
Popularną metodą zdobienia przedmiot�w było stem-
plowanie, szczeg�lnie rozpowszechnione na terenach
południowej Polski i �ląska. Polega ono na wybijaniu
ornamentu przy pomocy stempli – młoteczk�w osadzonych
na trzonkach z negatywem wzoru, kt�re rzemie�lnicy zwykle
wykonywali własnoręcznie. Stemple często miały kształt
lekkich łuk�w, okręg�w, gwiazdek i kwiat�w, do czego
nawiązywały ich zwyczajowe nazwy np. pazurek, ząbek,
stempel gwiazdkowy, mutramel okrągły. Ich motywy czer-
pano z życia codziennego oraz natury. Wzory wykuwano
najczę�ciej zachowując symetrię oraz podkre�lając kształt
zdobionego przedmiotu (np. wzdłuż jego krawędzi). W sztu-
ce ludowej były to zwykle kompozycje linii, fal, kwiat�w oraz
motywy solarne. Przypisywano im szczeg�lne magiczne
wła�ciwo�ci, odpędzające zło i nieszczę�cie. Metodą stem-
plowania znakowano także przedmioty, nadając im symbol
ku�ni, w kt�rej zostały wykonane lub ich wła�ciciela.
Technikę tę wykonywano zar�wno na zimno jak i na gorąco,
a znana była już od czas�w wczesnego �redniowiecza.

W�r�d technik zdobniczych stosowano r�wnież repusowanie,
czyli modelowanie blachy miękkiego metalu, tworzące
wypukło-wklęsły wz�r.  Zdobienie wybija się przy pomocy
punc licem do dołu, co wymaga kowadła wykonanego z mate-
riału, kt�ry ustępuje pod naciskiem (smoły, miękkiego
drewna) oraz sporych umiejętno�ci kowala. Powstały w ten
spos�b relief wyka�cza się od wypukłej strony. Na �ląsku
powszechniejsze było ażurowanie – tworzenie kompozycji
wsp�łgrających otwor�w, kt�re wizualnie nadają lekko�ci
nawet je�li materiałem jest żelazo. Stosowane często przy
okuciach i zawiasach skrzy�.

Kowal zaopatrywał społeczno�� w niezbędne przedmioty
użytkowe, chociażby podkowy czy uprząż, więc jako
rzemie�lnik był pożądany zar�wno w każdej wsi jak
iawakażdym mie�cie. Warto zaznaczy�, że kowale nie
specjalizowali się tylko wanaprawie czy tworzeniu narzędzi.
Ważnymi aspektami pracy kowala były kreatywno�� i kunszt.
Zdobne i precyzyjnie wykonane okucia, zawiasy czy
�wieczniki �wiadczyły o zdolno�ciach rzemie�lniczych
wykonawcy oraz o bogactwie ich wła�cicieli.

Wraz ze wzrostem umiejętno�ci
obr�bki metalu na zimno oraz
rozpowszechnieniem się narzę-
dzi �lusarskich (rylc�w, pilnik�w
etc.) pojawiły się przedmioty
zdobione techniką rytowania,
polegającą na wykonywaniu rys
i wgłębie�. Przykładami tej pre-
cyzyjnej metody są bogato zdo-
bione formy do wypiekania
komunikant�w.
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zaczerpnięto z Saksonii w XIII i XIV wieku. W  tym  czasie,
wraz  z rosnącą ilo�cią lokowanych na prawie niemieckim
miast, pojawiły się także pierwsze cechy kowalskie. Zgodnie
z ich statutami adept sztuki kowalskiej musiał przej��
trzystopniowy system kształcenia. Swoją karierę zawodową
kandydat rozpoczynał jako ucze�, po zdaniu egzaminu
awansował na czeladnika, następnie kilkuletnia praktyka
otwierała drogę do tytułu mistrza.
Kowalstwo   miejskie  kontrolowane  przez władze  cechowe,
zanieustannym dopływem obcych specjalist�w, dor�w-
nywało wzorom zachodnim, zaspokajając tym samym
wymagania zamożnej klienteli. Odwrotnie sytuacja miała
się z kowalstwem wiejskim, kt�re reprezentowało niższy
poziom ze względu na brak dostępu do okre�lonego
wykształcenia zawodowego oraz utrudniony kontakt z rze-
miosłem zagranicznym. Wciąż jednak kowale wiejscy
pojawiający się na rynkach miejskich stanowili konkurencję.
Walka cech�w z rzemiosłem wiejskim objawiała się m.in.
zakazem wykonywania nowych przedmiot�w z żelaza,
skierowanym do kowali ze wsi. 
Z czasem  (XIV-XV w.)  w  obrębie  rzemiosła zaczęły two-
rzy� się węższe specjalizacje. Jako pierwsze z kowalstwa
wyodrębniło   się   �lusarstwo,  a   szczeg�łowe   kompetencje 

rozgraniczały   statuty   cechowe.  Gł�wna  r�żnica  dotyczyła
sposobu obr�bki  metalu. �lusarze  zajmowali się  obr�bką
metali gł�wnie „na zimno". Nie była to jedyna odnoga.
Szybko pojawili się rzemie�lnicy o jeszcze węższej
specjalizacji: płatnerze wyrabiający zbroje, miecznicy
wyspecjalizowani w broni białej, rusznikarze pracujący przy
tworzeniu i naprawie broni palnej, gwo�dziarze tworzący
gwo�dzie, iglarze zajmujący się igłami.  Często  zdarzało  się,  
że  kowale  i  �lusarze  tworzyli w mie�cie jeden cech, kt�ry
dodatkowo m�gł zrzesza� np. gwo�dziarzy  lub  rusznikarzy.  
W  drugiej  połowie  XIX  w.  upowszechniły  się  i  wzbogaciły
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
stroje ludowe, meble a w izbach chłopskich pojawia się
regionalne zdobnictwo. W czasie tym ważnym elementem
wykorzystywanym przy dekorowaniu dom�w stało się
żelazo. Do I wojny �wiatowej sytuacja kowali na wsi była
doskonała, oczywi�cie je�li dobrze radzili  sobie w ku�ni.
Zapraszano ich na wesela i z chęcią oddawano im za mąż
c�rki. Po wojnie kowalstwo dosięgnął kryzys spowodowany
konkurencją wyrob�w fabrycznych. Obecnie następuje
rozw�j kowalstwa artystycznego, zdobywającego coraz
poka�niejszą liczbę  miło�nik�w  i odbiorc�w.
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Rys historyczny

Pierwsze wyroby kowalskie pojawiły się na obecnym terenie
ziem polskich w okresie halsztackim, ok. 700 r. p.n.e.
Przyjmuje się, iż były to w�wczas przedmioty  importowane
zapołudnia, przez Bramę Morawską. Początki  „rodzimych"
wyrob�w  kowalskich  z  Biskupina i Przybysławia pod  Jaro-
cinem datuje się na VI i V w. p.n.e.
Największy rozkwit kowalstwa nastąpił jednak w okresie
wczesnego �redniowiecza. Najczę�ciej jako surowiec
wykorzystywano rudę darniową. Dużym postępem przy
produkcji materiału do wyrob�w kowalskich było
zastosowanie koła wodnego w ku�nictwie, kt�re w Polsce
zaczerpnięto


