystu w okrągłej srebrnej oprawie. Na jednym z ogniw widocz-
ny jest napis: GESETSLICH GESCHUTZT.
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Nazwa: Dewizka ozdobna z dekoracją w róże i głowy konia 
w zawieszce.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.419
Wymiary: szer.: 2,9cm, dł.: 13,9cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z prostokątnych ele-
mentów połączonych ze sobą i tworzących formę szerokie-
go paska. Pośrodku jest umieszczona większa, podłużna 
prostokątna kostka, na której widnieją cztery czerwone 
róże na białym tle, wykonane techniką emalii. Na zakończe-
niu dewizki przypięta jest zawieszka w kształcie medalionu 
z przedstawieniem głowy konia wykonanej również w tech-
nice emalii.

Nazwa: Dewizka ozdobna, miedziana, z zawieszką w kształ-
cie tarczy ozdobionej rubinem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.415
Wymiary: szer.: 2,2cm, dł.: 16,7cm.
Czas powstania: XIX/XX w.
Materiał: miedź, minerały /rubin/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana składająca się z  łańcuszka 
z  dwóch plecionek połączonych podłużnymi nitami i  two-
rzących szeroki pasek. Na końcu umieszczona jest zawiesz-
ka w  kształcie tarczy, z  osadzonym pośrodku kamieniem 
rubinu otoczonym delikatnym grawerowaniem, tworzącym 
rozchodzące się od kamienia promienie. W  górnej części 
dewizki przypięte jest na krótkim łańcuszku zapięcie do ze-
garka typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka egipska z emaliowanymi hieroglifami.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.422
Wymiary: szer.: 3,3 cm,   dł.: 16,3 cm.
Czas powstania: XIX/XX w. 
Materiał: miedź, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana składająca się z  dwóch kwadra-
towych, dwóch trójkątnych i jednej okrągłej plakietki, połą-
czonych ze sobą za pomocą pojedynczych ogniw. Wszystkie 
są pokryte egipskimi hieroglifami wykonanymi w  technice 
emalii komórkowej w barwach: błękitnej, różowej, czerwo-
nej i  granatowej. Zawieszka w  kształcie medalionu przed-
stawia piramidy i sfinksa w Gizie na rewersie i hieroglifami 
z  wizerunkiem boga słońca na awersie. W  górnej części 
przymocowane jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk.

Nazwa: Dewizka z reliefem − głowa rzymskiego żołnierza.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.424
Wymiary: szer.: 3,3 cm, dł.: 15,5 cm.
Czas powstania: poł. XIX w. 
Materiał: srebro, minerał /granat/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  drobnych elementów 
prostokątnych, układających się w jodełkę, rozdzielonych sze-
regami srebrnych kulek, tworzących szeroki pasek. Na końcu 
dewizki jest przymocowana zawieszka kwadratowa – w srebr-
nej ozdobnej oprawie umieszczony jest czarno – czerwony ka-
mień granatu z reliefem głowy rzymskiego żołnierza wpisanej 
w okrąg (wzór zaczerpnięty z ornamentyki renesansu niemiec-
kiego lub niderlandzkiego sugerujący neorenesansową styli-
stykę dewizki). W górnej części dewizki przymocowane jest za 
pomocą kilku ogniw zapięcie do zegarka typu karabińczyk.



46

Nazwa: Dewizka ozdobna ze znakiem skorpiona.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.434
Wymiary: szer.: 2,4 cm, dł.: 15,2 cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z trzech łańcuszków 
wykonanych z sześciu ogniw w kształcie ósemki, połączo-
nych ze sobą prostymi ogniwami i objętych na obu końcach 
ozdobnymi klamerkami. Na końcu jest przymocowana za-
wieszka przedstawiająca skorpiona wpisanego w  okrąg. 
W  górnej części znajduje się zapięcie do zegarka typu ka-
rabińczyk.

Nazwa: Dewizka ozdobna z zawieszką czteropłatkową zdo-
bioną emalią.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.430
Wymiary: szer.: 2,3 cm,   dł.: 15 cm.
Czas powstania: XIX/XX w. 
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  paska z  ogniw 
o kształcie ozdobnych ósemek, pokrytych emalią w czarne 
prążki. Na końcu przymocowana jest ośmioboczna zawiesz-
ka z  dekoracją geometryczną wykonaną z  emalii błękitnej 
i czarnej. Ozdoba jest otoczona czterema ażurowymi płat-
kami ze srebra. W górnej części dewizki jest przypięte za-
pięcie do zegarka typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka ozdobna z zawieszką przedstawiającą kozicę.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.437
Wymiary: szer.: 2,5 cm, dł.: 41 cm.
Czas powstania: XIX/XX w. 
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z grubego, plecionego z masywnych ogniw łańcucha. Na jednym końcu przymocowane 
jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk. Na drugim końcu jest zapięcie okrągłe oraz zawieszka przymocowana na krótkim 
łańcuszku, przedstawiająca kozicę łbem do dołu, ze spętanymi racicami.
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Nazwa: Dewizka pieczętna z inicjałami „AK” w tłoku.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.440
Wymiary: szer.: 2,1 cm, dł.: 44,2 cm.
Czas powstania: XIX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z grubego plecionego z masywnych ogniw łańcuszka. Na jednym końcu przymocowa-
ne jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk. Do drugiego końca jest przymocowane okrągłe zapięcie i zawieszka z piecząt-
ką z dekoracyjnym uchwytem i z ozdobnymi inicjałami „AK” wyrytymi na tłoku.
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Nazwa: Dewizka z filigranu.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.472
Wymiary: szer.: 2,2cm,   dł.: 18,9cm.
Czas powstania: XIX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło
Opis: Dewizka srebrna składająca się z 10 elementów wy-
konanych w  technice filigranu i  połączonych ze sobą po-
jedynczymi ogniwami w  pasek. Główna część składa się 
z sześciu ażurowych ozdób o kształcie zbliżonym do prosto-
kątów z nieregularnymi brzegami. Na początku i na końcu 
umieszczone są niewielkie trójkątne elementy. Ozdobna za-
wieszka znajdująca się na końcu dewizki, składa się z dwóch 
elementów: ażurowej plakietki o kształtach spiralnych, ta-
kiej samej jak poprzednie ozdoby, z różnicą jej ułożenia oraz 
pięciopłatkowego, malutkiego kwiatu. W górnej części jest 
zamocowane zapięcie do zegarka typu karabińczyk. 

Nazwa: Dewizka z medalionem z literą arabską.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.473
Wymiary: szer.: 3cm, dł.: 13cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  dwóch owalnych 
ogniw z podwójnymi okrągłymi otworami oraz owalnej za-
wieszki z reliefem przedstawiającym arabską literę układa-
jącą się w kształt łezki. Na odwrocie medalionu znajduje się 
również relief z arabską literą, inną niż z przodu. W górnej 
części przymocowane jest masywne zapięcie do zegarka 
typu karabińczyk.
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Nazwa: Dewizka religijna z serduszkiem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.474
Wymiary: szer.: 2,2cm, dł.: 34,5cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: srebro, emalia
Technika: rękodzieło
Opis: Dewizka srebrna składająca się z plecionego prostego łańcuszka z przymocowanymi na końcach dwoma typami zapięć. 
Na jednym jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk, na drugim jest zapięcie w formie haczyka oraz zawieszka w kształcie 
medalionu – serduszka. Na awersie serduszka znajduje się zatarty wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem, a na rewersie 
niewyraźny wizerunek Świętego w mitrze i stroju pontyfikalnym. Oba przedstawienia wykonane w technice kolorowej ema-
lii mogły być prawdopodobnie związane z kręgiem sztuki prawosławnej.  
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Nazwa: Dewizka z różyczką z rubinowym oczkiem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.475
Wymiary: szer.: 1,5cm, dł.: 76cm.
Czas powstania: XIX w.
Materiał: srebro, kamień szlachetny/rubin/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna typu guard chain służąca do noszenia na szyi. Składa się z długiego, wykonanego z drobnych ogniw 
łańcuszka, połączonego pojedynczym zapięciem do zegarka typu karabińczyk. Na łańcuszek nawleczona jest niewielka ob-
rączka w kształcie różyczki z rubinowym oczkiem.

Nazwa: Dewizka damska z okrągłym fausse montre.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.484
Wymiary: szer.: 2,8cm, dł.: 18cm.
Czas powstania: XIX w.
Materiał: miedź.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana składająca się z łańcuszka o różnych typach ogniw (owalnych grawerowanych, ozdobnej ósemki, 
plecionych pasków) tworzących krótki łańcuszek. Na jednym końcu, na zapięciu typu karabińczyk, jest przymocowane okrą-
głe fausse montre dekorowane grawerowanymi gęsto liniami pokrywającymi całą powierzchnię. Na drugim końcu zamoco-
wane jest zapięcie o kształcie poprzeczki, dekorowane spiralnym grawerem oraz zawieszka przypominająca pazur. 
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Nazwa: Dewizka z rubinem w tarczy czterokątnej.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.493
Wymiary: szer.: 2cm, dł.: 31cm.
Czas powstania: 1 poł. XIX w.
Materiał: srebro, kamień szlachetny /rubin/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z blaszek w kształcie stylizowanych kwiatów zachodzących na siebie, łączonych obu-
stronnie guzami, tworzących długi pasek. Na jednym końcu za pomocą kilku prostych ogniw przymocowano zapięcie typu ka-
rabińczyk. Na drugim jest przypięte okrągłe zapięcie oraz zawieszka w kształcie tarczy czterokątnej z rubinowym oczkiem.

Nazwa: Dewizka z  okrągłą tarczą z  emaliowa-
nym kwiatkiem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.499
Wymiary: szer.: 2,3cm, dł.: 29cm.
Czas powstania: XIX/XX w.
Materiał: srebro, emalia.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z łańcusz-
ka wykonanego z  10 plakietek dekorowanych, 
z motywem liścia wykonanego zieloną i brazo-
wą emalią, połączonych za pomocą szerokich 
ogniw. Na jednym końcu jest zamocowane za-
pięcie typu karabińczyk, na drugim jest zapięcie 
okrągłe federing oraz zawieszka w  kształcie 
okrągłego medalionu z  ażurową otoczką, two-
rzącą promienie. Na medalionie widnieje kwiat 
namalowany zieloną, białą, różową, niebieską 
i brązową emalią.



53

Nazwa: Dewizka wojskowa z nabojami.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.515
Wymiary: szer.: 0,8cm, dł.: 37,2cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: miedź, mosiądz, srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka składająca się z  miedzianych, mosiężnych oraz srebrnych 
ogniw połączonych ze sobą w łańcuszek. Pomiędzy ogniwa są wstawione trzy 
naboje. Na jednym końcu zamocowane jest zapięcie do zegarka typu karabiń-
czyk, na drugim okrągłe zapięcie federing oraz nabój podobny do tych uży-
tych w łańcuszku.

Nazwa: Dewizka przypominająca pasek od zegarka z różą 
z rubinowym oczkiem.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.540
Wymiary: szer.: 1,1 cm, dł.: 10,3 cm
Czas powstania: lata 20. XX w.
Materiał: miedź, kamień szlachetny /rubin/.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana składająca się z  dwóch plecio-
nych, siateczkowych pasków o różnej długości, nałażonych 
jeden na drugi i połączonych miedzianą klamerką, do której 
przypięte jest zapięcie typu karabińczyk. Oba paski mają 
zakończenia wykonane z  nałożonych miedzianych plakie-
tek w kształcie łagodnego szpica. Do krótszego paska przy-
mocowana jest za pomocą pojedynczego ogniwa okrągła 
zawieszka w  kształcie stylizowanej różyczki z  osadzonym 
pośrodku rubinem.



54

Nazwa: Dewizka metryczna – linijka.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.607
Wymiary: szer.: 1,2cm,   dł.: 32cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: miedź.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka w stylu miarki składająca się z 20 elementów 1- centymetrowej szerokości połączonych ze sobą w szeregu za 
pomocą ozdobnych nitów. Na każdej kostce obustronnie znajduje się grawer z dziewięcioma równoległymi liniami i wyrytą 
kolejną cyfrą od 1 do 20. Na jednym końcu dewizki jest przypięte zapięcie typu karabińczyk, a z drugiej strony okrągłe za-
pięcie federing oraz zawieszka w kształcie zbliżonym do kwadratu, z zaokrąglonymi nieznacznie rogami. Na plakietce z obu 
stron znajduje się relief z dekoracją stylizowanej arabeski.



55

Nazwa: Dewizka miedziana.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.610
Wymiary: szer.: 1cm, dł.: 35cm.
Czas powstania: XX w.
Materiał: miedź, minerały – opal.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka miedziana, wykonana z potrójnych, ozdobnie szlifowanych ogniw, tworzących długi łańcuszek. Na jednym 
końcu zamocowane jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk, na drugim – zapięcie w kształcie stylizowanych bawolich 
rogów oraz kwadratowa zawieszka (prawdopodobnie fousse montre) ozdobiona wyrytym półksiężycem i gwiazdą, wysadza-
nych maleńkimi kamieniami opalu. W rogach zawieszki widoczne wyryte ornamenty roślinne.
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Nazwa: Dewizka srebrna z ażurowym motywem dłoni.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.669
Wymiary: szer.: 1,3 cm,   dł.: 39 cm.
Czas powstania: XIX – XX w.
Materiał: srebro.
Technika: rękodzieło.
Opis: Dewizka srebrna składająca się z  ozdobnych drobnych elementów połączonych prostymi ogniwami i  tworzących 
cienki, długi łańcuszek. Na jednym końcu przymocowane jest zapięcie do zegarka typu karabińczyk, a na drugim zapięcie 
federing oraz zawieszka w formie ażurowego, ozdobnego talizmanu religijnego w kształcie stylizowanej dłoni - Ręki Fatimy 
(Ręki Miriam) wykonana w technice filigranu. Ręka Fatimy jest symbolem religijnym oznaczającym opiekuńczą dłoń córki 
Mahometa, charakterystycznym dla krajów muzułmańskich, szczególnie okolic Maghrebu.

Nazwa: Dewizka – pleciona z włosów.

Nr inwentarzowy: MRZL.HT.723
Wymiary: szer.: 1,5 cm,  dł.: 53 cm.
Czas powstania: poł. XIX w.
Materiał: mosiądz, emalia, włosy ludzkie.
Technika: rękodzieło
Opis: Dewizka wykonana z plecionego z ludz-
kich włosów, potrójnego sznurka. Na końcach 
są zamocowane mosiężne, ozdobne klamerki 
oraz z  jednej strony zapięcie typu karabiń-
czyk, a  z  drugiej mosiężny haczyk. Pośrodku 
plecionkę obejmuje obrączka mosiężna z ema-
liowanym motywem kwiatowym. Dewizki 
z włosów ludzkich były modne w połowie XIX 
wieku jako pamiątka sentymentalna po uko-
chanej osobie.


