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For English – see p. 21

Piotr Pajor

W położonym malowniczo w widłach Dunajca i Popradu Starym Sączu wznosi się
jedna z najbardziej frapujących średniowiecznych budowli w Małopolsce – kościół
zakonu św. Klary (il. 1), stanowiący główny element klasztoru założonego przez
węgierską królewnę i księżną krakowsko-sandomierską, św. Kingę. Budowla kryje
też grób fundatorki, stanowiąc świadectwo podjętych już w średniowieczu, choć
*

1. Stary Sącz,
kościół Klarysek,
widok z dziedzińca
klasztornego.
Fot. Piotr Pajor.

Artykuł powstał w ramach finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki projektu
nr DEC-2016/21/B/HS 2/00598, którego kierownikiem jest dr Jakub Adamski.
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sukcesem uwieńczonych dopiero w XX wieku starań o kanonizację świątobliwej
władczyni. Nie ulega jednak wątpliwości, że obecnie istniejący kościół zbudowano,
a przynajmniej ukończono, wiele lat po śmierci Kingi. Dlatego też fundację świątyni
niekiedy łączono z Władysławem Łokietkiem i jego żoną Jadwigą. W niniejszym
studium chciałbym przedstawić kilka uwag i rozpoznań, które pokazują, że badania
historycznoartystyczne, mimo istnienia dość obfitej literatury, wciąż jeszcze mogą
dostarczyć istotnych informacji o czasie i okolicznościach powstania kościoła.
Św. Kinga sprawowała w Starym Sączu niepodzielną władzę już przed powstaniem klasztoru, do którego miała w przyszłości wstąpić. W 1257 roku otrzymała od
męża, Bolesława Wstydliwego, kasztelanię sądecką, która później stała się specyficznym dominium klasztornym1. Według tradycji utrwalonej w jej Żywocie, Kinga
oraz jej siostra Jolenta postanowiły wstąpić do zakonu św. Klary tuż po śmierci
Bolesława Wstydliwego, obwieszczając swój zamiar podczas pogrzebu księcia2.
Formalna fundacja klasztoru w Sączu (wówczas jeszcze jedynym) miała miejsce
w 1280 roku 3. Pięć lat później arcybiskup Jakub Świnka ustanowił odpust za odwiedzenie kościoła Karysek oraz wsparcie datkami trwającej budowy nowej świątyni
(ad opus ecclesie de novo ibidem constuende)4. Wiadomo też, że sądecki kościół
został konsekrowany w 1332 roku przez biskupa Jana Grota5. O okolicznościach
budowy nie był natomiast dobrze poinformowany Długosz, który fundację kościoła
przypisał Bolesławowi Wstydliwemu6.
Czy jednak przytoczone wyżej informacje źródłowe dotyczą tej samej budowli?
Jak będzie się można przekonać w dalszej części tekstu, istnieją w tej kwestii dwa
stanowiska. Wedle jednego z nich budowa kościoła była procesem ciągłym, trwają‑
cym od ok. 1285 do 1332 roku, a więc obecny kościół powstał, przynajmniej w części,
jeszcze za życia Kingi, a w każdym razie przed ostatecznym objęciem władzy w Mało‑
polsce przez Władysław Łokietka. Możliwy jest jednak także drugi scenariusz, w którym zachowany do dziś kościół powstał bezpośrednio przed 1332 rokiem i nie jest
tożsamy z tym wzmiankowanym przez Jakuba Świnkę. Nie należy zresztą wykluczać,
że budowy rozpoczętej w latach osiemdziesiątych XIII wieku nigdy nie ukończono.
Pracom nie sprzyjały przecież ani przykrości czynione klasztorowi przez Leszka
Czarnego7, ani późniejsza wojna o sukcesję w Małopolsce, rychła śmierć fundatorki
w 1292 roku, a wreszcie co najmniej rozważane plany przeniesienia konwentu do
1
2
3

4
5
6
7

6

Kodeks dyplomatyczny Małopolski [dalej: KDM], t. 2: 1153–1333, wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886,
nr 452.
Żywot świętej Kingi księżnej krakowskiej. Vita sanctae Kyngae ducissae cracoviensis, wyd. i przeł.
B. Przybyszewski, Tarnów 1997, s. 58.
KDM, t. 2, nr 487; źródła do dziejów budowy kościoła zebrane w: Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego, Kraków 1985, s. 27–31; P. Pencakowski,
A. Włodarek, Stary Sącz, Kościół p.w. św. Klary, Klarysek, Obecnie p.w. Trójcy Świętej, w: Archi‑
tektura gotycka w Polsce, t. 2: Katalog zabytków, red. A. Włodarek, Warszawa 1995, s. 214–215;
O.  M. Przybyłowicz, Architektura kościoła i klasztoru klarysek w Starym Sączu w świetle źródeł
pisanych i literatury przedmiotu, „Rocznik Sądecki”, 38, 2010, s. 41–44; D. Karczewski, Fran‑
ciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu. Powstanie – rozwój – organizacja
wewnętrzna, Kraków 2012, s. 138–139.
KDM, t. 2, nr 502.
Ibidem, nr 606.
Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, t. 3, wyd. A. Przezdziecki, Cracoviae
1864 (= Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, 8), s. 336–337.
Obszernie na ten temat zob. P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek Czarny,
Warszawa 2000, s. 310–322.
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założonego w tym samym roku Nowego Sącza8. Wydaje się, że na pytania o datowanie kościoła najłatwiej odpowiedzieć na drodze analizy stylu.
Opis struktury architektonicznej
Kościół Klarysek w Starym Sączu, stanowiący część zespołu klasztornego położonego
na wschodnim skraju założenia miasta lokacyjnego, zbudowany został z miejscowego
piaskowca. Na jego trójdzielną strukturę składają się krótkie, zamknięte pięcioma bokami ośmioboku prezbiterium oraz korpus nawowy na planie silnie wydłużonego prostokąta, w części wschodniej mieszczący właściwą, jednoprzestrzenną nawę, w części
zachodniej natomiast dawny kapitularz9, ponad którym znajduje się empora zakonna
8

9

2. Stary Sącz,
kościół Klarysek,
rzut wg Architektura
gotycka w Polsce,
t. 2, s. 516.

Nie ulega wątpliwości, że dokonana z inicjatywy Wacława II lokacja Nowego Sącza początkowo miała mieć charakter translokacji położonego nieopodal Starego Sącza; w dokumencie
lokacyjnym mowa jest bowiem o lokowaniu miasta Sącza na innym niż dotąd miejscu (zob.
A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze i społeczne, Wrocław 1961, s. 126–133; F. Kiryk, Początki miasta, w: Dzieje miasta Nowego Sącza, t. 1,
red. F. Kiryk, Warszawa–Kraków 1992, s. 88; B. Krasnowolski, Lokacyjne układy urbanistyczne
na obszarze ziemi krakowskiej w XIII i XIV wieku, cz. 2: Katalog lokacyjnych układów urbanistycznych, Kraków 2004, s. 154). Z planami przeniesienia klasztoru do nowego miasta łączy
się zwykle wystawiony w 1299 r. dokument, w którym pani sądecka i ksieni klarysek Gryfina
nadała niejakiemu Janowi zwanemu Bogaczem 100 łanów gruntu opodal miasta Kamienica,
w zamian za przekazanie przez mieszczanina gruntu pod budowę klasztoru (KDM, t. 1: 1178–1386,
wyd. F. Piekosiński, Kraków 1886, nr 132; zob. A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna, s. 132–133;
J. Rajman, Osadnictwo okolic Nowego Sącza i kształtowanie się strefy podmiejskiej (XIII–XV w.),
w: Dzieje miasta, s. 62; D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów, s. 142); trzeba jednak
zauważyć, że dokument ów wcale nie zawiera informacji o lokalizacji działki, na której powstać
miał klasztor, toteż nie można wykluczyć, że w istocie znajdowała się ona w Starym Sączu.
Zważywszy, że znaczna część mieszkańców starszego miasta przeniosła się do nowego ośrodka,
Jan Bogacz mógł tam posiadać grunty. Przekonanie o umiejscowieniu działki Jana Bogacza
w Nowym Sączu opiera się na doprecyzowaniu tej kwestii w nowożytnym regeście omawianego
dokumentu, który zapewne służył nowosądeckim franciszkanom za dowód własności działki
w tym mieście (zob. zwłaszcza A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna, s. 133, przyp. 156). Nie bez
znaczenia wydaje się też domysł Anny Rutkowskiej-Płachcińskiej (ibidem, s. 138) o ostatecznie
niepełnym powodzeniu akcji przeniesienia miasta (jako że Stary Sącz nie został zlikwidowany)
właśnie wskutek pozostania klasztoru Klarysek w dotychczasowej lokalizacji.
Omawiane pomieszczenie, tradycyjnie nazywane „starą zakrystią”, obecnie pełni funkcję kaplicy,
połączonej z kościołem wtórnie wybitym otworem drzwiowym (S. Świszczowski, Materiały do
dziejów kościoła klasztornego S. S. Klarysek w Starym Sączu, „Rocznik Sądecki”, 17, 1982, s. 294),
jednak w literaturze jest powszechnie interpretowane jako kapitularz; biorąc pod uwagę jego
skomunikowanie jedynie z klasztorem, jak również kwadratowy plan z filarem pośrodku, rozpoznanie to wydaje się przekonujące.
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3. Stary Sącz, kościół
Klarysek, widok z nawy
ku chórowi.
Fot. Piotr Pajor.
4. Stary Sącz, kościół
Klarysek, wspornik
na północnej ścianie
chóru.
Fot. Piotr Pajor.
5. Stary Sącz, kościół
Klarysek, zachodnia
ściana nawy z oknem
empory zakonnej
wg W. Łuszczkiewicz,
Najdawniejsze kościoły,
tabl. XXVII.

5

(il. 2). Prezbiterium oraz zachodnia połowa korpusu opięte są przyporami. Prezbiterium przekryte jest sklepieniem krzyżowo-żebrowym o gruszkowo profilowanych
żebrach (il. 3) wybiegających ze wsporników o formie odwróconych ostrosłupów,
w których bokach wydrążono arkadki z maswerkowymi noskami (il. 4). Nawa i chór
zakonny, choć obecnie sklepione, pierwotnie przekryte były stropami. Wschodnie
przęsło dolnej kondygnacji otwiera się do wschodniej części nawy dwoma szerokimi
arkadami na profilowanym czworobocznym filarze (il. 5). Dalej na zachód, oddzielone ścianą, znajduje się zajmujące dwa zachodnie przęsła dolnej kondygnacji obszerne
pomieszczenie kapitularza, przekrytego sklepieniem żebrowym złożonym z czterech
przęseł czterodzielnych rozpiętych wokół centralnego, ośmiobocznego filara (il. 6).
Żebra w tej części budowli są znacznie masywniejsze niż w prezbiterium i mają
prosty profil utworzony przez sfazowanie krawędzi. Oratorium sióstr otwarte jest do
wschodniej części nawy szerokim oknem wypełnionym bogatym maswerkiem (il. 7).
Stan badań
Od czasu wprowadzenia do literatury naukowej przez Władysława Łuszczkiewicza,
kościół starosądecki był stosunkowo często omawiany, przy czym zagadnieniem
dominującym wydają się kwestie wydzielenia faz budowy i powiązania ich ze wspomnianymi już trzynasto- i czternastowiecznymi źródłami. Za budowlę zasadniczo
jednofazową, powstałą bezpośrednio przed 1332 rokiem, uważali starosądecki kościół
Łuszczkiewicz i Paul Crossley. Drugi z wymienionych badaczy powiązał ponadto
świątynię Klarysek z warsztatem chóru katedry krakowskiej, za najważniejszą przesłankę uznając charakterystyczne maswerkowe wsporniki w prezbiterium10. Crossley
podkreślał też wyjątkowo wyrafinowany charakter maswerków, zwłaszcza zaś wielkiego przezrocza chóru sióstr; wzorów dla nich upatrywał, podobnie jak dla form
10 W. Łuszczkiewicz, Architektura najdawniejszych kościołów franciszkańskich w Polsce, „Sprawozdania Komisyi do badań Historyi Sztuki w Polsce”, 4, 1891, s. 175; P. Crossley, Gothic Architecture in
the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985, s. 88.
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katedry krakowskiej, w awangardowych nurtach architektury czeskiej i austriackiej,
jednak bez przekonującego wskazania na konkretne dzieła11. Do tezy o wykonaniu
detalu przez „królewski warsztat budowlany wawelskiej katedry” przychylił się też
ostatecznie Bogusław Krasnowolski, jednak owe detale miały zdaniem badacza
ozdobić budowlę w zasadniczym zrębie ukształtowaną, choć może nie ukończoną,
za życia Kingi12. Sugestię o warsztatowym związku z katedrą odrzucił natomiast
Paweł Pencakowski, którego zdaniem przeczą jej inny kształt dolnej części wspomnianych wsporników, odmienny typ przestrzenny obu kościołów, zastosowanie
w kościele klasztornym gładkich ścian wobec wielkiej plastyczności elewacji w katedrze, a wreszcie odmienny materiał budowlany – ciosy w Krakowie i łamane płyty
piaskowca w Starym Sączu13. Pencakowski nie wskazał konkretnych źródeł stylu
kościoła Klarysek, wyraził jednak postulat poszukiwania ich w Czechach i Austrii.
Spośród zwolenników tezy o wielofazowości budowli najbardziej szczegółowego
wydzielenia partii kościoła powstałych rzekomo za czasów Kingi dokonał Stefan
Świszczowski; uznał on, że ów pierwotny kościół obejmował wschodnią część dzisiejszego korpusu oraz część prezbiterium. W XIV wieku wtórnie dostawiono do
niego apsydę i część zachodnią z obszernym chórem zakonnym i kapitularzem14.
Trzeba jednak zaznaczyć, że wizja ta jest wyjątkowo mało przekonująca – jedynym
argumentem za wydzieleniem faz korpusu jest brak przypór przy jego wschodnich
przęsłach, co jednak, wobec pierwotnego przekrycia tej części budowli stropem
i braku podziału na kondygnacje ma oczywiste uzasadnienie konstrukcyjne. Sam
Świszczowski zauważył zresztą, że wszystkie partie murów kościoła, w których

7

6. Stary Sącz, kościół
Klarysek, filar kapitularza.
Fot. Piotr Pajor.
7. Stary Sącz, kościół
Klarysek, maswerk
we wschodnim oknie
empory zakonnej.
Fot. Piotr Pajor.

11 P. Crossley, Gothic Architecture, s. 88.
12 B. Krasnowolski, Kraków, Zawichost, Nowe Miasto Korczyn, Skała, Sącz: plany urbanistyczne
jako źródło do badań nad epoką Bolesława Wstydliwego, błog. Salomei i św. Kingi, „Nasza
Przeszłość”, 101, 2004, s. 185–186.
13 P. Pencakowski, Gotyckie kościoły zakonu św. Franciszka w Starym i Nowym Sączu, „Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki”, 36, 1991, s. 90–91.
14 S. Świszczowski, Materiały do dziejów, passim.
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8. Ryty na ścianach chóru,
przerys M. Korneckiego,
za: Kornecki, Ochrona
i konserwacja zabytków
ruchomych w dawnym
województwie krakowskim
w latach 1945–1975,
„Ochrona Zabytków”,
42/2, 1989, s. 124.

wykonał odkrywki, zbudowano w jednolitym wątku z piaskowcowych płyt15. Mimo
to także Pencakowski i Andrzej Włodarek uznali, że korpus zawiera w sobie partie
murów starszego kościoła16. Za przyczynek do datowania murów prezbiterium na
XIII wiek niektórzy badacze, zwłaszcza autorzy monografii miasta – Zbigniew Beiersdorf i Bogusław Krasnowolski – uważali zespół „romańskich” rytów na ścianach
tej części budowli, odkrytych w roku 196317. Ryty przedstawiają motywy ornamentalne (w tym plecionkowy węzeł Salomona), postaci ludzkie i fantastyczne (chimerę
o ukoronowanej kobiecej głowie), zwieńczone piórami i rogami hełmy garnczkowe
oraz symbole i elementy trudne do rozpoznania18 (il. 8). Powstały niewątpliwe
w średniowieczu, ale precyzyjne datowanie utrudnia niski poziom artystyczny, zdradzający nieprofesjonalną rękę; nie ma jednak powodów, by sądzić, że wykonano je
wcześniej niż w XIV wieku19. Za powstaniem kościoła – przynajmniej w znacznej
15 Ibidem, s. 292–296.
16 P. Pencakowski, A. Włodarek, Stary Sącz, t. 2, s. 214–215.
17 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, s. 28–31; także krótko eidem, Rozwój przestrzenny,
w: Dzieje miasta, s. 209–210; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka ziemi krakowskiej, Kraków
1982, s. 56–57; B. Krasnowolski, Kraków, Zawichost, s. 185.
18 Trzeba jednak zaznaczyć, że omawiane ryty nie są dostępne, a dotychczas opublikowaną dokumentację trzeba uznać za dalece niewystarczającą do analizy tych skądinąd frapujących dzieł;
komplet przedstawień został opublikowany jedynie w postaci przerysu autorstwa Mikołaja
Korneckiego (M. Kornecki, Ochrona i konserwacja zabytków ruchomych w dawnym województwie krakowskim w latach 1945–1975, „Ochrona Zabytków”, 42/2, 1989, s. 124, il. 27), poza tym
opublikowano jedynie fotografię przedstawienia chimery (Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, t. 1, red. M. Walicki, Warszawa 1968 [= Dzieje sztuki polskiej, 1],
s. 511).
19 Pewną wskazówką do datowania rytów może być kształt przedstawionych hełmów garnczkowych, których dzwony nie mają formy prostych walców, jak to bywało w wieku XIII (np. pieczęć
sieradzka Leszka Czarnego), lecz w części czołowej mocno zwężają się ku górze, przypominając
hełmy przedstawione na pieczęci Władysława Łokietka jako księcia krakowsko-sandomierskiego
czy pieczęci pierwszego księcia oświęcimskiego, Władysława; zob. L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór
rycerski w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław 1976, s. 96–97,
111–115.
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części – w XIII wieku opowiedziała się także Olga Miriam Przybyłowicz, posługując
się jednak argumentacją oderwaną od form budowli, a poniekąd i źródeł; zdaniem
badaczki nie można bowiem przyjąć, że klasztor sądecki, ufundowany przez tak
znaczną donatorkę jak Kinga i najszczodrzej uposażony ze wszystkich polskich
placówek klarysek, przez niemal pół wieku obywał się bez murowanego kościoła20.
Większość badaczy przyjmowała, że zakończenie budowy kościoła przynajmniej
w ogólnym zrębie wyznacza data konsekracji, jednak Beiersdorf i Krasnowolski
uznali, że zastosowane w kościele wzory maswerków nie mogły pojawić się w Małopolsce wcześniej niż w połowie XIV wieku21. Tomasz Węcławowicz i Małgorzata
Pietrzykówna w pionierskim studium o małopolskich maswerkach datowali starosądeckie przezrocza na „schyłek pierwszej tercji XIV w.”, opierając się na dacie konsekracji; pod względem artystycznym określili je, zwłaszcza zaś maswerk wschodniego
okna empory, jako stojące „na przełomie okresu poklasycznego i doktrynalnego”22.
Niedawno temat maswerków w kościele klasztornym podjęła Sonia Bała. Ostatecznie
badaczka podtrzymała rozpoznanie Crossleya, wywodząc ich formy z architektury
austriackiej, wskazała też jednak kilka tropów (np. wiodących do katedry w Konstancji), prowadzących poza to spektrum odniesień23.
Beiersdorf i Krasnowolski, a później Pencakowski, dokonali też rozwarstwienia
rzekomych faz budowy zachodniej części korpusu. Według badaczy sklepienia dolnego poziomu są dodatkiem wtórnym, w związku z czym pierwotnie zarówno górna,
jak i dolna kondygnacja były przekryte stropami. Zdaniem Beiersdorfa i Krasnowolskiego budowa kościoła w takiej formie, rozpoczęta u schyłku XIII wieku, ciągnęła
się co najmniej do połowy kolejnego stulecia24. Pencakowski budowę świątyni
o drewnianych podziałach datował na lata ok. 1310–133225. Wydzielenia w przyziemiu
kapitularza przekrytego sklepieniem na jednym filarze zarówno według Beiersdorfa
i Krasnowolskiego, jak i Pencakowskiego, dokonano dopiero w XV wieku26.
Wzorów dla układu przestrzennego kościoła Beiersdorf i Krasnowolski upatrywali natomiast głównie w kościołach klasztorów żeńskich w Austrii – Dominikanek
w Imbach (il. 9) i Klarysek w Dürnstein27. Pencakowski do tej grupy dodał jeszcze
dwukondygnacyjną nawę boczną kościoła podwójnego klasztoru Franciszkanów
i Klarysek w Znojmie oraz kościoła Santa Maria Donnaregina w Neapolu28. Andrzej
Grzybkowski podkreślał jednak, że zaczerpnięcie wzoru przestrzennego z Austrii nie
jest bynajmniej oczywiste, ponieważ w architekturze klasztorów żeńskich schemat
20 O.M. Przybyłowicz, Architektura kościoła, s. 46–49.
21 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, s. 31.
22 T. Węcławowicz, M. Pietrzykówna, Maswerki w kościołach Małopolski, „Rocznik Krakowski”,
55, 1989, s. 67–69.
23 S. Bała, O nieznanym rysunku architektonicznym z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie –
przyczynek do badań nad dekoracją maswerkową w kościele Klarysek w Starym Sączu, „Rozprawy
Muzeum Narodowego w Krakowie”, 10, 2017, s. 7–11.
24 Ibidem, s. 29–31.
25 P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, s. 89.
26 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, s. 31; P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, s. 92–93.
27 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Rozwój przestrzenny, s. 31–32. Badacze podkreślali też, że układ
zbliżony do zastosowanego w Nowym Sączu miał kościół Klarysek w węgierskiej Obudzie,
zwłaszcza jeśli chodzi o dyspozycję zachodniej części korpusu. Jeśli jednak między tymi obiektami rzeczywiście istniał związek, to budowla węgierska powstała pod wpływem polskiej, jako
że klasztor w Obudzie ufundowała Elżbieta Łokietkówna w roku 1334; iidem, Stary Sącz, s. 32;
B. Krasnowolski, Kraków, Zawichost, s. 186.
28 P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, s. 88.
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jednonawowej budowli z obszerną emporą należał do najbardziej rozpowszechnionych układów przestrzennych29.

9

9. Imbach, kościół
Dominikanek, widok
z nawy ku chórowi.
Fot. Piotr Pajor.

Styl kościoła i jego geneza
Cały detal zachowany we wszystkich kompartymentach
kościoła powstał z pewnością w XIV wieku, najpewniej
między 1320 a 1332 rokiem. Trzeba więc przyjąć, że koś
ciół, który powstał w latach osiemdziesiątych XIII wieku
albo był rzeczywiście budowlą prowizoryczną i nie został
nigdy ukończony, albo w XIV wieku jego skala i forma
przestały odpowiadać ambicjom konwentu lub jego opiekunom. Nie przekonuje też teza o wtórnym wprowadzeniu sklepień w zachodniej części korpusu. Niewątpliwe
cały detal zastosowany w tej części budowli – masywne
żebra o sfazowanych krawędziach, wtapiające się w ściany
i przechodzące w miniaturowe lejkowate wsporniczki, jak
również ciężkie proporcje filarów – wyraźnie kontrastuje
z obłościami gruszkowych profili żeber i kunsztownymi
maswerkowymi wspornikami w prezbiterium. Takie wyraźne skontrastowanie modusów stylowych w różnych
częściach kościoła mieści się jednak w specyfice architektury mendykanckiej. Masywność filarów i żeber w dużej
mierze wynika zresztą z ich funkcji, podtrzymują one bowiem emporę sióstr. Sam profil żeber także nie wskazuje
na późne datowanie. Co prawda podobnie kształtowane,
lecz raczej za pomocą wklęski a nie fazy żebra, rzeczywiście
można odnaleźć w budowlach z drugiej połowy XIV stulecia, zwłaszcza w sklepieniu tzw. sali Kazimierzowskiej
w wawelskiej Kurzej Nodze, jednak zastosowano go już w kaplicach podwieżowych
w krakowskim kościele Mariackim, wzniesionych wedle wszelkiego prawdopodobieństwa na przełomie XIII i XIV wieku. Masywne żebra o profilu kształtowanym
przez jedną spłaszczoną wklęskę, co warte uwagi, zostały w owych kaplicach zestawione ze służkami o profilu gruszkowym i charakterystycznych, dzbanowatych kapitelach, wywodzących się, jak sądzę, z kręgu warsztatu kościoła cysterskiego w Salem30. Ta ostatnia konstatacja, co zostanie omówione w dalszej części
artukułu, okazuje się szczególnie intrygująca. Wbrew opinii większości badaczy,
w istocie nic nie wskazuje, by kościół Klarysek w Starym Sączu był konstrukcją
niejednolitą. Jeśli nawet przy jego budowie wykorzystano jakieś partie starszej
budowli, to nie miały one wyraźnego wpływu na jego ostateczną formę świątyni31.
Wydaje się też, że większość z najbardziej oryginalnych rozwiązań formalnych
zastosowanych w kościele Klarysek w Starym Sączu znajduje dobre odpowiedniki
29 A. Grzybkowski, Architektura polska około 1300 roku, w: Polska około roku 1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. W. Fałkowski, Warszawa 2003, s. 183–184; idem, Gotycka architektura
murowana w Polsce, Warszawa 2014, s. 43.
30 Zob. P. Pajor, Co wiemy o pierwszym gotyckim kościele Mariackim? Rekonstrukcja, styl, kontekst
urbanistyczny, w: Jako serce pośrodku ciała. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie,
red. M. Walczak, Kraków [w druku].
31 Należy tu dla porządku zauważyć, że taki właśnie pogląd wyraził już na początku badań nad
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w nowinkach stylowych spotykanych w architekturze Europy Środkowej początków
XIV wieku. Charakterystyczny jest cokół filara w kapitularzu, a uwagę zwracają
zwłaszcza jego trapezoidalne boki. Cokół przechodzi od czworobocznej podstawy
do ośmiobocznego trzonu podpory za pomocą ściętych narożników tworzących
trójkątne spływy. Jego kształt przypomina przede wszystkim bazy filarów w chórze
kościoła Cystersów w Kamieńcu Ząbkowickim, wzniesionym do 1305 roku, jak
kolwiek z podobnych elementów skomponowano tam filary na planie krzyżowym32
(il. 10). Z kolei ośmioboczne filary na pokrewnych, choć bardziej fantazyjnie profilowanych cokołach, zastosowano w kapitularzu klasztoru Cystersów w Zlatej Korunie
(ok. 1300?) czy też w zrealizowanym zapewne współcześnie (przed 1335) refektarzu
w klasztorze tego samego zakonu w Bebenhausen33. Z uwagi na uproszczenie form
i bezpośrednie przejście trapezoidalnej bazy w ośmioboczny trzon, szczególnie
warte przywołania są filary w piwnicy po domem konwersów klasztoru szarych
mnichów w Kappel am Albis (początek XIV w.?)34. Wsporniki z maswerkowymi

10. Kamieniec Ząbkowicki,
kościół Cystersów, baza
filara w część wschodniej.
Fot. Jakub Adamski.

starosądecką świątynią Łuszczkiewicz, pisząc o kościele znanym z trzynastowiecznych źródeł:
„że nie jest nim dzisiejsza budowa, stojąca pod wezwaniem Śtej Trójcy poucza nas o tem jednolitość stylowa kościoła klasztornego, przynależąca do drugiego lub trzeciego dziesiątka lat
czternastego stólecia” (W. Łuszczkiewicz, Architektura najdawniejszych kościołów, s. 174).
32 J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki
rozwoju, Kraków 2018, s. 243–247. Dziękuję dr Jakubowi Adamskiemu za zwrócenie uwagi na
tę realizację.
33 J. Kuthan, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, Praha 1994, s. 493–496; M. Köhler,
Die Bau- und Kunstgeschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters Bebenhausen bei Tübingen.
Der Klausurbereich, Stuttgart 1995, s. 206–243, zwłaszcza s. 232–233; S. Gerlach, Ein Bau von
europäischen Rang? – Zur architekturgeschichtlichen Bedeutung des Sommerrefektoriums in
Bebenhausen, „Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg”, 45, 2008,
s. 13–14.
34 Zabudowania klasztorne w Kappel nie są szczegółowo datowane, jednak uważa się, że zachodnie
skrzydło klasztoru, mieszczące dom konwersów, powstało mniej więcej równolegle z kościołem,
a więc na przełomie XIII–XIV w.; H.R. Sennhauser, Der Kloster Kappel im Mittelalter. Bemerkungen zur Klosterkirche und zur Klosteranlage, w: Zisterzienserbauten in der Schweiz. Neue
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11. Stary Sącz, kościół
Klarysek, maswerk
w południowej ścianie
nawy.
Fot. Piotr Pajor.
12. Lauffen nad N
 eckarem,
kościół parafialny,
maswerki wg G. Binding,
Masswerk, Darmstadt
1989, s. 254.

wycięciami w Europie Środkowej najwcześniej pojawiły się, jak wskazał ostatnio
Jakub Adamski, w Austrii, gdzie już w ostatniej ćwierci XIII wieku ozdobiono nimi
chóry kościołów Liebfrauenkirche w Wiener Neustadt i Cystersów w Heiligenkreuz.
W przeciągu pierwszej połowy kolejnego stulecia motyw ten upowszechnił się także w Czechach (kościół Cystersów w Sedlcu, kapitularz klasztoru Benedyktynów
w Sazawie i inne)35 czy na Węgrzech (np. arkada tęczowa fary w Lewoczy)36.
Wbrew opinii badaczy, genezy maswerków zastosowanych w sądeckim kościele
klasztornym trzeba chyba jednak szukać nieco dalej. Ich twórca szczególnie upodobał sobie motyw trójliścia o zaostrzonych płatkach wpisanego w trójkąt sferyczny.
Figurę taką stosował jako motyw wieńczący okna dwudzielne (po jednym w apsydzie chóru i nawie, il. 11) oraz w bardzo rozbudowanej kompozycji maswerku
w oknie komunikującym chór zakonny i nawę (il. 7). Ten ostatni składa się w dolnej
części z dwóch bardzo szerokich lancet, z których każda jest w istocie mniejszym
maswerkiem dwudzielnym z czworoliściem w zwieńczeniu. Ponad tymi lancetami
umieszczono obręcz z wpisanymi trzema trójkątami sferycznymi wypełnionymi
trójliśćmi; trójkąty i trójliście pozbawione są wierzchołków skierowanych do środka
okręgu, tak że przenikają się, tworząc pośrodku rysunek czwartego trójliścia. W pozostałych maswerkach zastosowano motywy czworoliścia, pięcioliścia w okręgu oraz
spiętrzonych trójliści. Wszystkie przezrocza ukształtowano z lasek o kanciastych
profilach, pozbawionych kapiteli.
Większość z omówionych wyżej motywów wywodzi się z architektury francuskiej
około połowy XIII wieku. Mowa tu nie tylko o kompozycjach ze spiętrzonych
krągłych wieloliści, ale też tak charakterystycznym motywie trójkątów sferycznych z wpisanymi zaostrzonymi trójliśćmi. Pierwszy raz został on zastosowany
przez Pierre’a de Montreuil w ślepych maswerkach zdobiących boczne ściany południowego ramienia transeptu katedry w Paryżu37. Dla rozważań nad dekoracją
Forschungsergebnisse zur Archäologie und Kunstgeschichte, t. 2: Männerklöster, Zürich 1990,
s. 103–107.
35 J. Adamski, Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300. Uwagi
o chronologii i stylu gotyckiego chóru katedry krakowskiej, w: Działalność fundacyjna biskupów
krakowskich, red. M. Walczak, Kraków 2016, s. 75–76; por. P. Crossley, Gothic Architecture, s. 61;
obaj cytowani badacze przytaczali wymienione badania w rozważaniach nad wspornikami
w chórze i obejściu katedry w Krakowie, ale analizy te, jak zobaczymy nieco dalej, można też
odnieść do dekoracji kościoła w Starym Sączu.
36 B. Pomfyová, Vrcholnegotická architektúra na Spiši, w: Gotika. Dejiny slovenského výtvarného
umenia, red. D. Buran, Bratislava 2003, s. 105.
37 Zob. C. Lautier, Les remplages aveugles de Jean de Chelles et de Pierre de Monteuil à Notre-Dame de Paris, w: Architektur und Monumentalskulptur des 12. – 14. Jahrhunderts: Produktion
und Rezeption. Festschrift für Peter Kurmann zum 65. Geburtstag, red. S. Gasser, Ch. Freigang,
B. Boerner, Bern 2006, s. 137.
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kościoła w Starym Sączu istotniejsze wydaje się jednak, że motyw
wieloliści wpisanych w wielokąty
sfer yczne – częściej czteroliści
w kwadratach, lecz również trójliści w trójkątach – od początku
XIV wieku cieszył się znaczną
popularnością w zachodniej części Rzeszy, na obszarze Nadrenii,
Alzacji, zachodniej Szwabii, a także dzisiejszej Szwajcarii. Trójliście
o zaostrzonych płatkach wpisane
w trójkąty sferyczne już około 1300
roku zastosowano w oknach kościoła parafialnego w Lauffen nad
Neckarem38 (il. 12), a około dekadę później w kościele św. Teodora w Bazylei39, kaplicy św. Mikołaja przy katedrze w Wormacji40, a zapewne niewiele później w dwóch
oknach nawy głównej kościoła Cystersów w Salem41 oraz kościele Dominikanów
w Guebwiller42. Przed 1330 rokiem motyw ten pojawił się też w chórze wspólnego
kościoła Franciszkanów i Klarysek w Königsfelden43. Dalej na wschód trudno natomiast – pomijając na razie jedną znamienną realizację – znaleźć przykłady tego
motywu z pierwszej ćwierci XIV wieku. Bardziej problematyczne jest wskazanie
wzoru dla efektownej kompozycji w oknie chóru zakonnego. Należy tu jednak
przywołać powstały na przełomie XIII / XIV wieku przezrocze ponad tympanonem
południowego portalu katedry w Wormacji, w którym trzy spiętrzone trójkąty
sferyczne z zaostrzonymi trójliśćmi wpisano w większy trójkąt44 (il. 13), a przede
wszystkim motyw trzech przenikających się zaokrąglonych trójliści wpisanych
w trójkąt sferyczny, zastosowany przed 1317 rokiem w maswerkach wschodniego ramienia krużganka przy katedrze w Konstancji45 (il. 14). Jako główny motyw
maswerku podobna kompozycja wpisana w okrąg użyta została natomiast prawdopodobnie dopiero w drugiej ćwierci stulecia w południowym ramieniu transeptu
katedry Bazylei46.
Kościół Klarysek w Starym Sączu nie jest jednak jedyną małopolską budowlą
z tego okresu, w której pojawiły się maswerki z figurą zaostrzonych trójliści w trójkątach sferycznych. Motyw ten obecny jest bowiem w jednej z płycin flankujących
okno wschodniej ściany północnego ramienia transeptu katedry w Krakowie (il. 15).
Na jednym ze zworników w kaplicy biskupa Grota zastosowano też, co prawda nieco
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13. Wormacja, okno
ponad południowym
portalem katedry.
Fot. Jakub Adamski.

38 G. Binding, Masswerk, Darmstadt 1989, s. 217–218.
39 W. Gfeller, Geschichte des Maßwerks am Oberrhein. Die Eingebung des entwerfenden Baumeisters
und ihre geometrische Konstruktion, Petersberg 2016, s. 30–31.
40 G. Binding, Masswerk, s. 265.
41 U. Knapp, Salem. Die Gebäude der ehemaligen Zisterzienserabtei und ihre Ausstattung, Stuttgart
2004, s. 97–98.
42 R. Recht, L’Alsace gothique de 1300 à 1365: étude d’architecture religieuse, Colmar 1974, s. 139–140.
43 G. Binding, Masswerk, s. 293.
44 Ibidem, s. 260.
45 U. Knapp, Die Bauten des Konstanzer Münsterbezirkes um 1300, w: Glanz der Kathedrale. 900
Jahre Konstanzer Münster, Konstanz 1989, s. 81–82.
46 W. Gfeller, Geschichte des Maßwerks, s. 43.
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14. Konstancja, katedra,
maswerk we wschodnim
ramieniu krużganka.
Fot. Jakub Adamski.

później, bo ok. 1340 roku, kompozycję trzech nieprzenikających się trójkątów sferycznych wpisanych w okrąg47
(il. 16). Z kolei w płycinach flankujących jedno z okien
północnej ściany chóru, niezachowanych, ale jak się wydaje przekonująco zrekonstruowanych przez Sławomira
Odrzywolskiego48, zastosowano motyw leżącego czworoliścia na dwóch lancetkach, powtarzający się w kilku oknach w Starym Sączu. Biorąc pod uwagę omówione wyżej
podobieństwa, wydaje się, że architekt, a w każdym razie
twórca detalu sądeckiego kościoła klasztornego, zaznajomiony był z trendami aktualnymi w architekturze południowo-zachodnich krańców Rzeszy. Wzory te w Starym
Sączu pojawiły się na dość wczesnym etapie recepcji architektury nadreńskiej przełomu XIII / XIV wieku w Europie
Środkowej. Budowniczy zaznajomieni z tymi trendami pojawili się w Starym Sączu niemal równocześnie z Krakowem. Właśnie z Górnej Nadrenii i Alzacji, ze szczególnym
wskazaniem na warsztat katedry w Strasburgu, wywodzi się
od pewnego czasu twórców chóru katedry krakowskiej49.
Trzeba też przypomnieć podobieństwo wsporników żeber w obydwu kościołach.
Jedyną istotną różnicą między detalami z chórów obydwu kościołów jest kształt ich
dolnej części, w Starym Sączu o formie odwróconego ostrosłupa, w Krakowie lejkowato wygiętych (il. 17). W obydwu realizacjach występuje jednak szereg charakterystycznych szczegółów – otoczenie arkadek wyciętych w górnej części wsporników
płaskimi ramkami, ujmującymi czoła łuków, oraz prostokątne pola dookoła nich,
a także ukształtowanie nosków wypełniających arkadki, jak gdyby ze sfałdowanej
powierzchni miniaturowych nisz. Dlatego też sądzę, że należy ponownie rozważyć
może zbyt pochopnie odrzuconą przez Pencakowskiego tezę o realizacji kościoła
w Starym Sączu przez warsztat chóru katedry krakowskiej. Wobec równoczesnej
realizacji obu inwestycji tożsamość całego warsztatu należy oczywiście wykluczyć,
jednak wydaje się bardzo prawdopodobne, że przynajmniej niektórzy spośród
kamieniarzy zatrudnionych przy budowie katedry pojawili się też w Starym Sączu.
Z drugiej strony trudno sobie wyobrazić, że do Małopolski około 1320 roku przybyły
dwie odrębne, niezależnie sprowadzone z tych samych dalekich stron grupy kamieniarzy. Tezę o pobycie w Sączu tylko niektórych członków warsztatu katedralnego
wspiera również chyba wyłącznie architektoniczny charakter dekoracji (podczas gdy
we wschodniej części katedry stosowano też rzeźbę figuralną), a także stosunkowo
47 Ostatnio: J. Adamski, Biskupi Nanker i Jan Grot, s. 81.
48 K.J. Czyżewski, M. Walczak, Ślepe maswerki w katedrze krakowskiej, „Studia Waweliana”, 4,
1995, s. 17–23.
49 Zob. zwłaszcza T. Węcławowicz (rec.), Paul Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir
the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985 (Biblioteka Wawelska
nr 7), s. 492, il. 240, 8 map, „Folia Historiae Artium”, 23, 1987, s. 165–174; idem, Gotyckie bazyliki
Krakowa, Kraków 1993, s. 33; idem, Małopolska i ziemie Ruskie Korony, w: Architektura gotycka
w Polsce, t. 1, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995, s. 68–69; J. Adamski, Rola Strasburga i Górnej Nadrenii w rozwoju XIV-wiecznej architektury sakralnej w Polsce i na Śląsku, w: Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie 13–15 listopada
2013 roku, red. T. Janiak, D. Stryniak, Gniezno 2014, s. 219–222; idem, Biskupi Nanker i Jan Grot.
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mała liczba ozdobnych elementów. Jeśli wniosek ten jest słuszny, to pozwala na
uściślenie momentu rozpoczęcia budowy kościoła – nie mogło to nastąpić przed
rokiem 1320, w którym zaczęto wznosić katedrę. Oznacza to, że kościół powstał
w czasie nie dłuższym niż dwanaście lat, co wydaje się możliwe, ale wskazuje na
dość szybkie tempo prac.
Oddelegowanie do Starego Sącza kamieniarzy z warsztatu katedralnego, w tym
udział w przedsięwzięciu mistrza zdolnego zaprojektować wyrafinowany maswerk
przezrocza empory, zdaje się też, jak zauważyli już Łuszczkiewicz i Crossley, świadczyć
na korzyść udziału w fundacji pary królewskiej, bez której protekcji siostrom zapewne
trudno byłoby pozyskać wawelskich twórców50. Należy tu zresztą podkreślić, że związki
Władysława Łokietka i Jadwigi z klasztorem w Starym Sączu były głębokie i różnorodne już choćby z uwagi na więzy krwi – Jadwiga, córka Bolesława Pobożnego i Jolenty,
była wszak siostrzenicą świątobliwej założycielki klasztoru51. Sama królowa po śmierci
Łokietka poszła w ślady Kingi oraz Gryfiny, wdowy po Leszku Czarnym, osiadając jako
wdowa w klasztorze sądeckim; być może więc już wcześniej liczono się z taką możliwością, podtrzymując tradycyjną rolę kasztelanii sądeckiej jako oprawy wdowiej52.
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15. Kraków, katedra,
ślepy maswerk we
wschodniej ścianie
północnego ramienia
transeptu.
Fot. Piotr Pajor.
16. Kraków, katedra,
zwornik w kaplicy
biskupa Jana Grota.
Fot. Piotr Pajor.
17. Kraków, katedra,
wspornik na północnej
ścianie chóru.
Fot. Piotr Pajor.

50 W. Łuszczkiewicz, Architektura najdawniejszych kościołów, s. 175; P. Crossley, Gothic Architecture,
s. 88.
51 Na marginesie trzeba zauważyć jeszcze jedno rodzinne powiązanie Jadwigi z klasztorem, sugerowane przez Żywot św. Kingi (s. 77 i 154) – mowa tam o siostrze Annie, księżniczce („soror
Anna Ducella”), która pewnego razu zauważyła, że welon pogrążonej w modlitwie Kingi zajął
się ogniem od świecy. Wydawca Żywotu, Bolesław Przybyszewski, zidentyfikował ją z Anną,
siostrą Jadwigi, o której wiadomo tylko, że wstąpiła do klasztoru Klarysek w Gnieźnie (K. Jasiński, Franciszkańskie pochówki Piastów, w: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, cz. 2–3,
red. U. Borkowska et al., Kraków 1989, s. 166); o ile jest to rozpoznanie słuszne, to nie można
wykluczyć, że Anna rzeczywiście przeniosła się do klasztoru w Sączu, pod opiekę ciotki.
52 Trzeba jednak zauważyć, że według Kroniki katedralnej krakowskiej Jadwiga zdecydowała się
wstąpić do klasztoru dopiero po konflikcie z Kazimierzem Wielkim o koronację jego żony
Aldony Anny, czemu Jadwiga była przeciwna; Kronika Jana z Czarnkowa, przeł. J. Żerbiłło,
oprac. M.  D. Kowalski, Kraków 2012, s. 13.
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Trzeba zresztą podkreślić, że Jadwiga prowadziła w dominium klasztornym aktywną działalność gospodarczą, w tym intensywną kolonizację53, a po śmierci została
w starosądeckim kościele pochowana54. Zaangażowanie Łokietka i Jadwigi w budowę kościoła dla klarysek mogło wreszcie, poza samą tylko opieką nad fundacją
poprzedników, mieć jeszcze charakter swoistego wynagrodzenia siostrom postępowania przyrodniego brata Władysława, Leszka Czarnego, niechętnego klasztorowi
powstałemu poza jego inicjatywą i starającego się wszelkimi sposobami jeśli nie
zlikwidować, to maksymalnie okroić klasztorne dominium55.
Kwestia kultu św. Kingi
Budowa kościoła przebiegała, jak się wydaje, z uwzględnieniem zamiaru formalizacji
kultu Kingi. Być może już od 1307 roku – a w takim wypadku uderzająca jest zbieżność czasowa z opanowaniem ziemi krakowskiej przez Łokietka i zupełną zmianą
klimatu politycznego po śmierci niechętnego świątobliwej księżnej Wacława II –
rozpoczęto spisywanie miraculów. Żywot Kingi powstał z kolei prawdopodobnie
w latach dwudziestych XIV wieku, zapewne w środowisku franciszkańskim, i to
raczej krakowskim, w którym bujnie rozwijało się uprawiane na potrzeby dworu
piśmiennictwo historiograficzne56. Tymczasem integralną częścią kościoła, o czym
świadczą bliźniacze formy maswerkowych wsporników i gruszkowy profil żeber,
jest znajdująca się po południowej stronie nawy kaplica, nosząca pierwotnie wezwanie Mariackie, później św. Kingi, będąca wedle tradycji pierwotnym miejscem
pochówku fundatorki. Ta ostatnia sprawiła, że w opinii niektórych historyków
księżna klaryska została pochowana w niej bezpośrednio po śmierci, a co za tym
idzie sama kaplica powstała jeszcze wcześniej, w trzynastowiecznej fazie budowy kościoła57. Jakkolwiek taka interpretacja wynika z błędnego wiązania obecnie
istniejącego kościoła z wzmiankami z lat osiemdziesiątych XIII wieku o budowie
nieznanej bliżej starszej świątyni, to jednak nie można wykluczyć, że zachowana
do dziś kaplica powstała w miejscu dawniejszej lub nawet jakiejś części kościoła;
wątpliwości tych nie sposób jednak rozstrzygnąć bez badań wykopaliskowych.
Sprawy nie rozjaśnia bynajmniej brak średniowiecznych źródeł wskazujących, że
w okresie tym mogło dojść do przeniesienia szczątków świątobliwej księżnej; przeciwnie, jeszcze Długosz w swoim Żywocie Kingi ubolewał, że jej ciało spoczywa
wciąż w ziemi58. Niemniej jednak, o tym, że kaplicę wzniesiono z myślą o kulcie
53 A. Marzec, „Domina terrae sandecensis”. Rola polityczna królowej Jadwigi Łokietkowej w kontekście jej związków z dostojnikami małopolskimi, „Kwartalnik Historyczny”, 107, 2000, s. 9–13.
54 K. Jasiński, Franciszkańskie pochówki, s. 187.
55 Obszernie na ten temat zob. P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa, s. 310–331.
56 H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech, Poznań
2014, s. 138–139 (tam zebrana dawniejsza literatura).
57 Ostatnio: H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety, s. 102; S. Swoboda, Średniowieczne
relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi przy kościele klasztornym sióstr
klarysek w Starym Sączu, w: Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. Rocznicę
Chrztu Polski, red. K. Marinow, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska, Łódź 2016, s. 197–198.
58 Jan Długosz, Vita S. Stanislai – Vita B. Kunegundis – Vitae episcoporum poloniae – Vita Sbignei
de Oleśnica cardinalis – Clenodia. Banderia Prutenorum – Epistolae, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli,
Cracoviae 1887 (= Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, 1), s. 184.
Sytuację komplikuje jednak nowożytna tradycja klasztoru, odnotowana na początku X VIII wieku przez Marcina Ignacego Frankowica, jakoby na początku XIV wieku, podczas wizytacji
prowincjała franciszkańskiego, doszło do elewacji szczątków Kingi (zob. H. Krzyżostaniak,
Trzynastowieczne święte kobiety, s. 102). Większość badaczy za bardziej wiarygodny uznaje
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fundatorki konwentu zdaje się świadczyć umieszczenie jej po stronie klasztoru, ale
z zapewnieniem także komunikacji z nawą, tak że jej wnętrze dostępne było zarówno
dla sióstr, jak i świeckich. Z kwestią tą wiąże się być może niewielkie pomieszczenie
przyległe do kaplicy od zachodu, tzw. konfesjonał, które wedle klasztornej tradycji
powstało w miejscu celi Kingi. W literaturze zestawia się je z kaplicą Mariacką przy
chórze kościoła Klarysek i Franciszkanów w Pradze i przyległym do niej prywatnym
oratorium Agnieszki Przemyślidki59. Analogia ta wydaje się jednak niezbyt trafna,
ponieważ wspomniane części kompleksu praskiego rzeczywiście powstały za życia fundatorki klasztoru i były przez nią użytkowane60. Być może ów konfesjonał,
niezależnie od łączącej się z nim tradycji, umożliwiał po prostu siostrom adorację
grobu świątobliwej fundatorki w sąsiedniej kaplicy; nie wydaje się w każdym razie
słuszne odnoszenie do zachowanego (choć silnie przekształconego) pomieszczenia
opisów celi Kingi zawartych w jej Żywocie61. Warto tu dodać, że w działania na rzecz
formalizacji kultu była chyba w jakiś sposób zaangażowana para królewska – według
najstarszego Żywotu Łokietek i Jadwiga osobiście zaświadczyli o zachowaniu przez
Kingę dziewictwa, co król wsparł wspomnieniami z dzieciństwa62.
Niezupełnie jasno rysuje się też kwestia użytkowania omawianego kościoła
zarówno przez klaryski, jak i franciszkanów. Franciszkanie osiedli w Starym Sączu
wcześniej niż klaryski, według Długosza osadził ich tam jeszcze Bolesław Wstydliwy63. Dariusz Karczewski uznał, że istnienia w pełni już zorganizowanego konwentu
w 1281 roku dowodzi wystawiany wówczas w Sączu dokument Pawła z Przemankowa, w którym jako świadków wymieniono kilku franciszkanów, w tym gwardiana
Jana64. Osobnego kościoła franciszkanie doczekali się prawdopodobnie dopiero
w ostatniej ćwierci XV wieku, a za dowód użytkowania przez nich we wcześniejszym
okresie kościoła sióstr uważany jest dokument ówczesnej ksieni Anny, dotyczący
sporu z cystersami z Rud, który miał być odczytany apud fratres minores et sorores in ipsarum ecclesia65. Wydaje się jednak, że to zdecydowanie zbyt mało, by
jednoznacznie stwierdzić, że w Sączu z założenia funkcjonował klasztor podwójny,
a ewentualne wspólne użytkowanie kościoła nie było przeciągającym się rozwiązaniem prowizorycznym. W niewielkim i wyludnionym po odpływie ludności
do Nowego Sącza mieście utrzymywani przez klaryski franciszkanie zapewne po
prostu nie mogli pozyskać środków na budowę własnej świątyni, natomiast układ
przestrzenny kościoła Klarysek wzniesionego w XIV wieku nie wskazuje, by przewidziano w nim stałe miejsce dla braci.

59
60
61
62
63
64
65

przekaz Długosza (ostatnio: H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety, s. 102–103;
S. Swoboda, Średniowieczne relikty, s. 196–197).
Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, s. 32–35; O.M. Przybyłowicz, Architektura kościoła,
s. 49; S. Swoboda, Średniowieczne relikty, s. 197–198.
H. Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 2011, s. 103–105.
Jak to robi Olga Miriam Przybyłowicz (Architektura kościoła, s. 51–53).
Żywot świętej Kingi, s. 100–101.
Jan Długosz, Liber beneficiorum, s. 465.
D. Karczewski, Franciszkanie w monarchii Piastów, s. 508.
KDM, t. 2, nr 551; P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, s. 84–85; D. Karczewski, Franciszkanie
w monarchii Piastów, s. 139. Takiej interpretacji zdecydowanie sprzeciwiła się natomiast Przybyłowicz, której zdaniem żeński rodzaj zaimka „ipsarum” wskazuje, że w dokumencie chodzi
tylko o kościół Klarysek (O.M. Przybyłowicz, Architektura kościoła, s. 44). Za trzynastowieczną
genezą klasztoru i kościoła braci opowiedział się też Bogusław Krasnowolski (Kraków, Zawichost, s. 187–188), wskazując na postrzeganie Kingi jako fundatorki przez tradycję i wezwanie
św. Stanisława, takie samo jak w Nowym Korczynie.
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Kościół Klarysek w Starym Sączu wydaje się budowlą bardzo niedocenianą
w dotychczasowych badaniach. Choć jest to dzieło stosunkowo niepozorne, nie
dorównujące ani skalą, ani tym bardziej złożonością form i bogactwem dekoracji
katedrze krakowskiej, to właśnie na jego budowie, równocześnie ze świątynią na
Wawelu, doszło do stylowego przełomu w architekturze Małopolski. Wydaje się
przy tym, że Paul Crossley słusznie domyślał się bezpośrednich związków między
warsztatami zatrudnionymi przy obu inwestycjach, jakkolwiek dla twórców kościoła
zakonnego kluczowe były inspiracje architekturą z obszaru wokół jeziora Bodeńskiego i dzisiejszej Szwajcarii. Niezwykły, wyrafinowany maswerk chóru zakonnego,
jak się wydaje pozbawiony dokładnych wzorów, wystawia przy tym jak najlepsze
świadectwo umiejętnościom sądeckiego mistrza – nie tylko był on zaznajomiony ze
stylowymi nowinkami architektury górnoreńskiej, lecz zdolny był też na ich bazie
tworzyć własne, oryginalne kreacje artystyczne.
Okoliczności historyczne wskazują, że kościół w Starym Sączu powstał przy
wsparciu, a może wręcz z fundacji Władysława Łokietka i królowej Jadwigi. Jeśli
wniosek ten jest słuszny, to w nowym świetle stawia działalność fundacyjną tego
władcy, któremu niektórzy uczeni wręcz odmawiają odpowiednich horyzontów
intelektualnych66.

•

66 Skrajne opinie formułował na ten temat zwłaszcza L. Kajzer (rec.), PIOTR LASEK, Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie Polskim od 1300 r. do połowy
XVI w., Warszawa 2014, wyd. Instytut Sztuki PAN, ss. 406, 171 ilustracji, 59 tablic fotograficznych,
płyta CD z katalogiem grupującym opisy 60 analizowanych obiektów, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 63, 2015, nr 3, s. 544–545; idem, Wstęp, w: Zamki Lubelszczyzny w źródłach
archeologicznych, red. E. Banasiewicz-Szykuła, Lublin 2015, s. 9–10.
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Several remarks on the
circumstances of the construction
and architectural form
of the Order of St. Clare church
in Stary Sącz*

modus
prace z historii sztuki
art history journal
  xviii, 2018

Wersja polska – str. 5

In the picturesque situation at the forking of Dunajec and Poprad rivers, in Stary Sącz, Piotr Pajor
we find one of the most fascinating medieval buildings in all Lesser Poland region –
the church of the Order of Saint Clare (see: Fig. 1), constituting the main element
of the convent founded by the Hungarian princess and the Duchess of Kraków and
Sandomierz, Saint Kinga of Poland. The building also holds the grave of the foundress,
a testimony to the efforts to canonize the saintly ruler, which were began already in
the Middle Ages, albeit were successfully concluded as recently as the twentieth century. There is no doubt, however, that the present existing church was built – or at least
completed – many years after Saint Kinga’s death. For that reason, the foundation of
the temple is sometimes linked to Władysław Łokietek (Władysław the Short) and his 1. Stary Sącz, the church of
Clares, view from the
wife Jadwiga. In this study, I would like to present some remarks and diagnoses, which Poor
monastery yard.
show that art history research, despite the existence of fairly abundant literature, can still Photo by Piotr Pajor.
provide important insights about the time and circumstances of the church’s creation. → see p. 5
Saint Kinga exercised undivided power in Stary Sącz already before the founding
of the convent, which she was to join in the future. In 1257, she received the Sącz
castellany from her husband, Bolesław the Chaste, which later became a specific
monastic dominion.1 According to the tradition preserved in her Vita (Saint’s Life),
Kinga and her sister Jolenta decided to join the convent of Saint Clare just after the
death of Bolesław the Chaste, announcing their intention during the Duke’s funeral.2
The formal foundation of the convent in Sącz (at that time there was merely one
town of that name) took place in 1280.3 Five years later, Archbishop Jakub Świnka
*
1
2
3

The article was written as part of the project financed by the National Science Centre grant No.
DEC-2016/21 / B / HS2 / 00598, supervised by Jakub Adamski, PhD.
F. Piekosiński (ed.), Kodeks dyplomatyczny Małopolski (further: KDM), vol. 2: 1153–1333, Kraków
1886, issue 452.
Żywot świętej Kingi księżnej Krakówskiej. Vita sanctae Kyngae ducissae cracoviensis, published
and translated by B. Przybyszewski, Tarnów 1997, p. 58.
KDM, vol. 2, issue 487; primary sources relating to the history of church construction are collected in: Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz. Zarys historii rozwoju przestrzennego,
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established an indulgence for visiting the Poor Clares church and supporting the
on-going construction of a new church with donations (ad opus ecclesie de novo
ibidem constuende).4 It is also known that the Sącz church was consecrated in
1332 by bishop Jan Grot.5 On the other hand, the chronicler Długosz was not well
informed about the circumstances of the construction, and instead he attributed
the founding of the church to Bolesław the Chaste.6
However, can we be certain that the above-mentioned information sources
relate to the same building? As I will demonstrate later in the paper, there are two
positions on this subject. According to one of them, the construction of the church
was a continuous process, lasting from about 1285 to 1332, and therefore the present
church as we know it was built, at least in part, during Kinga’s lifetime, and in any
event before the final takeover of power in Małopolska by Władysław the Short.
However, the second scenario is also possible, in which the church that is preserved
until today had been created directly before 1332, and is not the same as the one
mentioned by Jakub Świnka. In any case, we cannot rule out that the construction,
which began in the 1280s, had never been completed. After all, neither Leszek the
Black was in favour of the work,7 nor were the subsequent war for succession in
Lesser Poland, the death of the foundress in 1292, or plans to transfer the convent
(that were being considered, at the very least) to the town of Nowy Sącz (New Sącz),
only just established in that same year.8 It appears that the easiest way to answer
these questions is through the formal analysis of style.

2

3

4

2. Stary Sącz, the church
of Poor Clares, floor plan
according to Architektura
gotycka w Polsce, vol. 2,
p. 516.
→ see p. 7
3. Stary Sącz, the church
of Poor Clares, view from
the nave towards the choir.
Photo by Piotr Pajor.
4. Stary Sącz, the church of
Poor Clares, a corbel in the
northern wall of the choir.
Photo by Piotr Pajor.
→ see p. 8
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Kraków 1985, pp. 27–31; P. Pencakowski, A. Włodarek, Stary Sącz, Kościół p.w. św. Klary, Klarysek,
Obecnie p.w. Trójcy Świętej, in: A. Włodarek (ed.), Architektura gotycka w Polsce, vol. 2: Katalog
zabytków, Warszawa 1995, pp. 214–215; O. M. Przybyłowicz, Architektura kościoła i klasztoru
klarysek w Starym Sączu w świetle źródeł pisanych i literatury przedmiotu, “Rocznik Sądecki”, 38,
2010, pp. 41–44; D. Karczewski Franciszkanie w monarchii Piastów i Jagiellonów w średniowieczu.
Powstanie – rozwój – organizacja wewnętrzna, Kraków 2012, pp. 138–139.
KDM, vol. 2, issue 502.
Ibidem, issue 606.
Jan Długosz, Liber Beneficiorum Dioecesis Cracoviensis, vol. 3, published by A. Przezdziecki,
Cracoviae 1864 (= Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, 8), pp. 336–337.
Writing at length on this theme, see: P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa. Książę Leszek
Czarny, Warszawa 2000, pp. 310–322.
There is no doubt that the location of Nowy Sącz (New Sącz), made at the initiative of Wences
laus II, was initially intended as a translocation of Stary Sącz (Old Sącz) situated nearby; the
location charter document refers to the location of the city of Sącz in a different place than
before (see: A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna w XIII i XIV wieku. Przemiany gospodarcze
i społeczne, Wrocław 1961, pp. 126–133; F. Kiryk, Początki miasta, in: F. Kiryk (ed.), Dzieje
miasta Nowego Sącza, vol. 1, Warszawa–Kraków 1992, p. 88; B. Krasnowolski, Lokacyjne układy
urbanistyczne na obszarze ziemi Krakówskiej w XIII i XIV wieku, part 2: Katalog lokacyjnych
układów urbanistycznych, Kraków 2004, p. 154). Often associated with the plans for transferring
the monastery to the new city, is a document issued in 1299, in which the lady of Stary Sącz and
the Abbess of Poor Clares, Gryfina, gave one Jan called Bogacz 100 fields of land near the town
of Kamienica, in return for his transfer of land towards the construction of the monastery by
the townspeople. (KDM, vol. 1: 1178–1386, published by F. Piekosiński, Kraków 1886, issue 132;
see: A. Rutkowska-Płachcińska, Sądeczyzna, pp. 132–133; J. Rajman, Osadnictwo okolic Nowego
Sącza i kształtowanie się strefy podmiejskiej (XIII–XV w.), in: Dzieje miasta, p. 62; D. Karczewski
Franciszkanie w monarchii Piastów, p. 142). However, it should be noted that the document
does not contain any information about the location of the fields on which the monastery
was to be built, therefore, it can not be ruled out that this was in fact in Stary Sącz. Considering that a significant part of the population residing in the older city moved to a new centre,
Jan Bogacz could have owned land there. The conviction about the location of Jan Bogacz’s
plot in Nowy Sącz is based on the clarification of this issue in the modern register, where the
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Description of architectural structure
The church of Poor Clares in Stary Sącz, which is a part of the convent compound
located on the eastern edge of the chartered town, was built of the local variety of
sandstone. Its three-part structure consists of a short chancel, enclosed by five sides
of the octagon, and the body of the main nave on the plan of a strongly elongated
rectangle, in the eastern part housing the proper, one-space nave, and in the western
part, the former chapter house9, with the convent’s tribune above it (see: Fig. 2).
The chancel and the western half of the body of the church are clasped with buttresses. The chancel is covered with a quadripartite rib vault with pear-shaped ribs
(see: Fig. 3) running from corbels in the form of inverted pyramids, in which sides,
niches with tracery finish have been carved out (see: Fig. 4). The nave and the
convent’s tribune, although now vaulted, were originally covered with ceilings. The
eastern bay of the lower level opens to the eastern part of the nave with two wide
arcades on a profiled four-sided pillar (see: Fig. 5). Further to the west, separated
by a wall, there is an enormous space of the chapter house occupying two western
bays at the lower level, covered with a ribbed vault consisting of four bays around
one central, octagonal pier (see: Fig. 6). The ribs in this part of the building are
much more massive than in the chancel, and they have a simple profile formed by
chamfering the edges. The oratory for the nuns’ worship opens towards the eastern
part of the nave with a wide window, filled with rich tracery (see: Fig. 7).
State of research
Since its introduction to the subject literature by Władysław Łuszczkiewicz, the
church in Stary Sącz church was relatively often discussed, whereas distinguishing
its construction phases and linking them with the aforementioned thirteenth and
fourteenth-century sources seems to be the dominant issue. Both Łuszczkiewicz
and Paul Crossley believed that the church in Stary Sącz was essentially erected in
one single phase, directly before 1332. Moreover, Crossley linked the Poor Clares’
temple with the same workshop that was responsible for Kraków cathedral’s choir,
recognizing the characteristic tracery corbels in the chancel as the most important
premise for making the connection.10 Crossley also emphasized the extremely sophisticated character of the tracery work, especially in the grand tracery window
opening to the nuns’ choir; he believed that the models for its design – as well as
for the design of the forms found in the Kraków cathedral – were to be sought in
discussed document was entered, which probably served the Franciscans of Nowy Sącz as
proof of ownership of the plot within that city (see in particular: A. Rutkowska-Płachcińska,
Sądeczyzna, p. 133, note 156). Also significant in this context is Anna Rutkowska-Płachcińska’s
(ibidem, p. 138) hypothesis about the ultimately incomplete success of the town’s transfer (as
Stary Sącz was not eliminated, after all) being due, it seems, to the monastery of the Poor Clares
remaining in its existing location.
9 This space under consideration, traditionally referred to as the “old sacristy”, now serves as
a chapel, connected to the church with a door that was not originally there, but was a secondary
addition (S. Świszczowski, Materiały do dziejów kościoła klasztornego S.S. Klarysek w Starym
Sączu, “Rocznik Sądecki”, 17, 1982, p. 294), however, in the literature it is widely interpreted as
a chapter house; Considering its communication only with the convent, as well as its square
plan with a pier in the middle, this identification seems convincing.
10 W. Łuszczkiewicz, Architektura najdawniejszych kościołów franciszkańskich w Polsce, “Sprawozdania Komisyi do badań Historyi Sztuki w Polsce”, 4, 1891, p. 175; P. Crossley, Gothic Architecture
in the Reign of Kasimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985,
p. 88.
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5. Stary Sącz, the church
of Poor Clares, the western
wall of the nave with the
window of the convent’s
gallery, according to
W. Łuszczkiewicz, Najdaw‑
niejsze kościoły, fig. XXVII.
→ see p. 8
6. Stary Sącz, the church of
Poor Clares, the pier of the
chapter-house.
Photo by Piotr Pajor.
7. Stary Sącz, the church
of Poor Clares, tracery in
the eastern window of the
convent’s tribune.
Photo by Piotr Pajor.
→ see p. 9
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the then avant-garde trends in Czech and Austrian architecture; having said that,
he failed to provide a convincing indication of specific works.11 His thesis about
the execution of the aforementioned details by the “royal construction workshop
of the Wawel cathedral” was finally accepted by Bogusław Krasnowolski, however,
according to the latter, the details were meant to decorate the building that had already been shaped in its basic form, though not completed, during Kinga’s lifetime.12
Paweł Pencakowski, on the other hand, rejected the suggestion of the workshopbased relationship with the cathedral, which, in his opinion, is contradicted by
a different shape of the lower part of the aforementioned tracery corbel, a different
spatial type of the two churches, the use of smooth walls in the convent’s church
as compared to great plasticity of the cathedral’s elevations, and finally, a different building material – ashlar stone in Kraków, versus broken sandstone slabs in
Stary Sącz.13 Pencakowski did not indicate specific sources of the style of the Poor
Clares’ church, although he expressed the postulate of seeking them in the Czech
Republic and Austria.
Among the advocates of the thesis on the multiphase construction of the building, Stefan Świszczowski made the most detailed description, distinguishing the
parts of the church allegedly built during Kinga’s lifetime; he came to the conclusion
that this original church included the eastern part of today’s nave, and part of the
chancel. In the fourteenth century, added to that were the apse and the western
part with a large convent’s oratory and a chapter house, he argues.14 It should be
noted, however, that this concept is extremely unconvincing – the only argument
for separating the construction phases of the church nave is the lack of buttresses
at its eastern bays, which, however, has a clear structural justification in view of
the original covering of this part of the structure with a ceiling, and no division
into storeys. Furthermore, Świszczowski himself remarked that all the parts of
the church walls that he had uncovered were built in a single masonry work of
sandstone slabs.15 Despite that, Pencakowski and Andrzej Włodarek also decided
that the corpus contained parts of the walls of the older church.16 Some researchers, especially the authors of the monograph of the city, Zbigniew Beiersdorf and
Bogusław Krasnowolski, considered a group of “Romanesque” carvings on the walls
of this part of the building, discovered in 1963, to be an argument for dating the
walls of the presbytery to the thirteenth century.17 The carvings present ornamental
motifs (including an interlaced Solomon’s knot), human figures and fabulous creatures (a chimera with a crowned female head), bucket helms topped with feathers
and horns, as well as other symbols and elements, which are difficult to identify18
11 P. Crossley, Gothic Architecture, p. 88.
12 B. Krasnowolski, Kraków, Zawichost, Nowe Miasto Korczyn, Skała, Sącz: plany urbanistyczne
jako źródło do badań nad epoką Bolesława Wstydliwego, błog. Salomei i św. Kingi, “Nasza
Przeszłość”, 101, 2004, pp. 185–186.
13 P. Pencakowski, Gotyckie kościoły zakonu św. Franciszka w Starym i Nowym Sączu, “Kwartalnik
Architektury i Urbanistyki”, 36, 1991, pp. 90–91.
14 S. Świszczowski, Materiały do dziejów, passim.
15 Ibidem, pp. 292–296.
16 P. Pencakowski, A. Włodarek, Stary Sącz, vol. 2, pp. 214–215.
17 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, pp. 28–31; also short mention iidem, Rozwój przestrzenny, in: Dzieje miasta, pp. 209–210; T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka ziemi Krakowskiej,
Kraków 1982, pp. 56–57; B. Krasnowolski, Kraków, Zawichost, p. 185.
18 It should be noted, however, that these carvings are not available at present, and that the
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(see: Fig. 8). These were undoubtedly created in the Middle Ages, however, their
precise dating is hindered by the low level of artistry, betraying a non-professional
hand; nevertheless, there is no reason to believe that they were made earlier than in
the fourteenth century.19 Olga Miriam Przybyłowicz also supported the thesis that
the church was built in the thirteenth century – in large part, at least – however, she
had used arguments disconnected from the form of the building, and somewhat also
detached from the sources; for, according to the researcher, it is unfathomable that
the Sącz convent, funded by such as significant a foundress as Saint Kinga, and the
most endowed financially of all Poor Clares’ convents throughout Poland, would
have done without a stone church for almost half a century.20
Most researchers assumed that the completion of church construction, or at least
of its main, general framework, is determined by the date of consecration, however,
Beiersdorf and Krasnowolski concluded that tracery patterns applied in the church
could not have appeared in Lesser Poland earlier than in the mid-fourteenth century.21 In their pioneering study on the Lesser Poland traceries, Tomasz Węcławowicz
and Małgorzata Pietrzykówna dated the tracery windows of Stary Sącz to the “decline of the first third of the fourteenth century”, based on the date of consecration;
in artistic terms, they defined these details, especially the tracery of the eastern
window of the tribune, as standing “at the turn of the post-classical and doctrinal
period”.22 Recently, Sonia Bała took up the subject of tracery in the church belonging
to the convent. In the end, the researcher upheld Crossley’s identification, deriving
its forms from Austrian architecture, but she also pointed out several clues (some,
for instance, leading towards the cathedral in Konstanz), which paved the way, as we
shall elaborate later in this paper, for us to go beyond this spectrum of references.23
Beiersdorf and Krasnowolski, and later Pencakowski, also developed the division into the alleged phases of the construction of the western part of the building’s body. According to these researchers, the vaults in the lower level constitute
a secondary addition, and thus, initially, both the upper and the lower level would
have been covered with ceilings. According to Beiersdorf and Krasnowolski, the
construction of the church in this form, which had begun at the end of the thirteenth
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8. Carvings on the walls
of the choir, a tracing
redraw by M. Kornecki,
after: Kornecki, Ochrona
i konserwacja zabytków
ruchomych w dawnym wo‑
jewództwie krakowskim
w latach 1945–1975, “Ochrona Zabytków” 42/2, 1989,
p. 124.
→ see p. 10

previously published documentation must be considered insufficient for analysing these otherwise fascinating works; the set of these representations was published only in the form of a tracing redraw by Mikołaj Kornecki (M. Kornecki, Ochrona i konserwacja zabytków ruchomych
w dawnym województwie Krakówskim w latach 1945–1975, “Ochrona Zabytków”, 42/2, 1989,
p. 124, fig. 27); other than that, only the photograph of the chimera representation has ever been
published (M. Walicki (ed.), Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku,
vol. 1, Warszawa 1968 (= Dzieje sztuki polskiej, 1), p. 511).
Some indication for dating of the carvings may be the shape of the bucket helms, whose bells
do not have the form of simple cylinders, as in the thirteenth century (compare, for example,
Leszek the Black’s Sieradz seal), but in the frontal part they narrow strongly upwards, resembling
helms shown on the seal of Władysław Łokietek as the Duke of Kraków and Sandomierz or
the seal of the first Duke of Oświęcim, Władysław; see: L. Kajzer, Uzbrojenie i ubiór rycerski
w średniowiecznej Małopolsce w świetle źródeł ikonograficznych, Wrocław 1976, pp. 96–97, 111–115.
O.M. Przybyłowicz, Architektura kościoła, pp. 46–49.
Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, p. 31.
T. Węcławowicz, M. Pietrzykówna, Maswerki w kościołach Małopolski, “Rocznik Krakówski”,
55, 1989, pp. 67–69.
S. Bała, O nieznanym rysunku architektonicznym z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakówie –
przyczynek do badań nad dekoracją maswerkową w kościele Klarysek w Starym Sączu, “Rozprawy
Muzeum Narodowego w Krakówie”, 10, 2017, pp. 7–11.
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9. Imbach, the church of Dominican sisters, view from
the nave towards the choir.
Photo by Piotr Pajor.
→ see p. 12

century, continued at least until the middle of the next century.24 Pencakowski dates
the construction of the church with wooden divisions back to the years 1310–1332,
approximately.25 According to both Beiersdorf and Krasnowolski as well as Penca
kowski, the partitions in the lowey storey chapter-house – covered with a vault
supported on one single pier – were made as late as the fifteenth century.26
Then, Beiersdorf and Krasnowolski believed that models for the spatial layout
of the church were mainly to be found in the churches of the women’s convents
in Austria – the Dominican convent in Imbach (see: Fig. 9) and the Poor Clares’
covent in Dürnstein.27 Pencakowski added to this group another two-storey nave
of the church of the Franciscan monastery combined with Poor Clares’s convent
in Znojmo (Znaim), and the church of Santa Maria Donnaregina in Naples.28 On
the other hand, Andrzej Grzybkowski emphasized that the borrowing of the spatial
design from Austria is by no means obvious or certain, because in the architecture
of female convents, the single-nave structure with a large tribune was one of the
most commonly used spatial layouts.29
Style of the church and its origin
The entire architectural detail preserved in all of the church’s compartments was
certainly created in the fourteenth century, most probably between 1320 and 1332.
Therefore, we must assume that the church, which was built in the 1280s, was in
fact either a temporary structure and was never completed, or that in the fourteenth
century its scale and form ceased to meet the ambitions of the convent or its bene
factors. The thesis about the secondary introduction of vaults in the western part of
the church’s body is hardly convincing. Undoubtedly, all of the details applied in this
part of the building – including massive ribs with chamfered edges, merging into
the walls and transforming into miniature funnel-shaped corbels, as well as heavy
proportions of pillars – clearly contrast with the obliqueness of the pear-shaped
rib profiles and elaborate tracery of the abutments in the presbytery. Such a clear
contrasting of style modes in various parts of the church, however, still falls within
the characteristics of the monastic, mendicant architecture. The massiveness of
the piers and ribs largely results from their function, for they support the tribune
of the convent. The rib profile in itself also fails to indicate later dating. It is true
that similar shaping – albeit rather in the form of a scotia than rib phasing – can
indeed be found in the buildings from the second half of the fourteenth century,
particularly in the vault of the Casimir’s the Great chamber at the tower called
Hen’s Foot in the Wawel castle, however, the same form had already been used in
24
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26
27

Ibidem, pp. 29–31.
P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, p. 89.
Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, p. 31; P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, pp. 92–93.
Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Rozwój przestrzenny, pp. 31–32. Researchers also stressed that
the system similar to that used in Stary Sącz could be found in the Poor Clares church in the
Hungarian Obuda, especially when it comes to the disposition of the western part of the corpus. If, however, there was a connection between these buildings, the Hungarian structure was
influenced by the one in Poland, as the monastery in the Obuda was founded and endowed by
Elżbieta Łokietkówna in 1334; iidem, Stary Sącz, p. 32; B. Krasnowolski, Kraków, Zawichost, p. 186.
28 P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, p. 88.
29 A. Grzybkowski, Architektura polska około 1300 roku, in: W. Fałkowski (ed.), Polska około roku
1300. Państwo, społeczeństwo, kultura, Warszawa 2003, pp. 183–184; idem, Gotycka architektura
murowana w Polsce, Warszawa 2014, p. 43.
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the chapels under the towers of the church of St. Mary’s in Kraków, erected in all
probability at the turn of the thirteenth and fourteenth centuries. Significantly, the
massive ribs with a profile shaped by one flattened scotia were combined in these
chapels with pear-shaped supports and the characteristic, pitcher-shaped capitals,
originating, I think, from the circle of the Cistercian church workshop in Salem.30
This last proposition, which I will discuss later in the article, turns out to be particularly intriguing. Contrary to the opinion of the majority of researchers, there is in
fact nothing to suggest that the Poor Clares’ church in Stary Sącz is a non-uniform
construction. Even if some parts of an older structure were used in its construction,
this did not have a clear impact on the final form of the church.31
It also seems that the majority of the most original formal solutions used in
the Poor Clares’ church in Stary Sącz find suitable counterparts in the stylistic
novelties encountered in the architecture of Central Europe in the early fourteenth
century. The base of the column in the chapterhouse is characteristic, particularly
the trapezoidal sides thereof. The base goes from the quadrilateral pedestial to
the octagonal shaft using truncated corners that form triangular sides. Above all,
its shape resembles piers bases in the choir of the Cistercian church in Kamieniec
Ząbkowicki, erected before the year 1305 – having said that, in the latter, similar
elements were used to compose cruciform pillars32 (see: Fig. 10). In turn, octagonal pillars on similar, albeit more fancifully profiled pedestals were used in the
chapterhouse of the Cistercian monastery in Zlata Koruna (circa 1300?) or in the
probable contemporary of the discussed church (before 1335), namely the refectory
in the monastery of the same order in Bebenhausen.33 Due to the simplification of
forms and the direct transition of the trapezoidal base into an octagonal shaft, it is
particularly worth mentioning the pillars in the basement under the house of the
lay brothers, in the monastery of Cistercians Kappel am Albis (beginning of the
fourteenth century?).34 Throughout Central Europe, corbels with tracery cut-outs

10

10. Kamieniec Ząbkowicki,
the Cistercian church,
the base of the pier in the
eastern part.
Photo by Jakub Adamski.
→ see p. 13

30 See: P. Pajor, Co wiemy o pierwszym gotyckim kościele Mariackim? Rekonstrukcja, styl, kontekst
urbanistyczny, in: M. Walczak (ed.), Jako serce pośrodku ciała. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakówie, Kraków (in preparation).
31 It should be noted at this point that this particular view was already expressed at the beginning
of the research into the Stary Sącz church by Łuszczkiewicz, who wrote about the church known
from the thirteenth century sources: “that it is not the structure we know today, standing under
the call of the Holy Trinity; of which fact we are instructed by the uniformity of style of the
convent church, belonging to the second or third decade of the fourteenth century” (W. Łuszcz
kiewicz, Architektura najdawniejszych kościołów, p. 174).
32 J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200–1420. Główne kierunki rozwoju,
Kraków 2018, pp. 243–247. I would like to thank Dr Jakub Adamski for drawing my attention
to this particular implementation.
33 J. Kuthan, Česká architektura v době posledních Přemyslovců, Praha 1994, pp. 493–496; M. Köhler,
Die Bau- und Kunstgeschichte des ehemaligen Zisterzienserklosters Bebenhausen bei Tübingen.
Der Klausurbereich, Stuttgart 1995, pp. 206–243, in particular, pp. 232–233; S. Gerlach, Ein Bau
von europäischen Rang? – Zur architekturgeschichtlichen Bedeutung des Sommerrefektoriums in
Bebenhausen, “Jahrbuch der Staatlichen Kunstsammlungen in Baden-Württemberg”, 45, 2008,
pp. 13–14.
34 The monastery buildings in Kappel are not dated in detail, but it is believed that the western
wing of the monastery, containing the house of lay brethren, was created more or less parallel
to the church, thus at the turn of the thirteenth and fourteenth centuries; H. R. Sennhauser, Der
Kloster Kappel im Mittelalter. Bemerkungen zur Klosterkirche und zur Klosteranlage, in: Zisterzienserbauten in der Schweiz. Neue Forschungsergebnisse zur Archäologie und Kunstgeschichte,
vol. 2: Männerklöster, Zürich 1990, pp. 103–107.
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11. Stary Sącz, the church of
Poor Clares, tracery in the
southern wall of the nave.
Photo by Piotr Pajor.
12. Lauffen am Neckar, parish church, traceries, based
on: Binding, Masswerk,
Darmstadt 1989, p. 254.
→ see p. 14
13. Worms, window above
the southern portal of the
cathedral. Photo by Jakub
Adamski.
→ see p. 15
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were the earliest to appear, as Jakub Adamski pointed out recently, in Austria, where
in the last quarter of the thirteenth century they were used to decorate church choirs
at Liebfrauenkirche in Wiener Neustadt, and the Cistercians in Heiligenkreuz. During the first half of the next century, this motif was also popularized in Bohemia (in
the Cistercian church in Sedlec, in the chapter-house of the Benedictine monastery
at Sazava, and others)35 or in Hungary (for instance, found in the chancel arch of
the parish church in Levoca).36
Contrary to the opinion of the researchers, the genesis of traceries used in the
convent church in Stary Sącz must be sought somewhere else, and a bit further.
Their creator was particularly fond of the motif of the trefoil with sharpened petals,
inscribed in the spherical triangle. This figure was used as a motif crowning the
bipartite windows (one in the apse of the choir, and the other, in the nave, see: Fig. 11)
and in a very extensive tracery composition within the window, which provides communication between the nuns oratory and the nave (see: Fig. 7). The latter consists
in the lower part of two very wide lancets, each of which is in fact a smaller bipartite
tracery with a quatrefoil in the finial. Above these lancets, there is a hoop with three
spherical triangles inside, filled with trefoils; triangles and trefoils are devoid of vertices directed towards the centre of the circle, so that they permeate each other, forming a figure of the fourth trefoil in the middle. In the remaining traceries, motifs of
a quatrefoil, a cinquefoil in a circle, and mounted trefoils were used. All of the tracery
window lights were shaped from mullions with angular profiles, devoid of capitals.
Most of the motifs discussed above originate from the French architecture around
the mid-thirteenth century. This concerns not only the compositions made of mounted round multifoils, but also the extremely characteristic motif of spherical triangles
with sharpened trefoils inside them. The latter was first used by Pierre de Montreuil
in the blind traceries decorating the side walls of the south transept of the cathedral
in Paris.37 For the discussion of the Stary Sącz church decoration, however, it seems
more important that the motifs of the multifoils inscribed inside spherical polygons –
more often, quatrefoils in squares, but also trefoils in triangles – starting from the
beginning of the fourteenth century, enjoyed considerable popularity in the western
part of the Empire – the regions of Rhineland, Alsace, West Swabia, as well as today’s
Switzerland. Already around 1300, the motif of trefoil with sharpened petals inscribed
in spherical triangle was used in the windows of the parish church in Lauffen am
Neckar38 (see: Fig. 12), and about a decade later, in the church of St. Theodor’s in Basel39,
35 J. Adamski, Biskupi Nanker i Jan Grot a architektoniczna awangarda około roku 1300. Uwagi
o chronologii i stylu gotyckiego chóru katedry Krakówskiej, w: M. Walczak (ed.), Działalność
fundacyjna biskupów Krakówskich, Kraków 2016, pp. 75–76; compare P. Crossley, Gothic Architecture, p. 61; both cited researchers quoted these studies in their discussions of corbels in the
choir and the ambulatory of the cathedral in Kraków, however, as we shall see a little further,
these analyses can also be applied to the decoration of the church in Stary Sącz.
36 B. Pomfyová, Vrcholnegotická architektúra na Spiši, in: D. Buran (ed.), Gotika. Dejiny slovenského
výtvarného umenia, Bratislava 2003, p. 105.
37 See: C. Lautier, Les remplages aveugles de Jean de Chelles et de Pierre de Monteuil à Notre-Dame
de Paris, in: Architektur und Monumentalskulptur des 12. – 14. Jahrhunderts: Produktion und
Rezeption. Festschrift für Peter Kurmann zum 65. Geburtstag, S. Gasser, Ch. Freigang, B. Boerner
(eds.), Bern 2006, p. 137.
38 G. Binding, Masswerk, Darmstadt 1989, pp. 217–218.
39 W. Gfeller, Geschichte des Maßwerks am Oberrhein. Die Eingebung des entwerfenden Baumeisters und ihre geometrische Konstruktion, Petersberg 2016, pp. 30–31.
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in the chapel of St. Nicholas at the cathedral in Worms40, and probably not much
later in two windows of the main nave of the Cistercian church in Salem41 and the
Dominican church in Guebwiller.42 Before 1330, the motif also appeared in the choir
of the church shared by Franciscans and Poor Clares in Königsfelden.43 If we omit
for the moment one significant implementation, further east, it is difficult to find
examples of this motif dating to the first quarter of the fourteenth century. It is more
problematic to indicate the pattern for the attractive composition in the window of
the convent’s choir. At this point we should recall, however, the window created at the
turn of the thirteenth and fourteenth centuries above the tympanum of the southern
portal of the cathedral in Worms, in which three spherical triangles with pointed
trefoils were inscribed in a larger triangle44 (see: Fig. 13), and above all the motif of
three interlocking rounded trefoils inscribed in spherical triangle, applied before 1317
in the traceries of the eastern arm of the cloister next to the Cathedral of Konstanz45
(see: Fig. 14). As the main theme of the tracery, a similar composition inscribed in
a circle was probably used only in the second quarter of fourteenth century in the
southern arm of the Basel cathedral transept.46
The church of Poor Clares in Stary Sącz is not the only building from this period
in Lesser Poland in which traceries appeared with the motif of sharpened trefoils
in spherical triangles. This particular motif is present in one of the panels flanking
the window of the eastern wall of the northern arm of the transept of the cathedral
in Kraków (see: Fig. 15). On one of the vault bosses chapel of Bishop Grot – albeit
a bit later, circa 1340 – the composition of three non-interlocking spherical triangles,
inscribed in a circle, has been used47 (see: Fig. 16). In turn, in the panels flanking one
of the windows in the northern wall of the choir, not preserved, but convincingly
reconstructed – it seems – by Sławomir Odrzywolski48, the motif of the quatrefoil
on two lancets was used, repeated in several windows in Stary Sącz. Considering
the similarities discussed above, it seems that the architect, and in any case the
creator of the detail for the convent church in Stary Sącz, must have been familiar
with the current trends in the architecture of the south-western extremities of the
Empire. These patterns in Stary Sącz emerged at a relatively early stage of reception
of the Rhine architecture at the turn of the thirteenth and fourteenth centuries in
Central Europe. Builders familiar with these trends appeared in Stary Sącz almost
simultaneously as in Kraków. It is Upper Rhine and Alsace – with particular reference to the workshop of the Strasbourg Cathedral – that the creators of the Kraków
cathedral choir have been traced back to for some time now.49 We would be amiss

14

15

16

14. Konstanz cathedral,
tracery in the eastern arm
of the cloister.
Photo by Jakub Adamski.
→ see p. 16

40 G. Binding, Masswerk, p. 265.
41 U. Knapp, Salem. Die Gebäude der ehemaligen Zisterzienserabtei und ihre Ausstattung, Stuttgart
2004, pp. 97–98.
42 R. Recht, L’Alsace gothique de 1300 à 1365: étude d’architecture religieuse, Colmar 1974, pp. 139–140.
43 G. Binding, Masswerk, p. 293.
44 Ibidem, p. 260.
45 U. Knapp, Die Bauten des Konstanzer Münsterbezirkes um 1300, in: Glanz der Kathedrale. 900
Jahre Konstanzer Münster, Konstanz 1989, pp. 81–82.
46 W. Gfeller, Geschichte des Maßwerks, p. 43.
47 Recently: J. Adamski, Biskupi Nanker i Jan Grot, p. 81.
48 K.J. Czyżewski, M. Walczak, Ślepe maswerki w katedrze Krakówskiej, “Studia Waweliana”, 4,
1995, pp. 17–23.
49 See in particular T. Węcławowicz (ed.), Paul Crossley, Gothic Architecture in the Reign of Kasimir
the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320–1380, Kraków 1985 (Biblioteka Wawelska

15. Kraków cathedral, blind
tracery in the eastern wall
of the northern transept.
Photo by Piotr Pajor.
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16. Kraków cathedral,
vault boss chapel of bishop
Jan Grot.
Photo by Piotr Pajor.
→ see p. 17

17

17. Kraków cathedral,
corbel on the northern wall
of the choir.
Photo by Piotr Pajor.
→ see p. 17

not to mention the similarity of rib abutments in both churches. One significant
difference between the details of the choirs in both churches is the shape of their
lower parts: in Stary Sącz, these have the form of an inverted pyramid, whereas
in Kraków, they are funnel-shaped (see: Fig. 17). In both structures, however, we
find a number of characteristic details – the surroundings of arcades cut in the
upper part of the brackets with flat frames, capturing the front of the arches, and
rectangular fields around them, as well as the shape of the nosing moulds filling the
arcades, reminiscent of the folded surface of miniature niches. Therefore, I think
that we should reconsider the thesis, perhaps prematurely rejected by Pencakowski,
that the church in Stary Sącz might have been executed by the craftsmen from the
workshop of the Kraków cathedral choir. In the face of simultaneous implementation of both projects, the possibility of the entire workshop working on both commissions should of course be excluded, but it seems very likely that at least some
of the stonemasons employed at the construction of the cathedral also arrived in
Stary Sącz. On the other hand, it is difficult to imagine that two separate groups of
stonemasons came to Lesser Poland around 1320, independently imported from
the same distant lands. The thesis that only some members of the cathedral workshop participated in the construction in Stary Sącz is probably also supported by
the purely architectural character of the decoration (whereas in the eastern part of
the cathedral, figural sculpture was used), as well as a relatively small number of
decorative elements. If the conclusion were correct, this would allow us to specify
the starting moment in the construction of the church – which in that case could
not have taken place before 1320, when the cathedral was begun. This would mean
that the church was created in no more than twelve years, which seems possible,
although it would indicate a fairly rapid pace of work.
The fact of deploying stonemasons from the Kraków cathedral’s workshop to
Stary Sącz, including the participation in the project of the master-stonemason
capable of designing a sophisticated tracery of the window of the tribune, also
seems to be confirmed by Łuszczkiewicz and Crossley, made more probable by the
patronage of the royal couple, without whom the Poor Clare nuns would probably
find it difficult to obtain access to the artists who had worked at Wawel.50 It should
be stressed, moreover, that the relationship between Władysław the Short and Jadwiga, and the monastery in Stary Sącz, was deep and broad, even if only because
of blood ties – Jadwiga, the daughter of Bolesław the Chaste and Jolenta, was the
niece of the saintly founder of the convent.51 The queen herself, after the death of
nr 7), p. 492, fig. 240, 8 map, “Folia Historiae Artium”, 23, 1987, pp. 165–174; idem, Gotyckie
bazyliki Krakówa, Kraków 1993, p. 33; idem, Małopolska i ziemie Ruskie Korony, in: Architektura
gotycka w Polsce, vol. 1, T. Mroczko, M. Arszyński (eds.), Warszawa 1995, pp. 68–69; J. Adamski,
Rola Strasburga i Górnej Nadrenii w rozwoju XIV-wiecznej architektury sakralnej w Polsce i na
Śląsku, in: Średniowieczna architektura sakralna w Polsce w świetle najnowszych badań. Materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
13–15 listopada 2013 roku, T. Janiak, D. Stryniak (eds.), Gniezno 2014, pp. 219–222; idem, Biskupi
Nanker i Jan Grot.
50 W. Łuszczkiewicz, Architektura najdawniejszych kościołów, p. 175; P. Crossley, Gothic Architecture,
p. 88.
51 Incidentally, one more family connection between Jadwiga and the monastery should be noted,
suggested by Żywot św. Kingi (“The Life of Saint Kinga”) (pp. 77 and 154), which speaks about
sister Anne, who was a princess (“soror Anna Ducella”), and who once noticed the veil of Kinga – then absorbed in prayer – catching fire from the candle. The publisher of Żywot, Bolesław
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Władysław the Short, followed in the footsteps of Kinga and Gryfina, the widow
of Leszek the Black, and settled as a widow in the Stary Sącz monastery; perhaps it
was already fathomable to consider such a possibility earlier, in view of maintaining the traditional role of the Stary Sącz castellany as a widow’s keep.52 What is
more, it should be emphasized that Jadwiga led an active economic activity in the
dominion of the convent, including intensive colonization53, and after her death,
she was buried in an old church in Stary Sącz.54 Besides merely the care for their
predecessors’ foundation, the involvement of Władysław the Short and Jadwiga in
the construction of the church for the Poor Clares could have had another purpose
still: perhaps it might have constituted a reparation of sorts to the Poor Clares, for
the dealings of Władysław’s half-brother, Leszek the Black, who was ill disposed
towards the monastery created outside his initiative, and tried by all means, if not
to liquidate, then at least to reduce the monastic dominion.55
The cult of Saint Kinga of Poland
The construction of the church ensued, as it seems, with the intention in mind to
formalize Saint Kinga’s cult. Perhaps it was already in 1307 – if this were true, the
temporal coincidence with taking the control of Kraków by Władysław the Short,
and the complete change of the political climate after the death of Wenceslas II
who was inimical to saintly princess is striking indeed – that writing down of her
Miracula began. In turn, Kinga’s Żywot (Saint’s Life) was written most likely in
the 1320s, possibly in the Franciscan milieu, and very probably in Kraków, where
the historiographic literature, cultivated for the needs of the court, flourished extensively.56 Meanwhile, an integral part of the church – as evidenced by the twin
forms of tracery corbel and pear-shaped ribs – is the chapel on the south side of the
nave, originally dedicated to Virgin Mary, and later to Saint Kinga, and according
to tradition, serving as the original burial place of the foundress. In the opinion of
some historians, the Princess of Poor Clares was buried therein immediately after
her death, and thus the chapel itself must have been established even earlier, in the
thirteenth-century phase of the church construction.57 Although this interpretation

52

53
54
55
56
57

Przybyszewski, identified her with Anna, sister of Jadwiga, of whom we merely know that she
had joined the Poor Clares convent in Gniezno (K. Jasiński, Franciszkańskie pochówki Piastów,
in: Franciszkanie w Polsce średniowiecznej, parts 2–3, U. Borkowska et al. (eds.), Kraków 1989,
p. 166); if this is the right diagnosis, it can not be ruled out that Anna did indeed move to the
monastery in Stary Sącz, under the care of her aunt.
It should be noted, however, that according to the Kronika katedralna krakowska (Kraków
cathedral chronicle), Jadwiga decided to enter the convent only after the conflict with Casimir
the Great over the coronation of his wife Aldona Anna, whom Jadwiga opposed; M. D. Kowalski
(ed.), Kronika Jana z Czarnkowa, transl. by J. Żerbiłło, Kraków 2012, p. 13.
A. Marzec, “Domina terrae sandecensis”. Rola polityczna królowej Jadwigi Łokietkowej w kontekście jej związków z dostojnikami małopolskimi, “Kwartalnik Historyczny”, 107, 2000, pp. 9–13.
K. Jasiński, Franciszkańskie pochówki, p. 187.
For the theme comprehensively addressed, see: P. Żmudzki, Studium podzielonego królestwa,
pp. 310–331.
H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety kręgu franciszkańskiego Polski i Czech, Poznań
2014, pp. 138–139 (including the elaboration of earlier literature).
Recently: H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety, p. 102; S. Swoboda, Średniowieczne
relikty kultu św. Kingi. Historia i aranżacja kaplicy św. Kingi przy kościele klasztornym sióstr
klarysek w Starym Sączu, in: Varia Mediaevalia. Studia nad średniowieczem w 1050. Rocznicę
Chrztu Polski, K. Marinow, K. Szadkowski, K. Węgrzyńska (eds.), Łódź 2016, pp. 197–198.
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results from the erroneous linking of the existing church with the 1280s mention
of the construction of an unknown, older church, it can not be ruled out that the
chapel preserved until today had been established in a former place or even in some
part of the church; these doubts, however, can not be resolved without exploratory
excavation. Our task is not made easier by the lack of medieval sources that would
indicate whether the remains of the saintly princess could have been transferred during this period; on the contrary, Długosz in his Kinga’s Vita (Saint’s Life) regretted
that her body still remained buried in the ground.58 Nevertheless, the fact that the
chapel was erected with a view to the cult of the foundress of the convent seems to
be confirmed by the fact that it had been placed on the side of the convent, but also
ensuring communication with the nave, so that its interior was accessible to both
the nuns and lay persons. This issue is connected with a small room adjoining the
chapel from the west, the so-called confessional, which according to the convent’s
tradition was established in the former location of Kinga’s cell. In literature, this is
juxtaposed with St. Mary’s Chapel at the choir of the Poor Clares and Franciscans in
Prague, and the adjacent private oratory of Agnes of Bohemia.59 However, this analogy does not seem to be accurate, because the aforementioned parts of the Prague
compound were actually created during the life of the foundress of the monastery,
and were used by her.60 Perhaps this confessional, regardless of the tradition that is
connected with it, simply enabled the nuns to adore the tomb of the saintly foundress
in the neighbouring chapel; in any case, it does not seem appropriate to link the
preserved (though much transformed) room with the descriptions of Kinga’s cell
contained in her Vita (Saint’s Life).61 It is worth adding at this point that the royal
couple must have been somehow involved in acting towards the formalization of
the cult – according to the eldest version of the Vita (Saint’s Life), Władysław the
Short and Jadwiga personally testified that Kinga’s virginity was preserved, which
the king supported with memories from his childhood.62
Also, the question of the use of the church by both Poor Clare nuns and Franciscan friars is not entirely clear. The Franciscans settled in Stary Sącz earlier than
the Poor Clares. According to Długosz, it was Bolesław the Chaste who placed them
there.63 Dariusz Karczewski surmised that the existence of a fully organized convent
in 1281 was proven by the document of Paweł of Przemankowo, issued in Sącz at
that time, where several Franciscans, including guardian John, were mentioned as
witnesses.64 Most likely, Franciscans received their separate dedicated church in
58 Jan Długosz, Vita S. Stanislai – Vita B. Kunegundis – Vitae episcoporum poloniae – Vita Sbignei
de Oleśnica cardinalis – Clenodia. Banderia Prutenorum – Epistolae, wyd. I. Polkowski, Ż. Pauli,
Cracoviae 1887 (= Joannis Dlugossii Senioris Canonici Cracoviensis Opera omnia, 1), p. 184. The
situation is complicated by the modern tradition of the convent, written down at the beginning
of the eighteenth century by Marcin Ignacy Frankowic, reporting that at the beginning of the
fourteenth century, during the visitation of the Franciscan superior, there was an elevation of
the remains of Kinga (see: H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety, p. 102). Most
researchers consider Długosz’s report to be more credible (recently: H. Krzyżostaniak, Trzynastowieczne święte kobiety, pp. 102–103; S. Swoboda, Średniowieczne relikty, pp. 196–197).
59 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Stary Sącz, pp. 32–35; O. M. Przybyłowicz, Architektura kościoła,
p. 49; S. Swoboda, Średniowieczne relikty, pp. 197–198.
60 H. Soukupová, Anežský klášter v Praze, Praha 2011, pp. 103–105.
61 As is done by Olga Miriam Przybyłowicz (Architektura kościoła, pp. 51–53).
62 Żywot świętej Kingi, pp. 100–101.
63 Jan Długosz, Liber beneficiorum, p. 465.
64 D. Karczewski Franciszkanie w monarchii Piastów, p. 508.
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the last quarter of the fifteenth century at the earliest, whereas, as the evidence of
their using the church of the nuns in the earlier period is considered to rest in the
document of Anne, the abbess at the time, regarding the dispute with the Cistercians form Rudy, which was meant to be read apud fratres minores et sorores in
ipsarum ecclesiai.65 It seems, however, that this is far too little to conclusively state
that a double monastery was operating in Stary Sącz, rather that the possible joint
use of the church being merely an interim solution. In the town that was small
and depopulated – after many migrated to Nowy Sącz – the Franciscans who were
supported by the Poor Clares were probably simply unable to obtain funds for the
construction of their own church, while the spatial layout of the Poor Clares’ church
in the fourteenth century does not indicate that a permanent place for the friars
was ever foreseen therein.
*

*

*

It seems that in studies conducted to date the church of Poor Clares in Stary Sącz
is a very underrated building. Although it is a relatively inconspicuous work, not
matching the Kraków cathedral in scale, even less in the complexity of forms and
the richness of decoration, it was nevertheless its very construction – simultaneously with the royal church at Wawel – that brought a stylistic breakthrough in the
architecture of Małopolska. It seems that Paul Crossley rightly guessed the direct
relationship between the workshops employed in both construction projects, however, for the creators of the convent’s church, the inspiration was the architecture
of the area around Lake Constance and today’s Switzerland. The unusual, sophisticated tracery of the nuns choir, which seems to evade specific patterns, at the same
time exhibits the best testimony to the skills of the master working in Sącz – not
only was he familiar with stylish novelties of the Upper-Rhein architecture, but
he was also able to produce his own original artistic creations on the basis thereof.
Historical circumstances indicate that the church in Stary Sącz was founded
with the support of, and perhaps even at the foundation of, Władysław the Short
and queen Jadwiga. If this conclusion is correct, then it puts in a new light the
foundation activity of the ruler, whom some scholars have denied intellectual
depth.66

•

65 KDM, vol. 2, issue 551; P. Pencakowski, Gotyckie kościoły, pp. 84–85; D. Karczewski Franciszkanie
w monarchii Piastów, p. 139. Such an interpretation was strongly opposed by Przybyłowicz, in
whose opinion, the female pronoun “ipsarum” indicates that the document refers only to the
church of the Poor Clares; O.  M. Przybyłowicz, Architektura kościoła, p. 44. Bogusław Krasnowolski (Kraków, Zawichost, pp. 187–188) also supported the opinion of the thirteenth century
origin of the monastery and the friars’ church, pointing to the perception of Kinga as a foundress through tradition, and the dedication to Saint Stanislaus, the same as in Nowy Korczyn.
66 Strong opinions on that matter were formulated particularly by L. Kajzer in his review of
PIOTR LASEK, Turris fortissima nomen Domini. Murowane wieże mieszkalne w Królestwie
Polskim od 1300 r. do połowy XVI w., Warszawa 2014, wyd. Instytut Sztuki PAN, ss. 406, 171 ilustracji, 59 tablic fotograficznych, płyta CD z katalogiem grupującym opisy 60 analizowanych
obiektów, “Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 63, 2015, issue 3, p. 544–545; idem, Wstęp,
in: E. Banasiewicz-Szykuła (ed.), Zamki Lubelszczyzny w źródłach archeologicznych, Lublin
2015, pp. 9–10.
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Two Suppers:
Illustrations by Jacob Cornelisz. van
Oostsanen to Passio Domini Nostri
Jesu Christi (1523) and the Eucharistic
Controversy of the Early Reformation
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prace z historii sztuki
art history journal
  xviii, 2018

Wersja polska – str. 49

Introduction
Stefaniia
The inscription on the cover affirms that Doen Pietersz., a publisher from Amster- Demchuk
dam, had printed a small prayer book “The Passion of our Lord Jesus Christ” (Lat.
“Passio Domini Nostri Jesu Christi”) on April 3, 1523.1 This edition was a product of
collaboration between several people who represented the intellectual and financial
elite of Amsterdam and sponsored a small chapel commemorating the so-called
Amsterdam Miracle – the centre of pilgrimage for many centuries to come. Thus,
Doen Pietersz. is not the only person who should be credited for publishing that
prayer book. Pompeius Occo, a prosperous merchant and benefactor, Alardus of
Amsterdam, a priest and Erasmian humanist, and artist Jacob Cornelisz. van Oostsanen also deserve their fair share of glory. This was not their first collaboration.
Doen Pietersz. and van Oostsanen had been working together on another treatise2,
whereas Pompeius Occo had commissioned van Oostsanen to produce a few paintings of the miracle to decorate the chapel’s walls.
Prayer books presenting reflections on the Christ’s Passion were quite common
on the book markets of Amsterdam as well as other cities with thriving printing industry. This kind of literature was quite popular not only among followers
enjoying high social status but it also found enthusiasts among ordinary people.
However, this particular edition of the Passion has several distinguishing features.
Doen Pietersz. obtained that commission from a Norwegian bishop, whereas a hefty
sum from Pompeius Occo paved the way for the involvement of van Oostsanen,
already a celebrated master, and Alardus of Amsterdam.3 Therefore, the Passion
1

2
3

A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni, Decem Item
Plagæ, Siue Clades, Quibus Olim Ob Pharaonis Impiatatem, Misere Diuexata Est Aegyptus [...],
Amsterdam 1523. No pagination.
H.D. Vervliet, Post-Incunabula en Hun Uitgevers in de Lage Landen/Post-Incunabula and Their
Publishers in the Low Countries, Hague 1979, p. 16.
H. de. Waardt, Endor and Amsterdam: the Image of the Witchcraft as a Weapon in the Political
Arena, in: Religion, the Supernatural and Visual Culture in Early Modern Europe: An album
amicorum for Charles Zika, J. Spinks, D. Eichberger (eds.), Leiden 2015, pp. 130–131.
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1. Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, Passover,
woodcut, 113 × 79 mm,
on line:
http://hdl.handle.net/10934
/RM0001.COLLECT.590272
2. Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, Last supper,
woodcut, 113 × 81 mm,
on line:
http://hdl.handle.net/10934
/RM0001.COLLECT.590274

stood out from the rest of similar editions. Moreover, the prayer book emerged at
the time when its sponsors and creators were facing a critical challenge. The first
trials of heretics, followers of Luther’s ideas, were due to take place in 1523. The city
council of Amsterdam treated them rather leniently. Such attitude infuriated devout
Catholics, the likes of Occo, Alardus, van Oostsanen and others, who argued that
religious tolerance could not be afforded at the time of rapid propagation of the
Reformation ideas.4 That is why the narrative created by Alardus (dwelling mostly
upon his Lent sermons) is full of allusions to these disputations.
The text was embellished with engravings taking up almost a half of page count.
The influence of works by Albrecht Dürer is clearly traceable in them – Jacob Cornelisz. was a follower of the German artist, and it is assumed that they might have
met.5 As it seems to us, these engravings were conceived to be as powerful as the
text in delivering the ideological message.
Let us verify this statement by having a closer look at two of them: the Celebration
of the Passover (Fig. 1) and the Last Supper (Fig. 2) being both unique and unconventional in their combination. All researchers exploring the 1523 edition of the Passion
have been paying particular attention to them, although nobody has found any controversy therein. However, a similar “alliance” is not found anywhere else. Taking into
consideration the ideological background of the Passion, a study of these engravings
can shed some light on both the role of the Netherlandish intellectual elite in the
Eucharist Reformation controversy of 1520s, and the nature of its influence on art. The
dominant approach in the historiography consists in juxtaposing the Reformation art
(primarily the works by Cranach) with the art of the Counterreformation commonly
associated with the Council of Trent. However, had the art ever been employed to uphold the Catholic creed before the Council of Trent? And if it had, then to what extent?
4
5
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Historiography
The historiography on that subject can be broken down into two groups. The works
that are directly related to the creation and publication of the Passion, and to creative activities of Jacob Cornelisz. van Oostsanen, constitute one group. The other
comprises the research papers on the Eucharist disputations that had been raging
during the early Reformation.
For the time being, the artworks by Jacob Cornelisz. van Oostsanen are explored
in two exhaustive studies and in a few articles. The first study dwells on research
undertaken for the purpose of her dissertation by Jane Louise Carrol.6 The other
study, by Christian Möller7, explores the long-standing cooperation between Jacob
Cornelisz. and publisher Doen Pietersz. In 1523, that cooperation gave birth to
a book entitled “The Passion of our Lord Jesus Christ” that this article is focusing on.
The inception of the artistic dynasty started by Jacob Cornelisz., development
of his artistic techniques, and his impact on the North Netherlandish painting, had
been scrutinized in 2014 during the exhibition “Jacob Cornelisz. van Oostsanen: the
Renaissance in Amsterdam and Alkmaar”. The exhibition catalogue was published
with the same title, edited by Daantje Meuwissen, Peter van den Brink and Yvonne
Bleyerveld.8 The catalogue explored the form and style, and sought connections
between the works by Jacob Cornelisz. and other artists from his family.
The latter group comprises a wide range of works. The life and work of Alardus of
Amsterdam and his works are partly covered in the monograph by Аlbertus J. Köl
ker9, shedding some light on the lives of Alardus himself and of another humanist
from Amsterdam, the friend of Erasmus, Cornelius Crocus. There are also several
references in other works focusing on “Invention of Dialectic” by Rudolph Agricola
edited by Alardus10 and describing the publishing activities of Doen P
 ietersz.11
However, there is an apparent lack of fundamental research exposing the underlying
views and reasoning on Eucharist and its interpretation championed by the humanist.
On the other hand, the Luther’s interpretation of this key Sacrament has been
extensively and repeatedly covered in several monographs and articles. Let us name
the most prominent works fitting the scope of this research.
Ralph W. Quere12 identified the constants and variables in Luther’s interpretation of the Transubstantiation in 1520s – the turning point in transition from the
Catholic interpretation of the Eucharist and clashes with the radical reformers – in
his article “The Truth of the Divine Words: Luther’s Sermons on the Eucharist,
1521–28, and the Structure of Eucharistic Meaning”.13
6
7
8
9

10

11
12
13

Ibidem, p. 379.
С. Möller, Jacob Cornelisz. van Oostsanen und Doen Pietersz, New York–Berlin 2005, p. 365.
D. Meuwissen, P. van den Brink, Y. Bleyerveld (eds.), Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475–
–1533): de renaissance in Amsterdam en Alkmaar, Zwolle 2014, p. 319.
A.J. Kölker, Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme
in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw, Nijmegen 1963, p. 357.
L. Jardine, Inventing Rudolph Agricola: Cultural Transmission, Renaissance Dialectic, and the
Emerging Humanities, in: The Transmission of Culture in Early Modern Europe, A. Blair, A. Graf
ton (eds.), Philadelphia 1990, pp. 39–86.
H. de. Waardt, Endor and Amsterdam, pp. 126–139.
R.W. Quere, Changes and Constants: Structure in Luther’s Understanding of the Real Presence
in the 1520’s, “The Sixteenth Century Journal”, 16, 1985, No. 1, pp. 45–78.
T.J. Davis “The Truth of the Divine Words”: Luther’s Sermons on the Eucharist, 1521–28, and the
Structure of Eucharistic Meaning, “The Sixteenth Century Journal”, 30, 1999, No. 2, pp. 323–342.
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One should name an important work on the early theology of Martin Luther
by Christoph Burger (“Tradition und Neubeginn. Martin Luther in seinen frühen
Jahren”, Tübingen 2014).14Burger explored how Luther during his monastic period
and at the beginning of the Reformation critically evaluated crucial concepts of the
late medieval theology (“Gnade”, “Gottesliebe”, “Gottesfurcht”, Marian worship etc.).
Burger’s detailed analysis of Netherlandish devotio moderna’s influence on early
Luther15 is of particular interest for the present study.
Recently, in the year of the Reformation’s 500th anniversary, Lyndal Roper made
a successful attempt to rethink Luther’s biography16 as a whole, and his early years
as theologian in particular. He analysed the controversy between reformers over
the essence of the Last supper, not only as a theological issue, but also as a personal
conflict (for example between Luther and Karlstadt).17
Lee Palmer Wandel in his important monograph “The Eucharist in the Reformation. Incarnation and Liturgy” (2006)18 followed evolution in the notion and
practices of the Eucharist from the late medieval reflections on modern devotion
until Reformation and Counter-Reformation movements, not forgetting to point
out differences between regions and countries. Wandel’s book remains crucial for
understanding and studying the Eucharistic controversy. L.P. Wandel also edited an
indispensable “A Companion to the Eucharist in the Reformation” (2014). Contributors to the Companion scrutinized the most important spheres of the Reformation’s
influence: theology, practices, places, art, and sound.19
A. Nelson Burnett and N. Thompson addressed the Eucharistic controversy
from the point of view of two important reformers, whose position differed from
that of Luther’s – Andreas Karlshtadt20 and Martin Bucer respectively.21
Thomas J. Davis traced the evolving interpretation of the nature of the Eucharist,
which the Reformation’s leader had gone through, and identified the reasons underlying his dissent from the Catholic doctrine and from the symbolic interpretation
of the Swiss reformers.
Keith D. Lewis22 scrutinized the first Zürich Disputation between Ulrich Zwingli
and Johann Faber. He researched the inception of Zwingli’s radical views on the nature
of the Eucharist. This disputation took place in January 1523 and despite its parochial
setting, it exposed the underlying agenda of disputes in the early Reformation period.
Joseph Leo Koerner in his innovative “Die Reformation des Bildes” (2006, second
edition 2017)23 explored main dimensions of interaction between the new theology
14 Ch. Burger, Tradition und Neubeginn. Martin Luther in seinen frühen Jahren, Tübingen 2014,
p. 251.
15 Ibidem, p. 78ff.
16 L. Roper, Martin Luther: Renegade and Prophet, New York 2018, p. 541.
17 Ibidem, p. 221.
18 L.P. Wandel, The Eucharist in the Reformation. Incarnation and Liturgy, Cambridge 2006, p. 306.
19 L.P. Wandel (ed.), A companion to the Eucharist in the Reformation, Leiden 2014, p. 518.
20 A.B. Nelson, Karlstadt and the Origins of the Eucharistic Controversy. A Study in the Circulation
of Ideas, Oxford 2011, p. 234.
21 N. Thompson, Sacrifice and Patristic Tradition in the Theology of Martin Bucer, 1534–1546,
Leiden 2005, p. 315.
22 K. D. Lewis, Unica Oblatio Christi: Eucharistic Sacrifice and the first Zürich Disputation, “Renaissance and Reformation / Renaissance et Réforme, New Series / Nouvelle Série”, 17, 1993,
No. 3, pp. 19–42.
23 J. L. Koerner, Die Reformation des Bildes, Munich 2017, p. 600.
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and religious imagery – “the Word”, “the Sacrament” and “the Cleansing” – of the
Iconoclasm. Koerner stated the primacy of Word in the new visual culture. Despite
iconoclastic riots, images were not completely eliminated, as they had to support the
sermon – being the central point of the Lutheran service. As we aim to showcase in
the present study, at the early stage of the Reformation the Word was also crucial
for the Catholic imagery, which was later replaced by the Tridentine aesthetics.
Contributors to the new collective monograph edited by J. L. Koerner and
B. Heal24 continued to explore the prolific topic of Reformation’s visual culture,
but now focused more on applied arts and engravings, which usually receive far
less attention than easel painting.
Methods
Several analytical tools will be employed to address the highlighted problems. We
will proceed with the formal, iconographic and iconological analyses of two abovementioned engravings with a view to identifying the artistic and narrative sources
that inspired Jacob Cornelisz., in order to confirm or refute uniqueness of the
Passover engraving. Then we will scrutinize the ideas of Alardus of Amsterdam
presented in the engraving’s caption. After that, we will identify and study the original Reformation texts that he was referring to, thus allowing us to reconstruct the
main theses of the early Reformation Eucharist disputes, led at that time by Martin
Luther. In his early treatises, Luther rejected several main Eucharistic dogmas of the
Catholic Canon Missae. Therefore, we will reconstruct the ideological background
of engravings and explain the peculiarities of their iconography, which left its mark
on the Netherlandish art of the sixteenth century.
Results
I
“Passio Domini Nostri Jesu Christi” stands out in the range of similar books on
several counts. Firstly, the artistic value of the engravings created for this book (64
in total) by far exceeds the level of artisanship found in similar books. The historiography portrays Jacob Cornelisz. – if not as a talented innovator but at least as
a gifted disciple of masters of the Northern Renaissance, with Albrecht Dürer being
the most obvious prototype. Secondly, as it has already been mentioned above, the
Passover had been picked for this selection. It is wedged between two scenes: the
apocryphal Christ taking leave of his Mother, and Christ Washing the Feet of the
Apostles. The Last Supper follows the Washing.
Other authors tended to omit the Passover from the Passion, due to its inconsistency with the narrative logic moulded for this type of prayer literature. The narration
unravelled in the following sequence: first came the Fall of Adam and Eve due to its
importance in justifying Christ’s claim to be the new Adam, which in turn brought
up the need to explain why Christ had to atone for the sins of the human race. Then
came the account of Christ’s life (from the Nativity to Resurrection or Ascension)
or the account of the last week of his earthly life: from the arrival in Jerusalem to
the already mentioned Resurrection or Ascension. The Passover does not fit any
of these storylines despite its presence in the Holy Scriptures and the evidence in
Synoptic gospels linking the Last Supper to the Passover.
24 Art and Religious Reform in early modern Europe, B. Heal, J.L. Koerner (eds.), London 2017, p. 230.
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However, pictorials of the Passover do exist. It was often included in the socalled Paupers’ Bibles and Mirrors of Human Salvation – two formats of medieval
religious literature with sampled scenes from the Scriptures that enjoyed spectacular
popularity. Thus, presentation of each event recorded in the New Testament was
accompanied by its pictorial equivalent (so called proto- or anti-type) in the Old
Testament. For instance, the Last Supper had several prototypes: Elijah and the Angel,
the Passover, the Gathering of Manna and the Meeting of Abraham and Melchizedek.
All these scenes are assembled together in the most famous and prominent Eucharist polyptych – the Altarpiece of the Holy Sacrament (1464–1468) by Dieric Bouts.
Therefore, when sampling the scenes for the Passion, Alardus had blended
two conventions: typical and narrative. Moreover, his Passover spans three pages
whereas the Last Supper is presented in a single page. Therefore, it is obvious that
the Passover was included into the Passion on purpose. It was meant to deliver
a powerful new message to readers, which previously had been deemed unnecessary.
However, the uniqueness of the Passover engraving is not limited just to its presence and unconventional placement. Its presentation adheres to portrayals from
the works by his predecessors, e.g. Dieric Bouts and woodcuts from the illustrated
Bibles. It was discovered that the Coburg Bible (lat. Biblia Sacra Germanica, dated
1483) was its closest match. Such borrowing does not look odd since Pompeius
Occo, the sponsor of Jacob Cornelisz., had been working for the merchant company
owned by the Fuggers, the German monopolists, and thus could procure this costly
edition possessed by many patrician and aristocratic families in Germany.
The engraving Passover has portrait layout. Crowded in a closed and narrow
space, thirteen silhouettes are standing around the table. All bodies except for two
men in the foreground look rather static and have fuzzy faces. Nonetheless, a reader
can easily identify Christ and his apostles in this group, replacing the Jews who are
usually associated with the Passover. Christ is standing in the centre folding his
hands in a praying gesture. He is looking at the Passover lamb and bread. Christ
and all the apostles are holding traveller staffs, fitting the descriptions in the Book
of Exodus. Saint John is standing by his right side with arms folded in the same
praying gesture, while Saint Peter is standing by his left side, facing the Teacher. The
body of the apostle in the left foreground injects dynamics into the scene. Caught
putting some lamb into his mouth, he seems to be the last one to “enter” the scene.
Only one of his legs carrying the full body weight is visible. The other one is “left
outside” the engraving. This apostle smashes the otherwise pervasive medieval
stiffness of the engraving.
Judas is also placed in the foreground, opposite to the apostle. He too struck
a rather dynamic but unnatural pose, with his left leg protruding forward, far from
the body. It is obvious that the eyewitness, the artist, intended to convey internal
tension surging right before the accusations were made by Christ after the supper.
Therefore, the iconography of the Passover merges the features of the Jewish
holiday and those of the Last Supper together. Such blending is quite rare, but is
not unique, as we have discovered. We have found two more instances in the easel
painting.
Arguably, both engravings were created by the Master of the Antwerp Adoration, an anonymous artist discovered by Max Friedländer in a group of Antwerp
mannerists. It is believed that the works were created in 1520–1530s. The former is
paired with another altar stool with the Healing of the Centurion’s Servant from
40
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Capernaum.25 This is a very unusual case in the iconography of the sixteenth century.
The Last Supper portrays Christ in the centre. He is standing at a table surrounded
by the apostles, enclosing the rectangular table from both sides. Their gestures and
facial expressions are very stiff, almost static, and their faces lack individual features.
The clothing draperies match the attires on Gothic sculptures. These features make
them similar to “Suppers” by the Flemish primitives.
The latter Last Supper by the Master of the Antwerp Adoration is believed to
have been created in the same decade (as almost all the works by the Antwerp mannerists were). Besides the fact that it replicates the unusual iconographic merging
of the Jewish Passover and the Christ’s last meal, it has its own distinctive features.26
The apostles depicted here look depraved of a solemn stiffness, as if Christ had
already accused one of them of betrayal. The apostle standing in the left foreground
has his mouth half-open, looking stunned. Several apostles in the right middle
ground are facing each other as if they were discussing something. The others are
gazing inquiringly at Christ. The table here is round, and it looks more natural,
allowing the bodies to strike relaxed poses in a semicircle.
What made the Master of the Antwerp Adoration portray the Last Supper using
such unusual iconography? This question does not have an unequivocal answer. The
absence of an established drawing school at the beginning of the sixteenth century
in Antwerp, dissemination of the Reformation ideas, affordability of the Biblical
prints, whims of customers, or demand in the free art market all may have had a cumulative impact. The Antwerp Mannerist School stands out with its iconographic
eccentricity, and it experiments with decorum. Therefore, the unusual iconography
may have been adopted upon proving its commercial viability.
Had Jacob Cornelisz. ever seen the Last Suppers by the Master of the Antwerp
Adoration? While working on Passio Domini, did he find inspiration in another
portrayal of the Last Supper? This hypothesis seems probable if we assume that van
Oostsanen had met Dürer in Antwerp in 1521. More evidence of his familiarity with
the art of the Southern Netherlands can also be found in the monograph by Charles
D. Kuttler.27 Thus, if Jacob Cornelisz. had ever visited Antwerp in 1521 or a little
later, he could not have failed to see any works by the Antwerp mannerists available
for sale on galleries (dutch “pands”).28 Having noticed an unusual iconography, the
artist might have made a sketch that he later used in 1523 in his engravings for the
Passion. In the following paragraphs we will scrutinize the accompanying caption
to expose the underlying ideas that explained this approach. Therefore, borrowing the iconographic scheme of the Master of the Antwerp Adoration could have
provided van Oostsanen with a method to contrast the Passover (the first part of
the supper) with the Last Supper and its transubstantiation doctrine.
Could the events have transpired in reverse order with the Master of the Antwerp
Adoration taking advantage of the iconographic innovation by Jacob Cornelisz.?
Both artists had extensively replicated the commercially successful compositions and
25 https://rkd.nl/explore/images/34821 (Accessed on 27.11.2017).
26 https://rkd.nl/explore/images/110371 (Accessed on 27.11.2017).
27 C.D. Cuttler, Northern painting from Pucelle to Bruegel: fourteenth, fifteenth, and sixteenth
centuries, Holt 1968, p. 439.
28 For more information on galleries as a marketplace, please see: S. van. Ginhoven, Connecting
Art Markets: Guilliam Forchondt’s Dealership in Antwerp (c. 1632–78) and the Overseas Paintings
Trade, Leiden 2016, p. 288.
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borrowed elements from works by other artists. However, there is some evidence
undermining this hypothesis. Firstly, the Antwerp Master would have probably
copied the figure of the apostle on the left-hand side due to its flamboyance that
impresses most and shatters the internal firmness of the composition. Moreover,
there is no evidence that the Amsterdam edition of “Passio Domini” had left any
traceable impact in Antwerp, which enjoyed the status of a printing capital at that
time. Therefore, Jacob Cornelisz., having see either an original or a drawn copy of
one of the Last Suppers by the Antwerp Master, and then having replicated that
scene with certain alterations, seems to be the most probable scenario, since he
had already practiced that approach while creating his interpretations of Dürer’s
engravings in his earlier versions of the Last Supper.
The Last Supper in “Passio Domini” seamlessly complements the previous engraving. Following suit of earlier engravings by van Oostsanen, it borrows many
stylistic and compositional features from the Last Supper’s portrayal in the Large
Passion by Dürer (1510). The disciples are seated around the table; John is peacefully sleeping on Christ’s chest while his Teacher, judging from his unequivocal
gesture, is blessing the bread and wine. The Lamb from the previous engraving
with the Passover had been reduced to a carcass as a proof of Christ’s and his disciples’ adherence to the Old Testament, which ordained eating Lamb’s meat without
breaking any bones.29 Theologians also drew an analogy between this instruction
and the Christ’s death on the cross without any broken bones, and having only
a pierced side.30
A chalice apparently filled with wine is standing in the foreground, in front of
the tray with the lamb’s bones, and a hunk of bread is lying beside to the left of it.
Thus, all elements have been assembled that are required for the final culminating
part of the Last Supper when the Sacrament of the Eucharist is to take place.
Van Oostsanen had preferred to portray this event rather than the betrayal
committed by Judas. His decision is in accordance with the practices of the early
Netherlandish painting, established by the Saint Sacrament altarpiece by Dieric
Bouts. Even when considered without the accompanying caption, the selected
iconographic scheme is significant, in particular taking into account the fact that
Reformation was spreading at that time, and its supporters rejected the Transubstantiation doctrine. After all, the polyptych by Bouts and other altarpieces of the
Holy Sacrament in the late mediaeval Netherlands dwelled on this idea of portraying the moment when Christ is blessing the bread and wine, and giving them to
his disciples as his Flesh and Blood.
The affirmation of the Eucharist doctrine in the Last Supper engraving was not
an accidental match with the iconographic tradition. Jacob Cornelisz., Pompeius
Occo, Doen Pietersz., and Alardus of Amsterdam were active members of a religious community in Amsterdam that sponsored «Heilige Stede» chapel (Dutch for
“Holy place”), and the church erected in 1456. The chapel was founded in order to
commemorate the Eucharist miracle that happened back in 1345. A devout Catholic
fell ill and invited a priest to receive the Eucharist. The Priest warned him that if he
felt sick and threw up the Eucharist food, he must order his maid to burn it. The
prophecy had been fulfilled. The maid tidied up the vomit and threw it into the
29 King James Version Bible, Exodus 12:46.
30 King James Version Bible, John 19:33–34.
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fire. Suddenly, she saw an intact Host amidst the burning flames. She reached out
feeling no pain from the blazing fire, and retrieved the Host that was rather cold.
The Host was preserved and given back to a priest, who attested the miracle. As
soon as in 1360, the house of the ill man was converted to a chapel, becoming a busy
centre of pilgrimage that started to wane only in the sixteenth century.
Thus, all contributors to the publishing of “Passio Domini” share a certain commitment to the Holy Eucharist that influenced both the iconography of the engraving
and the accompanying narrative that will be examined in the following paragraphs.
So two engravings, the Passover and the Last Supper, form a kind of a diptych
within the Passion series. They portray the first and the second part of the Christ’s
meal with his disciples and at the same time remind us about both the introduction
of the Passover for Jews and the Eucharist for Christians. Such combination cannot
be found in any other Passover portrayals that strived to avoid loose interpretations of the biblical narrative. It was also odd to see Christ and his disciples replace
the Jews in the Passover. The same technique is present only in the works by the
anonymous Antwerp master. The nonconventional iconography emphasizes the
underlying message that the book intended to covey. The accompanying narrative
succeeds in exposing this message.
II
What does the accompanying narrative look like, and how did it complement or
reveal the message of the engraving?
The text of “Passio Domini” is rather motley. The editor, Alardus of Amsterdam,
confessed that he had included poems by 18 Christian authors and his own, along
with Prudentius, Petrarch, and Angelo Poliziano, Murmellius being the most famous among them31. The captions to the Passover and the Last Supper engravings
are attributed to Alardus himself, since it is stated in the prefaces of these chapters.
Unsurprisingly, they were inspired mainly by Chapter 12 of the Book of Exodus.
There are some borrowings from previous chapters depicting the Plagues of Egypt.
They come from the Old Testament. However, the structure of these articles is
unusual and sometimes deviates from the narrative in the Book of Exodus. Alardus
begins with the God’s word ordaining the Passover. Particular emphasis is placed
on its regularity: the humanist even added the words “...and shall be celebrated
without any changes”.32 Having specified the rules of selecting the right day and
having emphasized the eternal validity of this prescription he describes the lamb
to be sacrificed and how it should be prepared.
Then comes a description of how doors should be marked with the lamb’s blood
so that the Angel of the Lord could avoid them while killing all firstborns on his
way through Egypt.33 In the final paragraphs, he expatiates upon deeds committed
by the Pharaoh that brought suffering to the people of Egypt.
Thus, there are 2 points emphasized by the humanist: firstly, the Passover being
a sacrifice to God shall be celebrated on a regular basis and, secondly, that ignorance
31 С. Möller, Jacob Cornelisz, p. 166.
32 “Ecce nuovo veteris hoc celebrabitis ordine Pascha / Septima ite peragenda dies non dispare
ritu / Semper est, semperque pari renovanda paratu [...]” Cit. from A. Amstelredamus, J.C. van
Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
33 “Fascibus hissopi tinctis in sanguine, passim / Postibus asperso laquearia sanguine manent”.
Cit. from A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
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of rulers may wreak havoc or even jeopardize their people. Researchers have already related the latter thought to the religious and political mood in Amsterdam
whereas the former idea has been overlooked. Nonetheless, we consider it crucial,
taking into account its disposition and the then Eucharist disputations, and we will
analyse it in the upcoming paragraphs.
The caption to the Last Supper is much shorter, taking up a single page, and
it portrays two scenes: firstly, Christ is pointing at the traitor, and then he is introducing the sacrament of the Eucharist, preaching to his disciples that his Flesh
and Blood are sacrificed to redeem their sins. Alardus puts particular emphasis on
transformation, the Transubstantiation, of the bread and wine34 that does not seem
to be accidental, especially in the context of the scenes depicted in the engraving.
The idea of the humanist and the logic underlying the inclusion of the two suppers
instead of just one becomes evident once we look at the Eucharist disputations that
had been taking place in 1520s and the doctrines opposed by Alardus of Amsterdam
and his associate, Jacob Cornelisz. The Reformation moods and Luther’s ideas started to gain popularity at that time, thanks to the booming book printing. According
to catalogue of “Netherlandish books”35, all prominent early works had been going
to print and translated on a large scale. Several Luther’s treatises may have affected
Alardus of Amstedam and then – van Oostsanen: “The Blessed Sacrament of the Holy
and True Body of Christ and of the Brotherhood” (“Ein Sermon von dem hochwürdigen Sacrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den Brüderschaften”,
1519), “Sermon on the New Testament” (“Ein Sermon von dem Neuen Testament, das
ist von der heiligen Messe”, 1520) , “The Babylonian Captivity of the Church” (“De
captivitate Babylonica ecclesiae”, 1520) and “De Abroganda Missa Privata” (1521).
Even before entering the Eucharistic discussion with treatises written for this purpose, Luther discussed the difference between the Passover and the Last Supper and
their sacrifices. In his Lectures on the Epistle to the Hebrews, Luther states that “He
[Christ] makes a beautiful distinction between the two kinds of sacrifice [that is of the
Old Testament and the New], when he says that in the sacrifices of the law a remembrance of sins used to be made, but in our sacrifice there was and is made a remembrance of the remission of sins through the word […] In the former covenant, the
knowledge of sins abides and increases: in the latter, it passes away and diminishes”.36
In the first treatise that opened the Eucharistic controversy for Luther, “The
Blessed Sacrament of the Holy and True Body of Christ and of the Brotherhood”
(1519), he highlighted the role of the Holy Sacrament (“communio”) as a basis for
community of believers. Luther argued the need to introduce the Communion under
both kinds, making parallels at once with Christ’s will to support all His disciples
during the Last supper, and with the Jewish Passover.37 Here the reformer avoids
34 “Nec ubi dicta dedit, palmis sibi frangere pane: / Divisque dehunc tradit: sanctusque precatus, /
Discipulos docuit sanctum se tradere corpus. […] / Gratis sanctificat verbis: potuque ministrat.
/ Edocuitque suum se divisisse cruorem. / Atque ait, hic sanguis populi delicta remittet. / Nunc
potate meum, eternae haec foedera pacis…” Cit. from A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen,
D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
35 Netherlandish Books: Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad
Before 1601, A. Pettegree, M. Walsby (eds.), vol. 2, Leiden–Boston 2011, p. 868.
36 Cit. from J. Atkinson, Lectures on the Epistles to the Hebrews, in: J. Atkinson (ed.), Luther: Early
Theological Works, Louisville 2006, p. 186.
37 “Just as the Jews were required to eat the Passover with bitter herbs, standing and in haste,
which also signifies that this sacrament demands souls that are desirous, needy and sorrowful.”
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talking about the non-sacrificial nature of the Eucharist, focusing instead on rejecting the unique role of priesthood in offering communion, and the importance of
all people united by the Holy Sacrament in one brotherhood.
In the “Sermon on the New Testament” (1520), as Volker Leppin38 pointed
out, Luther rejected the double-direction dynamic of the Eucharist, establishing
a top-down understanding instead. It meant that the Lord’s Supper was no longer
regarded as a sacrifice offered by priest to God: man became only a receiver of grace.
He later reiterated this point in Formula Missae et communionis pro ecclesia
Vuittembergensi (1523), harshly rejecting offertory (“Offertorium”) and several other
prayers from the Catholic Canon Missae as purely human inventions and claiming
them to be shoppy.39 The same year, Zwingli at the Second Disputation followed
on October 26–28, which also rejected the understanding of Mass as a sacrifice.40
“The Babylonian Captivity of the Church” was published later than the abovementioned sermons, it provided more details, and had a bigger impact in the Netherlands. We consider it as the principal publication, which summed up the statements
expressed in the earlier sermons. Luther wrote: “To begin with, I must deny that
there are seven sacraments, and for the present, maintain that there are but three:
baptism, penance, and the bread. All three have been subjected to a miserable
captivity by the Roman curia, and the church has been robbed of all her liberty”.41
Then the Reformer argues for “the liberation from captivity” of three true Sacraments: the Eucharist, Baptism and Penance. Luther listed the captivities of the
Eucharist, naming first the coercion of laity to communion with just one kind (the
bread): “It follows, further, that if the church can withhold from the laity one kind,
the wine, it can also withhold from them the other, the bread”42. Then he names
the Transubstantiation: “They come then to profundities, babble of transubstantiation and endless metaphysical trivialities, destroy the proper understanding and
use of both sacrament and testament with faith…”.43 And, finally the perception
of the mass as a good deed and sacrifice (“opus bonum et sacrificium”): “out of
the sacrament and testament of God, which ought to be a good gift received, they
have made for themselves a good deed performed, which they then give to others
and offer up to God”44. Year later, Luther will develop this thesis in “The Misuse of
the Mass” (Latin version “De Abroganda Missa Privata”, 1521), arguing that “Each
time you eat the bread and drink from the cup you annunciate the Lord’s death
until He comes. One has not to offer, or to serve, but only to receive, to eat and to
drink”.45 This work sparked fiery disputes. Erasmus of Rotterdam who had been

38
39
40
41
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cit. from A Treatise Concerning the Blessed Sacrament of the Holy and True Body of Christ and
Concerning the Brotherhoods, in: Works of Martin Luther, vol. 2, transl. J. Schindel, Philadelphia
1916, p. 15.
V. Leppin, Martin Luther, in: L.P. Wandel (ed.), A Companion to the Eucharist in the Reformation, p. 44.
M. Luther, Formula missae et communionis pro ecclesia Wittembergensi, Wittenberg 1523, sine
paginatio (p.3)
U. Zwingli, In Search of True Religion: Reformation, Pastoral, and Eucharistic Writings, Oregon
1984, p. 45.
M. Luther, On the Babylonian captivity, in: M. Luther, Three treatises, Minneapolis 1970, p. 132.
Ibidem, p. 136.
Ibidem, p. 163.
Ibidem, pp. 168–169.
M. Luther, De Abroganda Missa Privata, 1521, s.p.
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consistently supporting Luther, hoping to reconcile the reformer with the Church,
had abandoned this mission.46 Luther had crossed the Rubicon with this work. It did
not take long for a new bull of Leo X to arrive, imposing an excommunication on
the reformer and his followers. As usually in such cases, the Pope excommunicated
reformers and Luther in particular in the bull “De Coena Domini” (“At the Table
of the Lord) that was issued annually on the Maundy Thursday, the day when the
Eucharist had been introduced and the day considered by the Catholic Church to
be the day when the Sacrament of the Priesthood had been established.
It is worth mentioning that this connection, and the changes in the doctrine
suggested by Luther, may have affected all church institutions and hierarchy. The
Sacrament of the Eucharist: communion with bread and wine; was ordained by
Christ himself to his apostles at the Last Supper, happening on the eve of the
Crucifixion. The Lateran Council of 1215 ruled that in the Eucharist, the bread
and wine transformed into the true Christ’s Flesh and Blood after certain words
of a priest altering their substance but preserving their appearance. This change
in substance was named the Transubstantiation. This Sacrament is performed by
a priest whose words make it possible; a layman or a junior clergyman are not
entitled to hold the Eucharist. That is why the sacrament of the Priesthood and
the clerical dignity itself formed an integral part of the sacrament of the Eucharist.
Moreover, each mass (and participation in a mass) were considered a good deed
and God’s sacrifice – an allusion to an atoning sacrifice practiced by Jews and
carried out during the Passover, granting the Jewish people a protection from the
Lord’s punishment, and making them the chosen ones. This interpretation also
had a practical side: on-demand or private masses, i.e. masses held for money, that
the Reformers strongly opposed.47
Luther attacked these doctrines, questioning not only the Transubstantiation (he
did not share the radical approach of the Swiss reformers), but also the dignity and
the excellence of clergy, provoking the fiercest opposition among the Catholic priests.
How should the engravings and texts by Jacob Cornelisz. van Oostsanen and
Alardus of Amsterdam respond to these claims? What drive facilitated the emergence of the Passover engraving with Christ and his disciples replace the first Jews
who had made a sacrifice to God?
Sacrifice is the motif of the Passover. This sacrifice grants salvation to Jews, and
they have to carry out this ritual every year while observing all rules in order to
sustain this salvation. The Lamb and its blood are prototypes of Christ’s Flesh and
Blood that he sacrificed to God in an unrepeatable sacrifice – the Crucifixion. The
Eucharist carried out on a regular basis is an allusion to the Crucifixion. Thus, it is
similar to the Passover doctrine, being a ritual that has to be replicated on a regular
basis without any changes, with bread baked for that occasion, the host, and wine
that transform into the Flesh and Blood as soon as a priest utters certain words.
Therefore, by the means of the Passover Alardus reminds the readers of a typological unity of the Jewish meal-sacrifice and the Eucharist, whereas van Oostsanen
makes this unity better visible by replacing a Jewish family with Christ and his
disciples.
46 T.J. Wengert, Human Freedom, Christian Righteousness: Philip Melanchthon’s Exegetical Dispute
with Erasmus of Rotterdam, Oxford 1998, p. 23.
47 J. Schofield, Philip Melanchthon and the English Reformation, Aldershot 2006, p. 92.
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This becomes a protest against Luther’s statement that a mass can be neither
a good deed nor a sacrifice. In addition, the Passover accentuates double-direction
dynamic between God and people making offerings to Him. God’s grace in this
case is granted because of human deeds. By wedging the Passover into the Passion series, Alardus seems to emphasize that a mass with the Eucharist in its core
follows the suit of the Passover by being a sacrifice to God48 and therefore can
be considered a good deed, which grants God’s grace. In this way, the Catholic
understanding of the two sacrifices from both Old and New Testaments contradicted the Lutheran one: for Alardus and his allies they are typologically similar;
for Luther these sacrifices are different in their core – the Passover has to be
repeated physically (as the Jewish people do), the Last supper as Christ’s Passover – only mystically.
“The Last Supper” should be regarded as the second part of the Eucharist diptych,
and is employed to prove that the transformation did take place. “Just after he had
said this, he broke the bread… He taught His disciples, that the holy body was about
to be given up,”49 – these words ascertain that the disciples saw how Christ’s words
transformed the bread into Flesh and thus the same phenomenon is taking place
during the mass, when the host transforms upon the priest’s words into Christ’s
Flesh, like in the Last Supper. This is also true for the second part of the Eucharist:
“After this, he gave thanks and praise: he took the cup. And taught his disciples, that
he will shed the blood for all so that sins of people may be forgiven. Drink from it,
all of you, this is the everlasting peace covenant”.50
This text lacks a symbolic interpretation of the Eucharist that the Swiss reformers
would be looking for in several years. Alardus puts an emphasis on the substantial
transformation of bread and wine in his rendering of the Gospels. Following the
suit of the engraving by van Oostsanen, the Lamb, the pivot of the Passover, has
already been eaten, shifting the focus on the chalice, bread, and Christ himself
becoming the new Lamb. Thus these two engravings: The Passover and the Last
Supper, portray the transfer from a symbolic sacrifice to God, from a metaphor to
truth, to the real sacrifice being the God’s son. Alardus takes advantage of the words
of Saint Jerome whom he mentioned in the list of sources in a similar work: “For
if the Passover that was the type was completed, that which was even then carried
out by Christ was not the type. Therefore, having completed the type, he passes
over to the true paschal sacrament”.51
Conclusions and Discussion
The book “Passio Domini Nostri Jesu Christi” edited by Alardus of Amsterdam and
published by Doen Pietersz. with engravings by Jacob Cornelisz. van Oostsanen
48 U.M. Lang, The Genius of the Roman Rite: Historical, Theological, and Pastoral Perspectives on
Catholic Liturgy, Chicago 2010, p. 11.
49 “Nec ubi dicta dedit, palmis sibi frangere pane...Discipulos docuit sanctum se tradere corpus”
Cit. from A. Amstelredamus, J. C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
50 “Gratis sanctificat verbis: potuque ministrat. / Edocuitque suum se divisisse cruorem. / Atque
ait, hic sanguis populi delicta remittet. / Nunc potate meum, eternae haec foedera pacis....” Cit.
from A. Amstelredamus, J. C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
51 Postquam tipicum pascha fuerat impletum, et agni carnes cum apostolis comederat, assumpsit panem qui confortat cor hominis, et ad verum paschae transgrediens sacramentum […].
Hieronimus, Comment. in Matt. lib. IV. Patrologia Latina, 26: 202C–203A.
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can be considered a perfect example of the Counterreformation art created before
the Council of Trent.
Nonconventional iconography and deviations in the storyline of the Passion
had been employed on purpose. The Amsterdam humanist and artist countered
Luther and his followers with a narrative and pictorials, including two suppers: the
Passover and the Last Supper; deviating from the canonical story line and established iconographic tradition in order to prove validity of the Catholic doctrine on
the concept of the Eucharist at a time when it was sparking fiery debates with the
reformers. Martin Luther was among the first to reject the interpretation of Mass
as a sacrifice in his numerous treatises, which appeared in the early 1520s.
Therefore, Alardus intended to use the Passover as a proof of the validity of
the Eucharist’s interpretation as a sacrifice. Following God’s command, the Jews
sacrificed a lamb, marked the doors with its blood forcing the death to avoid their
houses, and were eventually saved by following this routine. In order to ensure that
salvation never failed, they had to repeat this sacrifice on 10th day of each new year.
Since the Passover has been always considered to be a direct prototype of the Last
Supper and Christ’s sacrifice, therefore a mass originating from the Passover had
been taking over its features, regularity, strict ritual and sacrifice (“a good deed”)
paving the way for salvation, whereas the Last Supper was intended to champion
the Transubstantiation doctrine.
These methods allowed championing the doctrines branded by Luther as “captivities” of sacrament by finding irrefutable evidence in the Old and New Testaments. The Amsterdam Passion book dated 1523 represents an effort of the intellectual elite of the Northern Netherlands to restrain the spread of the Reformation
that nonetheless would eventually succeed in conquering the north much faster
than the south. However, “Passio Domini” is an invaluable source for the future
researchers of the Reformation Eucharist controversy that took place in 1520s,
since its narrative and especially the visual background demonstrate the innovative capabilities of the Catholic party manifested at the early stage of a clash with
Luther’s teaching.
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Wstęp
Stefaniia
Napis na okładce potwierdza, że Doen Pietersz., wydawca z Amsterdamu, wy- Demchuk
drukował 3 kwietnia 1523 roku nieduży modlitewnik zatytułowany Męka naszego
Pana Jezusa Chrystusa (łac. Passio Domini Nostri Jesu Christi)1. Wydawnictwo
było owocem współpracy kilku osób reprezentujących intelektualną i finansową
elitę Amsterdamu, a zarazem mecenasów małej kaplicy upamiętniającej tzw. cud
amsterdamski; kaplicy, która stała się celem pielgrzymek na wiele stuleci. Tak więc
publikacja modlitewnika była zasługą nie tylko Doena Pietersza. Mieli w niej swoj
udział także Pompeius Occo, zamożny kupiec i dobroczyńca, Alard z Amsterdamu
(Alard Amsterdamus), ksiądz i humanista erazmiański, oraz artysta Jacob Cornelisz.
van Oostsanen. Nie był to zresztą ich pierwszy wspólny projekt. Doen Pietersz.
i van Oostsanen współpracowali już przy publikacji innego traktatu2, zaś Pompeius
Occo zlecił van Oostsanenowi wykonanie kilku obrazów przedstawiających cud
amsterdamski, zdobiących ściany wspomnianej kaplicy.
Modlitewniki zawierające refleksje na temat Męki Chrystusa były dość powszechne na rynku wydawniczym – zarówno w Amsterdamie, jak też w innych miastach
posiadających prężnie działające warsztaty drukarskie. Tego rodzaju literatura cieszyła się popularnością nie tylko wśród czytelników o wysokim statusie społecznym;
miała też entuzjastów wśród „zwykłych” ludzi. Jednak ta szczególna edycja Pasji
wyróżnia się na tle innych pod kilkoma względami. Doen Pietersz. pozyskał zlecenie
od norweskiego biskupa, zaś spora suma przeznaczona na ten cel przez Pompeiusa
Occo utorowała drogę do zaangażowania van Oostsanena, już wtedy sławnego
mistrza, oraz Alarda z Amsterdamu3. Już dzięki temu Pasja wyróżniała się na tle
1

2
3

A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni, Decem Item
Plagæ, Siue Clades, Quibus Olim Ob Pharaonis Impiatatem, Misere Diuexata Est Aegyptus [...],
Amsterdam 1523. nlb
H.D. Vervliet, Post-Incunabula en Hun Uitgevers in de Lage Landen/Post-Incunabula and Their
Publishers in the Low Countries, Haga 1979, s. 16.
H. de. Waardt, Endor and Amsterdam: the Image of the Witchcraft as a Weapon in the Political
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1

2

1. Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, Passover,
woodcut, 113 × 79 mm,
on line:
http://hdl.handle.net/10934
/RM0001.COLLECT.590272
2. Jacob Cornelisz. van
Oostsanen, Last supper,
woodcut, 113 × 81 mm,
on line:
http://hdl.handle.net/10934
/RM0001.COLLECT.590274
→ zob. s. 36

innych podobnych wydań. Co więcej, modlitewnik pojawił się w momencie, kiedy
jego mecenasowie i twórcy stanęli przed poważnym wyzwaniem. Pierwsze procesy
heretyków, zwolenników idei Lutra, miały się odbyć w 1523 roku. Rada miejska
Amsterdamu potraktowała ich dość łagodnie. Taka postawa rozsierdziła pobożnych
katolików – takich jak Occo, Alard, van Oostsanen i inni – którzy twierdzili, że nie
można sobie pozwolić na tolerancję religijną w dobie szybkiego rozprzestrzeniania
się idei Reformacji4. Stąd narracja stworzona przez Alarda (głównie w oparciu o jego
wielkopostne kazania) przepełniona jest aluzjami do ówczesnych sporów religijnych.
Tekst ozdobiono rycinami zajmującymi prawie połowę wszystkich stron tomu.
Wyraźnie widać w nich wpływ dzieł Albrechta Dürera – Jacob Cornelisz. był miłośnikiem niemieckiego artysty i wiele każe przypuszczać, że obaj artyści mieli okazję
się spotkać5. Jak się wydaje, w przekazywaniu ideologicznego przesłania ryciny
miały odegrać równie istotną rolę, co tekst.
Zweryfikujmy powyższe stwierdzenie, przyglądając się bliżej dwóm z nich: Świętowaniu Paschy (il. 1) i Ostatniej Wieczerzy (il. 2), unikatowych i niekonwencjonalnych
w swoim połączeniu. Wszyscy badacze, którzy studiowali edycję Pasji z 1523 roku,
zwracali na nie szczególną uwagę, chociaż nikt nie zauważył w nich nic szczególnie
kontrowersyjnego. Jednak podobnego „sojuszu” nie sposób znaleźć gdziekolwiek
indziej. Biorąc pod uwagę tło ideologiczne Męki Pańskiej, badania wspomnianych
rycin mogą rzucić nieco światła zarówno na rolę niderlandzkiej elity intelektualnej w sporze o reformację eucharystyczną lat 20. XVI wieku, jak i na jej wpływ na
sztukę. Dominujące podejście w historiografii polega na zestawieniu sztuki Reformacji (głównie dzieł Cranacha) ze sztuką Kontrreformacji, powszechnie kojarzoną
z Soborem Trydenckim. Czy jednak kiedykolwiek użyto sztuki do podtrzymywania
katolickiego wyznania przed Soborem Trydenckim? A jeśli tak, to w jakim stopniu?
Historiografia
Literaturę przedmiotu można podzielić na dwie grupy. Pierwsza to prace bezpośrednio związane z artystycznym przedstawieniem i publikacją Męki Pańskiej, a także
twórcze działania Jacoba Cornelisza van Oostsanena. Druga grupa obejmuje prace
badawcze dotyczące kontrowersji wokół Eucharystii, które zawrzały w początkowym
okresie Reformacji.
Prace autorstwa Jacoba Cornelisza van Oostsanena zbadano dotąd w dwóch
obszernych, wyczerpujących publikacjach i w kilku artykułach. Pierwsza ze wspomnianych publikacji monograficznych dotyczy badań podjętych w pracy magisterskiej przez Jane Louise Carrol6. Druga, autorstwa Christiana Möllera7, opisuje długoterminową współpracę Jacoba Cornelisza i wydawcy Doena Pietersza.
W 1523 roku współpraca ta zrodziła publikację zatytułowaną Męka naszego Pana
Jezusa Chrystusa, która jest przedmiotem niniejszego artykułu.
Powstanie dynastii artystycznej zapoczątkowane przez Jacoba Cornelisza, a także
rozwój technik artystycznych tego autora i jego wpływ na malarstwo północno‑

4
5
6
7
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Arena, w: Religion, the Supernatural and Visual Culture in Early Modern Europe: An album
amicorum for Charles Zika, red. J. Spinks, D. Eichberger, Leiden 2015, s. 130–131.
Ibidem, s. 130.
Szersze omówienie tematu, zob. J.L. Carroll, The paintings of Jacob Cornelisz. van Oostsanen
(1472?– 1533), Ann Arbor 1991, s. 19–20.
Ibidem, s. 379.
С. Möller, Jacob Cornelisz. van Oostsanen und Doen Pietersz, Nowy Jork–Berlin 2005, s. 365.
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holenderskie zaprezentowano w 2014 roku na wystawie „Jacob Cornelisz. van Oostsanen: renesans w Amsterdamie i Alkmaar”. Wystawie towarzyszył katalog pod tym
samym tytułem, pod redakcją Daantje Meuwissena, Petera van den Brinka i Yvonne
Bleyerveld8. Autorzy katalogu badają formę i styl, a także poszukują związków między dziełami Jacoba Cornelisza i innych artystów z jego rodziny.
W drugiej grupie opracowań znajdziemy szeroki wybór prac. Życie i twórczość
Alarda z Amsterdamu, a także jego poszczególne dzieła zostały częściowo opisane
w monografii autorstwa Alberta J. Kölkera9, który rzuca nieco światła na życie
samego Alarda oraz innego humanisty z Amsterdamu, przyjaciela Erasmusa, Corneliusa Crocusa. W innych publikacjach znalazło się także kilka odniesień do De
inventione dialectica autorstwa Rudolfa Agricoli w opracowaniu Alarda10 i opisów
działalności wydawniczej Doena Pietersza11. Wyraźnie brakuje jednak podstawowych badań, eksponujących fundamentalne poglądy i sposób myślenia o Eucharystii
i jej interpretacji propagowanej przez rzeczonego humanistę.
Z drugiej strony, interpretacja owego kluczowego Sakramentu, jaką przedstawił
Luter, została wielokrotnie i obszernie omówiona w licznych monografiach i artykułach. Wymienimy tu najważniejsze prace istotne dla zakresu niniejszych badań.
Ralph W. Quere12 w artykule The Truth of the Divine Words: Luther’s Sermons
on the Eucharist, 1521–28, and the Structure of Eucharistic Meaning zidentyfikował
stałe i zmienne elementy w interpretacji doktryny transsubstancjacji, którą Luter
podawał w latach 20. XVI wieku – a więc w przełomowym momencie, naznaczonym odchodzeniem od katolickiej interpretacji Eucharystii i starcia z radykalnymi
przedstawicielami Reformacji13.
Należy przywołać tu także ważną pracę nad wczesną teologią Marcina Lutra,
autorstwa Christopha Burgera (Tradition und Neubeginn. Martin Luther in seinen frühen Jahren, Tübingen 2014)14. Burger przeanalizował, w jaki sposób Luter
jeszcze w czasach klasztornych, a także na początku Reformacji, krytycznie oceniał
kluczowe koncepcje teologii późnego średniowiecza („Gnade”, „Gottesliebe”, „Gottesfurcht”, kult maryjny itd.). Szczegółowa analiza wpływu niderlandzkiej devotio
moderna – nowoczesnej pobożności – na wczesne dokonania Lutra15 ma istotne
znaczenie dla niniejszego opracowania.
Niedawno, w jubileuszowym roku Reformacji, Lyndal Roper podjął udaną próbę
przeanalizowania na nowo biografii Lutra16, koncentrując się w szczególności na
8
9

10

11
12
13
14
15
16

Jacob Cornelisz van Oostsanen (ca. 1475–1533): de renaissance in Amsterdam en Alkmaar, red.
D. Meuwissen, P. van den Brink, Y. Bleyerveld, Zwolle 2014, s. 319.
A.J. Kölker, Alardus Aemstelredamus en Cornelius Crocus. Twee Amsterdamse priester-humanisten. Hun leven, werken en theologische opvattingen. Bijdrage tot de kennis van het Humanisme
in Noord-Nederland in de eerste helft van de zestiende eeuw, Nijmegen 1963, s. 357.
L. Jardine, Inventing Rudolph Agricola: Cultural Transmission, Renaissance Dialectic, and the
Emerging Humanities, w: The Transmission of Culture in Early Modern Europe, red. A. Blair,
A. Grafton, Philadelphia 1990, s. 39–86.
H. de. Waardt, Endor and Amsterdam, s. 126–139.
R.W. Quere, Changes and Constants: Structure in Luther’s Understanding of the Real Presence
in the 1520’s, „The Sixteenth Century Journal”, 16, 1985, nr 1, s. 45–78.
T. J. Davis, “The Truth of the Divine Words”: Luther’s Sermons on the Eucharist, 1521–28, and the
Structure of Eucharistic Meaning, „The Sixteenth Century Journal”, 30, 1999, nr 2, s. 323–342.
Ch. Burger, Tradition und Neubeginn. Martin Luther in seinen frühen Jahren, Tübingen 2014,
s. 251.
Ibidem, s. 78ff.
L. Roper, Martin Luther: Renegade and Prophet, New York 2018, s. 541.
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wczesnych latach jego pracy teologicznej. Autor opisywał spór pomiędzy reformatorami, dotyczący istoty Ostatniej Wieczerzy – a polegający nie tylko na różnicy
zdań w kwestiach teologicznych, lecz również na konflikcie personalnym (choćby
między Lutrem a Karlstadtem)17.
W ważnej monografii The Eucharist in the Reformation. Incarnation and Liturgy
(2006)18 Lee Palmer Wandel podąża za ewolucją idei i praktyki Eucharystii, od
późnośredniowiecznych refleksji devotio moderna, do ruchów Reformacji i Kontrreformacji, nie zapominając o różnicach regionalnych. Książka Wandel pozostaje kluczowa dla studiów nad sporami wokół Eucharystii i dla zrozumienia tych ostatnich.
L. P. Wandel zredagowała także znakomitą pozycję A Companion to the Eucharist in
the Reformation (2014). Autorzy tej zbiorowej pracy analizowali najważniejsze czynniki wpływu reformacji: teologię, praktyki religijne, miejsca kultu, sztukę i muzykę19.
A. Nelson Burnett i N. Thompson zajęli się kontrowersją eucharystyczną
z punktu widzenia dwóch ważnych przedstawicieli ruchu Reformacji, których
poglądy różniły się od poglądów Lutra – mianowicie Andreasa Karlstadta20 i Martina Bucera21.
Thomas J. Davis prześledził ewolucję interpretacji natury Eucharystii, którą
w swoim myśleniu przeszedł przywódca Reformacji, i zidentyfikował przyczyny
leżące u podstaw sprzeciwu Lutra wobec doktryny katolickiej i symbolicznej interpretacji reformatorów szwajcarskich.
Keith D. Lewis22 przeanalizował pierwszy spór zuryski między Ulrichem Zwinglim i Johannem Faberem. Badał on początki radykalnych poglądów Zwingliego na
temat natury Eucharystii. Wspomniana dysputa miała miejsce w styczniu 1523 roku
i pomimo prowincjonalnego charakteru ujawniła najważniejsze punkty sporne we
wczesnym okresie reformacji.
Joseph Leo Koerner w swojej nowatorskiej publikacji Die Reformation des Bildes
(2006, wyd. 2, 2017)23 zbadał najważniejsze wymiary interakcji między nową teologią
a obrazowaniem religijnym – „Słowo”, „Sakrament” i „Oczyszczenie” w kontekście
ikonoklazmu. Koerner stwierdził prymat Słowa w nowej kulturze wizualnej. Mimo
obrazoburczych rozruchów obrazy nie zostały całkowicie wyeliminowane – nadal
były konieczne, aby wspierać przesłanie kazania, stanowiącego centralny punkt
luterańskiego nabożeństwa. Jak staramy się pokazać w niniejszym artykule, na
wczesnym etapie Reformacji „Słowo” było równie kluczowe w obrazowaniu katolickim, zanim zastąpiła je estetyka trydencka.
Współtwórcy nowej zbiorowej monografii pod redakcją J. L. Koernera
i B. Heala24 kontynuowali eksplorację płodnego tematu, jakim jest kultura wizualna Reformacji, lecz tym razem w większym stopniu skupili się na sztukach
17
18
19
20
21
22

23
24
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użytkowych i grafikach, którym zazwyczaj poświęca się znacznie mniej uwagi niż
malarstwu sztalugowemu.
Metody badawcze
Do rozwiązania postawionych problemów zastosujemy szereg narzędzi analitycznych. Przeprowadzimy formalne, ikonograficzne i ikonologiczne analizy dwóch
wyżej wymienionych sztychów, aby zidentyfikować źródła artystyczne i narracyjne,
które zainspirowały Jacoba Cornelisza, a następnie potwierdzić lub obalić tezę
o wyjątkowości przestawienia Paschy. Dalej przeanalizujemy treści przedstawione
przez Alarda z Amsterdamu w opisie towarzyszącym rycinie. W kolejnym kroku
zidentyfikujemy i przeanalizujemy źródłowe teksty Reformacji, do których autor
się odnosił, co pozwoli nam zrekonstruować główne tezy wczesnoreformacyjnych
sporów o istotę Eucharystii, prowadzonych w owych czasach przez Marcina Lutra.
W swoich wczesnych traktatach Luter odrzucił kilka głównych eucharystycznych
dogmatów kanonu rzymskiego (Canon Missae). Zrekonstruujemy zatem ideologiczne tło opisywanych rycin i wyjaśnimy ich osobliwości ikonograficzne, które
pozostawiły ślad w szesnastowiecznej sztuce Niderlandów.
Wyniki badań
I
Passio Domini Nostri Jesu Christi wyróżnia się na tle podobnych publikacji z kilku
powodów. Po pierwsze, wartość artystyczna rycin (w liczbie 64), stworzonych dla
potrzeb tej książki, znacznie przewyższa poziom twórczości spotykany w analogicznych pozycjach. Historiografia portretuje Jacoba Cornelisza jeśli nie jako utalentowanego innowatora, to co najmniej jako zdolnego ucznia mistrzów północnego
renesansu – przy czym Albrecht Dürer jest tu najbardziej oczywistym wzorem.
Po drugie, jak już wspomniano powyżej, jako jedną z rycin wybrano przedstawienie
Paschy. Została umieszczona pomiędzy dwiema innymi scenami: apokryficznym
pożegnaniem Chrystusa z Matką oraz Chrystusem obmywającym stopy Apostołom.
Po scenie Umywania Nóg następuje Ostatnia Wieczerza.
Autorzy przedstawień Męki Pańskiej zwykle pomijali scenę Paschy z powodu jej
niezgodności z logiką narracyjną, ukształtowaną dla potrzeb tego typu literatury
modlitewnej. Narracja rozwijała się w następującej kolejności: najpierw opisywano
upadek Adama i Ewy ze względu na jego znaczenie w uzasadnieniu stwierdzenia, że
Chrystus jest nowym Adamem, co z kolei zrodziło potrzebę wyjaśnienia, dlaczego
Chrystus musiał odpokutować za grzechy rodzaju ludzkiego. Następnie pojawiał się
opis życia Chrystusa (od Narodzenia po Zmartwychwstanie lub Wniebowstąpienie)
lub relacja z ostatniego tygodnia jego ziemskiego życia: od przybycia do Jerozolimy do
wspomnianego już Zmartwychwstania lub Wniebowstąpienia. Pascha nie pasuje do
żadnej z tych historii, pomimo jej obecności w Piśmie Świętym i argumentów, jakie
znajdujemy w Ewangeliach synoptycznych, łączących Ostatnią Wieczerzę z Paschą.
Mimo to istnieją przykłady przedstawiania sceny Paschy. Jej wyobrażenia często
pojawiały się w tak zwanych Bibliach dla ubogich (Biblia pauperum) i Zwierciadłach
ludzkiego zbawienia (Speculum humanae salvationis) – czyli w dwóch formatach
średniowiecznej literatury religijnej zawierających sceny z Pisma Świętego, które
cieszyły się olbrzymią popularnością. Prezentacji każdego wydarzenia zapisanego
w Nowym Testamencie towarzyszyły jego odpowiedniki wizualne – obrazy (tzw.
prototypy lub anty-typy). Na przykład Ostatnia Wieczerza miała kilka prototypów:
Dwie wieczerze: ilustracje Jacoba Cornelisza van Oostsanena do Passio Domini Nostri…
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Eliasz i Anioł, Pascha, Zbieranie Manny, a także Spotkanie Melchizedeka z Abrahamem. Wszystkie te sceny znajdziemy, zebrane w jednym miejscu, na najsłynniejszym
i najwybitniejszym poliptyku o tematyce eucharystycznej – Ołtarzu Najświętszego
Sakramentu (1464–1468) autorstwa Dierica Boutsa.
W metodzie doboru scen do Pasji Alarda połączono dwie konwencje: typową
i narracyjną. Co więcej, jego opis Paschy obejmuje aż trzy strony, podczas gdy
Ostatnia Wieczerza jest przedstawiona na zaledwie jednej stronie. Oczywistym jest,
że Pascha została włączona do Męki Pańskiej w określonym celu. Miała dostarczyć
czytelnikom nowego, dobitnego przesłania, jakie wcześniej nie było potrzebne.
Jednak wyjątkowość wizerunku Paschy nie ogranicza się tylko do samej obecności tego przedstawienia i jego niekonwencjonalnego umiejscowienia. Z jednej
strony wizerunek odnosi się do przedstawień, jakie znamy z dzieł poprzedników,
np. Dierica Boutsa i drzeworytów z ilustrowanych wydań Biblii. Okazuje się, że
Biblia koburgska (Biblia Sacra Germanica z 1483 roku) jest tu najbliższym odpowiednikiem. Takie zapożyczenia nie dziwią, ponieważ Pompeius Occo, mecenas
Jacoba Cornelisza, pracował dla firmy kupieckiej należącej do Fuggerów, niemieckich monopolistów, a tym samym był w stanie nabyć owo kosztowne wydanie,
zazwyczaj zdobiące biblioteki patrycjuszy i arystokratycznych rodzin niemieckich.
Przedstawienie Paschy ma tu układ pionowy. Stłoczone w zamkniętej, wąskiej
przestrzeni trzynaście postaci ustawiono wokół stołu. Wszystkie sylwetki, z wyjątkiem dwóch mężczyzn na pierwszym planie, wyglądają raczej statycznie, zaś ich
twarze maja nieostre rysy. Niemniej jednak czytelnik może z łatwością wyobrazić
sobie Chrystusa i jego apostołów w tej grupie, w miejsce grupy Żydów, którzy zwykle
pojawiają się w przedstawieniach Paschy. Chrystus stoi w centrum, składając ręce
w modlitewnym geście. Patrzy na jagnię paschalne i na bochenek chleba. Chrystus i apostołowie mają w rękach laski podróżne, pasujące do opisów w Księdze
Wyjścia. Święty Jan stoi po prawej stronie, z rękami złożonymi w takim samym
modlitewnym geście co Jezus, zaś Święty Piotr stoi po lewej, twarzą do Nauczyciela.
Postać apostoła po lewej stronie pierwszego planu wprowadza do przedstawionej
sceny element dynamiki. Przyłapany w momencie, w którym bierze do ust kawałek
jagnięciny, wydaje się być ostatnią osobą, która dopiero co „wkroczyła” na scenę.
Widać tylko jedną nogę postaci, na której opiera cały ciężar ciała. Druga noga „nie
zmieściła się w kadrze”. Postać apostoła rozbija tutaj odwieczną i wszechobecną
średniowieczną sztywność.
Judasza również umieszczono na pierwszym planie, naprzeciwko apostoła. On
także przyjął dość dynamiczną, choć nienaturalną pozę, z lewą nogą wysuniętą
przesadnie daleko do przodu. Oczywiste jest, że naoczny świadek – artysta – zamierzał przekazać napięcie wewnętrzne, które pojawiło się tuż przed oskarżeniami,
jakie Chrystus postawił apostołom po wieczerzy.
Ikonografia Paschy łączy zatem cechy żydowskiego święta i Ostatniej Wieczerzy.
Tego rodzaju połączenie jest dość rzadkie, ale okazuje się, że nie jest to jedyny taki
przykład. W malarstwie sztalugowym znaleźliśmy dwa kolejne.
Przyjmuje się, że oba przykłady, o których mowa, są dziełami Mistrza Pokłonu
Antwerpskiego, anonimowego artysty wyróżnionego przez Maxa Friedländera w grupie antwerpskich manierystów. Uważa się, że powstały w latach 1520–1530. Pierwszy
jest połączony z przedstawieniem Uzdrowienia Sługi Setnika w Kafarnaum25. Jest to
25 https://rkd.nl/explore/images/34821 [dostęp 27.11.2017].
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bardzo nietypowy przykład w kontekście szesnastowiecznej ikonografii. W centrum
Ostatniej Wieczerzy przedstawiony jest Chrystus. Stoi otoczony przez apostołów,
których postaci zamykają prostokątny stół z obu stron. Ich gesty i mimika są bardzo
sztywne, niemal statyczne, a twarze nie mają indywidualnych cech. Fałdy stroju
przypominają wyrzeźbione draperie gotyckich posągów. Te cechy sprawiają, że są
one podobne do przedstawień Ostatnich Wieczerzy znanych z obrazów tzw. prymitywów flamandzkich.
Uważa się, że Ostatnia Wieczerza autorstwa Mistrza Pokłonu Antwerpskiego
powstała w tej samej dekadzie (jak zresztą prawie wszystkie dzieła antwerpskich
manierystów). Niezależnie od tego, że powiela on nietypowe pod względem ikonograficznym zestawienie żydowskiej Paschy z ostatnim posiłkiem Chrystusa, obraz
ten posiada także swoje odrębne cechy26.
Ukazani tutaj apostołowie są pozbawieni typowej dla tego przedstawienia uroczystej powagi, jak gdyby Chrystus już oskarżył jednego z nich o zdradę. Apostoł
stojący po lewej stronie na pierwszym planie ma na wpół otwarte usta – wygląda
na zaskoczonego, wręcz oszołomionego. Kilku apostołów na środkowym planie,
po prawej stronie, stoi zwróconych naprzeciw siebie, jakby nad czymś debatowali.
Inni spoglądają pytająco na Chrystusa. Stół jest okrągły, co pozwala postaciom
przyjąć mniej wymuszone pozy w układzie półkolistym – dzięki temu scena wygląda bardziej naturalnie.
Co sprawiło, że Mistrz Pokłonu Antwerpskiego przedstawił Ostatnią Wieczerzę
w tak niezwykłym układzie ikonograficznym? Na to pytanie nie ma jednoznacznej
odpowiedzi. Brak ugruntowanej tradycji szkoły rysunku na początku XVI wieku
w Antwerpii, rozpowszechnianie idei Reformacji, szeroka dostępność druków biblijnych, kaprysy klientów i popyt na wolnym rynku sztuki – wszystkie wymienione
czynniki mogły mieć swój wpływ. Szkoła manieryzmu antwerpskiego wyróżnia
się ikonograficzną ekscentrycznością i eksperymentami z zasadą decorum. Stąd
być może przyjęto nietypową ikonografię, która okazała się atrakcyjna z czysto
komercyjnego punktu widzenia.
Czy Jacob Cornelisz. kiedykolwiek widział Ostatnią Wieczerzę Mistrza Pokłonu
Antwerpskiego? Czy pracując nad Passio Domini szukał inspiracji w innym przedstawieniu Ostatniej Wieczerzy? Ta hipoteza wydaje się prawdopodobna, jeśli założymy,
że van Oostsanen spotkał się z Dürerem w Antwerpii w 1521 roku. Kolejne dowody
na to, że artysta był zaznajomiony ze sztuką południowych Niderlandów, można
znaleźć między innymi w monografii autorstwa Charlesa D. Kuttlera27. I tak, jeśli
Jacob Cornelisz. rzeczywiście odwiedził Antwerpię w 1521 roku lub nieco później, to
nie mógł nie zobaczyć dzieł manierystów z Antwerpii dostępnych w sprzedaży w galeriach (nider. „pands”)28. Zauważywszy niezwykłą ikonografię, artysta mógł wykonać szkic przedstawienia, który później wykorzystał w 1523 roku w swoich rycinach
do Męki Pańskiej. W poniższych akapitach przeanalizujemy towarzyszący rycinom
opis, aby pokazać idee i koncepcje leżące u podstaw tego dzieła, wyjaśniające takie
podejście. Zapożyczając schemat ikonograficzny Mistrza Pokłonu Antwerpskiego,
26 https://rkd.nl/explore/images/110371 [dostęp 27.11.2017].
27 C.D. Cuttler, Northern painting from Pucelle to Bruegel: fourteenth, fifteenth, and sixteenth
centuries, Holt 1968, s. 439.
28 Więcej informacji na temat wspomnianych galerii, zob. S. van. Ginhoven, Connecting Art
Markets: Guilliam Forchondt’s Dealership in Antwerp (c. 1632–78) and the Overseas Paintings
Trade, Leiden 2016, s. 288.
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van Oostsanen znalazł był może sposób na kontrastowe zestawienie Paschy (pierwszej części wieczerzy) z Ostatnią Wieczerzą i jej doktryną transsubstancjacji.
Czy mogło się zdarzyć odwrotnie – a mianowicie, że to Mistrz Pokłonu Antwerpskiego wykorzystał innowację ikonograficzną Jacoba Cornelisza? Obaj artyści
częstokroć powielali kompozycje odnoszące komercyjny sukces i zapożyczali elementy z prac innych artystów. Istnieją jednak pewne przesłanki podważające taką
hipotezę. Po pierwsze, mistrz z Antwerpii prawdopodobnie skopiowałby apostoła
po lewej stronie obrazu, z powodu jego ekstrawagancji, która wywołuje najsilniejsze wrażenie i rozbija zamkniętą monolityczność kompozycji. Co więcej, nie
ma dowodów na to, że amsterdamskie wydanie Passio Domini pozostawiło ślad
w Antwerpii, która miała wówczas status stolicy drukarstwa. Dlatego najbardziej
prawdopodobnym scenariuszem wydaje się, iż to Jacob Cornelisz. zobaczył oryginał
bądź kopię jednej z Ostatnich wieczerzy namalowanych przez Mistrza z Antwerpii,
a następnie powielił tę scenę, wprowadzając doń pewne modyfikacje – zwłaszcza
że już wcześniej praktykował takie podejście, tworząc własne interpretacje rycin
Dürera we wcześniejszych wersjach Ostatniej Wieczerzy.
Ostatnia Wieczerza w Passio Domini stanowi płynne uzupełnienie poprzedniego
drzeworytu. Podążając śladem wcześniejszych rycin van Oostsanena, zapożycza ona
wiele cech stylistycznych i kompozycyjnych z przedstawienia Ostatniej Wieczerzy
w Wielkiej Pasji Dürera (1510). Uczniowie siedzą wokół stołu; Jan spokojnie śpi
na piersi Chrystusa, podczas gdy Nauczyciel, sądząc po jednoznacznym geście,
błogosławi chleb i wino. Baranek z poprzedniej grafiki – przedstawiającej Paschę –
został sprowadzony do rozebranej tuszki mięsa, jako dowód na to, że Chrystus
i jego uczniowie wypełniali nakaz Starego Testamentu, aby jeść mięso jagnięcia bez
łamania kości (Wj 12, 46). Teologowie również widzą analogię pomiędzy wspomnianym nakazem a śmiercią Chrystusa na krzyżu – gdyż kości Jezusa nie połamano,
a przebito tylko jego bok ( J 19, 33–34).
Kielich – najwyraźniej wypełniony winem – stoi na pierwszym planie przed
tacą z kośćmi baranka, zaś obok niego leży kawałek chleba. W ten sposób zebrano
wszystkie elementy, wymagane do ostatecznej – kulminacyjnej – części Ostatniej
Wieczerzy, kiedy ma się odbyć Najświętszy Sakrament Eucharystii.
Van Oostsanen wolał przedstawić to wydarzenie, aniżeli scenę zdrady popełnionej przez Judasza. Jego decyzja jest zgodna z praktykami wczesnego malarstwa
niderlandzkiego, znanego z Ołtarza Eucharystii autorstwa Dierica Boutsa. Nawet
jeśli rozpatrywany w oderwaniu od towarzyszącego mu opisu, wybrany schemat
ikonograficzny jest znaczący, w szczególności jeśli weźmiemy pod uwagę, że w tym
czasie Reformacja rozpowszechniała się, a jej zwolennicy odrzucali doktrynę Przeistoczenia. Od czasu poliptyku Boutsa, także inne ołtarzy Najświętszego Sakramentu
w późnośredniowiecznych Niderlandach opierały się na podobnej idei – przedstawienia momentu, w którym Chrystus błogosławi chleb i wino i przekazuje je swoim
uczniom jako swoje Ciało i Krew.
Afirmacja doktryny Eucharystii w wizerunku Ostatniej Wieczerzy nie była przypadkowym dopasowaniem do tradycji ikonograficznej. Jacob Cornelisz., Pompeius Occo, Doen Pietersz. oraz Alard z Amsterdamu byli aktywnymi członkami
wspólnoty religijnej w Amsterdamie, która sponsorowała kaplicę „Heilige Stede”
(„Święte miejsce”) i kościół wzniesiony w 1456 roku. Kaplica została założona w celu
upamiętnienia cudu Eucharystii, który miał miejsce w 1345 roku. Pobożny katolik
zachorował i zaprosił kapłana, aby mógł przyjąć z jego rąk Najświętszy Sakrament.
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Kapłan ostrzegł go, że gdyby poczuł mdłości i zwymiotował opłatek, to musi nakazać swojej służącej, aby spaliła zwymiotowaną treść. Przepowiednia się spełniła.
Służąca zebrała wymiociny i wrzuciła je do ognia. Nagle zobaczyła wśród płomieni
nietknięty Opłatek. Wyciągnęła poń rękę, nie odczuwając bólu od płonącego ognia
i odzyskała Hostię, która pozostała chłodna w dotyku. Opłatek zachowano i przekazano księdzu, który potwierdził cud. Już w 1360 roku dom chorego zamieniono
w kaplicę, a ta wkrótce stała się tłumnie odwiedzanym ośrodkiem pielgrzymek,
którego znaczenie zaczęło słabnąć dopiero w XVI wieku.
Stąd wniosek, że wszyscy zaangażowani w publikację Passio Domini byli w pewien sposób związani z Najświętszą Eucharystią, co wpłynęło zarówno na ikonografię przedstawienia, jak i na towarzyszący mu opis, który przeanalizujemy
w dalszej części artykułu.
Zatem dwie ryciny – Pascha i Ostatnia Wieczerza – tworzą rodzaj dyptyku
w ramach zbioru przedstawień pasyjnych. Ukazują one pierwszą i drugą część
posiłku Jezusa i jego uczniów, a jednocześnie przypominają o ustanowieniu Święta
Paschy dla Żydów i Eucharystii dla Chrześcijan. Takiej kombinacji nie sposób znaleźć w żadnym innym obrazie Paschy, gdyż zazwyczaj starano się unikać luźnego
interpretowania biblijnej narracji. Nietypowe jest również to, że Chrystus i jego
uczniowie niejako zastępują Żydów podczas Paschy. Podobny zabieg obecny jest
tylko w pracach anonimowego mistrza z Antwerpii. Niekonwencjonalna ikonografia podkreśla zasadnicze przesłanie książki, zaś towarzyszącej ilustracjom narracji
udaje się owo przesłanie uwydatnić.
II
Przyjrzyjmy się zatem, jak wygląda towarzysząca narracja i w jaki sposób uzupełnia
ona bądź uwydatnia przesłanie ilustracji.
Tekst Passio Domini jest czymś w rodzaju zbieraniny. Alard z Amsterdamu
przyznał, że obok własnych tekstów zawarł w nim strofy 18 autorów chrześcijańskich – by wymienić tylko najsłynniejszych: Prudentiusa, Petrarki, Angelo Poliziano i Murmelliusa29. Komentarze do rycin z przedstawieniem Paschy i Ostatniej
Wieczerzy są przypisywane samemu Alardowi – tak wskazano w przedmowie tych
rozdziałów.
Co logiczne, inspiracją do tekstu był przede wszystkim rozdział 12 Księgi Wyjścia.
Znajdziemy również pewne zapożyczenia z poprzednich rozdziałów, obrazujących
plagi egipskie. Choć pochodzą ze Starego Testamentu, to ich struktura jest nietypowa i czasami odbiega od narracji w Księdze Wyjścia. Alard zaczyna od słowa
Bożego, które ustanawia święto Paschy. Szczególny nacisk kładzie na regularność
tego ostatniego: humanista wręcz dodaje od siebie słowa „[...] i będzie świętowane
bez żadnych zmian”30. Po określeniu zasad doboru właściwego dnia i podkreśleniu ponadczasowej natury nakazu, autor opisuje baranka, którego należy złożyć
w ofierze i wyjaśnia, jak ową ofiarę przygotować.
Następnie pojawia się opis tego, w jaki sposób drzwi powinny być oznaczone
krwią baranka, aby anioł śmierci mógł ominąć te domostwa, zabijając wszystkie
29 С. Möller, Jacob Cornelisz, s. 166.
30 „Ecce nuovo veteris hoc celebrabitis ordine Pascha / Septima ite peragenda dies non dispare
ritu / Semper est, semperque pari renovanda paratu [...]”, cyt. za: A. Amstelredamus, J.C. van
Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.

Dwie wieczerze: ilustracje Jacoba Cornelisza van Oostsanena do Passio Domini Nostri…

57

dzieci pierworodne w drodze przez Egipt31. W końcowych paragrafach wyjaśnia
czyny popełnione przez faraona, które przyniosły cierpienie ludowi Egiptu.
W ten sposób humanista podkreśla dwa najważniejsze punkty: po pierwsze, że
Pascha, będąca ofiarą czynioną dla Boga, będzie odprawiana regularnie, a po drugie,
że ignorancja władców może siać spustoszenie i stanowić zagrożenie dla poddanych.
Badacze wiążą tę drugą myśl z nastrojami religijnymi i politycznymi w Amsterdamie w owym czasie; zupełnie pomijają natomiast myśl pierwszą. Niemniej jednak
uważamy, że jej znaczenie jest kluczowe, zwłaszcza w kontekście sporów wokół
Eucharystii, i przeanalizujemy tę tezę w kolejnych akapitach.
Opis ryciny przedstawiającej Ostatnią Wieczerzę jest znacznie krótszy, gdyż
zajmuje zaledwie jedną stronę i odnosi się do dwóch scen: w pierwszej, Chrystus
wskazuje na zdrajcę; zaś w drugiej ustanawia Sakrament Eucharystii, głosząc uczniom, że swoje Ciało i Krew poświęca dla odkupienia ich grzechów. Alard kładzie
szczególny nacisk na transformację – przeistoczenie – chleba i wina32, i nie wydaje
się to być przypadkowym wyborem, szczególnie w kontekście scen przedstawionych
na ilustracji.
Idea humanisty oraz logika, w myśl której zawarto tu przedstawienie dwóch
wieczerzy, a nie tylko jednej, staje się oczywista, gdy spojrzymy nań w świetle dysput eucharystycznych, które miały miejsce około 1520 roku oraz doktryn, którym
sprzeciwiali się Alard z Amsterdamu i jego współpracownik Jakub Cornelisz. Był
to czas, kiedy reformacyjne nastroje i idee Lutra zaczęły zyskiwać popularność,
w dużej mierze dzięki rozpropagowaniu techniki drukarskiej. Jak podaje katalog
„ksiąg niderlandzkich”33 wszystkie znaczące wczesne prace Lutra tłumaczono i drukowano na dużą skalę. Kilka spośród traktatów Lutra mogło wpłynąć na Alarda
z Amsterdamu, a następnie – na van Oostsanena: Najświętszy Sakrament Świętego
i Prawdziwego Ciała Chrystusa i Braterstwa (Ein Sermon von dem hochwürdigen
Sakrament des heiligen wahren Leichnams Christi und von den Brüderschaften,
1519), Kazanie o Nowym Testamencie (Ein Sermon von dem Neuen Testament,
das ist von der heiligen Messe, 1520), Niewola babilońska Kościoła (De captivitate
Babylonica ecclesiae, 1520) oraz De Abroganda Missa Privata (1521).
Jeszcze przed włączeniem się do dyskusji eucharystycznej i publikacją traktatów
na ten temat, Luter podnosił różnice między Paschą a Ostatnią Wieczerzą – między
ofiarą tej pierwszej, i tej drugiej. W swoich wykładach na temat Listu do Hebrajczyków Luter stwierdza, że „On [Chrystus] dokonuje pięknego rozróżnienia między
dwoma rodzajami ofiary [starotestamentowej i nowotestamentowej], kiedy mówi,
że w dawnej ofierze przypominano o grzechach, zaś w nowej ofierze było i jest
wspomniane odpuszczenie grzechów poprzez Słowo. [...] W dawnym przymierzu
wiedza o grzechach trwa i wzrasta; w przymierzu nowym, przemija i słabnie”34.
31 „Fascibus hissopi tinctis in sanguine, passim / Postibus asperso laquearia sanguine manent”,
cyt. za: A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
32 „Nec ubi dicta dedit, palmis sibi frangere pane: / Divisque dehunc tradit: sanctusque precatus, /
Discipulos docuit sanctum se tradere corpus. […] / Gratis sanctificat verbis: potuque ministrat.
/ Edocuitque suum se divisisse cruorem. / Atque ait, hic sanguis populi delicta remittet. / Nunc
potate meum, eternae haec foedera pacis…”, cyt. za : A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen,
D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
33 Netherlandish Books: Books Published in the Low Countries and Dutch Books Printed Abroad
Before 1601, t. 2, red. A. Pettegree, M. Walsby, Lejda–Boston 2011, s. 868.
34 Cyt. za: J. Atkinson, Lectures on the Epistles to the Hebrews, w: Luther: Early Theological Works,
red. J. Atkinson, Louisville 2006, s. 186.
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W pierwszym traktacie, w którym Luter podejmuje temat kontrowersji eucharystycznej – zatytułowanym Najświętszy Sakrament Świętego i Prawdziwego Ciała
Chrystusa i Braterstwa (1519), podkreśla on rolę Sakramentu Eucharystii (communio) jako podstawę wspólnoty wierzących. Luter opowiadał się za wprowadzeniem
Komunii Świętej pod dwoma postaciami, jednocześnie czyniąc paralelę z wolą
Chrystusa, który wspierał swoich uczniów podczas Ostatniej Wieczerzy, a także
z wieczerzą żydowskiej Paschy35. Reformator Kościoła unika stwierdzenia wprost,
że Eucharystia nie jest ofiarą – koncentruje się raczej na odrzuceniu wyjątkowej
roli kapłaństwa w sprawowaniu komunii świętej i znaczenia wszystkich ludzi zjednoczonych w jednym braterstwie Najświętszego Sakramentu.
W Kazaniu o Nowym Testamencie (1520), jak zauważył Volker Leppin36, Luter odrzucił dwukierunkową dynamikę Eucharystii, stwierdzając, że płynie ona
w jednym kierunku, a mianowicie z góry. Oznaczało to, że Wieczerza Pańska nie
miałaby już znaczenia ofiary składanej przez kapłana Bogu: człowiek stał się jedynie
odbiorcą łaski.
Później potwierdził to jeszcze w Formula Missae et communionis pro ecclesia
Vuittembergensi (1523), zdecydowanie odrzucając Offertorium i kilka innych modlitw z katolickiego kanonu mszalnego jako czysto ludzkie wynalazki i twierdząc,
że stanowią one nadużycie37. W tym samym roku, 26–28 października, w drugim
sporze eucharystycznym z Zwinglim ponownie odrzucił rozumienie Mszy Świętej
jako ofiary38.
Niewola babilońska Kościoła, opublikowana później niż wyżej wymienione
kazania, dostarczyła bardziej szczegółowych argumentów i wywarła większy wpływ
w Niderlandach. Uważana jest za najważniejszą publikację Lutra, podsumowującą
wypowiedzi wyrażone we wcześniejszych kazaniach. Marcin Luter pisał: „Na początek muszę zaprzeczyć, jakoby istniało siedem sakramentów, zaś obecnie twierdzę, że
są tylko trzy: chrzest, pokuta i chleb. Wszystkie trzy zostały poddane haniebnemu
zniewoleniu przez rzymską kurię, a sam kościół okradziono z wszelkiej jego wolności”39. Następnie twórca Reformacji opowiada się za „wyzwoleniem z niewoli”
trzech prawdziwych sakramentów: Eucharystii, Chrztu i Pokuty. Luter wylicza
oznaki niewoli Eucharystii, wymieniając w pierwszej kolejności ograniczenie komunii świeckich do tylko jednej postaci (chleba): “Wynika z tego dalej, że jeśli
Kościół może odmówić laikatowi jednej postaci komunii, czyli wina, to może także
odmówić im drugiej, czyli chleba”40. Następnie podnosi temat transsubstancjacji:
„Przychodzą następnie do nieprzeniknionych głębi, a perorując o transsubstancjacji
i wypowiadając nieskończone metafizyczne banały, niszczą właściwe rozumienie
35 „Just as the Jews were required to eat the Passover with bitter herbs, standing and in haste,
which also signifies that this sacrament demands souls that are desirous, needy and sorrowful”,
cyt. za: A Treatise Concerning the Blessed Sacrament of the Holy and True Body of Christ and
Concerning the Brotherhoods, w: Works of Martin Luther, t. 2, tłum. J. Schindel, Philadelphia
1916, s. 15.
36 V. Leppin, Martin Luther, w: A Companion to the Eucharist in the Reformation, red. L.P. Wandel,
s. 44.
37 M. Luther, Formula missae et communionis pro ecclesia Wittembergensi, Wittenberg 1523, nlb
(s. 3).
38 U. Zwingli, In Search of True Religion: Reformation, Pastoral, and Eucharistic Writings, Oregon
1984, s. 45.
39 M. Luther, On the Babylonian captivity, w: M. Luther, Three treatises, Minneapolis 1970, s. 132.
40 Ibidem, s. 136.
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i właściwe przeznaczenie zarówno sakramentu, jak i testamentu wiary [...]”41. Wreszcie w sprawie postrzegania mszy jako dobrego uczynku i ofiary (opus bonum et
sacrificium) stwierdza: „z sakramentu i testamentu Boga, który należy przyjąć jak
błogosławiony dar, sami sobie zrobili dobry uczynek, który następnie dają innym
i składają Bogu w ofierze”42. Rok później Luter rozwinie tę tezę w Niewłaściwym
użytku z Mszy Świętej (łacińska wersja De Abroganda Missa Privata, 1521), argumentując: „Za każdym razem, gdy jesz chleb i pijesz z kielicha, ogłaszasz śmierć
Pana, aż On przyjdzie. Nie należy ofiarować ani służyć, lecz tylko przyjmować, jeść
i pić”43. Wspomniana publikacja wywołała burzliwe spory. Erazm z Rotterdamu,
który dotąd konsekwentnie wspierał Lutra w nadziei na doprowadzenie do jego
pogodzenia z Kościołem, porzucił tę misję44. Publikacją wspomnianej pracy Luter
przekroczył Rubikon. Nie trzeba było długo czekać, by nowa bulla papieża Leona X
nałożyła ekskomunikę na twórcę Reformacji i na jego zwolenników. Jak zwykle
w takich przypadkach, papież ekskomunikował reformatorów, a w szczególności
samego Lutra, w bulli Coena Domini (O Wieczerzy Pańskiej), wydawanej co roku
w Wielki Czwartek – a więc w dniu, w którym Eucharystia została wprowadzona,
a także w dniu uważanym przez Kościół katolicki za moment, w którym ustanowiono sakrament kapłaństwa.
Warto wspomnieć, że wyżej wspomniany związek, jak również zmiany w doktrynie sugerowane przez Lutra, w jakiś sposób wpłynęły na wszystkie instytucje
Kościoła i na hierarchię kościelną. Sakrament Eucharystii – komunia pod dwoma
postaciami: chleba i wina – został ustanowiony przez samego Chrystusa i przekazany apostołom podczas Ostatniej Wieczerzy, która miała miejsce w przeddzień
Ukrzyżowania. Sobór Laterański w 1215 roku orzekł, że w Eucharystii chleb i wino
zamieniają się w prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa po wypowiedzeniu przez kapłana określonych słów, które zmieniają ich substancję, choć nie zmieniają ich wyglądu.
Ową zmianę substancji nazwano przeistoczeniem. Sakramentu dokonuje kapłan,
a umożliwiają to wypowiadane przezeń słowa; żadna osoba świecka ani młodszy
duchowny nie maja takiego prawa. Z tego powodu sakrament Kapłaństwa i sama
godność duchowna stanowią integralną część sakramentu Eucharystii. Co więcej,
każda msza (i uczestnictwo w mszy) uznawano za dobry uczynek i ofiarę Bożą –
aluzję do ofiary będącej zadośćuczynieniem dokonywanym przez Żydów podczas
Paschy, co dawało im ochronę przed karą Pana i czyniło narodem wybranym. Taka
interpretacja miała również praktyczną stronę: umożliwiała bowiem nabożeństwa
na żądanie czy nabożeństwa prywatne, czyli odprawianie mszy za pieniądze, czemu
przedstawiciele Reformacji stanowczo się sprzeciwiali45.
Luter zaatakował powyższe doktryny, kwestionując nie tylko samą transsubstancjację (nie podzielał przy tym radykalnego podejścia reformatorów szwajcarskich),
ale także godność i doskonałość kleru, czym sprowokował silny opór ze strony
księży katolickich.
W jaki sposób ryciny i teksty Jacoba Cornelisza van Oostsanena i Alarda z Am
sterdamu odnoszą się do powyższych twierdzeń? Co sprawiło, że na kartach oma
41
42
43
44

Ibidem, s. 163.
Ibidem, s. 168–169.
M. Luther, De Abroganda Missa Privata, 1521, s.p.
T.J. Wengert, Human Freedom, Christian Righteousness: Philip Melanchthon’s Exegetical Dispute
with Erasmus of Rotterdam, Oxford 1998, s. 23.
45 J. Schofield, Philip Melanchthon and the English Reformation, Aldershot 2006, s. 92.

60

artykuły 

Stefaniia Demchuk

wianego wydawnictwa pojawiła się scena Paschy z postaciami Chrystusa i jego
uczniów w miejsce pierwszych Żydów, którzy składali ofiarę Bogu?
Motywem Paschy jest ofiara. Ofiara, która zapewnia Żydom zbawienie – aby
je uzyskać i utrzymać, muszą powtarzać ten sam rytuał co roku, przestrzegając
wszystkich związanych z nim zasad. Baranek i jego krew są prototypami Ciała
i Krwi Chrystusa, które złożył Bogu w ofierze niepowtarzalnej – Ukrzyżowaniu.
Eucharystia celebrowana regularnie stanowi aluzję do Ukrzyżowania. W tym sensie
jest ona podobna do doktryny paschalnej – rytuału, który musi być powtarzany
regularnie, bez wprowadzania żadnych zmian – tam z chlebem upieczonym specjalnie na tę okazję – a tutaj z opłatkiem i winem, które przemieniają się w Ciało
i Krew, gdy tylko kapłan wypowie określone słowa.
Z tego powodu za pomocą Paschy Alard przypomina czytelnikom typologiczną
tożsamość żydowskiego ofiarnego posiłku z Eucharystią, podczas gdy van Oostsanen
tę tożsamość unaocznia, zastępując żydowską rodzinę Chrystusem i jego uczniami.
Przedstawienie takie staje się to protestem przeciwko stwierdzeniu Lutra, że
msza nie może być ani dobrym uczynkiem, ani ofiarą. Co więcej, Pascha podkreśla dwukierunkową dynamikę między Bogiem a ludźmi składającymi przed Nim
ofiarę. Łaskę Bożą człowiek może otrzymać w następstwie swoich czynów. Wkładając scenę Paschy pomiędzy obrazy Męki Pańskiej, Alard zdaje się podkreślać,
że msza, w której centrum leży Eucharystia, stanowi kontynuację Paschy, będąc
ofiarą składaną Bogu 46 – i dlatego można ją uznać za dobry uczynek, który daje
łaskę Bożą. W ten sposób katolickie rozumienie dwóch ofiar – pierwszej ze Starego,
a drugiej z Nowego Testamentu – przeczyło rozumieniu luterańskiemu: dla Alarda
i jego sojuszników są one typologicznie podobne; zaś dla Lutra są różne w swojej
zasadniczej istocie – Pascha musi być powtarzana fizycznie (jak robią to Żydzi), zaś
Ostatnia Wieczerza jako Pascha Chrystusa – tylko mistycznie.
Ostatnią Wieczerzę należy uważać za drugą część dyptyku Eucharystii – tu
przywołaną w celu udowodnienia, że przemienienie rzeczywiście miało miejsce
„Wziął chleb, odmówiwszy dziękczynienie połamał go i podał mówiąc «To jest
Ciało moje, które za was będzie wydane»”47 – tym zdaniem upewnia apostołów, że
słowa Chrystusa przemieniają chleb w Ciało, a zatem to samo zjawisko ma miejsce
podczas mszy, gdy słowa kapłanów przemieniają opłatek w Ciało Chrystusa, jak na
Ostatniej Wieczerzy. Odnosi się to również do drugiej części Eucharystii: „Potem
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im [...] I rzekł do nich: To jest moja
Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów”48.
W tekście brakuje symbolicznej interpretacji Eucharystii, której kilka lat później
będą poszukiwać reformatorzy szwajcarscy. W swoim przedstawieniu Ewangelii,
Alard kładzie nacisk na zasadniczą przemianę chleba i wina. Podążając za ryciną
van Oostsanena, Baranek – pierwszoplanowy element Paschy – został już zjedzony,
co sprawia, że ciężar uwagi przeniesiony jest na kielich i bochenek chleba, zaś sam
Chrystus staje się nowym Barankiem. Tak więc owe dwie ryciny: Pascha i Ostatnia
46 U.M. Lang, The Genius of the Roman Rite: Historical, Theological, and Pastoral Perspectives on
Catholic Liturgy, Chicago 2010, s. 11.
47 „Nec ubi dicta dedit, palmis sibi frangere pane... Discipulos docuit sanctum se tradere corpus”,
cyt. za: A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
48 „Gratis sanctificat verbis: potuque ministrat. / Edocuitque suum se divisisse cruorem. / Atque
ait, hic sanguis populi delicta remittet. / Nunc potate meum, eternae haec foedera pacis....”, Cyt.
za: A. Amstelredamus, J.C. van Oostsanen, D. Pietersz, Ritvs Edendi Paschalis Agni.
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Wieczerza przedstawiają przejście od symbolicznej ofiary składanej Bogu – od
metafory do prawdy – czyli do prawdziwej ofiary składanej przez bożego syna.
Alard posiłkuje się słowami świętego Hieronima, którego przywołał na liście źródeł w podobnym dziele: „Jeśli bowiem Pascha, która była ukończona, to ofiara
dokonana przez Chrystusa była czymś innym. Dlatego ukończenie jej prowadzi
do prawdziwego sakramentu paschalnego”49.
Podsumowanie i dyskusja
Księgę Passio Domini Nostri Jesu Christi pod redakcją Alarda z Amsterdamu, wydana przez Doena Pietersza. z rycinami Jacoba Cornelisza van Oostsanena, można
uznać za doskonały przykład sztuki kontrreformacji tworzonej przed Soborem
Trydenckim.
Celowo zastosowano tutaj niekonwencjonalną ikonografię i odstępstwa od typowej narracji pasyjnej. Humanista i artysta z Amsterdamu przeciwstawili się Lutrowi
i jego zwolennikom za pomocą narracji i obrazów, w tym dwóch wieczerzy: Paschy
i Ostatniej Wieczerzy, odchodząc od kanonicznej linii fabularnej i ustalonej tradycji
ikonograficznej, aby udowodnić słuszność katolickiej doktryny i koncepcji Eucharystii – w czasach, gdy wywoływała ona płomienne debaty z reformatorami. Marcin
Luter był jednym z pierwszych, którzy odrzucili interpretację Mszy jako ofiary – co
sformułował w licznych traktatach, pojawiających się na początku 1520 roku.
Alard zamierzał wykorzystać Paschę jako dowód na słuszność interpretacji
Eucharystii jako ofiary. Wypełniając nakaz Boży, Żydzi składali w ofierze baranka
i naznaczali drzwi krwią, zmuszając śmierć, by omijała ich domy – wykonując ten
powtarzalny rytuał, ostatecznie zostali uratowani. Aby zbawienie ich nigdy nie zawiodło, musieli powtarzać tę ofiarę dziesiątego dnia każdego nowego roku. Ponieważ
Pascha była zawsze uważana za bezpośredni prototyp Ostatniej Wieczerzy i ofiary
Chrystusa, stąd Msza Święta – pochodząca od Paschy – przejmowała jej cechy,
regularność, surowy rytuał i ofiarę („dobry uczynek”), torując drogę do zbawienia.
Z kolei Ostatnia Wieczerza miała na celu propagowanie doktryny transsubstancjacji.
Metody te pozwoliły na promowanie doktryn, które Luter potępiał jako „zniewolenie” sakramentu, podpierając się niezbitymi dowodami ze Starego i Nowego
Testamentu. Amsterdamska Pasja z 1523 roku stanowi – ze strony intelektualnych
elit północnej Holandii – próbę powstrzymania rozprzestrzeniającej się Reformacji, która jednak ostatecznie podbije północ o wiele szybciej niż południe. Passio
Domini pozostaje nieocenionym źródłem dla przyszłych badaczy kontrowersji eucharystycznej w czasach Reformacji, a dokładnie w latach 20. XVI wieku, ponieważ
jej narracja, a zwłaszcza użyte ilustracje, pokazują innowacje w ramach katolicyzmu,
będące odparciem nauczania Lutra na jego wczesnym etapie.

•

49 „Postquam tipicum pascha fuerat impletum, et agni carnes cum apostolis comederat, assumpsit
panem qui confortat cor hominis, et ad verum paschae transgrediens sacramentum […]”,
Hieronimus, Comment. in Matt. lib. IV. Patrologia Latina, 26: 202C–203A.
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Napisany przez Sebastiana Sierakowskiego i wydany w Krakowie w 1812 roku Mikołaj
traktat Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania, był już Getka-Kenig
wielokrotnie przedmiotem zainteresowania badaczy. Jeszcze w okresie międzywojennym jego treść została sumarycznie omówiona przez Alfreda Lauterbacha,
który zakończył na nim swoją opisową rozprawę Polscy teoretycy architektury
XVII i XVIII w. Kładł w niej nacisk na historyczne znaczenie tej pierwszej polskiej
„książki, dorównującej bogactwem materiału, wszechstronnością, metodą i wydaniem najlepszym obcym pracom z tej dziedziny”1. Tuż po wojnie ukazał się artykuł
Janusza Powidzkiego pt. „Architektura” Sebastiana Sierakowskiego na tle prądów
epoki. Zdaniem tego badacza, krakowski traktat był „ważną pozycją w nader ubogiej
polskiej literaturze teoretycznej z zakresu architektury” ze względu na fakt, że stanowił odpowiedź na „akcję budowlaną króla-mecenasa” Stanisława Augusta, która
dla Powidzkiego była „jedną z nielicznych znanych nam, a może nawet pierwszą
świadomą próbą stworzenia” na ziemiach polskich „własnego wyrazu w formie architektonicznej”2. Publikacja traktatu Sierakowskiego mogła z tego punktu widzenia
uchodzić za ukoronowanie dziejów klasycyzmu na ziemiach polskich, nawet jeżeli
dość „zapóźnione”3 z tego względu, że bezpośrednio poprzedzające „zupełne prawie bankructwo ideologii klasycystycznej w architekturze europejskiej XIX wieku
na rzecz bezstylowego chaosu «stylów historycznych»”4. Kończył on więc epokę,
którą miano docenić dopiero w czasach Powidzkiego i uznać za odpowiedni wzorzec dla aktualnej praktyki architektonicznej. W podobnym duchu wypowiadał się
*
1
2
3
4

Niniejszy artykuł powstał w ramach stażu podoktorskiego w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (2016/20/S/HS 2 /00053).
A. Lauterbach, Polscy teoretycy architektury XVII i XVIII w., w: idem, Pierścień sztuki: historia
i teoria, Warszawa 1929, s. 59.
J. Powidzki, Architektura Sebastiana Sierakowskiego na tle prądów epoki, „Sprawozdania Poznań
skiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 14, 1947, s. 55.
Ibidem, s. 55.
Ibidem, s. 66.
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Wacław Ostrowski w najobszerniejszym jak dotąd monograficznym opracowaniu
dotyczącym krakowskiego traktatu (choć tylko jego wybranego aspektu) pt. Sebastian Sierakowski – szermierz polskiej postępowej myśli urbanistycznej z 1951 roku.
Kładł on nacisk na „postępowość społeczną”5 wielu tez Sierakowskiego, mających
stać u podstaw polskiej nowoczesnej myśli urbanistycznej i architektonicznej. Jak
pisał, „powinniśmy widzieć” w Architekturze „przejaw drogi rozwojowej polskiej
architektury, ściśle powiązanej z najlepszymi tradycjami architektury światowej,
a jednak odrębnej, […] mającej swoiste «cechy narodowe»”6.
Jedyne jak dotąd monograficzne ujęcie dorobku Sierakowskiego jako architekta-praktyka, opublikowane w 1968 roku, tylko w minimalnym stopniu wzbogaciło
wcześniejsze badania nad traktatem. Dla Józefa Lepiarczyka, autora Działalności
architektonicznej Sebastiana Sierakowskiego, traktat był jedynie kontekstem wzbogacającym analizę spuścizny projektowej Sierakowskiego, a nie problemem samym
w sobie, wymagającym rozwijania wcześniejszych studiów na ten temat (o których
wspomniał we wstępie bez krytycznego komentarza)7. Natomiast wiele miejsca
poświęcił traktatowi Zygmunt Mieszkowski w problemowym (a nie opisowym,
jak u Lauterbacha) opracowaniu Podstawowe problemy architektury w polskich
traktatach z 1970 roku, a następnie, znacznie rozwijający to zagadnienie Adam
Małkiewicz w książce Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim
z 1976 roku. Tak jak Lauterbach, Mieszkowski doceniał w traktacie Sierakowskiego bezprecedensową obszerność i kompleksowość („podstawowe problemy architektury po raz pierwszy w polskiej literaturze znalazły tak szerokie ujęcie”)8.
Małkiewicz także podzielał ten pogląd, dodając jednak, że książka Sierakowskiego
była „ostatnią” zasługującą na miano traktatu sensu stricto, gdyż „późniejsze pisma
o architekturze nie łączą problematyki technicznej i artystycznej”9. Miała ona tym
samym wyznaczać koniec „nowożytnego okresu teorii architektury w Polsce”10.
Kilkanaście lat później w podobny sposób wypowiedział się na temat tej książki
Andrzej Rottermund w monografii Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura I połowy XIX wieku. Jej przedmiotem był jeden z głównych nowoczesnych
przełomów w myśleniu o architekturze, polegający na przewartościowaniu aspektów technicznych i wysunięciu ich na czołową pozycję w edukacji i praktyce. Tym,
który „dał pierwszą nowoczesną lekcję architektury tym, co tworzyć mieli w ciągu
1. połowy XIX w.”, miał być właśnie tytułowy J. N. L. Durand, którego publikacje cieszyły się dużą popularnością na ziemiach polskich w tym czasie11. Z takiego punktu
widzenia, traktat Sierakowskiego (który z pozycji konserwatywnych podejmował
polemikę z tezami współczesnego mu wykładowcy paryskiej École polytechnique)
siłą rzeczy musiał znaleźć się w grupie tekstów przednowoczesnych12.
W. Ostrowski, Sebastian Sierakowski – szermierz polskiej postępowej myśli urbanistycznej, „Myśl
Współczesna”, 6, 1951, nr 8, s. 120.
6 Ibidem, s. 144.
7 J. Lepiarczyk, Działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego: projekty klasycystyczne
i neogotyckie (1777–1824), Kraków 1968, s. 6–7.
8 Z. Mieszkowski, Podstawowe problemy architektury w polskich traktatach od połowy XVI do
początków XIX w., Warszawa 1970, s. 21.
9 A. Małkiewicz, Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, Kraków 1976, s. 28.
10 Ibidem, s. 10.
11 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura I połowy XIX wieku, Wrocław
1990, s. 8.
12 Ibidem, s. 65–66.
5
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Zarysowana powyżej bibliografia badań nad traktatem Sierakowskiego oscylowała pomiędzy dwoma przeciwstawnymi perspektywami patrzenia na jego historyczne znaczenie. Dla jednych była to publikacja, która zamykała epokę nowożytną,
dla drugich przeciwnie – stała ona u podstaw nowoczesnego sposobu myślenia.
Równocześnie jednak wszyscy widzieli w tej książce dzieło wyjątkowe, bo nie
mające precedensu na polskim rynku wydawniczym pod względem zakresu tematycznego. Ten fakt przyciągnął również uwagę amerykańskiej badaczki Carolyn
C. Guile, autorki eseju Sebastian Sierakowski, S.J. and the Language of Architecture: a Jesuit Life during the Era of Suppression and Restoration, który ukazał się
w 2014 roku, w tomie zbiorowym Jesuit Survival and Restoration: A Global History, 1773–199013. Nie analizowała ona Architektury z punktu widzenia epokowo
usystematyzowanych dziejów myśli czy praktyki architektonicznej, ale skupiła
uwagę na społeczno-kulturowym wymiarze tej publikacji. Zamiast rozpatrywać
pracę Sierakowskiego w kontekście wcześniejszych i późniejszych wypowiedzi na
temat architektury, Carolyn Guile zainteresowała się historycznym momentem,
w którym do tej publikacji doszło, starając się przez to odpowiedzieć na pytanie
o znaczenie tego wyjątkowego tekstu dla współczesnych. Jest to tym bardziej uzasadnione, że w traktacie, jak zauważyła, nie brakuje odniesień politycznych. W jej
interpretacji, książka Sierakowskiego miała służyć upowszechnianiu klasycznych
zasad architektury, które przyczyniałyby się nie tylko do podtrzymywaniu kultury
narodowej w dobie upadku państwa, ale i same w sobie odznaczałyby się walorami
regeneracyjnymi. Bardziej niż miejsce traktatu w dziejach myśli architektonicznej
interesowało ją więc to, co ten traktat mówi o miejscu architektury w ówczesnej
kulturze.
Prawdziwie nowatorskie (a wręcz błyskotliwe) podejście do Architektury, które
zostało zaproponowane przez Carolyn Guile, ma jednak zasadniczą wadę. Badaczka rozpatruje bowiem polityczne znaczenie publikacji Sierakowskiego z punktu
widzenia ogólnie pojętej epoki, w której przejawiał on aktywność na niwie architektonicznej (między panowaniem Stanisława Augusta a pierwszymi latami
Królestwa Polskiego i Wolnego Miasta Krakowa), bez przywiązywania wagi do
specyfiki konkretnego momentu historycznego, w którym traktat został opublikowany, a więc i w którym nabrał ostatecznego kształtu, będącego przedmiotem
analizy. Takie podejście przekłada się na powierzchowność zaproponowanej przez
nią interpretacji. Mowa tutaj bowiem o „wskrzeszonym” przez Napoleona w 1807
roku kadłubowym państwie polskim pod nazwą Księstwa Warszawskiego, którego
znaczenie dla rozwoju polskiej kultury okresu zaborów jest już od dawna – również
w dziedzinie sztuk pięknych, w tym architektury (choć akurat nie teorii) – przedmiotem studiów historycznych14. Niniejszy artykuł drąży więc głębiej temat genezy
13 C. C. Guile, Sebastian Sierakowski, S. J. and the Language of Architecture, w: Jesuit Survival and
Restoration: A Global History, 1773–1900, red. R. A. Maryks, J. Wright, Leiden 2014, s. 99–126.
14 Zob. np.: R. Skręt, Życie literackie w Krakowie w okresie Księstwa Warszawskiego, w: Kraków
w czasach Księstwa Warszawskiego. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa w roku 1988,
Kraków 1989, s. 59–64; J. Banach, Michała Stachowicza prace o Krakowie w latach Księstwa
Warszawskiego, w: ibidem, s. 77–98; M. Mycielski, „Miasto ma mieszkańców, wieś obywateli” –
Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław 2004, s. 34–133;
J. Polaczek, Sztuka i polityka w Księstwie Warszawskim. Dzieje, formy, treść i dziedzictwo, Rzeszów 2005 (autor w zasadzie pominął problem teorii architektonicznej, wzmiankując jedynie
o fakcie publikacji traktatu Sierakowskiego i kilkakrotnie wspominając o znajdujących się
w nim rycinach); A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 2007, s. 94–135.
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traktatu Sierakowskiego – pierwszej polskojęzycznej publikacji o charakterze summy
wiedzy budowlanej, kompleksowo omawiającej zagadnienia artystyczne i zarazem
techniczne – podążając tropem badań nad politycznymi implikacjami jego publikacji. Schodząc na poziom bardziej szczegółowej i kontekstualnej analizy treści
traktatu, a zwłaszcza jego partii wstępnej, autor niniejszego artykułu dowodzi, że
specyficzne okoliczności polityczne nie były pozbawione znaczenia (a wręcz były
kluczowe) dla samego faktu ukazania się tej książki w tym, a nie innym czasie,
w tym, a nie innym miejscu (państwie), oraz o tej, a nie innej treści.
*

*

*

Sierakowski – występujący na karcie tytułowej w całym splendorze swoich publicznych godności15 – zadedykował traktat „najjaśniejszemu królowi” Fryderykowi
Augustowi, który był władcą Księstwa Warszawskiego (księciem warszawskim, ale
i królem saskim zarazem) z nadania jego twórcy, Napoleona I. „Jeszcze nie dojrzał
owoc, który nam przeznaczenie w przyszłości kosztować obiecuje” – pisał Sierakowski w pierwszym zdaniu, odnosząc się do spodziewanych pomyślnych efektów zmian
ustrojowych „wskrzeszonej” przez Bonapartego monarchii polskiej. Te ostatnie miały,
jak sugerował, nawiązywać do przedrozbiorowej idei reformy państwa, której ukoronowaniem było ustawodawstwo Sejmu Wielkiego z Konstytucją 3 Maja na czele.
„Szczep […] na bujnej roli, ale źle uprawnej, przytłumiony chwastem niezgody”, czyli
zapewne konfederacją targowicką, „nie mógł ani ozdobić ziemi, ani jej mieszkańcom
pożytku przynieść, gorzkie tylko musiał wydawać owoce, a pobliskich zachęcić do
jej [tj. ojczyzny] zajęcia”, a więc do podziału Rzeczypospolitej między zaborców.
„Forma rządu”, którą Napoleon nadał Polakom, przekazując ich w 1807 roku pod
berło Fryderyka Augusta („właściciela” polskiej ziemi z mocy konstytucji majowej),
miała „dawne poprawiać błędy”, a przeciwdziałając powtórzeniu się już „doznanych
nieszczęść”, prowadzić w dalszej kolejności do „pomnożenia krajowej szczęśliwości”16. Tą chwaloną przez Sierakowskiego „formą rządu” w Księstwie Warszawskim
były silne rządy monarchiczne, opierające się na dziedziczności tronu, którą jeszcze
przed rozbiorami wprowadził Sejm Wielki, a ostatnio umocnił Napoleon.
Dopiero w dalszej części dedykacji Sierakowski pisał o architekturze, której
wzrost – czyli zmierzanie ku klasycznemu ideałowi – miał być jego zdaniem naturalnym skutkiem tak korzystnej dla Polaków reformy politycznej. Pisał bowiem, że
„gdy szczęśliwości i sławie narodowej przybywa blasku” – co miało być udziałem
nadwiślańskich poddanych Fryderyka Augusta – powinno tak się dziać „nie tylko
z […] wewnętrznego rządu, ale i z powierzchownej świetności”, a „pierwszym
między innymi krokiem do tego jest zapewne nauka o sztuce budowniczej, to
jest o architekturze”17. Sierakowski tłumaczył w ten sposób, dlaczego jego traktat został zadedykowany królowi. Powoływał się przy tym na przykłady innych,
wcześniejszych teoretyków architektury z zagranicy, których „prace monarchowie
łaskawie przyjmowali”, wskazując na uniwersalną tradycję monarszego patronatu
nad tego typu publikacjami. O tym, że architektura wiele zawdzięcza królom, miała
15	 „X[iądz] Seb[astian] Hra[bia] Sierakowski bywszy kustosz koronny, proboszcz katedralny krakowski, rektor Akademii Krakowskiej, kaw[aler] ord[eru] Ś[więtego] Stan[isława]”.
16 S. Sierakowski, Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania, t. 1, Kraków
1812, s. nlb.
17 Ibidem, s. nlb.
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przekonywać również rodzima historia sztuki budowniczej, której zarys został
przez Sierakowskiego przedstawiony w następującej po dedykacji przedmowie.
Wymieniał w niej dla przykładu „sławną z gustu” kaplicę Zygmuntowską z czasów
ostatnich Jagiellonów oraz „wybornej architektury” pałac wilanowski wzniesiony
dla Jana III Sobieskiego. Miały one świadczyć o tym, że „za czasów dobrego rządu”
Polacy mieli niejako naturalną „chęć”, aby „tak kosztownymi nakładami tę sztukę
i naukę wspierać”18. Jak widać, na miano „dobrych rządów” w narodowej historii
zasługiwała nie tylko epoka ostatnich polskich dynastów, ale i również panowanie
elekcyjnego triumfatora spod Wiednia, pod którego przewodem Polacy osiągnęli
swoje ostatnie wiekopomne zwycięstwo militarne. Przy braku odpowiednich analogii w ostatnich stuleciach dla politycznej pozycji Fryderyka Augusta, Sierakowski
uznawał, jak widać, za stosowne przypomnieć o architektonicznym patronacie tych
monarchów, którzy mogli uchodzić za wzór narodowych liderów, cieszących się
autorytetem i uosabiających potęgę Polski. Te historyczne przykłady dowodziły
korzyści, z jakimi miało się wiązać przywiązanie do tronu, jego wspieranie, a nie
osłabianie19. Do grona takich koronowanych choć niedziedzicznych przywódców
narodu zaliczali się też wazowscy poprzednicy Sobieskiego, czyli Zygmunt III,
Władysław IV i Jan Kazimierz, wspominani przez Sierakowskiego jako mecenasi
rzymskiego architekta Jana Baptysty Piclenusa, sławieni na jego nagrobku w jednym
z kościołów Wiecznego Miasta (chodziło mu bez wątpienia o Giovanniego Battistę
Gisleniego20). W historiograficznej wizji Sierakowskiego momentem zwrotnym in
minus były czasy saskie (choć nie mógł on ich tak nazwać, mając na względzie fakt,
że Fryderyk August był wnukiem i prawnukiem polskich Wettinów), kiedy „w miarę psującego się razem z ojczyzną” owego „dobrego rządu” również architektura
miała zdążać „do upadku”. Na epokę Sasów przypadło wszakże apogeum oligarchii magnackiej, podkopującej autorytet królewski i prowadzącej do politycznego
rozkładu Rzeczypospolitej, któremu towarzyszył bujny rozwój późnego baroku
w odmianie najbardziej odległej od zasad klasycznych. Odrodzenie architektury
miało nastąpić „dopiero za ostatniego przed rozbiorem Polski panowania, gdy się
poprawa rządu wzmagać chciała”21. Ówczesny król, Stanisław August Poniatowski,
znany ze swojego wsparcia dla klasycyzmu, czynił równocześnie propagandowe
starania o odbudowę autorytetu władzy monarszej, wskazując m.in. na wielość
historycznych przykładów współpracy królów z poddanymi, czego skutkiem była
potęga i rozwój kraju22. Bezpośrednim spadkobiercą tych tuż przedrozbiorowych
zabiegów było właśnie Księstwo Warszawskie, kiedy nastąpiło odrodzenie i zarazem
umocnienie instytucji polskiej monarchii.
Wizualnym wyrazem monarchocentrycznego sposobu patrzenia na architekturę
jest rycina frontyspisu (il. 1), którą według rysunku Michała Stachowicza (niemal
18 Ibidem, s. iii.
19 Poparcie dla przewodniej politycznej roli władcy Księstwa Warszawskiego nie oznaczało jednak
wówczas poparcia dla silnej pozycji jego ministrów, których utożsamiano niekiedy z dawnymi
magnatami, nie tyle wspierającymi władcę, ile mu szkodzącymi. Zob. M. Mycielski, „Miasto
ma mieszkańców”, s. 64–65.
20 Nie tylko Sierakowski przekręcał w ten sposób nazwisko Gisleniego. Zob. M. Rożek, Źródła
do fundacji i budowy królewskiej kaplicy Wazów przy katedrze na Wawelu, „Biuletyn Historii
Sztuki”, 35, 1973, nr 1, s. 8.
21 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. iii.
22 Zob. M. Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat
1807–1830, Kraków 2017, s. 42–63.
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1. Rycina frontyspisu I tomu
traktatu Architektura
obeymująca wszelki gatunek
murowania i budowania
(egzemplarz osobiście podarowany przez Sierakowskiego
do uniwersyteckich zbiorów
bibliotecznych w Krakowie
w grudniu r. 1812), Biblioteka
Jagiellońska, sygn. 119929 IV.

etatowego amanuensis Sierakowskiego w tym czasie23)
wysztychował wiedeński rytownik Joseph (niekiedy też
znany jako Johann) Georg Mansfeld. Wybierając za „tło”
tego fragmentu „kopersztychu”, gdzie znajdował się tytuł
książki, „część zamku krakowskiego”, czyli dziedziniec arkadowy (którego strukturę „zaleca delikatność i letkość
wraz z trwałością od tylu wieków prawie nienaruszoną”24),
Sierakowski wyraźnie powiązał klasycznie rozumianą architektoniczną jakość z tradycjami monarchicznymi. Nie
było raczej przypadkiem, że uwzględnił na niej wnętrze
dawnej „Sali Sądowej i Poselskiej” (gdzie „sufit w kwadratach widać”), odkryte przez fantazyjną rujnację jednej ze
ścian. Mógł on nie tylko wspomnieć przy tej okazji o problemie „kompartymentów sufitów płaskich i sklepionych”25
(omawianym w dalszej części traktatu), ale przede wszystkim symbolicznie zaznaczyć historyczną rolę monarchów
jako najwyższych sędziów i zarazem gospodarzy zebrań sejmowych. Sala Poselska na zamku krakowskim przypominała o wspólnotowym charakterze polskiej monarchii i roli
króla jako przywódcy narodu (w Księstwie Warszawskim
również był sejm, co prawda mało znaczący pod względem
politycznym, ale ważny jako symbol kontynuacji odwiecznej polskiej tradycji powiązania władzy królewskiej z parlamentem26). Zdaje się, że
analogiczny wymiar symboliczny miała baszta Senatorska, również uwzględniona
na rycinie i opisana w „tłumaczeniu kopersztychów” (Sierakowski wymienił również inne wieże zamkowe, które jednak nie zostały ukazane na rycinie). Tego typu
znaczących, choć niekiedy nieprawdziwie zestawionych elementów było więcej,
gdyż rycina frontyspisu prezentowała swego rodzaju alegorię Wawelu jako pomnika
tego, co najlepsze w narodowej przeszłości (co zarazem mogło dodawać autorytetu
samemu autorowi, jako „bywszemu kustoszowi koronnemu”, czyli opiekunowi
insygniów królewskich, i zarazem aktualnemu proboszczowi wawelskiej świątyni
katedralnej). Sierakowski umieścił więc na dziedzińcu zamkowym nie tylko płytę
z herbami Korony i Litwy oraz Sforzów, odnoszącymi się do zleceniodawców jego
klasycznej dekoracji. Znalazły się tam również jakby przeniesione z katedry „groby” Kazimierza Wielkiego i Jana III Sobieskiego, których godna pochwały forma
odpowiadała wielkości tych władców. Drugi był zresztą wyrazem hołdu dla bohatera spod Wiednia ze strony Stanisława Augusta, pod którego panowaniem Polska
zaczęła, zdaniem Sierakowskiego, podnosić się z kryzysu epoki saskiej. Natomiast
pierwszy, jakkolwiek został wykonany „w guście zupełnie gotyckim”, co jednak nie
przeszkadzało, aby odznaczał się „robotą doskonałą, trwałą i delikatną”27. Sierakowski widział wszakże w Kazimierzu Wielkim wzór monarchy-budowniczego,
23 Na temat współpracy Sierakowskiego ze Stachowiczem zob. Z. Michalczyk, Michał Stachowicz
(1768–1825). Krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, t. 1, Warszawa 2011, s. 209–224.
24 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. nlb. („Tłómaczenie kopersztychów”).
25 Ibidem, s. nlb.
26 M. Getka-Kenig, Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej
Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 95, 99.
27 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. nlb.
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który wznosił „struktury doskonałe […] podług owego wieku”, takie jak krakowskie
Sukiennice, dające przy tym wyobrażenie o korzyściach, jakie społeczeństwo może
czerpać z rozumnej polityki budowlanej swoich władców („w czasie głodu w Krakowie powodowany zdrową polityką dla miasta, i tkliwym sercem dla ludu, razem
dla handlu i ludzkości, przedsięwziął dzieło wymurowania w rynku krakowskim
Sukiennic”)28. Zestawienie łuków jego grobowca z arkadami dziedzińca zamkowego
w tle wymownie świadczyło zresztą o zachodzącym tutaj pokrewieństwie formalnym (o zmierzaniu architektury kazimierzowskiej w kierunku zygmuntowskiej),
potwierdzającym wyjściową tezę Sierakowskiego o zależności pomiędzy dobrymi
rządami i dobrą architekturą. Na rycinie uwzględniono również płaskorzeźbione
„medaliony […] wyrażające królów kochających nauki”, co wynikało z promowanej
przez Sierakowskiego wizji dobrej architektury jako nauki (o czym więcej w dalszej części niniejszego artykułu). Tymi monarchami byli Kazimierz Wielki (jako
fundator Akademii Krakowskiej), Stefan Batory (fundator Akademii Wileńskiej)
oraz Zygmunt Stary29. Znalazło się tam również wyobrażenie Szczerbca (co prawda
mało precyzyjne, gdyż ten średniowieczny miecz wygląda bardziej jak współczesna
szabla, do tego z rękojeścią przypominającą ceremonialną broń Stanisława Augusta)
jako pamiątki po pierwszym koronowanym władcy polskim, Bolesławie Chrobrym.
Za jedynie z pozoru wyłamujący się z tej narracji detal może uchodzić znajdujący
się „nad tytułem na tablicy […] smok bajeczny”, czyli legendarny wawelski potwór.
Nie był to jedynie symbol odwieczności wawelskiego wzgórza jako szczególnie
ważnego miejsca na mapie ziem polskich, lecz również oznaka obywatelskiej odpowiedzialności za wspólnotę. Sierakowski pisał w „tłumaczeniu kopersztychów”,
że „smok bajeczny […] z jaskini pod górą Wawelu […] szkody i postrach w okolicy
rozpościerał, aż obywatel miasta ukształcone bydle, a rzeczami palnymi napełnione
podrzucił mu do pożarcia, które gdy się we wnętrznościach tego monstrum zapaliło,
na części je rozszarpało”30. W ten sposób Sierakowski zdawał się sugerować, że dobre
rządy wymagają nie tylko mądrych królów, ale i odpowiedzialnych (czy też odważnych) poddanych. Co ciekawe, „tłumaczenie kopersztychów” całkowicie pomijało
dwie małe (bardziej gotyckie niż klasyczne) struktury architektoniczne, z których
jedna (przy lewej krawędzi) przypomina latarnię umarłych, a druga (umieszczona
w samym środku kompozycji) urnę bądź relikwiarz zwieńczony figurą sowy (być
może jako symbolu mądrości, co bezpośrednio wiązałoby się z przedstawieniami
„królów kochających nauki”)31.
Alegoryczna rycina frontyspisu nie wyabstrahowywała jednak Wawelu z aktualnego kontekstu historycznego, a wręcz przeciwnie – jednoznacznie go w nim
osadzała. Stachowicz nie tylko uwzględnił współczesne postaci żołnierzy, przebranych w stosowne dla okresu Księstwa mundury (nie pominął również wciąż charakterystycznego dla tej epoki kontuszowego szlachcica) i zwiedzających wzgórze
zamkowe32. „W perspektywie na dole zamku” widnieje „Feniks, odradzający się ze
swoich popiołów”, który – jak wyjaśniał Sierakowski – miał „znaczyć, że Ojczyzna
28
29
30
31

Ibidem, s. 200.
Ibidem, s. nlb. („Tłómaczenie kopersztychów”).
Ibidem, s. nlb. („Tłómaczenie kopersztychów”).
Urna w ostatecznej wersji ryciny różni się od tej na zachowanym projekcie Michała Stachowi‑
cza – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, nr inw. I. g. 5932. Repr. w: Z. Michalczyk, Michał Stachowicz, t. 2, s. 496, il. 404.
32 Zob. J. Polaczek, Sztuka i polityka, s. 209, 280.
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powróciła i że wznosi się w górę”33. Mityczny ptak wzlatuje zresztą ponad kopiec
Krakusa, co można odczytywać jako odwołanie do trwałych i niezniszczalnych
podstaw odwiecznej polskiej państwowości, symbolizowanych przez starożytne
podkrakowskie „mogiły” Krakusa i Wandy, które „wymyślił geniusz polski” i które
„nigdy […] nie zaginą”34. Kopce Krakusa i Wandy były – podobnie jak gotyckie
budynki czasów Kazimierza Wielkiego – przykładami najlepszego budownictwa
swoich, jeszcze dość prymitywnych, ale godnych pamięci czasów.
O tym, że symboliczny przekaz historycznie zorientowanego frontyspisu pozostaje w ścisłym związku z ówczesną sytuacją Polaków, świadczy również jego
wymowne zestawienie z „projektem na piramidę, która by w najpóźniejsze wieki
zachowała pamięć i zagrzewała najodleglejsze pokolenia nie tylko do dzieł wojennych, ale i politycznych, a to z wzoru legionów, które się i wojnie i reprezentacji
narodowej poświęciwszy, zyskały, że zbierając laury w oddalonych od Ojczyzny
granicach, i za morzami, zachowały środek, przez który nam przez W. NAPOLEONA
[podkreślenie oryginalne]” została ona „powrócona”35 (il. 2). Widok dziedzińca
wawelskiego otwiera traktat, natomiast projekt „piramidy” go zamyka. Są to zresztą
jedyne „kopersztychy”, które nie stanowią ilustracji do treści, i z tego tytułu mają
oddzielne „tłumaczenia”, zamieszczone zaraz po przedmowie, a jeszcze przed właściwym wykładem o zasadach architektury. Sierakowski poświęcił swój pomnik
wysiłkowi zbrojnemu Polaków poza granicami Księstwa Warszawskiego, którzy
w ten sposób walnie przyczynili się – co sam przyznawał – do „wskrzeszenia” państwa polskiego przez Napoleona. Był to więc hołd złożony samowskrzeszającej sile
narodu, której dalszy kierunek rozwoju nadawał cesarz Francuzów i wyniesiony
przez niego na polski tron król saski Fryderyk August. Sierakowski wskazywał
w ten sposób na czynną, a nie jedynie bierną (jako poddanych monarchy) rolę
Polaków w dziele narodowego „wskrzeszenia”. Ta idea została wyrażona w formie
odpowiadającej architektonicznemu ideałowi, który był promowany przez traktat
Sierakowskiego. Umieszczenie tej ryciny na końcu książki pozwala traktować ją
w charakterze projektu wzorcowego, będącego swego rodzaju podsumowaniem
tego wszystkiego, co Sierakowski miał do powiedzenia na temat architektury godnej „wskrzeszonego” państwa polskiego. W „tłumaczeniu kopersztychów” Sierakowski napisał, że „autor przy zupełnym już dokończeniu dzieła o architekturze
przedsięwziętego, tę tylko epokę pamięci przez niniejszy projekt podaje, oddając
szczęśliwszym geniuszom podawanie dalszych”36. Sierakowski wyrażał tymi słowami
nadzieję na przyszły rozwój Polski, któremu miały stale towarzyszyć uniwersalne
zasady architektury, pozwalające przekazywać potomności analogiczne świadectwa
wielkości danej epoki. W samym traktacie Sierakowski pisał zresztą o pomnikach
jako „najszlachetniejszym przedmiocie sztuki” budowniczej, „byle były 1. ku dobru
publicznemu, 2. postawione przynależycie” oraz „3. podług prawideł przyzwoitości
[czyli tak, «żeby z pierwszego rzucenia okiem, ciekawy i zmysłem i umysłem, mógł
zaraz objąć, co pamiętnik wyraża, do czego zachęca, lub czego chronić się radzi»]”37.
Projekt pomnika legionów napoleońskich spełniał te zasady, a poprzez specyficzny
33
34
35
36
37
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S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. nlb. („Tłómaczenie kopersztychów”).
Ibidem, s. 218.
Ibidem, s. nlb. („Tłómaczenie kopersztychów”).
Ibidem, s. nlb. („Tłómaczenie kopersztychów”).
Ibidem, s. 218–219.
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przedmiot upamiętnienia mógł być on sam w sobie symbolem integralnego związku
architektury i polityki, jak również społecznych korzyści, jakie proponowana przez
Sierakowskiego reforma budownictwa miała przynosić „wskrzeszonej” ojczyźnie
(w tym przypadku, służąc wzbudzaniu w Polakach nie tylko poczucia własnej wartości, ale i zarazem odpowiedzialności za swoje państwo)38.
Związek rozwoju architektonicznego i postępu narodowego nie polegał jednak
wyłącznie na fakcie, że pierwszy był oznaką drugiego. „Kraj” miał czerpać z architektury nie tylko czczą „ozdobę”, ale i ściśle powiązany z nią „użytek”39. Sierakowski
w przedmowie wprost pisał o bezpośrednim wpływie klasycznej wiedzy budowlanej
na społeczeństwo w idealizowanym przez niego systemie napoleońskich rządów
monarchicznych, odwołując się do przykładu budownictwa wiejskiego, a ściślej tego
służącego ludności chłopskiej40. Podkreślał jego znaczenie ze względu na specyfikę

2. Projekt pomnika legionów,
zamykający II tom traktatu
Sierakowskiego, Biblioteka
Jagiellońska, sygn. 119929 IV.

38 Na temat projektu pomnika legionów zob. M. Getka-Kenig, Pomniki publiczne, s. 153–157.
39 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. ii.
40 Pojęcie budownictwa czy też architektury wiejskiej w ówczesnej literaturze budowlanej (i w programach akademickich) dotyczyło zarówno budynków gospodarczych, jak i mieszkalnych –
chłopskich i ziemiańskich, o ile te ostatnie, ze względu na piękną formę, nie kwalifikowały się
do architektury wyższej, którą obejmowało pojęcie architektury cywilnej, definiowanej z kolei
w opozycji do architektury militarnej. Architektura cywilna stanowiła więc niejako architekturę
właściwą, zgodną z witruwiańskimi zasadami trwałości, użyteczności i piękna, a architektura
wiejska obejmowała te budynki, które nie mieściły się w takiej definicji, głównie ze względu
na niezaspokajanie wymogu piękna. Co prawda, architektura cywilna w znacznej mierze dotyczyła budynków miejskich (a zwłaszcza wielkomiejskich), ale jak już wspomniano powyżej,
nie była to definiująca ją zasada. Równocześnie pojęcie architektury wiejskiej obejmowało
również skromne budynki miejskie, a zwłaszcza małomiasteczkowe. W warunkach polskich
rozróżnienie pomiędzy architekturą cywilną a wiejską polegało również na różnicy w zakresie
ich społecznego charakteru. Architektura wiejska dotyczyła bowiem przede wszystkim relacji
dominialnej pan–chłop (wliczając w to również poddanych z miast prywatnych), podczas gdy
architektura cywilna odnosiła się głównie do wolnej (cywilnej) ludności większych miast. Nie
można równocześnie zapomnieć, że przymiotnik „cywilny” znaczył wówczas tyle, co „publiczny”,
a wieś była sferą prywatnych relacji pomiędzy panami a chłopami, w które instytucje państwowe
na przełomie XVIII i XIX w. w zasadzie nie ingerowały. Natomiast reprezentacyjne gmachy
w miastach, nawet jeżeli były własnością prywatną i służyły celom mieszkalnym, nabierały
poprzez swoje wyeksponowanie charakteru publicznego. Pojęcie przestrzeni publicznej również
odnosiło się w tym czasie w zasadzie do miast, a nie do wsi. Należy jednak zauważyć, że ta
nomenklatura nie była dość ostra i tak np. w rozumieniu Stanisława Kostki Potockiego pojęcie
architektury cywilnej obejmowało również architekturę wiejską. Zob. J. Polanowska, Stanisław
Kostka Potocki (1755–1821): twórczość architekta amatora przedstawiciela neoklasycyzmu i nurtu
picturesque, Warszawa 2009, s. 345.
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kraju „do rolnictwa bardziej niż do przemysłu handlowego i rękodzieł od natury usposobionego”41. Abstrahując od korzyści natury ekonomicznej, wynikającej
z większej wytrzymałości budynków wznoszonych zgodnie z klasycznymi normami
(nie trzeba byłoby ich ciągle naprawiać bądź odbudowywać), zwracał uwagę na
poważne niebezpieczeństwo wynikające z zaniedbywania mieszkań chłopskich,
które miały wówczas przedstawiać obraz skrajnej nędzy. Jak pisał, „nie czynię czytelnikowi wstrętu opisaniem tej jamy z chrustu i gliny ulepionej, lub z mizernego
drzewa kawałków ukleconej, są one nadto znajome w kraju naszym”42. Brak zabiegów mających na celu przeciwdziałanie tej sytuacji ze strony ziemian groził jego
zdaniem przyszłymi niepokojami społecznymi, których charakter przyrównywał do
powstania Spartakusa: „poznawszy z czasem, że swej nikczemności winien nie jest,
tylko jego wychowanie i zaniedbanie, czyż nie pomyśli kiedy, że się z niej inaczej
tylko jak Spartakus wydobyć i wyłamać nie może?”43. W takiej sytuacji potencjalnie
zagrożonym był więc porządek społeczny, tym bardziej, że konstytucja Księstwa
Warszawskiego wprowadzała „wolność powszechną i równość w obliczu prawa”44,
dając w ten sposób najniższym warstwom społeczeństwa dodatkowy powód do
niezadowolenia. Wszakże skoro konstytucja Księstwa czyniła ogół rodaków „ludźmi” (cytując jednego z ówczesnych myślicieli politycznych)45, dlaczego mieliby
oni mieszkać w tak nieludzkich warunkach. Leżało więc w interesie samych elit
społecznych Księstwa Warszawskiego, z których wywodziła się warstwa rządowa,
aby zadbać o odpowiedni stan domostw chłopskich.
Trudno jednak uznawać Sierakowskiego za klasowego egoistę, którego wypowiedzi motywowałby jedynie strach przed demokratycznymi zmianami, zagrażającymi
pozycji tej grupy społecznej, z której sam się wywodził i z którą dość jednoznacznie
się identyfikował (o czym świadczy chociażby uwzględnienie tytułu hrabiowskiego
na karcie tytułowej). Prezentował się on raczej jako entuzjasta napoleońskiej interwencji w tradycyjny układ relacji społecznych na ziemiach polskich, „skruszających
zawadę, która synów jednejże matki, różnych tylko losem fortuny i sposobami do
niej dojścia, od zbliżenia się do siebie przegradzała”46. Z jednej strony, wyrażał on
obawę o przyszłość ziemiaństwa, któremu zdawał się życzyć jak najlepiej, równocześnie jednak z krytycyzmem patrzył na dotychczasowy stan rzeczy, który oceniał
pod kątem dobrostanu całego społeczeństwa, a nie tylko jednej klasy. W końcu,
„ludem nie jest jedna klasa mieszkańców kraju”, ale „wszystkie i wszyscy w szczególności jego masę składają”, a co więcej, „wszyscy do szczęśliwości mają prawo”
i polityka powinna jego zdaniem służyć urzeczywistnianiu tej idei47. Dlatego też
działania zmierzające ku temu, aby „nikczemności swojej ludu pospolitego pokolenia, z którym się dzisiejsze oswajają od urodzenia, wyobrażenie traciły” miały
jego zdaniem być „całego kraju honorem, ozdobą i łatwo dowieść że potęgą”48.
Podążanie w kierunku wyznaczanym przez ducha przepisów konstytucyjnych nie
S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. ii.
Ibidem, s. v.
Ibidem, s. v.
Ibidem, s. v.
Zob. H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka 1795–1831, Wrocław
1951, s. 186.
46 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. v.
47 Ibidem, s. v.
48 Ibidem, s. v.
41
42
43
44
45
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miało tylko prowadzić ku społecznemu ideałowi, ale i pociągać za sobą pozytywne
skutki natury politycznej, a więc przyczyniać się do trwałości i pomyślności narodowego „wskrzeszenia”. Sierakowski wyraźnie dawał bowiem do zrozumienia,
że przychylność Napoleona wobec Polaków, od której zależy pomyślny byt ich
„wskrzeszonego” państwa, nie został dany raz na zawsze i Polacy sami muszą się
starać o to, aby przywiązywać do siebie cesarza Francuzów, którego „potężne ramię”
miało „wznosić” ojczyznę „w obszerność, potęgę i chwałę”. „Wdzięczność i wierność
Polaków” miała być „zniewolona” przez „jedyną teraz naszej polityki zasadę”, czyli
dążenie do tego, „żeby GO [podkreślenie oryginalne] sobie przywiązanym na zawsze”
uczynić49. Sierakowski wyraźnie dawał tym samym do zrozumienia, że militarny
wysiłek, który uczcił projektem pomnika legionów napoleońskich, to jedynie punkt
wyjścia, a „wskrzeszenie” ojczyzny powinno pociągać za sobą reformy dotyczące
zastanych problemów społecznych. Jak pisał, „to co świat polityczny wielbi, handel,
potęgę, znaczenie między narodami mieć możemy, będzie to dziełem W. NAPOLEONA. Ale to, co świetność i ozdobę kraju stanowi (znak pewny rozszerzającej się
cywilizacji), chęci, siłom i staraniu naszemu zostawione”50.
Wspomniane uwolnienie i zrównanie chłopów z resztą społeczeństwa „w obliczu
prawa” (choć pamiętajmy, że ze względu na brak uwłaszczenia oraz utrzymującą
się pańszczyznę, położenie społeczno-polityczne warstwy chłopskiej en masse było
wciąż dość upośledzone51), stanowiące integralny element systemu napoleońskiego,
miało skutkować jeszcze jednym problemem społecznym, dla którego rozwiązania
kwestie architektoniczne mogły okazać się kluczowe. Otóż, „wolne ręce” i „wolne umysły” automatycznie nie czyniły chłopów „przysposobionymi” do życia we
„wskrzeszonej” wspólnocie narodowej. To przysposobienie było uzależnione od
odpowiedniej edukacji „ku nabyciu światła i obowiązków swojego stanu”, która
pozwalała „człowiekowi poznać, co może i co [zapewne „czym” – przyp. M. G.-K.]
być powinien”52. Aby jednak odpowiednio przyswoić sobie takie wykształcenie,
należało zdaniem Sierakowskiego już na etapie „wychowania w latach niemowlęcych” zadbać o odpowiednie otoczenie, w którym miały kształtować się umysły wyzwolonych chłopów. Przede wszystkim powinni oni porzucić przekonanie
o własnym „upodleniu”, nieprzystające do demokratycznych ideałów, na których
opierała się „wskrzeszona” Polska. Czyż jednak, jak pytał retorycznie, „może to
dziecię wzrastając w tak nikczemnym zachyłku, inne jak nikczemne mieć o sobie
samym rozumienie?”53. Natomiast „mieszkania murowane sposobem wiejskim,
łatwym, niekosztownym” spowodują, że „nikczemności swojej […] wyobrażenie
[…] zatracą […] pomału”. Miał to być „pierwszy krok” do „usposobienia” ich do
„przyjęcia tej edukacji, którą im szkoły parafialne gotują”, czyli podstawowe komórki
systemu powszechnej edukacji elementarnej, który według ambitnego (choć trudnego w realizacji ze względu na niechęć znacznej części ziemiaństwa) projektu Izby
Edukacyjnej Księstwa Warszawskiego miał obejmować dzieci chłopskie54. Sierakowski ufał, że reforma budownictwa wiejskiego, obejmującego budynki gospodarcze
49
50
51
52
53
54

Ibidem, s. iv.
Ibidem, s. iv.
Na ten temat zob. J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011, s. 147, 323–327.
S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. v.
Ibidem, s. v.
Ibidem, s. v. Na temat szkolnictwa elementarnego w Księstwie Warszawskim zob. A. Winiarz,
Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831), Lublin 2002, s. 97–112.
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i mieszkania ludności włościańskiej, samoistnie wpłynie na „podniesienie chęci
do lepszego bytu” i „przełamie” dotychczasowe „nałogi” wśród chłopów55, niejako
aktywizując ich na polu budowania nowoczesnej Polski.
Czego więc Sierakowski konkretnie oczekiwał od społecznej i zarazem politycznej elity Księstwa w przedmiocie rozwoju budowlanego? Otóż wzywał jej
przedstawicieli do gremialnego poparcia działań mających na celu szerokie upowszechnienie wiedzy architektonicznej w społeczeństwie. Oczekiwał więc, że rząd
doprowadzi do „ustanowienia […] szkoły publicznej architektury i przyłączenie tej
nauki do powszechnej edukacji”, co miało być – jego zdaniem – „życzeniem narodu”.
Natomiast na barkach wysoko postawionych osób prywatnych miała w jego wizji
spoczywać odpowiedzialność za „sporządzanie i czynienie przystępnymi” rozmaitych „starożytności, medali, kopersztychów, rysunków, bibliotek i składów modeli”,
czyli tego wszystko, co „jest pomocą do rozszerzania światła”. Co więcej, domagał się,
aby elity również kształciły się w zakresie dobrych zasad budowlanych, gdyż w jego
przekonaniu „ci, których Opatrzność wyższym stopniem i majątkiem opatrzyła, są
przez to samo sztuk i nauk protektorami”, a więc „kiedy tym nauka architektury
nie będzie obcą, niechcący prawie do rozszerzenia jej w miernych i uboższych
kondycjach dopomogą”. W przeciwnym razie, jak zauważał, „czyliż się wznieść potrafią nauki i sztuki poruczone […] sobie samym”, a więc „kiedy wyższego stopnia
z fortun i urzędów osoby zachęcać i nagradzać mogący, w równej jak pospolity lud
o nich nieświadomości będą”56. W innym miejscu zauważał, że architektura „póty
leniwym krokiem postępować będzie, póki stany wyższe w niej nie zasmakują i za
potrzebną do edukacji powszechnej nie uznają”57. Sierakowski krytykował przy tym
ideę grand tour w przypadku osób pozbawionych odpowiedniego przygotowania,
dla których podróże były okazją do wyrabiania sobie opinii o budownictwie i przeszczepiania obcych wzorców na rodzimy grunt: „nieprzysposobiony nauką majętny
w cudzych krajach panicz, będzie że mógł z pożytkiem one zwiedzać? Jakież do
ojczyzny o tamecznych strukturach przyniesie wiadomości, kiedy między nimi dla
braku znajomości, rozróżnienia uczynić nie potrafi, ani nawet pozna prawdziwe
jej wartości? […] nic podług prawdziwej rzeczy wartości rozpoznać nie zdoła”. Bez
takiej wiedzy, zagraniczne doznania i zetknięcia z architekturą zamiast „światło
do kraju przynosić”, szły według Sierakowskiego na marne. Nie dawały bowiem
nic w zamian za „koszty, które za odległe a obce granice zbiory […] przodków
wyprowadzają”58. Krajowe bogactwo, będące dziedzictwem pokoleń, nie służyło
więc w jego ocenie rozwojowi ojczyzny, ale wręcz przeciwnie, przyczyniało się do
pogłębiania cywilizacyjnego regresu.
Od szerokiego upowszechnienia, które postulował Sierakowski, miała zależeć
trwałość dobrych nawyków w zakresie budownictwa. Fakt, że w poprzednich wiekach dobra architektura występowała jedynie okresowo, Sierakowski wiązał nie
tylko z przemianami politycznymi, ale i właśnie z ograniczeniami jej zasięgu społecznego: „stawiane gmachy za Zygmuntów zostawiły ślady ich gustu i dobrej woli,
ale te światełka gasły, bo gust i nauka upowszechnione nie były”. To z kolei wynikało
55
56
57
58
59
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z faktu, że architektura „ani między nauki policzoną była, ani do edukacji należała”59.
Sierakowski, ubolewając, że architektura nie została dotąd „policzona” powszechnie
i oficjalnie „w regestr” nauk i przedmiotów szkolnych, starał się podkreślać jej naukowość. Zwracał przede wszystkim uwagę na jej ścisłe związki z matematyką, która
„usposabia naturalny geniusz, wprawia do porządnego rzeczy poznawania i układu,
prowadzi z jednego wniosku w drugi, i prawdy innym ciemne lub nieznane, jasno odkrywa”. Wspominał również o zasadach, na których opiera się gust klasyczny, w przeciwieństwie do wszelkich innych – to właśnie ściśle określone zasady miały stanowić
wyznacznik naukowości. Warto w tym miejscu zauważyć, że dla Sierakowskiego
unaukowienie architektury mogło oznaczać jej automatyczną polityzację, a ściślej –
zaprzęgnięcie w służbę na rzecz systemu napoleońskiego. Co prawda wnioski te nie
wypływają z samego traktatu, ale można postawić taką tezę w świetle innych wypowiedzi autora z interesującego okresu, takich jak mowa wygłoszona przez Sierakowskiego na powitanie Fryderyka Augusta, składającego wizytę w murach Akademii
Krakowskiej w 1810 roku. Podkreślał on wówczas szczególne znaczenie edukacji
i nauki dla życia politycznego i, co więcej, postawił tezę o walnym przyczynieniu się
osiemnastowiecznych działań na tym polu do późniejszej powszechnej akceptacji
systemu dziedzicznej (a więc już chociażby z tego względu silnej) monarchii w Księstwie: „że przed dwoma laty części Księstwa Warszawskiego, dziś druga do niego
przyłączona, w najsłodszym uczuciu uznaje W. K. Mość za swego Pana, do Boga rąk
wznosić i ów moment wielbić nie przestaje, kiedy już po większej części oświecony
naród, najdawniejszemu w Europie domowi, najulubieńszej od Polaków familii,
najcnotliwszemu i najlepszemu z Monarchów W. M. Mci Panu memu miłościwemu
i jego potomkom, tron i berło w dziedzictwo oddał”60. Kierując w stronę natury
i obiektywnie pojmowanej prawdy, nauka pomagała legitymizować aktualny reżim.
W tym kontekście raczej nie dziwi uwzględnienie na rycinie frontyspisu wizerunków
„królów kochających nauki” (jak i, co prawda enigmatycznego, obiektu zwieńczonego symbolem mądrości). Pomyślność Polaków w wizji Sierakowskiego ściśle
wiązała się z mądrością królów i ich wsparciem dla wzrostu społecznego oświecenia.
Publikacja Architektury miała być „pierwszym […] krokiem”61 do upowszechnienia naukowo ustalonych standardów właściwego budownictwa w szeroko –
nowocześnie – rozumianej wspólnocie społecznej. Sierakowski co prawda nie pisał
o tym wprost, trudno jednak nie odnieść wrażenia, że myślał o swoim traktacie jako
podręczniku stanowiącym summę standardowej wiedzy, która miałaby się stać tak
wyczekiwanym przez niego przedmiotem powszechnej edukacji, zarówno na poziomie elementarnym, jak i akademickim. Abstrahując jednak od instytucjonalnych
form oświaty publicznej, traktat Sierakowskiego miał służyć również za podręcznik
w codziennej praktyce budowlanej. Został on napisany tak, aby być przydatny nie
tylko „mniej więcej doskonałym” architektom, którym niniejsza książka pomagała
„ukształcić tylko prawdziwy gust, sprostować uprzedzenia i wytknąć błędy, którymi
w pierwiastkowych naukach od mistrzów swoich byli napojeni”62. Publikacja miała
również „formować” umiejętności zwykłych „murmajstrów”, zajmujących się wznoszeniem „budowli, których tylko potrzeba i wygoda jest z amiarem”63, czyli również
60	 „Gazeta Krakowska”, 30 V 1810, nr 43, s. 510.
61 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. v.
62 Ibidem, s. v.
63 Ibidem, s. v.
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tych włościańskich, w których przypadku nie trzeba było brać pod uwagę tak ważnej
dla architektów zasady piękna. Dla murarzy ta „książka sama” miała być swego
rodzaju podręcznym „architektem”64, czyli nauczycielem słusznych rozwiązań.
Zebranie w jedną całość wiedzy dotyczącej obu rodzajów budownictwa – z jednej
strony przyziemnego, a z drugiej strony reprezentacyjnego – świadczyło jednak
o tym, że Sierakowski chciał, aby odbierano je jako dopełniające się części tej samej
umiejętności. Nawet jeżeli z pozoru jego książka była adresowana do różnych grup
użytkowników, którzy korzystaliby z różnych rozdziałów, ich zespolenie w jedną
narrację przejawiało chęć dotarcia z klasycznymi ideałami architektury również do
ludu, a przynajmniej zasygnalizowania, że tak przydatne im zasady „budowania
wiejskiego” pozostają w ścisłym związku z architekturą sensu stricto. Wszystkie te
zasady miały wszakże naturalny i tym samym uniwersalny rodowód, a ich podział
wynikał jedynie ze zróżnicowania pozycji społecznej inwestorów i użytkowników.
Sierakowski stawiał zresztą piękno na pierwszym miejscu wśród zasad dobrego
budownictwa, twierdząc, że „gdy prawdziwa piękność poznaną będzie, i do niej się
przywiąże, szukanie wygody samo z siebie wypadnie, a razem poprowadzi, iżby to co
piękne i wygodne, uczynić trwałym”65. Nie chciał więc odcinać architektury pięknej
od tej, która była tylko wygodna i trwała, ale zdecydował się upowszechnić określoną
idealną wizję budownictwa, która w gruncie rzeczy nobilitowała zwykłe murarstwo
i tym samym również grupy społeczne, które z niego głównie korzystały. Była to
koncepcja iście demokratyczna, wychodząca naprzeciw przemianom społecznym
w Księstwie Warszawskim. Równocześnie jednak, nawet szeroko rozpropagowane
zasady klasycyzmu pozwalały utrzymać w ryzach dotychczasową hierarchię społeczną, kierując się chociażby zasadą ściśle określonej gradacji ornamentu – której
Sierakowski poświęcił wiele miejsca w swoim traktacie – pozwalającej różnicować
poszczególne budynki ze względu na pozycję, jaką zajmowali ich użytkownicy66.
Demokratyzacja dostępu do klasycyzmu jako teorii i praktyki nie była więc przejawem zamachu na tradycyjne rozwarstwienie społeczeństwa, ale wręcz przeciwnie – stanowiła wyraz dążeń o utrzymanie hierarchiczności w zmieniających się
warunkach67.
Idea tego typu publikacji miała zakiełkować w umyśle Sierakowskiego na długo
przed ustanowieniem Księstwa Warszawskiego. Autor prezentował bowiem swoją
książkę jako finalizację projektu, który podjęto jeszcze za czasów Stanisława Augusta,
na fali oświatowych reform Komisji Edukacji Narodowej (z którą sam był ściśle
związany, zasiadając w Towarzystwie do Ksiąg Elementarnych): „czasy świetne
nauk w ojczyźnie pod rządem Komisji Edukacyjnej wznieciły życzenia wielu po
prowincjach, ażeby nauka o architekturze w języku ojczystym powszechniej rozszerzoną była”68. Sierakowski wspominał w tym kontekście o dwóch publikacjach
64 Ibidem, s. v.
65 Ibidem, s. vi.
66 Zob. M. Getka-Kenig, Ozdoba architektoniczna w służbie „wskrzeszonej” Polski: ideologiczne
motywacje dyskursu dekoracji w traktacie Architektura ks. Sebastiana Sierakowskiego z 1812 roku,
w: Ornament i dekoracja dzieła sztuki: studia z historii sztuki, red. J. Daranowska-Łukaszewska,
A. Dworzak, A. Betlej, Warszawa 2015, s. 299–307.
67 Por. B. Arciszewska, Classicism and Modernity: Architectural Thought in Eighteenth-Century
Britain, Warszawa 2010, s. 477 („Classicism was the essential visual regime to fill the ideological
void created by the collapse of traditional, pre-modern foundations of authority”).
68 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. i.
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z tego okresu69: Józefa Rogalińskiego pt. O sztuce budowniczej na swoje porządki
podzielonej (pierwsze wydanie w 1764 roku, a więc poprzedzające reformy KEN,
drugie, poprawione, które miał zapewne przede wszystkim na myśli, w 1775 roku)
oraz Piotra Świtkowskiego pt. Budowanie wiejskie (1782) jako tych, które wyrastały
z tego samego ducha (w innym miejscu wspominał też o wcześniejszych dziełach
tego typu, jak np. Bartłomieja Nataniela Wąsowskiego Callitectonicorum seu de
pulchro architecturae sarcae et civilis compendio collectorum, które jednak ze względu na „język obcy” nie przyczyniało się jego zdaniem do tego, aby „powszechnie
nauka w kraju rozszerzoną być […] mogła”70). Jednak z powodu ograniczonego
zakresu tematycznego, obie wspomniane pozycje nie zaspokajały zapotrzebowania
na summę wiedzy architektonicznej. Książka Rogalińskiego była dla Sierakowskiego jedynie „małym”, nawet jeżeli „szacownym”, dziełem, które na zaledwie „kilku
arkuszach” mieściło „niektóre tej sztuki wiadomości”71. Natomiast Świtkowski co
prawda miał „zupełnie swojego zamiaru dopełnić”, czyniąc je „użytecznym krajowi”,
lecz, jak podkreślał krakowski teoretyk, nie dotykał w swoim opracowaniu „wyższej
architektury greckiej i rzymskiej, których celem wspaniałość i ozdoba”72. Patronem
właśnie takiego całościowego projektu wydawniczego, dotyczącego wiedzy architektonicznej (zarówno tej wyższej, czyli nie tylko trwałej i wygodnej, ale i pięknej,
oraz tej niższej, czyli obejmującej pozostałe zasady murowania i budowania, nastawionych jedynie na trwałość i wygodę), miał być związany z KEN Stanisław Kostka
Potocki, który jako „w słowach i uczynkach wysokiego światła obywatel, prawdziwy
i cnotliwy patriota” zgromadził grupę specjalistów, których zadaniem była zbiorowa
praca na taką książką. W tym gronie znalazł się również Sierakowski, w którym
„wzmagała się […] chęć bycia użytecznym publiczności wraz z początkową nauką
rysowania, jakie w młodym wieku dawane bywają; zmienił on tę, co do zabawki
na tę, która do architektury służy, bo czuł od młodości potrzebę tej nauki w kraju
naszym. Czas podróży w cudzych krajach prawie cały ku tej nauce obrócił, a wsparty
zbiorem książek nie przestawał nabytych wiadomości utrzymywać i pomnażać”73.
Znaczenie Potockiego i zebranej przez niego grupy specjalistów (o której składzie
i działaniach brak innych informacji – „przedmowa” do traktatu Sierakowskiego
jest jak dotąd jedynym znanym źródłem wspominającym o tym przedsięwzięciu74)
polegała na nadaniu tej „chęci” właściwego, bo skonkretyzowanego kierunku rozwoju. Na przeszkodzie w realizacji tego projektu miał stanąć jednak aktywny udział
Potockiego w obradach Sejmu Wielkiego, a następnie „rozerwanie ojczyzny”75.
Owocem tej epoki nie było co prawda zbyt daleko posunięte upowszechnienie
nauki architektonicznej, na co nie pozwalały trudne okoliczności polityczne. Według
Sierakowskiego, „rzucone Komisji Edukacyjnej nasienie” wyraźnie zaczęło się jednak wówczas „rozkrzewiać” na najwyższym stopniu drabiny społecznej, motywując
69 Intrygujące, że Sierakowski nie wspominał o takich publikacjach, jak anonimowe Pięć porządków
budowniczych podług prawideł Jakoba Barocego z Winioli z 1791 r. czy Architektura cywilna dla
młodzi narodowey z 1796 r., autorstwa jego brata Wacława.
70 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. i.
71 Ibidem, s. i.
72 Ibidem, s. i.
73 Ibidem, s. i.
74 Zob. J. Polanowska, Stanisław Kostka Potocki, s. 65 (przypis nr 62); także: T. Mańkowski, Mecenat
artystyczny Stanisława Augusta, Warszawa 1976, s. 160.
75 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. i.
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„możnych nauki kochających i one posiadających” do obejmowania swoim mecenatem „ziomków naszych”, którzy mogli dzięki temu wyjeżdżać „za granicę do nabycia
tej nauki”. Dzięki takim talentom, jak Stanisław Zawadzki, Jakub Kubicki, Chrystian
Piotr Aigner, Fryderyk Albert Lessel, Hilary Szpilowski, Jan Chrystian Kamsetzer
czy Wawrzyniec Gucewicz76, „których w pierwszym rzędzie architektów liczyć
sprawiedliwie można” (ponadto Sierakowski wymienił również „architekta i malarza
razem” Franciszka Smuglewicza oraz Zygmunta Vogla), „pokazało się, że geniusz
Polski, jak do innych nauk, tak i do architektury szczególnym sobie gustem usposobiony”77. Miało to być doświadczenie, które znakomicie wróżyło na przyszłość –
odpowiednio wykształcone społeczeństwo potrzebowało bowiem stosownie przygotowanych architektów. Księstwo Warszawskie przejmowało więc dziedzictwo epoki
stanisławowskiej, jednak, jak zauważał Sierakowski, mogło je rozwijać w o wiele
lepszych warunkach, co tym lepiej wróżyło na przyszłość. Wszakże, odnosząc się
tutaj konkretnie do kwestii włączenia architektury do systemu edukacji powszechnej,
„wskrzeszenie” Polski przez Napoleona miało „wieczno trwały los Ojczyźnie naszej
wróżyć”, ze względu na szczególne względy Opatrzności, jakimi cieszył się w jego
opinii cesarz Francuzów78. Unikano też charakterystycznych dla XVIII wieku zaburzeń politycznych, które miały przeszkadzać w kontynuowaniu prac nad traktatem
pod przewodem Potockiego. Wszakże konfliktogenny system „wolnego obierania
królów” i wiążące się z nim „wojny domowe”, miały już więcej „Ojczyzny nie […]
szarpać”79. Dlatego też „już wszelkie do tego przeszkody” miały być „usunięte”, aby
rozkrzewianie wiedzy architektonicznej w społeczeństwie można było skutecznie
przeprowadzać przy wsparciu stabilnego rządu80. Warto przy tym zaznaczyć, że
Stanisław Kostka Potocki był w Księstwie Warszawskim nie byle kim, gdyż pełnił –
jak Sierakowski sam podkreślał w przedmowie – urząd prezesa naczelnych organów
administracji centralnej (Rady Ministrów i Rady Stanu), nie mówiąc o personalnej
zwierzchności nad władzami oświatowymi (Izbą Edukacyjną)81. Zapewne więc wychwalanie jednego z najpotężniejszych ludzi w państwie za jego dawne działania na
rzecz upowszechniania wiedzy architektonicznej nie było wcale bezinteresowne, ale
miało dodatkowo legitymizować ideę ich kontynuowania w okresie „wskrzeszenia”.
Sam Potocki, jak się wydaje, nie miał już bezpośrednich związków z pracą Sierakowskiego nad traktatem i jego publikacją w okresie Księstwa Warszawskiego82. Była to
już raczej własna inicjatywa i przedsięwzięcie Sierakowskiego, choć warto zaznaczyć,
że Potocki w 1802 roku zdradził się publicznie z myślą o napisaniu książki (razem
z kuzynem, Aleksandrem Potockim, specjalistą w zakresie gospodarstwa wiejskiego), która ujmowałaby problem budownictwa podobnie szeroko jak Sierakowski.
76 W traktacie w nazwisku Gucewicza jest literówka (niejedyna zresztą w przypadku nazwisk):
zamiast „Gucewicz” zapisano „Gaiewicz”. Carolyn Guile skojarzyła ten zapis nie z Gucewiczem, ale z Janem Krzysztofem Glaubitzem, czyli czołowym architektem wileńskiego baroku,
który stanowił zaprzeczenie klasycznego gustu. C. Guile, Sebastian Sierakowski, s. 119 („The
eighteenth-century Polish architects […] and Johann Christoph Glaubitz in Wilno were, for
Sierakowski, especially worthy of praise”).
77 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. iii.
78 Ibidem, s. iv.
79 Ibidem, s. iv.
80 Ibidem, s. iv.
81 Ibidem, s. i.
82 Na temat relacji Sierakowski-Potocki w tym czasie zob. J. Rudnicka, Rola Stanisława Kostki
Potockiego w polskim życiu kulturalnym, „Biuletyn Historii Sztuki”, 34, 1972, nr 1, s. 208.
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Było to jego zadanie w ramach pracy naukowej w Towarzystwie Warszawskim
Przyjaciół Nauk (z którym Sierakowski nie był jeszcze wówczas związany)83.
Skończyło się jednak tylko na wstępnym anonsie w „Rocznikach” Towarzystwa.
Na ostatecznej formie upolitycznionego wstępu i dedykacji z pewnością ważył
moment, w którym doszło do publikacji. Konkretną datę ukończenia druku można
ustalić z dużym przybliżeniem, czyli pomiędzy 12 a 15 grudnia 1812 roku. Pierwsza
z tych dat widnieje na dedykacji dla Fryderyka Augusta, a drugą Sierakowski napisał
na egzemplarzu, który w tym dniu przekazał do zbiorów biblioteki akademickiej
w Krakowie84. Połowa grudnia 1812 roku był to dość szczególny moment, przypadający na czas tzw. drugiej wojny polskiej, a więc trwającej od czerwca kampanii
moskiewskiej Napoleona, w której uczestniczyły wojska Księstwa Warszawskiego.
Polacy wiązali z jej szczęśliwym finałem wielkie nadzieje dotyczące przyłączenia
do napoleońskiej Polski większości ziem dawnej Rzeczypospolitej, znajdujących
się w wyniku rozbiorów pod panowaniem rosyjskim. Co więcej, w czerwcu tamtego roku, w momencie przekroczenia przez Napoleona granicy Księstwa z Rosją,
proklamowano odbudowę Królestwa Polskiego. Co prawda, 12 grudnia 1812 roku
Wielka Armia była już od pewnego czasu w odwrocie, ale nad Wisłą o tym raczej nie
wiedziano z powodu opóźnionej komunikacji, a polska prasa wciąż podtrzymywała
ducha walki i wiarę w zwycięstwo. Chociażby „Gazeta Krakowska” z 13 grudnia publikowała odezwę generała Wincentego Krasińskiego o zaciągu do wojska, w której
wspominano o Napoleonie jako aktualnie „wracającym nam byt i życie”, jak również
opisywała warszawskie obchody rocznicy koronacji francuskiego „monarchy, którego wielkość świat cały, a Polacy i wspaniałomyślność dla siebie głoszą i uwielbiają”85.
W tym kontekście wszelkie pochwały pod adresem Napoleona jako „wskrzesiciela”
Polski były tym bardziej uzasadnione, gdyż odpowiadały szeroko dzielonej wierze
w pomyślność tej kampanii, która miała zakończyć proces odbudowywania państwa
polskiego, zaczęty wraz z ustanowieniem Księstwa.
Zastanawia fakt, że Sierakowski zdecydował się na publikację właśnie w tym
burzliwym czasie, zamiast doczekać końca wojny. Musiało mu, jak widać, bardzo
zależeć na tym, aby zdążyć przed patriotyczną euforią, wynikającą ze spodziewanego
zwycięstwa (jak wiadomo, ostatecznie niedoczekanego – ci sami, którzy wierzyli
w „gwiazdę” Napoleona, musieli od 1815 roku zadowolić się kolejną namiastką
państwowości w kształcie Królestwa Polskiego, „wskrzeszonego” przez cesarza
rosyjskiego Aleksandra I, pogromcę Francuzów i okupanta Księstwa w następstwie
przegranej przez Napoleona kampanii moskiewskiej). Zapewne chciał, aby jego
przełomowe dzieło od samego początku mogło kształtować nowy krajobraz architektoniczny w pełni „wskrzeszonej” Polski, aby uniemożliwiło kontynuację złych
nawyków – a przede wszystkim, aby już na samym początku zwróciło uwagę władz
edukacyjnych. Sierakowski pierwotnie zamierzał wydać swoje dzieło nie w ostatniej
chwili, ale wcześniej, o czym świadczy fakt, że traktat był już gotowy – wydrukowany,
ale jeszcze nie zszyty – co najmniej w czerwcu 1812 roku. Na drodze ku jego właściwej publikacji stanęły jednak „trudności korespondencji i transportów”, wynikające
83 Mowa na trzecim posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk miana przez JX. Jana
Albertrandego biskupa zenopolitańskiego, prezesa tegoż Towarzystwa dnia 15go maja 1802 roku,
„Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1, [1802], s. 427.
84 Zob. odręczna dedykacja Sierakowskiego na egzemplarzu w Bibliotece Jagiellońskiej, sygn.
119929 IV (Mag. Oddz. Graf.).
85	 „Gazeta Krakowska”, 13 XII 1812, nr 100, s. 1211; nr 100 (dodatek), s. 1217.
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z przygotowań do wojny86. Sierakowski nie dawał jednak za wygraną, i pomimo
niesprzyjających „okoliczności teraźniejszych”, o których wspominał jeszcze na
początku grudnia87, swojego zamierzenia dopełnił. Warto w tym miejscu zauważyć, że pomimo swego mocno politycznego rysu, traktat Sierakowskiego nie był
przeznaczony jedynie dla mieszkańców Księstwa, ale w wyniku starań autora miał
oddziaływać również na ziemie zaboru rosyjskiego. Sierakowski już w 1810 roku
poprosił o pomoc w tym względzie rektora Uniwersytetu Wileńskiego Jana Śniadec
kiego88. Kiedy na wiosnę dwa lata później prace nad publikacją zmierzały ku końcowi, nie omieszkał zwrócić się również do jego zwierzchnika, kuratora wileńskiego
okręgu naukowego Adama Jerzego Czartoryskiego89. Co znamienne, Sierakowski
nawiązał kontakt z tym ostatnim, będącym nie tylko wysokim dygnitarzem państwa
rosyjskiego, ale i głównym ideologiem prorosyjskiej wizji odbudowy Polski, na trzy
miesiące przed wybuchem wojny z Rosją, która i tak od dłuższego czasu wisiała
w powietrzu. Wykorzystał zresztą w tym celu pobyt w Krakowie innego rosyjskiego
urzędnika polskiego pochodzenia, senatora Seweryna Potockiego („który już kończącą się edycję u mnie widział”; był on dalekim kuzynem, choć zarazem bliskim
powinowatym Stanisława Kostki), który zgodził się pośredniczyć w tych kontaktach.
Starania o to, aby jego „dzieło pierwsze w kraju i języku naszym powszechniej jak
w samym Księstwie Warszawskim rozszerzonym zostało”90 dowodziły, że problem
architektonicznego rozwoju ziem polskich nie był dla Sierakowskiego ściśle związany
z określoną opcją polityczną (w tym przypadku pronapoleońską bądź prorosyjską
wizją „wskrzeszenia” Polski). Tam, gdzie mógł promować swoje idee, tam starał
się to czynić, upatrując w nich narzędzia narodowego rozwoju, który sam w sobie
miał wymiar rezurekcyjny. Nie ważne było, kto będzie „wskrzeszać” Polskę, ale to,
aby ktoś ten proces doprowadził wreszcie do końca91.
Jest rzeczą oczywistą, że prace nad traktatem musiały trwać od pewnego czasu.
Sam Sierakowski wspominał w przedmowie o dwunastu latach, czyli około 1800 roku.
Przy innej okazji, kiedy w 1818 roku dziękował Stanisławowi Kostce Potockiemu za
„natchnienie, zachęcenie i rady światłe”, dające początek jego działalności na polu
upowszechniania architektury, podawał dokładnie 1801 rok92. Był to w jego oczach
86	 „Gazeta Warszawska”, 23 VI 1812, nr 50 (dodatek), s. 884.
87	 „Gazeta Krakowska”, 13 XII 1812, nr 100 (dodatek), s. 1218–1219.
88 List Śniadeckiego do Sierakowskiego z 5/17 I 1811, w: Pamiętniki o Janie Śniadeckim, jego życiu
prywatnym i publicznym i dziełach jego, t. 2, oprac. M. Baliński, Wilno 1865, s. 376–377.
89 Biblioteka XX Czartoryskich, rkps 5466 IV, List Sierakowskiego do Czartoryskiego z 5 IV 1812,
s. 341.
90 Ibidem, s. 341.
91 Na temat postawy tego typu w owym czasie: J. Czubaty, Zasada „dwóch sumień”: normy postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815), Warszawa
2005.
92 Biblioteka Narodowa, Zbiory Ikonograficzne, Teka WAF. 21, Dedykacja Sierakowskiego dla
Potockiego z 30 I 1818 na tece inwentaryzacyjnych rysunków sarkofagów i nagrobków królewskich w katedrze krakowskiej autorstwa Michała Stachowicza. Treść in extenso: „Jaśnie
Wielmożny Hrabio Stanisławie Potocki, Ministrze Wyznań i Oświecenia publicznego! Wzór
i popęd który JWW. Pan Dobrodziej dajesz Naszemu Wiekowi, Miłości Nauk i Sztuk Pięknych,
w najodleglejszej Potomności Naród wspominać i uwielbiać będzie. Ignacy Potocki brat Jego
rodzony, Mąż wiekopomnej Sławy, Członek Komisji Edukacyjnej a Prezes Towarzystwa do Ksiąg
Elementarnych, założył węgielny kamień do wzniesienia Budowy Oświaty i Smaku Krajowego.
Lecz Los zawistny szczęściu Polski, ani w tym Zawodzie nie dozwolił Mu widzieć dokonanego
Dzieła. Zbliżać się nawet ku upadkowi poczęła, kiedy ubłagane i łaskawsze na Ojczyznę Niebo
za Rządów Najjaśniejszego Króla Saskiego i dziś nam Szczęśliwie Panującego Najjaśniejszego
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„czas zakątnej spokojności”, który „nie zostawił” mu „innej przez stan i obowiązki
[…] pociechy”, jak tylko tą, „którą w pracy użytecznej ziomkom swoim gdziekolwiek
by byli, znaleźć można”93. Fakt, że pomyślał o wznowieniu przedrozbiorowych starań
o upowszechnienie wiedzy architektonicznej w okresie bezpaństwowego zawieszenia i braku jakiejkolwiek namiastki polskiej państwowości, nie oznacza wcale, że
była to idea wyabstrahowana z rezurekcyjnego kontekstu, który tak doniośle dał
o sobie znać w momencie publikacji. Wiara we „wskrzeszenie” Polski nie pojawiła
się bowiem dopiero z zajęciem zaboru pruskiego przez Napoleona i utworzeniem
Księstwa Warszawskiego. Zanim bowiem te nadzieje znalazły konkretny punkt
odniesienia pod postacią napoleońskiej Polski, poprzedzało je ogólnikowe przekonanie o tym, że odzyskanie odwiecznej państwowości jest po prostu przeznaczeniem
Polaków. Najdonioślejszym wyrazem tej idei była ukończona w 1801 roku budowa
Świątyni Sybilli w Puławach94, która bardziej niż nowoczesnym muzeum była przede wszystkim pomnikiem przeszłości mającym pozytywnie nastrajać Polaków na
przyszłość, a wręcz – tak jak antyczna Sybilla przepowiadająca nadejście zbawiciela
ludzkości – roztaczać perspektywę narodowego zbawienia. Zakładało ono nawet
nie tyle odzyskanie państwa jako takiego, ile przede wszystkim powrót do jego dawnej świetności, wymagającej jednak pracy nad sobą i naprawy tych błędów, które
przyczyniły się do tragedii rozbiorów. Będąc natchnionym sybillańską ideologią
dworu Czartoryskich w Puławach, Jan Paweł Woronicz w ten sposób odnosił się
do ówczesnego położenia Polaków w napisanym około 1801 roku poemacie Sybilla:
A gdy i wasze kąty spłonęły w tej burzy,
Azaż się nowy Feniks z popiołów wynurzy?
Każdy ranek was budzi nowym rzeczy stanem,
Przestał że ten być waszym i Ojcem i Panem,
Który tknięty i teraz waszymi skargami,
Wspomniał, żeście mu miłych przodków potomkami?
Równie jego kosztuje, czy świat nowy tworzyć,
Czy tym kazać wstać z grobu, których chciał umorzyć.
Skoro więc z nim się nowym przymierzem złączycie,
I na wskrzeszenie waszej sławy zasłużycie,
Nie zagrzebie waszego rodu ta mogiła,
Troja na to upadła, aby Rzym zrodziła95.

Cesarza i Króla Aleksandra I, widzieć nam z radością dało JWW Pana Dobrodzieja na czele
Publicznej Edukacji, i przy sterze Ministerii Oświecenia i Obrządków Religijnych. Kierunkiem,
pracą, kosztem i własnymi przykładami wspierasz Ją JWW Pan Dobrodziej, oraz do świetności
równej Zagranicznym, doprowadzać Ją umiesz. Co uczona Rzeczpospolita w krajach Słowiańskich czuć i czynić dla Niego powinna, to ja w najmniejszym wymiarze mojej sposobności,
czcią, uwielbieniem i wdzięcznością przenikniony czynię, gdy z rysunku ważniejszych pamiątek,
w grobach Kościoła Katedralnego Krakowskiego Królów Polskich znajdujących się, i Samą Świątynię zdobiących, a już wiekami prawie, niepamięci oddanych, hołd Mu z głębokim składam
uszanowaniem i upominek. Ani innego uczynić mogę, jak tylko w przedmiocie Architektury,
pomnąc że prace moje w tym Zawodzie, z natchnienia, z zachęcenia i rad światłych JWW Pana
Dobrodzieja, w Roku 1801 wzięły początek. Przyjmij JWW Pan Dobrodziej łaskawie chęci moje
które mu poświęcam, najobowiązańszych uczuć wyznanie, i hołd najwyższego upoważnienia”.
93 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. i.
94 T.S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner: architekt warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 1970,
s. 121.
95 [J.P. Woronicz], Sybilla: poema historyczne w czterech pieśniach, Lwów 1818, w. 541–552.
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Tok pracy Sierakowskiego nad traktatem w ciągu tych dwunastu lat pozostaje
wciąż słabo rozpoznany, w tym rozkład czasu poświęconego na gromadzenie materiałów, a następnie na pisanie kolejnych rozdziałów i opracowywanie ilustracji.
Nie wiadomo więc, na jakim etapie zaskoczyło Sierakowskiego zajęcie Krakowa
przez księcia Józefa Poniatowskiego w 1809 roku. Warto jednak zauważyć, że tekst
traktatu jest w znacznej mierze przekładem książki Francesco Milizi pt. Principj di
architettura civile z 1781 roku, z czym sam Sierakowski się nie zdradzał, powołując
się na wielość źródeł z których korzystał96, i na co współcześni również raczej nie
zwracali uwagi, przynajmniej w ówcześnie publikowanych wypowiedziach o polskiej
książce (z charakterystycznym wyjątkiem Henryka Marconiego, dobrze znającego
treść włoskiego oryginału97). Pisanie Architektury sprowadzało się więc w dużym
stopniu do tłumaczenia, co prawda uzupełnianego w wielu miejscach bądź skracanego o wybrane zdania, akapity a nawet całe podrozdziały, które z tych czy innych
względów Sierakowski uznawał za konieczne lub zbędne w książce przeznaczonej
dla polskiego odbiorcy. Z ważniejszych partii tekstu w pełni oryginalne były wstęp
(z dedykacją), obszerny podrozdział poświęcony obliczeniu nakładów na budowę
oraz „dodatek” do części „O wygodzie”, w którym Sierakowski zawarł podstawową wiedzę z zakresu architektury wiejskiej (której Milizia, zajmujący się, zgodnie
z tytułem, architekturą cywilną, nie poświęcił większej uwagi)98. Być może decyzja
o tłumaczeniu była motywowana chęcią przyspieszenia pracy nad przyszłą książką,
która była tak bardzo czasochłonna. Sierakowski zaczął czynić starania o jej publikację dopiero po oficjalnym przyłączeniu Galicji Zachodniej (w tym Krakowa) do
Księstwa, które nastąpiło na początku 1810 roku. 8 lutego tego roku opublikował
on bowiem „prospekt” swojej rozprawy, starając się w ten sposób zebrać grono
prenumeratorów. Dał im wtedy czas na uiszczanie odpowiedniej opłaty do końca
czerwca99. Natomiast data 10 lutego 1810 roku widnieje na rysunkowym projekcie pomnika legionów, na którego podstawie powstała omawiana powyżej rycina,
zamykająca drugi i ostatni tom traktatu100. Z kolei na początku czerwca 1811 roku
Sierakowski deklarował, że miał już gotowe wszystkie plansze z wyjątkiem ryciny
frontyspisu i projektu pomnika legionów. Wówczas „edycję jużby natychmiast
mógł rozpocząć, gdyby nie szukał zaszczytu i ozdoby swej pracy, i w tymże nowo
wybornym pismem podług Didota, dzieło to” chciał „drukować”101. Najwidoczniej
było jego ambicją, aby w druku posłużyć się tym samym krojem czcionek (romain
de l’empereur), który miał oficjalny status w Cesarstwie Francuskim102. Świadczył
96 S. Sierakowski, Architektura, t. 1, s. v-vi.
97	H. Marconi, O porządkach architektonicznych, Warszawa 1828, s. 1 (przypis). Informacja o tym,
że „Architektura Sierakowskiego […] w części jest tłumaczeniem dzieła napisanego we włoskim języku przez Milizia” miała się również znaleźć w „treści kursu architektury”, który
Feliks Pancer przeprowadzał w Szkole Wojskowej Aplikacyjnej w Warszawie na przełomie
lat 1828–1829. F. Kucharzewski, Inżynier polski Feliks Pancer i jego prace, Warszawa 1900, s. 11.
Być może Pancer zwrócił uwagę na ten fakt właśnie pod wpływem Marconiego.
98 Stopień zależności traktatu Sierakowskiego od książki Milizi zasługuje na oddzielne omówienie.
Temat został tylko poruszony w: L. Olszowski, Księgozbiór ks. Sebastiana Sierakowskiego SJ
i jego „opus vitae”: „Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania”, „Analecta Cracoviensia”, 43, 2011, s. 329–340.
99	 „Gazeta Krakowska”, 13 XII 1812, nr 100 (dodatek), s. 1218–1219. Samego prospektu nie udało
się jak dotąd odnaleźć.
100 Z. Michalczyk, Michał Stachowicz, t. 2, s. 116–117 (A 425/1–3).
101	 „Gazeta Krakowska”, 11 IX 1811, nr 73, s. 891.
102 Zob. R. Jubert, Typography and graphic design: from Antiquity to the present, Paris 2006, s. 76–77.
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on sam w sobie o prorządowej identyfikacji autora i zarazem o szczególnej randze
publikacji.
Upolitycznienie wykładu o dobrej architekturze nadawało głębszy społeczny
sens i zarazem aktualne znaczenie temu wydawniczemu przedsięwzięciu, wprowadzającemu nowy temat do dyskursu publicznego. Musiało to być bardzo istotne
dla Sierakowskiego, myślącego o przyszłych czytelnikach i odbiorcach jego dzieła, czyli oprócz władz oświatowych również o „zwykłych” ludziach, którzy nie
przywiązywali szczególnej wagi do tego, czy budują właściwie, ale do tego, czy
robią to modnie (w przypadku zasobnych inwestorów) bądź tanio (w przypadku
oszczędnych bądź mniej zamożnych). Wiemy skądinąd, że Sierakowski liczył na
sukces wydawniczy, który miał mu przynieść znaczną poprawę sytuacji materialnej,
w jakiej znalazł się po rozbiorach, i którą w jedynie skromnym stopniu zmieniło na
lepsze „wskrzeszenie” państwa polskiego przez Napoleona („kontent z szczupłego
losu, w jakim zostawałem, lecz w nadziei polepszenia go ze wspomnianego dzieła
o architekturze”)103. Była to duża inwestycja finansowa, jako że łączny koszt publikacji traktatu wyniósł 4 000 dukatów (czerwonych złotych), czyli 12 000 talarów,
co nie było najwyższą sumą, jaką wydano na tego typu cel w okresie Księstwa
Warszawskiego, ale i zarazem nie małą (rekordowe wydatki, wynoszące między
17 000 a 17 500 talarów, poniósł w tym czasie Samuel Bogumił Linde przy wydawaniu wielotomowego Słownika języka polskiego)104. Skoro taki wydatek miał się
zwrócić z nadwyżką, dzieło Sierakowskiego nie mogło należeć do pozycji tanich.
Sam autor początkowo przewidywał koszt 120 złotych (6 dukatów lub 18 talarów) za
egzemplarz całości, Drukarnia Akademicka w Krakowie miała jednak ostatecznie
sprzedawać Architekturę za 166 złotych, a inni księgarze nawet za 200 złotych. Była
to w ówczesnych realiach bardzo wysoka cena za książkę105. Uniemożliwiała ona
dotarcie do bardziej zdemokratyzowanego kręgu indywidualnych kupców, stając
tym samym w sprzeczności z ideą upowszechniania zasad, które ludzie zamożni
i tak mogli poznawać w wyniku lektury wydawnictw zagranicznych (a tych w prywatnych bibliotekach najbogatszych nie brakowało)106. Można więc założyć, że
podstawowym spodziewanym nabywcą dzieła Sierakowskiego miały być placówki
oświatowe różnego szczebla, które zapewniając mu zbyt, pozwalałyby również
wprowadzać w życie postulat szerokiego upowszechnienia. Zauważmy, że kwestii
„tego dzieła do bibliotek szkolnych zakupienia i zaprowadzenia” dotyczyła również
korespondencja Sierakowskiego ze Śniadeckim, odnosząca się do zaboru rosyjskiego.
Ten ostatni zgadzał się z autorem, że „wiadomości architektury cywilnej powinny
wchodzić w plan […] instrukcji szkolnej”107, choć widział ich miejsce wśród zajęć
nieobowiązkowych. Z drugiej strony, zgodnie z przedstawioną w traktacie ideą,
Sierakowski mógł mieć nadzieję na zakup jego książki np. przez zamożniejszych
ziemian, którzy, poczuwając się do odpowiedzialności za społeczną wspólnotę,
103 Biblioteka Jagiellońska, rkps 3729, t. 8, k. 3–3v.
104 M. Ptaszyk, Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego: szkice bibliologiczne, Toruń
2007, s. 128–129.
105 Idem, Cena „Słownika języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807–1814),
„Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Bibliologia”, 4, 2000,
z. 340, s. 241.
106 Zob. T. S. Jaroszewski, Architektura doby Oświecenia w Polsce: nurty i odmiany, Wrocław 1971,
s. 30–33.
107 List Śniadeckiego do Sierakowskiego z 5/17 I 1811, s. 376.
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udostępnialiby ją tym, których na nią nie stać (dzierżawcom czy nawet chłopom).
Wspomniana korespondencja ze Śniadeckim wyraźnie zresztą sugeruje, że autor
nastawiał się na zamożnych czytelników, w tym zamożnych uczniów. Ci ostatni byli
wszakże najbardziej oczywistymi kandydatami na przyszłych inwestorów budowla
nych. Biorąc pod uwagę proporcję kosztów do pierwotnie zakładanej ceny (4000
do 6 dukatów), nakład traktatu musiał wynosić co najmniej 700 egzemplarzy. Plasowało go to na średnim poziomie ówczesnego obrotu wydawniczego na ziemiach
polskich (który oscylował pomiędzy 500 a 1000 egzemplarzy)108 i zdecydowanie
wykluczało sprzedaż na szeroką skalę.
Jak pamiętamy, polityczny charakter traktatu nie pozostawał bez związku z jego
naukowym charakterem, który podkreślał społeczne znaczenie podejmowanego
tematu. Co więcej, stempel naukowości mógł tym bardziej zachęcić władze oświatowe do zainteresowania się tym dziełem. Nie dziwią więc starania Sierakowskiego
o uznanie w środowisku akademickim z Towarzystwem (już wówczas Królewskim)
Warszawskim Przyjaciół Nauk na czele. To „użyteczne i kosztowne dzieło o architekturze” miało stanowić ukoronowanie jego „w pracach naukowych dawnych w kraju
naszym zasług”, za które autor został wyróżniony tytułem członka honorowego
w 1815 roku109 z ramienia działu nauk110. Wyrażając swoje „gorące życzenie, żeby
należeć do tego grona”, Sierakowski uzyskał rekomendację działacza i dygnitarza
oświatowego (notabene, bliskiego współpracownika Stanisława Kostki Potockiego) Wawrzyńca Surowieckiego, który w szczególności chwalił jego „wytrwałość,
z jaką wśród licznych trudności i przeszkód starał się ukończyć wyżej wspomniane
dzieło”111. Surowiecki wspominał również o „chwalebnych wzmiankach”, które na
temat traktatu pojawiły się już wówczas „w pismach zagranicznych”112. Miało to
jak widać istotne znaczenie dla „przyjaciół nauk” i podwyższało rangę dzieła, za
które zdecydowano się przyjąć kandydaturę Sierakowskiego. Jedna z takich recenzji
ukazała się w języku francuskim w Bibliographie étrangère (Journal général de la
littérature étrangère) oraz w Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des
lettres et des arts w 1813 roku, natomiast jej angielska wersja w The Philosophical
Magazine and Journal w 1814 roku. Nie były to jednak teksty oryginalne, ale – jak
wprost napisano w tym ostatnim czasopiśmie – tłumaczenie zaczerpnięte z bliżej
nieznanych „periodical works [that were] published in Poland”113. Trudno odrzucić
przypuszczenie, że autorem bądź chociażby inspiratorem tych pochwalnych opinii
był sam Sierakowski. Zapewne nieprzypadkowo wspomniane notki obejmowały
relatywnie obszerny passus poświęcony Potockiemu, który „a short time previous
to the last partition of the kingdom […] had formed an architectural society, with
the view of publishing a Polish work on architecture”114. Sierakowski miał dzięki
temu okazję do, z pewnością niebezinteresownego, przypomnienia się Potockiemu,
108 J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1970, s. 238.
109	 „Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 10, 1817, s. 447.
110 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie [dalej: AGAD], Akta Towarzystwa Królewskiego
Warszawskiego Przyjaciół Nauk [dalej: TKWPN], sygn. 17, Pismo J. P. Woronicza z 4 XII 1814
w imieniu Działu Nauk dotyczące kandydatur na członków Towarzystwa, s. 128.
111 AGAD, TKWPN, sygn. 17, Pismo W. Surowieckiego z 2 XII 1814 dotyczące Sierakowskiego, s. 201.
112 AGAD, TKWPN, sygn. 17, Pismo W. Surowieckiego z 2 XII 1814, s. 201.
113	 „The Philosophical Magazine and Journal”, 44, 1814, s. 65.
114 Ibidem, s. 65–66. Zob. też: „Journal général de la littérature étrangère”, 8, 1813, s. 231–232;
„Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts”, 6, 1813, s. 400–401.
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od września 1814 roku ponownie kierującemu sprawami edukacji publicznej na
terenie dawnego Księstwa Warszawskiego115, które pozostawało pod kontrolą cara
Aleksandra, dążącego na Kongresie Wiedeńskim do „wskrzeszenia” Królestwa. Sierakowski donosił wówczas Potockiemu o „wspomnieniu” jego „osoby” we francuskiej i angielskiej prasie, zarazem wylewnie podkreślając, że był „pierwszym
w kraju naszym do wprowadzenia nauki architektury, a dla mnie najukochańszym
mecenasem, któremu […] nieograniczoną do zgonu zachowam wdzięczność”116.
Książka Sierakowskiego doczekała się również dwóch recenzji krajowych. Pierwsza wyszła spod pióra Śniadeckiego117, z którym – jak wiemy – Sierakowski był
w stałym kontakcie i który zobowiązał się mu pomagać w zakresie upowszechniania
traktatu. Autorem drugiej był natomiast Michał Kado118, inżynier wojskowy i były
profesor architektury w Wilnie, który kilka lat później objął katedrę architektury
na nowo powstałym Uniwersytecie Warszawskim119. Obaj byli również członkami
TKWPN. Mieli oni co prawda pewne merytoryczne uwagi co do treści, jednak w superlatywach wypowiadali się o samym fakcie wydania tego dzieła, które dla Śniadec
kiego było „szacowne”120, a dla zawodowego projektanta Kadona „ze wszech miar
[…] pożyteczne”. Ten ostatni dodawał przy tym, że można je uznawać za „godne
być ozdobą każdej publicznej i prywatnej biblioteki”121, czyli zgodnie z ambicjami
autora. Co jednak znamienne: tym, co szczególnie zasługiwało na wyróżnienie, był
w przekonaniu recenzentów przykład, który Sierakowski dawał „uczonym i majętnym Polakom, jak przez doskonalenie się w naukach i przez użycie majątku
na ogłoszenie rodakom owoców swej pracy, zjednać sobie można i wdzięczność
współczesnych i trwałą sławę w potomności”. Było to bowiem dzieło, jak zauważał
Śniadecki, „co do wydatków druku i sztycharstwa bardzo kosztowne”122. Kado był
nawet bardziej bezpośredni w swojej krytycznej ocenie „majętnych w kraju naszym
obywateli”, którzy, jak pisał, „dotąd mało dają podobnego przykładu poświęcenia dla
dobra publicznego cząstki od zbytkowych wydatków ochronionej”. Dodawał nawet,
że „nie ma u nas tego ducha narodowości w celu pomocy i wspierania talentów”,
tak charakterystycznego dla Anglii, w której „chęć sławy własnego narodu przyczynia się tam wielce do wzrostu nauk, umiejętności, sztuk powabnych, przemysłu
i wszelkiego gatunku rękodzielni”. Zauważał przy tym, że podobne przedsięwzięcia
wydawnicze we Francji i w Niemczech „bardziej bywają przedmiotem handlu”, co
nie miało nic wspólnego z pracą Sierakowskiego. W jego uznaniu, „tym większej
pochwały godzien jest nasz autor, gdy nie dla żadnej handlowej spekulacji, lecz
w czystym widoku stania się pożytecznym swoim rodakom, poświęcił wiele czasu,
trudów i pracy, dla tego jedynie, ażeby uzyskał tę czułą dla cnotliwej duszy nagrodę,
przyznaniem, iż się dobrze zasłużył swojemu krajowi [kursywa oryginalna – te
115 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego, s. 32.
116 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich [dalej: APP], sygn. 271, Pismo Sierakowskiego do
Potockiego z 13 XI 1814, s. 12.
117 J. Śniadecki, Architektura obeymująca wszelki gatunek murowania i budowania przez X. Sebastyana Hrabię Sierakowskiego i t.d., „Dziennik Wileński”, 1, 1815, nr 1, s. 90–99; nr 2, s. 182–196.
118 M. Kado, Architektura obeymująca wszelki gatunek murowania i budowania przez X. Sebastyana
Hr. Sierakowskiego, „Pamiętnik Warszawski”, 3, 1815, listopad, s. 364–384; grudzień, s. 510–536.
119 Zob. J. Samujłło, Kado (Cadeau, Kadau) Michał (1765–1824), w: Polski Słownik Biograficzny,
t. 11, Wrocław 1964, s. 408–409.
120 J. Śniadecki, Architektura obeymująca, nr 2, s. 195.
121 M. Kado, Architektura obeymująca, grudzień, s. 535.
122 J. Śniadecki, Architektura obeymująca, nr 2, s. 195.
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ostatnie słowa były najpewniej cytatem, którego źródło nie zostało jednak podane –
M. G.-K.]”123. Książka Sierakowskiego była więc prezentowana w tych recenzjach
jako wyraz ideału, który autor sam wyeksplikował na kartach przedmowy do traktatu, czyli odpowiedzialności wyższych warstw za resztę społeczeństwa, i takiego
wykorzystywania nadwyżki dochodów, aby mogła ona służyć ogółowi. Ta pozorna
bezinteresowność autora nobilitowała sam przedmiot i zarazem ideę publikacji, traktowanej w kategoriach wielkopańskiej zasługi obywatelskiej. Właśnie w ten sposób
ewidentnie starano się zachęcić do kupna traktatu. Nabycie tej książki stanowiło
wszakże najwyższy dowód uznania dla trudów Sierakowskiego, potwierdzając wartość i znaczenie altruistycznych działań ze strony „uczonych i majętnych Polaków”.
Nie wiadomo, czy Sierakowski miał jakiś wpływ na treść tych recenzji, faktem jest
jednak, że miał skłonność do pozowania na altruistę, licząc „kosztowną” publikację
Architektury w rzędzie swoich największych zasług na rzecz społeczeństwa. Miała
ona nie tylko dawać mu prawo do starań o członkostwo w TKWPN (jak pamiętamy,
uzyskał je dzięki swojemu „użytecznemu i kosztownemu dziełu”), ale i nawet do rekomendowania rodzonego brata (niejako w zastępstwie samego siebie: „cenę trudów,
kosztów i pracy tedy przelewam wszystko na brata mego rzeczonego Kajetana”) na
wysokie stanowisko senatora „wskrzeszonego” w 1815 roku Królestwa Polskiego124.
Aura wspaniałomyślności i wyjątkowego znaczenia, jaką Sierakowski starał się
roztaczać wokół swojego wydawniczego przedsięwzięcia, w ostatecznym rozrachunku nie zdała się na wiele. Traktat Sierakowskiego nie spotkał się bowiem z takim
zainteresowaniem, jakiego spodziewał się autor, który na kartach kolejnej publikacji
dotyczącej budownictwa z 1817 roku, powoływał się na swoje „niewielu wiadome
dzieło Architektury przed lat kilku wydane”125. Rok wcześniej pisał w tej sprawie
do swojego dawnego „mecenasa” Potockiego, który w Królestwie Polskim nie był
już co prawda szefem rządu, ale zajmował wciąż kluczowe dla Sierakowskiego stanowisko ministra oświecenia. Starając się znaleźć logiczne wytłumaczenie, „czy to
pieniędzy czy amatorów niedostatek, a może obydwie te przyczyny” odpowiadają za
niemożność „pozbycia się mojego dzieła architektury”, żalił się, że jak dotąd zdołał
sprzedać jedynie „mało co nad 40” egzemplarzy, a reszta już kilka lat zalega w jego
„magazynie”. Obserwując jednak, że „biblioteki szkół departamentalnych i inne
znaczniejsze mają swe fundusze”, chciał wykorzystać dobrze mu znaną skłonność
Potockiego do architektury i ośmielał się zaproponować ministrowi, aby „najwyższa
nad edukacją magistratura nabywanie im tego dzieła zleciła”. W ten sposób, „może
by dla nich [tj. tych szkół] z pożytkiem było, i rozkrzewianie się tej nauki prędzej
by ułatwionym zostało”126. Przywołany list dość jednoznacznie sugeruje, że Sierakowski wcześniej nie zgłaszał się do Potockiego w tej sprawie. Zapewne więc miał
on początkowo nadzieję, że jego traktat przykuje uwagę władz oświatowych bez
szczególnych starań ze strony autora. Był jednak zmuszony zmienić swoją taktykę,
spotykając się z trudnym dla niego do zaakceptowania brakiem zainteresowania
swoją przełomową i zarazem bardzo kosztowną publikacją. Pomimo tych starań,
Potocki raczej nie zadziałał w tej sprawie, gdyż kilka lat później Sierakowski w swoim
123 M. Kado, Architektura obeymująca, grudzień, s. 535–536.
124 Biblioteka XX Czartoryskich, List Sierakowskiego do Adama Jerzego Czartoryskiego z 15 X 1815,
sygn. 5466 IV, s. 345.
125 [S. Sierakowski], Rzecz o łatwym i niekosztownym sposobie murowania w Krakowie domów
na przedmieściach, Kraków 1817, s. 8.
126 AGAD, APP, sygn. 271, Pismo Sierakowskiego do Stanisława Kostki Potockiego z 9 VI 1816, s. 118.
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testamencie kazał rozdysponować po jednym z pozostałych egzemplarzy Architektury pomiędzy kilkanaście szkół średnich na terenie Królestwa Polskiego i Wolnego
Miasta Krakowa (reszta, zapewne z braku lepszego pomysłu co z nimi zrobić, miała
się stać własnością Arcybractwa Miłosierdzia)127.
Zanim poddamy analizie przyczyny niepowodzenia Sierakowskiego, warto zauważyć, że nie tylko on podjął się upowszechnienia wiedzy o klasycznym pięknie
w dziedzinie budownictwa w okresie Księstwa Warszawskiego. Na tym samym polu
odznaczył się bowiem również Chrystian Piotr Aigner. Jego pierwsze publikacje,
które przypadały jeszcze na okres przedrozbiorowy: Nowa Cegielnia (Łowicz 1788)
oraz Budownictwo wiejskie z cegły glino-suszonej (Warszawa 1791), dotyczyły zasad
prostego murowania na potrzeby budynków gospodarczych i włościańskich. Dopiero
„wskrzeszenie” państwa polskiego pod postacią Księstwa skierowało jego popularyzatorskie ambicje w stronę architektury jako sztuki pięknej, którym dawał upust, będąc
świeżo – w 1807 roku – wybrany członkiem Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk128. Jego pierwsza opublikowana rozprawa powstała na podstawie
referatu odczytanego w Towarzystwie w 1808 roku i dotyczyła budownictwa dawnych
Słowian. Aigner dowodził w niej, że „nasi przodkowie nie byli ostatnimi w sztuce
budowniczej”, powołując się na przykłady murowanych, a nie tylko drewnianych
przedsięwzięć, które przypadały na czasy starożytne. Zaznaczał przy tym, że „jeżeli
kto zaprawiony na greckich i rzymskich pieścidłach, zarzuci im brak gustu”, powinien
„obejrzeć się na twarde klima, mnóstwo wrogów i tysiąc innych okoliczności”, które
niejako usprawiedliwiały i tłumaczyły prostotę charakteryzującą ówczesne budynki
w tej części Europy129. To przekonanie wynikało z wyjściowego założenia, że architektoniczne „pieścidła” były naturalnym produktem „rozszerzania granic państwa”, „wykształcenia ludu”, „pomnożenia bogactw i dostatku przez kupiectwo i zdobycze”130.
O ile więc w czasach słowiańskich brak klasycznych „pieścideł” nie powinien
był nikogo dziwić, o tyle w epoce narodowego „wskrzeszenia” ich szerokie upowszechnienie było jak najbardziej wskazane. Miała temu służyć nigdy w końcu
niezrealizowana przez Aignera publikacja książki O architekturze u starożytnych,
mającej ujmować problematykę stricte historyczną pod kątem „zastosowania z niej,
co w kraju naszym przydać się może do użytku i do wygody pomieszkań rolniczych,
do ozdób boskich domów i rządowych gmachów”131. Wspomniana rozprawa o budownictwie słowiańskim również była pokłosiem pracy nad tym dziełem, ale jego
podstawowe założenia Aigner przedstawił w następnym eseju: O guście w ogólności, a w szczególności w architekturze. Po odczytaniu na posiedzeniu TKWPN
w kwietniu 1812 roku, Aigner zdążył go opublikować w odcinkach już w kolejnym miesiącu na łamach trzech kolejnych numerów „Gazety Warszawskiej”132,
127 Archiwum Kapituły Katedralnej w Krakowie, Akta personalne: Sierakowski Sebastian, dokument nr 16. Na ten zapis zwróciła mi uwagę moja żona, mgr Weronika Rostworowska-Kenigowa (Zamek Królewski na Wawelu), badaczka działalności Sierakowskiego w katedrze,
za co chciałbym jej w tym miejscu podziękować.
128 A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832, ks. 2, t. 1, Warszawa 1901,
s. 48, 50.
129 P. Aigner, Rozprawa o świątyniach u starożytnych i o słowiańskich, „Rocznik Towarzystwa
Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 7, 1811, s. 310–311.
130 Ibidem, s. 298.
131	 „Gazeta Warszawska”, 2 V 1812, nr 35, s. 609.
132	 
„Gazeta Warszawska”, 5 V 1812, nr 36, s. 627–630; 9 V 1812, nr 37, s. 647–651; 12 V 1812, nr 38,
s. 671–674.
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jak i niezależnie pod postacią broszury (w „Roczniku” TKWPN ten esej ukazał się
dopiero w 1816 roku, gdyż w latach 1813–1815 Towarzystwo zawiesiło publikację
swojego organu ze względu na trudny okres polityczny133). Aignerowi musiało
więc bardzo zależeć na szybkim dotarciu do szerokiego grona odbiorców ze swoim
wywodem, stanowiącym wstęp134 do planowanego obszernego wydawnictwa, do
którego miał być również dołączony słownik terminów architektonicznych135. Nie
można wykluczyć, że mobilizowała go wiedza o spodziewanej publikacji traktatu
Sierakowskiego, który już w czerwcu ogłosił, że całkowicie zakończył pracę nad
tym niejako konkurencyjnym w stosunku do Aignera „dziełem o architekturze”136.
Aigner stawiał w swoim eseju tezę o „ukształceniu gustu” jako „wielkiej potrzebie
narodu”, wynikającej z założenia, że o ile „rozum i moralność są […] pierwszymi
przymiotami i potrzebami człowieka, który się wznieść i swój naród podnieść zechce”, o tyle „tego podwyższenia dopiero dokończy gust, który rozum i moralność
udoskonala, a przyjemność i słodycz na czyny, i na całe życie rozlewa; słowem,
robi umysł tkliwym na złe i na dobre”137. Odnosząc się natomiast do znaczenia
gustu w budownictwie, zwracał uwagę na „wszelki wpływ” tego ostatniego „do
wykształcenia ludzi, i ich towarzyskiego udoskonalenia”. Budownictwo gustowne
miało bowiem jego zdaniem „wzniecać wszelkie przyjemne i pożyteczne wrażenia,
okazywać porządek, służyć wygodzie i rozmaitym potrzebom ku dobremu bytowi,
jako też wielkości i potrzebnej rządzącego powadze”138. Powoływał się przy tym na
przykład starożytnych Aten, znanych z opisu Pauzaniasza, twierdząc, że „wydałby
się z bardzo małą znajomością ludzkiego przyrodzenia” ten, „kto by nie był w stanie
pojęcia, jak wiele mają wpływu do uzacnienia ludzkich umysłów podobne widoki”.
Zarazem jednak podkreślał, że nie wystarczy sama przeprowadzka „z szałasów
w przepyszne gmachy”, aby ludzi „dzikich” przemienić w tych „najwięcej w towarzyskim względzie udoskonalonych”. Trzeba było bowiem być wcześniej odpowiednio
intelektualnie przygotowanym, i stąd też jego zdaniem wynikała potrzeba edukacji
architektonicznej w „wychowaniu oświeconych i pełnych gustu ludzi”, z których
miałoby się składać idealne społeczeństwo139. Aigner, podobnie jak Sierakowski,
podkreślał ścisłą zależność pomiędzy dobrą architekturą i pomyślnymi okresami
w dziejach, zaznaczając, że „skoro w którym narodzie piękne kunszta do pewnej się
znakomitości podniosły, natychmiast ich [tj. tych narodów] dobry gust, okazałość
i potęga w najwyższej świetności stanęły”140. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że
książka Aignera nie miała być wyłącznie poświęcona architekturze wyższej, lecz
również wiejskiej, kierującej się – tak jak u Sierakowskiego – jednym i tym samym
klasycznym paradygmatem141.
133	 „Rocznik Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyjaciół Nauk”, 9, 1816, s. 429–458.
134 W raporcie z prac Wydziału Umiejętności Towarzystwa Przyjaciół Nauk z 1813 r. czytamy
„w r. 1812 kol. Aigner czytał piękną rozprawę o guście w architekturze i kunsztach, która ma
służyć za początek [podkreślenie moje – M.G.-K.] obszernego dzieła mającego być podanym
do druku od tegoż współ-kolegi naszego”. AGAD, TKWPN, sygn. 28a, s. 22.
135	 „Gazeta Warszawska”, 5 V 1812, nr 36, s. 627.
136	 „Gazeta Warszawska”, 23 VI 1812, nr 50 (dodatek), s. 884.
137 P. Aigner, Rozprawa o guście w ogólności, a w szczególności w architekturze, Warszawa 1812, s. 14.
138 Ibidem, s. 18.
139 Ibidem, s. 18–19.
140 Ibidem, s. 19.
141 Zagajenie posiedzenia publicznego […] dnia 30 kwietnia 1812 roku przez Stanisława Staszica,
„Roczniki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk”, 9, 1816, s. 424.
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Jak już wspomniano powyżej, dzieło Aignera o zasadach architektury klasycznej
nigdy nie zostało wydane, a stanowiąca jej fragment rozprawa o guście „pozostała,
jak się wydaje, bez oddźwięku”, cytując Tadeusza Stefana Jaroszewskiego142. Popularyzatorskie przedsięwzięcie Aignera podzieliło więc los nieudanej inicjatywy
Sierakowskiego. Starając się odpowiedzieć na pytanie o przyczyny tej sytuacji, można
oczywiście podnieść kwestię politycznej transformacji Księstwa Warszawskiego
w Królestwo Polskie oraz gospodarczego kryzysu okresu okupacji rosyjskiej w wyniku przegranej kampanii moskiewskiej. Nie wydaje się jednak, aby wspomniane
czynniki miały szczególnie istotne znaczenie, skoro problem ze zbytem traktatu
wcale nie skończył się wraz z uspokojeniem sytuacji po 1815 roku. Jednoznaczne
związanie traktatu z gloryfikacją systemu napoleońskiego również nie powinno
być problemem w obliczu jego upadku, skoro niemal cała elita Królestwa miała
podobne „grzechy” na sumieniu, a ogólna polityczna wymowa wstępu – związku
dobrej architektury i dobrych rządów – miała uniwersalny charakter. Zresztą, starania Sierakowskiego o upowszechnienie jego książki w Rosji tuż przed wybuchem
wojny z Napoleonem tym bardziej przekonują, że były to kwestie drugorzędne. W tej
sytuacji, bardziej zasadnie należałoby się zastanowić nad tym, czy idea sprowadzenia
elitarnych zasad klasycyzmu do poziomu powszechnie dostępnego i co więcej – powszechnie stosowanego w budownictwie idiomu, nie była z góry skazana na niepowodzenie w realiach demokratyzującego się społeczeństwa polskiego w Księstwie,
a następnie w Królestwie. W sytuacji, w której – na co zwracał uwagę sam Sierakowski – tradycja budownictwa murowanego była na tym terenie słabo rozwinięta,
zasady klasycznego piękna mogły uchodzić za niepotrzebny, a nawet kłopotliwy
i zawadzający rozwojowi budowlanemu zbytek. Sierakowski przyznawał wprawdzie,
że jego książka miała wypełniać lukę w dotychczasowym dyskursie publicznym na
temat budownictwa, w którym najważniejszą (pośród kilku innych) pozycją była
książka Świtkowskiego o prostych zasadach murowania. Szybko jednak okazało się,
że ten pochodzący sprzed równo trzydziestu lat podręcznik dla ziemian, również
motywowany ideą narodowego odrodzenia (tyle że wynikającego nie z reakcji na
upadek państwa, ale z obawy o taką ewentualność), podejmował temat, który wciąż
był podstawowym i palącym problemem w dziedzinie budownictwa na ziemiach
polskich. Przypadająca na ten okres (zwłaszcza po 1815 roku) popularność wywodów Duranda wśród polskich teoretyków architektury, spychających problematykę
klasycznego piękna na margines praktyki budowlanej143, wynikała właśnie z tego
stanu rzeczy. Nawet system wyższej edukacji architektonicznej, postulowany przez
Sierakowskiego („szkoła publiczna architektury”) i wprowadzony w Królestwie
w ramach studiów na Wydziale Nauk i Sztuk Pięknych nowo utworzonego (1816)
Uniwersytetu Warszawskiego, również reprezentował wówczas Durandowski sposób
myślenia. Władze rządowe skrytykowały bowiem artystycznie a nie technicznie
zorientowany program studiów autorstwa Aignera, argumentując, że „wypada
w naszym kraju naprzód sposobić ludzi na budowniczych [a dopiero później architektów-artystów], których brak”144. Z takiego punktu widzenia użyteczność traktatu
142 T. S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner, s. 300.
143 Na ten temat patrz: A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand, s. 64–97.
144 Cyt. z: Księga Protokołów Rady Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego 1817–1819, oprac. R. Gerber,
Warszawa 1958, s. 24; zob. także: K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie
XVIII i XIX wieku (1764–1831), Warszawa 1971, s. 172.
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Sierakowskiego mogła sprowadzać się przede wszystkim do wykorzystywania zaproponowanej przez niego polskiej nomenklatury budowlanej145, gdyż w przedmiocie
samej architektury wiejskiej nie wnosił on wiele nowego. Warto w tym miejscu
zauważyć, że również sam Stanisław Kostka Potocki nosił się po 1815 roku z publikacją książki wykładającej dobre zasady sztuki budowniczej, której przedmiotem
byłaby tylko architektura „wiejska”. Jak pisał w zachowanym szkicu partii wstępnej,
tylko w przypadku „jeżeli dzieło takowe znajdzie publiczność użytecznym, jeśli jej
do smaku przypadnie, zachęci mnie to do przedsięwzięcia drugiej jego części, to
jest wyższej architektury”146. Być może właśnie przeświadczenie o rozdzielności
obu tych dziedzin i potrzebie ich stopniowego poznawania, a zatem niechęć do
ich łączenia w ramach jednej publikacji, odpowiadała za brak widocznych działań
Potockiego na rzecz rozpowszechnienia traktatu Sierakowskiego. Zresztą, gdyby
Potocki uważał Architekturę za dzieło tak bardzo „użyteczne”, jakim je widział sam
autor, zapewne nie myślałby o potrzebie napisania kolejnej książki na omawiany
już przez Sierakowskiego temat architektury wiejskiej.
Fakt, że tzw. architektura wyższa nie była wówczas przedmiotem powszechnej
edukacji i szeroko zakrojonego dyskursu publicznego, nie oznacza, że w tym czasie
nie wznoszono budynków, których forma stanowiła wyraz klasycznego piękna.
Wręcz przeciwnie, lata konstytucyjnego Królestwa Polskiego wyznaczały szczytowy okres rozwoju monumentalnego klasycyzmu, odwołującego się bezpośrednio
do wzorców starożytnych, jak również do ich nowożytnych interpretacji w guście
np. Andrei Palladia. Problem jednak w tym, że tego typu przedsięwzięcia dotyczyły
przede wszystkim gmachów użyteczności publicznej bądź elitarnych rezydencji i nie
miały nic wspólnego z ideą powszechnej edukacji architektonicznej. Klasycyzm był
w takich przypadkach traktowany jako narzędzie prestiżu i atrybut wywyższenia,
dlatego nie wymagał podręczników, które upowszechniałyby jego zasady. Przedmiotem popularyzacji były natomiast wizerunki tych nieprzeciętnych budynków.
Cieszący się wsparciem rządu Królestwa i dotowany przez samego władcę147 Zbiór
celniejszych gmachów miasta stołecznego Warszawy Leonarda Schmidtnera z lat
1823–1825 miał dowodzić, jak bardzo „gmachy publiczne wzniesione […] za panowania Najjaśniejszego Aleksandra I Cesarza Wszech Rosji i Króla Polskiego […]
na szczególną zasługują uwagę”148. Ten trzytomowy album wyznaczał standard
monumentalizmu, który odpowiadał ambicjom władz nie tylko Królestwa, ale
i np. Wolnego Miasta Krakowa, gdzie chciano „korzystać z wystawionego tam
gustu architektonicznego przy budowie gmachów jakie by kosztem rządu Wolnego
Miasta Krakowa stawianymi w przyszłości być mogły”149. Rząd Królestwa patronował ponadto dość niszowemu wydawnictwu, jakim były wzorniki architektury
kościelnej autorstwa Aignera i Hilarego Szpilowskiego, prezentujące alternatywne
145 Zob. np. M. Rouget, Nauka budownictwa praktycznego, czyli podręcznik dla budujących, [Warszawa] 1827, s. ix.
146 AGAD, APP, sygn. 243, S. K. Potocki, „Ziemiańska, czyli wiejska architektura”, k. 135, cyt. in extenso w: J. Polanowska, Stanisław Kostka Potocki, s. 348.
147 AGAD, sygn. 13, Protokoły Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego, protokół z 12 VIII 1823,
s. 207.
148 Zbiór celnieyszych gmachów miasta stołecznego Warszawy, oprac. L. Schmidtner, z. 3, Warszawa
1824, s. nlb. (przedmowa).
149 Pismo Senatu WMK do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policji z 30 IX 1825. Cyt. za M. Boro
wiejska-Birkenmajerowa, J. Demel, Działalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu
Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815–1846, Warszawa 1963, s. 96.
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klasycystyczne (choć w tym drugim przypadku nie tylko) projekty dla kościołów parafialnych w Królestwie, których budowa podlegała kontroli państwowej150.
Pierwszy podręcznik promujący „wyższe” zasady architektoniczne w Królestwie
Polskim – O porządkach architektonicznych autorstwa wspomnianego powyżej
Henryka Marconiego – został wydany dopiero w 1828 roku i nie zdradzał aspiracji do ich upowszechniania w społeczeństwie na szeroką skalę, gdyż był pozycją
o charakterze specjalistycznym. Miał bowiem służyć „młodzieży poświęcającej się
budownictwu”, czyli przyszłym zawodowym budowniczym, kształcącym się na
uniwersytecie151.
Podsumowując, Sebastian Sierakowski opublikował swój bezprecedensowy
polskojęzyczny podręcznik wiedzy architektonicznej z myślą o specyficznym społeczeństwie w szczególnym momencie historycznym, w którym powszechna i zarazem kompleksowa wiedza o klasycznych zasadach architektury miała być – w jego
przekonaniu – bardzo temu społeczeństwu potrzebna i przydatna. „Wskrzeszenie”
państwa polskiego pod postacią Księstwa Warszawskiego, nie tylko sprowadzające
się do przywrócenia Polakom ich odwiecznej państwowości, ale i skutkujące daleko
posuniętą reformą przedrozbiorowych stosunków wewnętrznych, miało szczególnie uzasadniać podjęcie tematu reformy budownictwa na forum publicznym, ze
względu na jego kluczowe znaczenie dla jakości życia społecznego. Nawet jeżeli
Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania nie spotkała się
z szerszym zainteresowaniem ze strony współczesnych, a jej treść nie jest w pełni
oryginalna (z naszego współczesnego punktu widzenia można by wręcz zarzucać
Sierakowskiemu plagiat), jej publikację należy uznawać za ważne wydarzenie w dziejach polskiej myśli o architekturze nie tylko ze względu na niespotykaną wcześniej
objętość i wielowątkowość. Mając za zadanie uczynić z elitarnego idiomu dobro
powszechne, traktat Sierakowskiego przejawiał ambicję dostosowania społecznego
zasięgu wiedzy architektonicznej do zmieniających się realiów, kształtowanych
przez sytuację polityczną w napoleońskiej Polsce.

•

150 Na ten temat: A. Majdowski, Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim, Warszawa 1994, s. 83–85; zob. też np. R. Mączyński, Wzorniki architektoniczne doby klasycyzmu.
Rozważania nad prospektywnym charakterem proponowanych rozwiązań, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, 62, 2014, nr 4, s. 517–524.
151 H. Marconi, O porządkach, s. ii.
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Sebastian Sierakowski’s treatise
and the problem of disseminating
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in the Duchy of Warsaw*

modus
prace z historii sztuki
art history journal
  xviii, 2018

Wersja polska – str. 63

Written by Sebastian Sierakowski and published in Kraków in 1812, the treatise titled Mikołaj
Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania [“Architecture Getka-Kenig
covering all kinds of masonry and construction”] has been the subject of many
a researcher’s investigations in the past. As recently as in the interwar period, Alfred
Lauterbach summarily discussed its content in the final part of his descriptive work
Polscy teoretycy architektury XVII i XVIII w. [“Polish theoreticians of architecture
in the seventeenth and eighteenth centuries”]. He emphasized the historical significance of this first Polish “book, matching in the richness of material, versatility, method and editorial quality the best foreign works in this field.”1. Soon after
the war, an article by Janusz Powidzki appeared, titled “Architektura” Sebastiana
Sierakowskiego na tle prądów epoki [Sebastian Sierakowski’s “Architecture” against
the background of the current trends of the era]. In this researcher’s opinion, the
Kraków treatise was “an important item in Poland’s very poor theoretical literature
in the field of architecture” due to the fact that it was a response to “king Stanisław
August’s building project”, which Powidzki considered “one of the few known to
us, or maybe even the first conscious attempt to create” in the Polish lands “our
own expression in architectural form”.2 From this point of view, the publication of
Sierakowski’s treatise could be regarded as the crowning achievement in the history
of classicism within Polish territories, even if it was a rather “overdue” one3 because
it directly preceded the “almost complete bankruptcy of the classicist ideology in
the nineteenth century European architecture in favour of the graceless chaos of
*

1
2
3

This article was written during a postdoctoral internship at the Institute of Art History at the
Jagiellonian University, financed by the National Science Center of Poland (2016/20 / S / HS2
/ 00053).
A. Lauterbach, Polscy teoretycy architektury XVII i XVIII w., in: idem, Pierścień sztuki: historia
i teoria, Warszawa 1929, p. 59.
J. Powidzki, Architektura Sebastiana Sierakowskiego na tle prądów epoki, “Sprawozdania
Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 14, 1947, p. 55.
Ibidem, p. 55.
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the so-called ‘historical styles’”.4 Thus, it concluded a certain era, which found
appreciation not before the times of Powidzki, when it came to be considered an
appropriate model for current architectural practice. Wacław Ostrowski spoke in
similar terms in his most comprehensive monographic study on the subject of the
Kraków treatise (though he only addressed a selected aspect thereof), titled Sebastian
Sierakowski – szermierz polskiej postępowej myśli urbanistycznej [“Sebastian Sierakowski – a fighter for Poland’s progressive urban-planning thinking”], published
in 1951. He emphasized the “social progressiveness”5 of Sierakowski’s many theses,
which he believed to underpin the modern Polish urban and architectural thought.
As he had written, in the Architecture… treatise, “we should see a manifestation of
the development path of Polish architecture, closely related to the best traditions of
world architecture, yet separate [...] and with distinctive ‘national characteristics’”.6
The only monographic account ever of Sierakowski’s achievements as an architect-practitioner, published in 1968, hardly enriched previous studies on the subject
of his treatise. For Józef Lepiarczyk, author of Działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego [“Architectural work of Sebastian Sierakowski], the treatise
merely provided the context, enriching his analysis of Sierakowski’s architectural
heritage, rather that being a problem in itself, requiring the development of earlier
studies on the subject (which he mentioned in the introduction, albeit without
any critical commentary on his part).7 Zygmunt Mieszkowski, on the other hand,
devoted a lot of space to the treatise in his critical (rather than descriptive, as in the
case of Lauterbach) 1970 work titled Podstawowe problemy architektury w polskich
traktatach [“Basic architectural questions in Polish treatises”], and later; so did Adam
Małkiewicz, who further elaborated on the issue in his 1976 book Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim [“Theory of architecture in modern
Polish literature on the subject]. Like Lauterbach, Mieszkowski appreciated the
unprecedented breadth and comprehensiveness of Sierakowski’s treatise (“for the
first time in Polish literature, basic architectural problems have found such a broad
approach”).8 Małkiewicz also shared this view, adding, however, that Sierakowski’s
book was the “last one” that deserved the title of the treatise sensu stricto, because
“later writings on architecture fail to combine technical and artistic problems together”.9 By that token, he saw it as marking the end of the “modern period of
architectural theory in Poland”.10 More than a decade later, Andrzej Rottermund
spoke about the treatise in similar tones, in his monograph on Jean-Nicolas-Louis
Durand a polska architektura I połowy XIX wieku [“Jean-Nicolas-Louis Durand and
the Polish architecture of the first half of the nineteenth century”]. Rottermund’s
subject was one of the major modern breakthroughs in thinking about architecture,
relying on the re-evaluation of technical aspects, and putting them at the centre of
4 Ibidem, p. 66.
5 W. Ostrowski, Sebastian Sierakowski – szermierz polskiej postępowej myśli urbanistycznej, “Myśl
Współczesna”, 6, 1951, issue 8, p. 120.
6 Ibidem, p. 144.
7 J. Lepiarczyk, Działalność architektoniczna Sebastiana Sierakowskiego: projekty klasycystyczne
i neogotyckie (1777–1824), Kraków 1968, p. 6–7.
8 Z. Mieszkowski, Podstawowe problemy architektury w polskich traktatach od połowy XVI do
początków XIX w., Warszawa 1970, p. 21.
9 A. Małkiewicz, Teoria architektury w nowożytnym piśmiennictwie polskim, Kraków 1976, p. 28.
10 Ibidem, p. 10.
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education and practice. He speaks of the one who “taught the first modern lesson
of architecture to those who went on to create their works during the first half of
the nineteenth century” – the very J. N. L. Durand, whose publications enjoyed
great popularity in Poland at that time.11 From this point of view, the treatise by
Sierakowski (who – from a conservative position – undertook polemics with the
theses of the lecturer of the Paris École polytechnique, who was a contemporary of
his) necessarily fell in the category of pre-modern texts.12
The bibliography of studies on Sierakowski’s treatise, outlined above, oscillated
between two opposing perspectives of looking at that work’s historical significance.
For some, this was a publication that concluded the early modern period, while
for others, it laid foundations for a modern way of thinking. At the same time,
however, everyone perceived in this book a work that was unique, because it had
no precedent in the Polish publishing market in terms of its thematic scope. This
fact has also attracted the attention of the American researcher Carolyn C. Guile,
author of the essay on Sebastian Sierakowski, S. J. and the Language of Architecture:
a Jesuit Life during the Era of Suppression and Restoration, published in 2014 in the
collection Jesuit Survival and Restoration: A Global History, 1773–1990.13 She did
not analyse the Architecture treatise from the point of view of the history of thought
or architectural practice structured periodically, epoch after epoch; instead, she
focused on the socio-cultural dimension of the publication. Instead of considering
Sierakowski’s work in the context of earlier and later statements about architecture,
Carolyn Guile investigated the historical moment in which this publication occurred,
trying to answer the question about the meaning of this unique text for Sierakowski’s
contemporaries. This is all the more justified because, as she pointed out, there is no
shortage of political references in the treatise. In her interpretation, Sierakowski’s
book was intended to disseminate the classical architectural principles that would
not only contribute to the maintenance of national culture during the time of the
suppression of the Polish State, but that would also in themselves have regenerative
qualities. Thus, more than the place of the treatise in the history of architectural
thought, her interest was directed at what the treatise had to say about the place of
architecture in contemporary culture.
Nevertheless, the truly innovative (and even brilliant) approach to the Architecture treatise, which was proposed by Carolyn Guile, has one major disadvantage.
The researcher considers the political significance of Sierakowski’s publication
from the point of view of a generally understood historical period, in which the
author was active in the architectural sphere (from the reign of Stanisław August,
to the first years of the Kingdom of Poland and the Free City of Kraków), without
paying attention to the specifics of the particular historical moment when the
treatise was published, and when it took its final form, which is the subject of the
analysis. This approach translates into a certain superficiality of the interpretation
that she proposes. We are talking here about the truncated Polish state, “resurrected”
by Napoleon in 1807, known as the Duchy of Warsaw, whose significance for the
11 A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand a polska architektura I połowy XIX wieku, Wrocław
1990, p. 8.
12 Ibidem, pp. 65–66.
13 C. C. Guile, Sebastian Sierakowski, S. J. and the Language of Architecture, in: Jesuit Survival and
Restoration: A Global History, 1773–1900, R. A. Maryks, J. Wright (eds.), Leiden 2014, pp. 99–126.
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development of the Polish culture in the period of partitions has long been the
subject of historical studies – also in the field of fine arts, including architecture
(though not, incidentally, its theory)14. This article therefore continues to explore the
origin of Sierakowski’s treatise – the first Polish-language publication of aggregate
nature, the sum of building knowledge, comprehensively discussing artistic and
technical issues – following the path of research into the political implications of
its publication. Going deeper, down to the level of a more detailed and contextual
analysis of the content of the treatise, and especially its preliminary part, the author
of the present article argues that specific political circumstances were not insignificant (in fact, they may have been crucial, even) for the mere fact of the book
in question appearing at the specific time that it did, in the specific place (specific
country), and comprising its specific content.
*

*

*

Sierakowski – who is featured on the title page in all the splendour of his public
titulary15 – has dedicated his treatise to “the brightest king” Frederick Augustus, who
was the ruler of the Duchy of Warsaw (as the Duke of Warsaw, but also the King
of Saxony) by the grace of its creator, Napoleon I. “The fruit has not yet ripened
which promises us the taste of our future destiny”, wrote Sierakowski in the first
sentence, referring to the expected successful effects of political changes within the
Polish monarchy, revived by Napoleon. The changes, as he suggested, were meant
to relate to the pre-partition ideas of state reform, which found its consummation
in the legislative work of the Sejm Wielki (parliament) with the Constitution of
May 3, 1791 at its apex. “The seedling [...] in the lush soil, though poorly cultivated,
was muffled by the weed of discord”, by which he probably meant the Targowica
Confederation, and so it “could neither decorate the land nor bring benefit to its
inhabitants, the fruit it bore was bitter, and neighbours were encouraged to occupy it
[i.e. our homeland]”, and thus it led to the partition of the Commonwealth between
its invaders. This “form of government” that Napoleon offered the Poles, placing
them in 1807 under the sceptre of Frederick Augustus (the “owner” of the Polish
land under the May Constitution), was supposed to “correct the old mistakes” and
prevent the repetition of the former “disasters suffered”, and subsequently lead to
“multiplying the national happiness”.16 This “form of government” that Sierakowski
14 See for example: R. Skręt, Życie literackie w Krakowie w okresie Księstwa Warszawskiego, in:
Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego. Materiały sesji naukowej z okazji Dni Krakowa
w roku 1988, Kraków 1989, pp. 59–64; J. Banach, Michała Stachowicza prace o Krakowie w latach Księstwa Warszawskiego, in: ibidem, pp. 77–98; M. Mycielski, “Miasto ma mieszkańców,
wieś obywateli” – Kajetana Koźmiana koncepcje wspólnoty politycznej (do 1830 roku), Wrocław
2004, pp. 34–133; J. Polaczek, Sztuka i polityka w Księstwie Warszawskim. Dzieje, formy, treść
i dziedzictwo, Rzeszów 2005 (the author basically omitted the problem of architectural theory,
mentioning only the fact of the publication of Sierakowski’s treatise, and mentioning the illustrations contained therein on several occasions); A. Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm,
Warszawa 2007, pp. 94–135.
15 “P[riest] Seb[astian] Co[unt] Sierakowski, once a custodian of the Crown, the parish priest
at the Krakow Cathedral, rector of the Krakow Academy, kn[ight] of the Ord[er] of S[aint]
Stan[islaus]”.
16 S. Sierakowski, Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania, vol. 1, Kraków
1812, unpaged.
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praised so much in the Duchy of Warsaw was a strong monarchic rule, based on
heredity of the throne, which the Sejm Wielki introduced before the partitions, and
Napoleon more recently confirmed.
It was only in the further part of the dedication that Sierakowski wrote about
architecture, the advance of which – in other words, heading towards the classical ideal – was to be a natural consequence of the political reform, which was so
favourable to Poles. He wrote that “when happiness increases and national fame
comes to more light” – which was supposed to be the fate of the Polish subjects
under Frederick Augustus – this should happen “not only from the internal [...]
government, but also from the external splendour” and “among all other things, the
first step towards this is probably the science and the art of the builder, that is to say,
the architecture”.17 Sierakowski thus explained why his treatise was dedicated to
the king. On this occasion, he referenced examples of other, earlier theoreticians of
architecture from abroad, whose works were “kindly received monarchs”, pointing
to the universal tradition of royal patronage over such publications. Also the local
tradition of construction art, the outline of which was presented by Sierakowski in
the oration that followed the preface, was meant to prove the fact that architecture
owed a lot to kings. For example, Sierakowski mentioned in this context the Sigismund chapel that was “famed for its excellent taste”, dating to the times of the last
kings of the Jagiellonian dynasty, and the “finest architecture” of the Wilanów palace,
erected for king John III Sobieski. These examples were supposed to prove that “in
times of good government” Poles had a natural “desire” to “support such art and science with considerable expense”.18 Clearly, he felt that not only the epoch of the last
Polish dynastic rules deserved the denomination of “good governance” in national
history, but so did the rule of the elective king who triumphed at Vienna, under
whose leadership the Poles achieved their last memorable military victory. In the
absence of appropriate analogies in recent centuries that would match the political
position of Frederick Augustus, Sierakowski apparently recognized the architectural
patronage of these monarchs, who could be regarded as model national leaders,
enjoying popularity and influence, and embodying the power of Poland. These
historical examples demonstrated the benefits of attachment to the throne, and of
supporting it rather than seeking to weaken its power.19 Among such crowned albeit
non-hereditary leaders of the nation, there were also the predecessors of Sobieski,
including kings Sigismund III, Ladislaus IV and John II Casimir, remembered by
Sierakowski as patrons to the Roman architect Jan Baptiste Piclenus, praised on his
tombstone in one of the churches of the Eternal City (no doubt, he meant Giovanni
Battista Gisleni).20 In the historiographical vision of Sierakowski, the Saxon times
constitute a downside, a point of turning backwards (though he could not name
them as such, bearing in mind the fact that Frederick Augustus was the grandson
17 Ibidem, unpaged.
18 Ibidem, p. iii.
19 However, support for the leading political role of the ruler of the Duchy of Warsaw did not mean
support for the strong position of his ministers, who were sometimes identified with former
magnates – not so much supportive of the ruler but seeking to harm him. See: M. Mycielski,
Miasto ma mieszkańców, pp. 64–65.
20 It was not only Sierakowski who distorted the name of Gisleni in this way. See: M. Rożek, Źródła
do fundacji i budowy królewskiej kaplicy Wazów przy katedrze na Wawelu, “Biuletyn Historii
Sztuki”, 35, 1973, issue 1, p. 8.
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1. Engraving of the frontispiece for the first volume
of the treaty Architektura
obeymująca wszelki gatunek
murowania i budowania
[Architecture of all kinds of
masonry and construction]
(a copy personally donated
by Sierakowski to the university library collections in
Krakow in December 1812),
Jagiellonian Library,
ref. 119929 IV
→ see p. 68

and great grandson of the Polish Wettins), when the architecture, “decomposing
along with the homeland” of this “good government”, was also supposed to “stumble
towards downfall”. The Saxon epoch, however, witnessed the apogee of the magnate
oligarchy, which undermined the royal authority and led towards political dissolution of the Polish-Lithuanian Commonwealth, and which was accompanied by the
lush development of late Baroque in the version that was furthest removed from the
classical principles. The revival of architecture was to take place “only after the last
ruler before the partition of Poland, when the government’s improvement was on
the rise”.21 The then king, Stanislaus Augustus Poniatowski, known for his support
for classicism, at the same time made propaganda efforts to rebuild the authority
of the monarch, pointing, among other things, to the multiplicity of historical
examples of collaboration between kings and their subjects, which resulted in the
empowerment and growth of the country.22 The direct inheritance of these prepartition efforts was the Duchy of Warsaw, when the rebirth and strengthening of
the institution of the Polish monarchy took place.
A visual expression of the monarchy-centric way of looking at architecture can
be found in the front-page engraving (see: Fig. 1), which was made according to
the drawing by Michał Stachowicz (nearly full-time amanuensis of Sierakowski’s at
that time23) by the Viennese engraver Joseph (sometimes known as Johann) Georg
Mansfeld. Choosing the fragment of the chalcography for his “background” to place
the title of the book, a “part of the Kraków castle”, that is, the arcaded courtyard
(whose structure “recommends itself with delicacy and lightness, combined with
durability nearly untouched for so many centuries”24), Sierakowski clearly linked
classically understood architectural quality with monarchical traditions. It was probably not a coincidence that he included the interior of the former “Hall of Judgment
and Deputies” (where “the squares can be seen in the ceiling”), uncovered by the
fanciful ruination of one of the walls. On this occasion, he did not only mention
the problem of “compartments of flat and vaulted ceilings”25 (discussed later in the
treatise), but above all symbolically marked the historic role of monarchs as the
highest judges and at the same time the hosts of the sessions of Sejm. The Envoys’
Room at Kraków’s Wawel Castle was a reminder of the communal character of the
Polish monarchy, and the role of the king as the nation’s leader (in the Duchy of
Warsaw, there was also a Sejm, and although it was of little political significance, it
still remained an important symbol of the continuation of the age-old Polish tradition of linking royal power with that of the parliament26). It seems that Senators’
Tower had a similarly symbolic dimension, also included in the illustration, and
described in the “explanation of the copper engravings” (Sierakowski also mentioned
other castle towers, which, however, are not shown in the illustration). There were
21 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. iii.
22 Zob. M. Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „wskrzeszonej” Polski lat
1807–1830, Kraków 2017, pp. 42–63.
23 On the subject of Sierakowski’s cooperation with Stachowicz, see: Z. Michalczyk, Michał Stachowicz (1768–1825). Krakowski malarz między barokiem a romantyzmem, vol. 1, Warszawa
2011, pp. 209–224.
24 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, unpaged (“Tłómaczenie kopersztychów”).
25 Ibidem, unpaged.
26 M. Getka-Kenig, Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej
Księstwa Warszawskiego, Warszawa 2013, pp. 95, 99.
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more such significant – though sometimes falsely juxtaposed – elements, as the
engraving presented a kind of allegory of the Wawel hill as a monument to all that
was best in the national past (which could also add authority to the author himself
as the “erstwhile Crown custodian”, that is the guardian of the royal insignia, and at
the same time, the current parish priest of the Wawel cathedral church). Therefore
Sierakowski placed in the castle courtyard not only a plate with the emblems of the
Crown of Poland and Lithuania and of the Sforzas, referring to the principals of
its classical decoration. There were also some of the “graves” of Casimir the Great
and John III Sobieski – as if transferred from the cathedral – with formidable
forms that did justice to the might of these rulers. The second was the tribute to
the hero of Vienna on the part of Stanislaus Augustus, under whose rule Poland
began to rise from the crisis of the Saxon era, in Sierakowski’s opinion. The first,
however, although it was made “in an altogether Gothic taste”, was not prevented
from being “a perfect, durable and delicate work”.27 After all, Sierakowski saw in
king Casimir the Great the paradigm of a monarch-builder, who built “perfect
structures [...] according to the age”, such as Kraków’s Cloth Hall (Sukiennice), at
the same time presenting an idea of the benefits that society can derive from the
rational construction policy of its rulers (“in time of hunger in Kraków, guided by
his healthy policy for the city’s benefit, and his tender heart for the people, together
for trade and humanity, he undertook the work of bricklaying the Sukiennice market in Kraków”).28 The juxtaposition of the arches in his memorial tomb with the
arcades of the castle courtyard in the background was eloquently indicative of the
formal affinities here (about the architecture of king Casimir’s time progressing in
the direction of that of king Sigismund’s), confirming Sierakowski’s initial thesis
about the relationship between good governance and good architecture. The illustration also includes bas-relief of the “medallions [...] expressing kings who
loved science and learning”, which resulted from the vision of good architecture as
a science, promoted by Sierakowski (more about this concept in the further part of
this article). These monarchs were Casimir the Great (the founder of the Kraków
Academy), Stephen Batory (founder of the Vilnius Academy), and Sigismund the
Old.29 It also features an image of the Szczerbiec sword (albeit not precise, because
this medieval sword looks more like a contemporary sabre, with a hilt reminiscent
of the ceremonial weapon of Stanislaus Augustus) as memorabilia from the first
crowned Polish ruler, Boleslaus the Brave. Breaking from this narrative – but only
seemingly so – is the detail which can be seen “above the title on the tableau, […]
the fabulous dragon”, or the legendary Wawel monster. This was not only a symbol
of the Wawel hill’s eternal lasting, as a place of particular importance on the map of
Polish lands, but also a sign of civic responsibility for the community. Sierakowski
wrote in his “Tłómaczenie kopersztychów” (“Explanation of the copper engravings”) that “the fabulous dragon [...] from the cave under the Wawel hill [...] spread
damages and terror in the area, until the citizen of the city concocted an animal
stuffed with flammables, and sneaked it to the beast for its consumption, and when
that ignited inside this monster’s entrails, it has torn them apart”.30 In this way,
27
28
29
30

S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, unpaged.
Ibidem, p. 200.
Ibidem, unpaged (“Tłómaczenie kopersztychów”).
Ibidem, unpaged (“Tłómaczenie kopersztychów”).
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2. The design for the
monument to the Legions,
closing the second volume
of Sierakowski’s treatise,
Jagiellonian Library,
ref. 119929 IV
→ see p. 71

Sierakowski seemed to suggest that good government requires not only a wise king,
but also responsible (or courageous) subjects. Interestingly, the “explanation of the
engravings” completely omitted two small (more Gothic than classical) architectural
structures, one of which (at the left edge of the picture) resembles a lantern of the
dead, and the second (placed in the middle of the composition), an urn or a reliquary
crowned with the figure of an owl (perhaps as a symbol of wisdom, which would be
directly related to the representation of “kings who loved science and learning”).31
The allegorical etching of the frontispiece, however, did not abstract Wawel
from the current historical context; on the contrary: it unambiguously placed it
within that context. Stachowicz not only took into consideration the contemporary figures of soldiers dressed up in uniforms appropriate for the period of the
Duchy of Warsaw (he also did not omit Kontush-robed noblemen who were still
characteristic of that era), and visitors to the castle hill.32 In the perspective, at the
bottom of the castle, there is a “phoenix, being reborn from its ashes”, which – as
Sierakowski explained – was to “signify that the Homeland has returned and that
it is rising”.33 The mythical bird rises above the Krakus mound, which can be interpreted as a reference to the permanent and indestructible foundations of the
eternal Polish state, symbolized by Krakus’s and Wanda’s old burial grounds near
Kraków, that were “invented by Polish genius” and that “will never perish”.34 The
burial mounds of Krakus and Wanda – like the Gothic buildings dating back to
the times of Casimir the Great – were examples of the best structures of their own
times, albeit still quite primitive, but well worth remembering.
The fact that the symbolic message of the historically oriented frontispiece remained in close relationship with the contemporary situation of Poles at the time
is also evidenced by its eloquent juxtaposition against “design for a pyramid that
would preserve memory and induce the furthest generations not only to war but also
to political deeds, and that by the example of the legions which, having sacrificed
themselves to battle and to national representation, gained that by collecting laurels
in distant lands away from the Homeland, and across the seas, they preserved the
means by which, by NAPOLEON [original emphasis] ‘it was returned’ to them”35
(see: Fig. 2). The view of the Wawel courtyard is opening the treatise, whereas the
“pyramid” design is ending it. These are, moreover, the only “copper engravings” that
do not represent direct illustrations of the content, and therefore they have their
separate “explanations”, posted immediately after the preface, and before the proper
account on the principles of architecture. Sierakowski devoted his monumental work
to the armed effort of the Poles, outside the borders of the Duchy of Warsaw, who
in this way contributed – by his own admission – to the “resurrection” of the Polish
state by Napoleon. This was, therefore, a tribute to the self-re-birthing power of the
nation, with the direction of its further development provided by the Emperor of
the French, and by the King of Saxony, Frederick Augustus, whom the former had
raised to the Polish throne. In this way, Sierakowski pointed to the active – and not
31 In the final version of the engraving, the urn differs from that in the surviving design by Michał
Stachowicz – Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu, inv. no. I. g. 5932. Reproduced
in: Z. Michalczyk, Michał Stachowicz, vol. 2, p. 496 (fig. 404).
32 Zob. J. Polaczek, Sztuka i polityka, pp. 209, 280.
33 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, unpaged (“Tłómaczenie kopersztychów”).
34 Ibidem, p. 218.
35 Ibidem, unpaged (“Tłómaczenie kopersztychów”).
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only passive (as subjects of the monarch) – role of Poles in the deed of their national
“resurrection.” This idea was expressed in a form corresponding to the architectural
ideal that was promoted by Sierakowski’s treatise. Placing this figure at the end
of the book inclines us to treat it as a model project, which is a kind of summary
of all that Sierakowski had to say about the architecture worthy of a “resurrected”
Polish state. In his “explanation of the copper engravings” Sierakowski wrote that
“the author, when the work on architecture is wholly completed, only this epoch of
remembrance presents by this project, leaving to some happier geniuses the presentation of more”.36 By these words, Sierakowski expressed his hope for the future
development of Poland, which was to be constantly accompanied by universal
principles of architecture, allowing the similar observations as to the greatness of
further eras to be conveyed to posterity. In the treatise itself, Sierakowski wrote
about monuments as “the noblest objects of art” of the builder, “if only they were 1.
for the public good, 2. properly erected” and “3. according to the rules of decency
[in other words, “so that from the first look, the person curious and sensible of
mind could embrace what the monument expresses, what it encourages, or what it
warns against”].37 The design for the monument to Napoleonic Legions met these
principles, and by its specific object of commemoration, it could be in itself a symbol
of the integral relationship between architecture and politics, as well as the social
benefits that the construction reform proposed by Sierakowski would bring to the
“resurrected” homeland (in this case, serving to induce in the Poles, not only a sense
of self-worth, but also of responsibility for their own country).38
The connection between architectural development and national progress, however, was not solely about the fact that the first was the sign of the other. “The State”
was to receive from architecture not only the empty “decoration”, but also – closely
related to the latter – the quality of “usefulness”.39 In his foreword, Sierakowski openly
wrote about the direct influence of classical construction knowledge on society in
the system of Napoleonic monarchical rule which he had idealized, referring to the
example of rural construction, or more strictly, to the construction that served the
peasant population.40 He emphasized its importance due to the specific characteristic of the Polish state, which is “naturally more predisposed to agriculture than to
36 Ibidem, unpaged (“Tłómaczenie kopersztychów”).
37 Ibidem, pp. 218–219.
38 On the project of the monument, to the legions see: M. Getka-Kenig, Pomniki publiczne,
pp. 153–157.
39 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. ii.
40 The concept of rural building or rural architecture in contemporary building literature (as well
as in academic programs) concerned both farm buildings and residential buildings – of peasants and landowners, if the latter, due to their beautiful form, were not eligible for inclusion
in higher architecture, which embraced the concept of civilian architecture, defined in turn
in opposition to military architecture. Thus, civil architecture was, in a way, the architecture
proper, consistent with the Vitruvian principles of durability, utility and beauty, whereas rural
architecture included those buildings that did not fall within such a definition, mainly due to
the failure to satisfy the requirement of beauty. Although it is true that civil architecture largely
concerned urban buildings (especially metropolitan ones), but as mentioned above, this was
not its defining principle. At the same time, the concept of rural architecture also included
modest urban buildings, especially those found in small-town setting. In Polish conditions,
the distinction between civil and rural architecture also involved a difference in their social
character. Rural architecture primarily concerned the dominant landlord-peasant relationship
(including also subjects in private towns), whereas civil architecture referred mostly to the free

Sebastian Sierakowski’s treatise and the question of disseminating architectural knowledge…

101

commercial industry and handicrafts”.41 Notwithstanding the economic benefits,
resulting from greater durability of buildings erected in accordance with classical
standards (they would not need to be constantly repaired or rebuilt), he drew attention to the serious danger resulting from neglecting the peasant dwellings that
he believed to epitomise extreme misery. As he wrote, “I do not wish to disgust the
reader by describing this sorry pit of brushwood and moulded clay, or of broken
pieces from a poorly tree, as they are too familiar in our country”.42 In his opinion,
the lack of efforts on the part of landowners to counteract this situation threatened
future social unrest, which he compared with the Spartacus Rebellion: “having come
to know, in time, that his penury is not his fault, but the fault of his upbringing
and neglect, will not he think that the only way he might break out of it is the way
Spartacus did?”.43 In such a situation, the social order was potentially threatened,
the more so because the constitution of the Duchy of Warsaw introduced “universal
freedom and equality in the face of the law”44, thus giving the lowest levels of society
one more reason for their discontent. After all, since the Constitution of the Duchy
made all citizens of the country “human” (quoting one of the political thinkers at the
time)45, why then should they live in such inhuman conditions? Therefore, it was in
the interest of the social elites of the Duchy of Warsaw, from which the government
elite originated, to ensure the proper condition of peasant households.
It is difficult, however, to regard Sierakowski as a class egoist, whose statements
would only be motivated by fear of democratic changes, threatening the position
of the social group, from which he himself originated and which he quite unambiguously identified with (as evidenced by including his count’s title on the title
page). He presented himself rather as an enthusiast of Napoleonic intervention in
the traditional system of social relations in Polish lands, “shattering the obstacles,
which divided the sons of one mother, different only in the fate of their fortunes and
how they came to obtain them, barring them from approaching one another”.46 On
the one hand, he expressed concern for the future of the landed gentry – whom he
seemed to wish the very best – but at the same time criticized the current state of
affairs, which he evaluated in terms of the welfare of the whole society, and not just
one class thereof. In the end, “the people are not merely one class of the inhabitants
of the country”, but “all and everyone in particular, put together, constitute its mass”,
and furthermore, “everyone has the right to happiness” whereas politics should, in

41
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(civil) population of larger cities. At the same time, one cannot forget that the adjective “civil”
meant “public” back then, and the village was a sphere of private relations between landowners and peasants, in which state institutions at the turn of the 18th and 19th centuries did not
interfere in principle. On the other hand, representative buildings in cities, even if they were
privately owned and served for residential purposes, through their exposure, acquired public
character. The concept of public space, in principle, at that time also referred to cities, and not to
villages. It should be noted, however, that this nomenclature was not defined forcefully enough;
for instance in the meaning of Stanisław Kostka Potocki, the concept of civil architecture also
included rural architecture. See: J. Polanowska, Stanisław Kostka Potocki (1755–1821): twórczość
architekta amatora przedstawiciela neoklasycyzmu i nurtu picturesque, Warszawa 2009, p. 345.
S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. ii.
Ibidem, p. v.
Ibidem, p. v.
Ibidem, p. v.
See H. Grynwaser, Kodeks Napoleona w Polsce. Demokracja szlachecka 1795–1831, Wrocław 1951,
p. 186.
S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. v.
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his opinion, serve the purpose of realizing this idea in practice.47 Therefore, the
efforts aimed at “people of the common generation, accustomed to their poverty
since birth, that they should lose the image of that poverty” were, in his opinion, to
be the matter of “the whole nation’s honour, decoration and easily also its power”.48
Following in the direction determined by the spirit of constitutional provisions
was meant not only to lead towards a social ideal, but also to bring about positive
political effects, and thus contribute to the durability and prosperity of the national
“resurrection”. Sierakowski clearly indicated that Napoleon’s favourable treatment of
the Poles, on which the well-being of their “resurrected” state depended, had not
been granted once and for all, and that the Poles themselves must strive to make
the French emperor attached to them – that same emperor, whose “powerful arm”
was supposed to “elevate” their fatherland “into prosperity, power and glory.” The
“gratitude and loyalty of the Poles” was to be “enslaved by the only principle of our
policy now”, which was striving to “make HIM [emphasis in the original] attached
to us forever”.49 Sierakowski thus clearly indicated that the military effort, which
he had celebrated with the design of the monument to the Napoleonic Legions,
was only a starting point, and the “resurrection” of the homeland should entail
reforms concerning the existing social problems. As he wrote, “what the political
world worships, the trade, the power, and significance among the nations that we
can have, will be the work of G[reat] Napoleon. But what is the magnificence and
decoration of the state (and a sure sign of the expanding civilization), will be left
to our desire, strength and efforts alone”.50
As we have mentioned, the emancipation and equalization of peasants with
the rest of society “in the face of the law” (although remember that due to the lack
of enfranchisement and through maintaining serfdom, the social and political
position of the peasants en masse was still fairly handicapped)51, constituted an
integral element of the Napoleonic system, and was intended to produce yet another
social problem, for which architectural solutions could be crucial. Namely, the
“free hands” and “free minds” automatically did not make the peasants “adapted”
to live in a “resurrected” national community. This adaptation was conditioned
on proper education “in order to acquire the light and duties of their state”, which
allowed “man to know what he can do and what he should be”.52 However, in order
to properly acquire such education, according to Sierakowski, it was necessary to
take care of an appropriate environment in which the minds of the liberated peasants were to take shape, already at the stage of “upbringing in infant years”. Above
all, they should abandon the conviction of their own “humiliation”, which did not
match the democratic ideals upon which the “resurrected” Poland was founded.
But how is it possible, as he rhetorically asked, “for this child growing up in such
a wretched way, to have an understanding about itself that is other than wretched?”.53
In contrast, “flats built in a rural, easy, not costly way” will cause them “to gradually
47
48
49
50
51

Ibidem, p. v.
Ibidem, p. v.
Ibidem, p. iv.
Ibidem, p. iv.
More on this topic, see: J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807–1815), Warszawa 2011, pp. 147,
323–327.
52 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. v.
53 Ibidem, p. v.
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lose […] the image of their meagreness and poverty”. This was meant to be the
“first step” to “make them disposed” to “adopt the education that parish schools are
preparing for them”, that is the basic cells of the universal elementary education
system, which according to the ambitious project (albeit difficult to implement
due to the reluctance of a large part of landowners) of the Education Chamber of
the Duchy of Warsaw was to include peasant children.54 Sierakowski trusted that
the reform of rural construction, including farm buildings and dwellings for the
peasant population, would on its own influence “increasing the will to live better”
and “overcome” previous “addictions and habits” among the peasants55, thereby
activating them towards contribution to building modern Poland.
So what exactly did Sierakowski expect from the social – and also political – elite
of the Duchy regarding building development? Simply, he called representatives
of that elite to the manifold and extensive support of activities aimed at broad
dissemination of architectural knowledge among the society. He expected that
the government would make sure that “a school of public architecture is established […] and that this science is incorporated into universal education”, which –
in his opinion – was “a wish of the people”. On the other hand, he expected that
high-ranking private individuals would shoulder the responsibility for “issuing
and making accessible” various “antiquities, medals, copper engravings, drawings,
libraries and collections of models”, in other words, everything that would “help to
proliferate the enlightenment.” What is more, he demanded that the elites should
also learn about good building principles, because in his opinion “those whom
Providence has equipped with a higher rank and larger property are by themselves
the patrons to the arts and teachings”, and thus “when the science of architecture
ceases to be alien, they shall with much ease help proliferate it in mediocre and
poorer ranks of the society”. Otherwise, as he noted, “how can science and art be
advanced [...] when left to their own devices”, and when “people of higher degree
of fortunes and offices, able to encourage and reward, remain of equal ignorance
as commoners?”.56 On another occasion he remarked that the architecture “will
progress at a lazy pace until the higher ranks acquire taste for it and recognize
it as necessary within general education”.57 At the same time, Sierakowski criticized the idea of a grand tour for people without adequate former preparation,
for whom travel was an opportunity to develop opinions about architecture and
transplanting foreign patterns into the native soil: “when unprepared by previous study, will a wealthy young lad be able to visit foreign lands to the benefit of
knowledge? What news will he bring back to his homeland about those structures,
when he cannot distinguish between them for lack of knowledge, or even know
their real values [...] He will recognize nothing according to the true value of
things.” Without such knowledge, Sierakowski believed, foreign experiences and
encounters with architecture instead of “bringing light to the homeland” were all
in vain. They did not give anything in return for “the costs that they bear, taking
away to distant and foreign lands the heritage collections of [...] their ancestors”.58
54 Ibidem, p. v. On the subject of elementary education in the Duchy of Warsaw, see: A. Winiarz,
Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego (1807–1831), Lublin 2002, pp. 97–112.
55 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. v.
56 Ibidem, p. ii.
57 Ibidem, p. iv.
58 Ibidem, p. iv.
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In his opinion, domestic wealth, being the heritage of many generations, did not
serve the development of the homeland, but on the contrary, it contributed to the
deepening of its civilizational lapse.
Arguably, the durability of good habits in the field of building was to depend on
the widespread dissemination of knowledge, which Sierakowski postulated. Sierakowski associated the fact that in previous centuries, good architecture occurred
only periodically, not only with political changes, but also with the limitations of
its social range: “the edifices during the times of the Sigismund kings left traces of
their taste and goodwill, but these lights faded, because the taste and popular science
were not properly popularized”. This in turn resulted from the fact that architecture
“was neither counted among sciences, nor included in education”.59 Sierakowski,
regretting that architecture has not yet been “counted” universally and officially
among the “regiment” of scientific and scholarly subjects, tried to emphasize its
scientific nature. He particularly stressed its close relationship with mathematics,
which “disposes the natural genius, introduces the right order of cognition and
arrangement, leads from one conclusion to another, and clearly sheds light on
discovering the truths to the others unknown”. He also mentioned the principles
on which classical taste is founded, in contrast to all others. It was precisely these
strict rules that were supposed to constitute the determinant of science. It is worth
noting here that for Sierakowski, the visualization of architecture could mean its
automatic politicization, and more strictly, the harnessing of it in the service of the
Napoleonic system. Admittedly, these conclusions do not stem from the treatise
itself, but one can put forward such a thesis in the light of other statements by the
author, dating to the period in question, such as the speech given by Sierakowski
to welcome Frederick Augustus, who was paying a visit to the Kraków Academy
in 1810. Sierakowski then emphasized the special significance of education and
science for political life and, moreover, he put forward the thesis that eighteenthcentury events in this field contributed to the subsequent widespread acceptance
of the hereditary (and therefore strong) monarchy of the Duchy: “that two years
ago, the part of the Duchy of Warsaw and today another one was attached thereto,
is the happiest feeling, recognizing His Majesty as its Ruler, and I shall not cease to
raise my hands to God and worship that moment, when the enlightened nation in
most part, the oldest House in Europe, the most beloved family in Poland, the most
pious and the best of Monarchs, gave the throne and the sceptre as inheritance to
his most beloved Majesty and his descendants”.60 In pointing towards nature and
the objectively fathomed truth, science helped legitimize the current regime. In
this context, it is not surprising that the frontispiece drawing should include the
picture of the “science-loving kings” (as well as an object crowned with the symbol
of wisdom, albeit somehow enigmatic). The prosperity of Poles in Sierakowski’s
vision was closely related to the wisdom of kings and their support for the growth
of social enlightenment.
The publication of Architecture treatise was to be “the first [...] step”61 towards
disseminating scientifically established standards of proper building, in a broadly
understood social community (that is, in the modern sense). Although Sierakowski
59 Ibidem, p. ii.
60 “Gazeta Krakowska”, 30 V 1810, issue 43, p. 510.
61 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. v.
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did not write about it directly, it is hard to escape the impression that he was thinking
about his treatise as a manua, providing the summa of standard knowledge, which
would become the subject of universal education – that he so eagerly awaited – both
on the elementary and the academic level. However, notwithstanding the institutional forms of public education, Sierakowski’s treatise was also to be used as a manua
in everyday construction practice. It had been written in order to be useful not only
to “more or less perfect” architects, whom this book would help “to develop true
taste, to correct prejudices and to point out errors that in the elementary teachings
were fed to them by their masters”.62 The publication was also supposed to provide
“formation” for the skills of “ordinary masons”, who dealt with constructing “buildings with only the need and the convenience for intention”63, that is, including also
the peasant buildings, in which case it was not necessary to take into account the
principle of beauty that held such significance for the architects. For masons, the
“book itself ” was intended as a sort of handy “architect substitute”64, that is to say,
a teacher of correct solutions. The fact of gathering, in its entirety, all knowledge
about both types of construction – on the one hand, the mundane, and on the other
hand, the representative architecture – goes to show that Sierakowski wanted both
types to be seen as complementary parts of the same skill. Even if apparently his
book was addressed to different groups of users who would benefit from different
chapters, the unification of these different parts into one narrative manifested the
desire for the classic ideals of architecture to reach also the common people, or
at least to signal that the extremely useful “rural building” principles remain in
close relationship with architecture sensu stricto. All these principles, however, had
a natural and therefore a universal pedigree, and their division resulted only from
the diversity of the social standing of the investors and users. Sierakowski, in fact,
placed beauty first among the principles of good building, claiming that “when the
true beauty is known, and when one should become attached to it, the search for
convenience will follow by itself, and the two together shall lead, in order make
the beautiful and the comfortable, also permanent”.65 Therefore, he did not want
to separate the beautiful architecture from the one that was only comfortable and
durable, but instead he decided to disseminate a specific ideal vision of construction,
which basically ennobled the ordinary masonry, and by extension also the social
groups who used it. This was a truly democratic concept, facing and accommodating the social changes taking place in the Duchy of Warsaw. At the same time,
even those widely disseminated principles of classicism made it possible to keep
the current social hierarchy in check, for instance when following the principle
of strictly defined gradation of ornament – to which Sierakowski devoted much
space in his treatise – allowing to differentiate individual buildings according to the
social position of their users.66 Democratization of access to classicism as theory
and practice was not a manifestation of an attack on the traditional stratification of
62
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See: M. Getka-Kenig, Ozdoba architektoniczna w służbie „wskrzeszonej” Polski: ideologiczne
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society. On the contrary, it was the expression of striving to maintain that hierarchy
in the changing conditions.67
Apparently, the idea for this type of publication was conceived in Sierakowski’s
mind long before the establishment of the Duchy of Warsaw. The author presented
his book as the completion of the project, which he had started back in the times of
Stanislaus Augustus, on the wave of educational reforms of the National Education
Commission (with which he himself was closely associated, serving in the Society for
Elementary Books): “excellent times for learning in the homeland under the government of the Education Commission awakened the wish in many of the provinces,
for the study of architecture in the mother tongue to be more widely expanded”.68
Sierakowski mentioned in this context two publications from this period69: Józef
Rogaliński’s O sztuce budowniczej na swoje porządki podzielonej [On the art of the
builder, divided into its respective orders] (the first edition of 1764, thus preceding
the reforms of the Education Commission, and the second, improved, which he
probably had first and foremost in mind, published in 1775) and Piotr Świtkowski’s
Budowanie wiejskie [Rural construction] of 1782, as works that grew out of the same
spirit (in another place, he also mentioned earlier works of this type, such as, for
example, Bartłomiej Nataniel Wąsowski’s Callitectonicorum seu de pulchro architecturae sarcae et civilis compendio collectorum, which, however, because of their “foreign
language” in his opinion failed to contribute to the fact that “universal learning could
be expanded throughout the land”).70 However, due to the limited thematic scope,
none of the two aforementioned works fully satisfied the demand for architectural
knowledge. According to Sierakowski, Rogalski’s book was only a “small”, even if
it a “respectable” work, which contained only “a few sheets” of “some information
upon this art”.71 He believed that Świtkowski, on the other hand, “completed his
intention”, making his book “useful to the state”, but, as the Cracovian theoretician
emphasized, in his study he did not touch upon “the higher Greek and Roman
architecture, whose purpose lied in magnificence and decoration”.72 The patron of
such a comprehensive publishing project concerning architectural knowledge (both
the higher one, not only durable and comfortable, but also beautiful, and the lower
one, which included the remaining principles of building and masonry, and focused
only on durability and comfort), was none other than Stanisław Kostka Potocki,
associated with the National Education Commission, who as a “citizen, a true and
virtuous patriot, in words and works enlightened”, gathered together a group of
experts whose task was to work collectively on such a book. Sierakowski, who also
found himself in this circle, and felt the “increase [...] of desire to be useful to the
public, along with the initial teaching of drawing, which is given at a young age; he
changed from drawing that is playful to the one that serves architecture, because he
67 Por. B. Arciszewska, Classicism and Modernity: Architectural Thought in Eighteenth-Century
Britain, Warszawa 2010, p. 477 (“Classicism was the essential visual regime to fill the ideological
void created by the collapse of traditional, pre-modern foundations of authority”).
68 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. i.
69 It is intriguing that Sierakowski did not mention such publications as the anonymous Pięć
porządków budowniczych podług prawideł Jakoba Barocego z Winioli of 1791 or Architektura
cywilna dla młodzi narodowey of 1796, by his brother Wacław.
70 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. i.
71 Ibidem, p. i.
72 Ibidem, p. i.

Sebastian Sierakowski’s treatise and the question of disseminating architectural knowledge…

107

felt from his youngest days that there was need for this science in this country of
ours. He had turned almost all the time of his travels to foreign countries into the
pursuit of this science, and supported with a collection of books, he did not cease
to nurture the knowledge that he had acquired, and to further multiply that knowledge”.73 The significance of Potocki and the group of experts that he had gathered
(on whose exact composition and proceedings we lack more information – and the
“preface” to Sierakowski’s treatise is so far the only known source mentioning this
particular enterprise74) consisted in giving this “desire” the proper, concrete direction of development. However, Potocki’s active participation in the sessions of the
Sejm Wielki (the Four-Year Parliament) and, subsequently, “the breaking apart of
the fatherland”75 became an impediment to the implementation of the said project.
The fruit of that era was some (albeit limited) dissemination of architectural
science, as the latter proved impossible due to difficult political circumstances. According to Sierakowski, the “seeds thus cast by the Education Commission” clearly
started to “spread” on the highest level of the social ladder, motivating “the nobles
who loved science and possessed the learning” to become patrons and benefactors
to “our compatriots” by giving them an opportunity to “travel abroad in acquisition of this learning.” Thanks to such talents as Stanisław Zawadzki, Jakub Kubicki,
Chrystian Piotr Aigner, Fryderyk Albert Lessel, Hilary Szpilowski, Jan Chrystian
Kamsetzer and Wawrzyniec Gucewicz76, “who should be counted in the first place
among architects” (Sierakowski also mentioned “an architect and a painter together”
Franciszek Smuglewicz and Zygmunt Vogel), “it has been demonstrated that the
genius of Poland has a particular proclivity for architecture, as for all the other sciences”.77 It was supposed to be an experience that bode well for the future – well
educated society needed well trained architects. Thus, the Duchy of Warsaw took
over the legacy of king Stanislaus era, however, as Sierakowski noted, it was able to
nurture and develop that legacy in much better conditions, which bode well – in
fact, all the better – for the future. After all, referring here specifically to the issue
of incorporating architecture into the system of universal education, the “resurrection” of Poland by Napoleon was supposed to provide “eternally lasting good fate
for our homeland”, due to special considerations of Providence, which the French
emperor enjoyed, in Sierakowski’s opinion.78 The political disturbances, which were
a characteristic trait of the eighteenth century and interfered with the continuation
of work on the treatise under the leadership of Potocki, were also avoided. In any
case, the inflammatory system of “free election of kings” and the “civil wars” connected therewith, were no longer to “tear apart […] the Homeland”.79 Therefore,
73 Ibidem, p. i.
74 See: J. Polanowska, Stanisław Kostka Potocki, p. 65 (footnote no. 62); also: T. Mańkowski, Mecenat
artystyczny Stanisława Augusta, Warszawa 1976, p. 160.
75 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. i.
76 In the treatise, in the name of Gucewicz there is a typo (incidentally, not the only one in family names): instead of “Gucewicz”, his name is spelled as “Gaiewicz”. Carolyn Guile associated
this note not with Gucewicz, but with Jan Krzysztof Glaubitz, the leading architect of Vilnius
Baroque, which denied classical taste. C. Guile, Sebastian Sierakowski, p. 119 (“The eighteenthcentury Polish architects […] and Johann Christoph Glaubitz in Wilno were, for Sierakowski,
especially worthy of praise”).
77 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. iii.
78 Ibidem, p. iv.
79 Ibidem, p. iv.
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“all the obstacles” were to be “removed” so that the propagation of architectural
knowledge among the society could be successfully carried out, with the support
of a stable government.80 It is worth noting at this point that Stanisław Kostka Potocki was not an unimportant figure in the Duchy of Warsaw, since he had held – as
Sierakowski himself stressed in the preface – the office of the president of central
administration bodies (the Council of Ministers and the Council of State), not to
mention his direct authority over the educational administration (the Chamber of
Education).81 Probably, therefore, praising one of the most powerful people in the
country for his former activities to the benefit of the dissemination of architectural
knowledge was not wholly unselfish, but was also meant to legitimize the idea of
their continuation during the period of “resurrection”. Potocki himself, it seems,
no longer had direct connections with Sierakowski’s work on the treatise or its
publication during the Duchy of Warsaw.82 That was most likely Sierakowski’s own
initiative and undertaking, although it is worth noting that in 1802 Potocki, publicly
expressed an intention of writing a book (together with his cousin, Aleksander Potocki, an expert in the field of farming and rural households), which would capture
the construction problem as broadly as Sierakowski’s treatise did. This was his task
as part of his scientific work at the Warsaw Society of Friends of Learning (with
whom Sierakowski was not yet then connected).83 However, it ended with merely
a preliminary advertisement in the Society’s “Annals”.
The final form of the politicized introduction and the dedication were certainly heavily influenced by the particular moment in time when the publication
occurred. The specific date of print completion can be determined, approximately,
between December 12 and 15, 1812. The first of these dates accompanies the dedication to Frederick Augustus, whereas the second one was written by Sierakowski on
the copy which he handed over to the collections of the academic library in Kraków
on that day.84 Mid-December 1812 was a rather special moment, falling during the
so-called Second Polish War, in other words, Napoleon’s campaign against Russia,
which had lasted since June that year, and in which the troops of the Duchy of
Warsaw had participated. The Poles held great hopes as to its auspicious conclusion,
associated with the planned joining of the majority of the lands of the former PolishLithuanian Commonwealth, placed under Russian rule as a result of the partitions,
with Napoleonic Poland. Moreover, in June of that year, when Napoleon crossed
the border of the Duchy with Russia, the rebuilding of the Kingdom of Poland was
proclaimed. Although it is true that on December 12, 1812, the Great Army had
been in retreat for some time, this was not known to those remaining in Poland
due to delayed communication, and the Polish press was still supporting the spirit
of struggle and faith in victory. For example, on December 13, “Gazeta Krakowska”
80 Ibidem, p. iv.
81 Ibidem, p. i.
82 On the subject of the relationship between Sierakowski and Potocki at this time, see: J. Rudnicka,
Rola Stanisława Kostki Potockiego w polskim życiu kulturalnym, “Biuletyn Historii Sztuki”, 34,
1972, issue 1, p. 208.
83 Mowa na trzecim posiedzeniu Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk miana przez J X.
Jana Albertrandego biskupa zenopolitańskiego, prezesa tegoż Towarzystwa dnia 15go maja 1802
roku, “Roczniki Towarzystwa Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 1, [1802], p. 427.
84 See handwritten dedication by Sierakowski on a copy in the Jagiellonian Library, sign 119929 IV
(Mag. Oddz. Graf.).
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published the proclamation by General Wincenty Krasiński about the enlistment
to the army, in which he mentioned Napoleon as the one currently “returning to us
our life and existence” as well as describing Warsaw celebrations of the coronation
anniversary of “the monarch, whose magnitude is extolled throughout the world,
whereas Poles proclaim His generosity for themselves and high esteem towards
Him”.85 In this context, all praises for Napoleon as the “reviver” of Poland were all
the more justified, because they suited the widely shared faith in the success of the
Moscow campaign, which was expected to complete the process of rebuilding the
Polish state, that had began with the establishment of the Duchy.
It is a somewhat puzzling that Sierakowski decided to publish his work in such
turbulent time, instead of waiting until the end of the war. It must have been obviously very important for him to get ahead of the patriotic euphoria, resulting from
the expected victory (as it is now known, that victory never came – and the same
people who believed in Napoleon’s “lucky star” had to settle for another substitute
of statehood, in the shape of the so-called Kingdom of Poland, “resurrected” by the
Russian Emperor Alexander I in 1815, a conqueror of the French and invader of the
Duchy, following the defeat of the Moscow campaign by Napoleon). He probably
wanted his ground breaking work to form the new architectural landscape of fully
“resurrected” Poland from the very beginning, so as to prevent the continuation of
bad habits – and above all, so that it would focus the attention of the educational
authorities from the very start. Sierakowski originally intended to publish his work
not at the last moment, but earlier, as evidenced by the fact that the treatise was
ready – already printed, but not yet sewn together – at least in June 1812 if not earlier.
Barring the way to its proper publication, there were “difficulties of correspondence
and transports” resulting from the preparations for war.86 Sierakowski, however,
did not give up, and despite the unfavourable “present circumstances”, which he
mentioned at the beginning of December87, he completed his plans. At this point,
it is worth noting that, in spite of its strongly political bent, Sierakowski’s treatise
was not intended only for the residents of the Duchy, but as a result of the author’s
efforts, it was also to influence the territories under the Russian partition. Already
back in 1810, Sierakowski asked the rector of the Vilnius University, Jan Śniadecki,
for his help in this matter.88 When two years later, in the spring, the work on the
publication was about to be completed, he did not fail to address his superior, the
curator of the Vilnius scientific district Adam Jerzy Czartoryski.89 Significantly,
Sierakowski made contact with the latter, who was not only a high dignitary of the
Russian state, but also the main ideologist of the pro-Russian vision of Poland’s
resurrection, three months before the outbreak of war with Russia, which had been
hanging in the air for a long time. For this purpose, he used the stay in Kraków
of another Russian official of Polish descent, senator Seweryn Potocki (“who has
already seen the nearly-ready edition that I have shown him”; the latter was a distant cousin, and also a close kinsman of Stanisław Kostka), who agreed to mediate
in these contacts. His efforts to make his opus “the first work in the country, and
85
86
87
88

“Gazeta Krakowska”, 13 XII 1812, issue 100, p. 1211; issue 100 (supplement), p. 1217.
“Gazeta Warszawska”, 23 VI 1812, issue 50 (supplement), p. 884.
“Gazeta Krakowska”, 13 XII 1812, issue 100 (supplement), pp. 1218–1219.
Śniadecki’s letter to Sierakowski of 5/17 I 1811, in: M. Baliński (ed.), Pamiętniki o Janie Śniadeckim,
jego życiu prywatnym i publicznym i dziełach jego, vol. 2, Wilno 1865, pp. 376–377.
89 Biblioteka XX Czartoryskich, MS 5466 IV, Sierakowski’s letter to Czartoryski of 5 IV 1812, p. 341.
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in our language, widely disseminated in the Warsaw Duchy itself and beyond”90
would indicate that the problem of architectural development of Polish lands, from
Sierakowski’s perspective, was not strictly related to a particular political option
(in this case, a pro-Napoleonic or a pro-Russian vision of Poland’s “resurrection”).
Wherever he could promote his ideas, he tried to do so, seeing in them the tools
of national advancement, which in itself had a “resurrection” dimension. It did
not matter who would do the “resurrecting” of Poland, but it would matter that
someone finally brought this to a successful conclusion.91
It goes without saying that the work on the treatise must have continued for
some time. Sierakowski himself mentioned in his preface that it had lasted for about
twelve years, that is since about 1800. On another occasion, when in 1818 he thanked
Stanisław Kostka Potocki for “inspiration, encouragement and enlightened counsel”,
which gave rise to his activities in the field of dissemination of architectural knowledge, he quoted precisely the year 1801 as the beginning of his efforts.92 This was in his
eyes the “time of mild tranquillity,” which “did not leave” him “any other consolation
through his state and duties” than the one to make “a work useful to his compatriots,
wherever they may be found”.93 The fact that he had thought about resuming the
pre-partition efforts to disseminate architectural knowledge in the period of stateless
suspension, and the lack of any substitute for Polish statehood, does not mean that
it was an idea abstracted from the resurrection context that was so intensely felt at
the time of the work’s publication. The faith in the “resurrection” of Poland did not
appear suddenly with the Napoleonic occupation of the Prussian partition, and the
90 Ibidem, p. 341.
91 On the subject of this type of attitude at that time: J. Czubaty, Zasada „dwóch sumień”: normy
postępowania i granice kompromisu politycznego Polaków w sytuacjach wyboru (1795–1815),
Warszawa 2005.
92 Biblioteka Narodowa, Iconographic Collection, Portfolio WAF. 21, Sierakowski’s dedication
to Potocki of 30 January 1818 on the portfolio of catalogue drawings of royal tombstones
and sarcophagi in the Kraków cathedral by Michał Stachowicz. Content in extenso: “Your
Luminous Lordship Count Stanisław Potocki, Minister of Religious Affairs and Public Enlightenment! The example and the enterprise that Your Benevolent Lordship gives to our
age, your Love of Sciences and of Fine Arts, the Nation will remember and adore even in
the most remote Descendancy. Ignacy Potocki, his true Brother, respectable Man of memorable Fame, a member of the Education Commission, and the President of the Society for
Elementary Books, had laid a cornerstone to raise the Building of Education and National
Taste. Yet the Destiny, envious of Poland’s fortune, did not allow Him to see his Work done
in this Profession. It even began to approach the fall, when propitiated Heaven, looked with
a kinder eye on our Fatherland, and brought us the Government of the Brightest Saxon King,
today happily reigning, the Brightest Emperor and King Alexander I, and to our joy made
your Lordship the head of Public Education, and placed Him at the helm of the Ministry of
Enlightenment and Religious Rites. By your direction, your work, your costs and your own
example, your Honourable Lordship supports our Homeland, and brings it to the splendour
equal to the Foreign lands, at your own guidance. What the learned Republic in the Slavic
countries should feel and do for him, shall I, in the smallest dimension of my opportunity,
impart with all my reverence, praise and gratitude, by making the offering of drawings of
these most important memorabilia, found among the graves of Polish kings in the cathedral
church of Kraków, and of the temple itself, and for centuries almost forgot, thus I pay homage to Your Lordship with a deep respect and a gift. I can do no more than in the subject
of Architecture, remembering that my work in this Profession, from inspiration, from the
encouragement and advice of Your Enlightened Lordship, that in the Year 1801 took their
origin. I implore Your Lordship to receive my intentions kindly, my devotion and homage to
the highest authority.”
93 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, p. i.
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creation of the Duchy of Warsaw. For before these hopes found their specific reference point in the form of Napoleonic Poland, they were preceded by a vague conviction that the recovery of their eternal, age-old statehood is simply the destiny of the
Poles. The most significant expression of this idea was the construction of the Sybilla
Temple in Puławy94, completed in 1801, which was more than a modern museum
but rather, primarily, a monument to the past, intended to dispose Poles positively
for the future, and even – like the ancient Sibyl predicting the arrival of the saviour
of humanity – to promote the perspective of national salvation. The latter assumed
not so much regaining the statehood as such, but first and foremost, a return to the
former glory, requiring, however, much self-improvement work and correcting those
errors that contributed to the tragedy of the partitions. Being inspired with Sibylline
ideology of the Czartoryski Court at Puławy, Jan Paweł Woronicz thus referred to
the then standing of Poles in the poem Sybilla written around 1801:
And when your own homes also burn down in this storm,
Will a new Phoenix emerge from the ashes?
You wake up to things new each morn.
Did He cease to be your Lord and Father,
He, who is now touched by your implorations,
Seeing in you the descendants of the chosen: your ancestors?
For him, it is an equal effort, to create the world anew,
As to raise from the dead those whom he had extinguished.
Then, if you should join in a new covenant with Him,
If you deserve the resurrection of your fame,
Your tribe shall not be buried in the grave,
Troy fell so that Rome could be born.95

Sierakowski’s work on the treatise over the twelve years is poorly documented,
including the time spent on collecting materials, then writing subsequent chapters,
preparing and annotating the illustrations. Therefore, it is not known at what stage
of his progress Sierakowski was surprised by Prince Józef Poniatowski’s taking of
Kraków in 1809. It is worth noting, however, that the text of the treatise is to a large
extent a translation of the book by Francesco Milizia entitled Principj di architettura
civile from 1781, which Sierakowski himself did not advertise, citing the multiplicity
of sources he had used96, and which his contemporaries also probably did not pay
attention to – at least in the published statements about the Polish book at the time
(with the characteristic exception of Enrico Marconi, who must have known the
content of the Italian original rather well.97) Writing of the Architecture treatise was –
to a large extent – a translation, albeit supplemented in many places, or abbreviated,
94 T.S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner: architekt warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 1970,
p. 121.
95 [J.P. Woronicz], Sybilla: poema historyczne w czterech pieśniach, Lwów 1818, lines 541–552.
96 S. Sierakowski, Architektura, vol. 1, pp. v-vi.
97 H. Marconi, O porządkach architektonicznych, Warszawa 1828, p. 1 (footnote). The information
that “Sierakowski’s Architecture treatise [...] in part is a translation of a work written in Italian
language by Milizia” was also to be found in “the course on architecture”, which Feliks Pancer
taught at the Application Military School in Warsaw at the turn of 1828–1829. F. Kucharzewski,
Inżynier polski Feliks Pancer i jego prace, Warszawa 1900, p. 11. Perhaps Pancer drew attention
to this fact under the influence of Marconi.
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with the addition or removal of selected sentences, paragraphs and even entire subchapters, which for some reason or another Sierakowski considered either necessary
or unnecessary in a book intended for the Polish reader. Among the most important
parts of the text, the introduction (with the dedication) was completely original, as
well as a comprehensive section devoted to the calculation of construction costs and
the “supplement” to the part “On comfort”, in which Sierakowski included the basic
knowledge of rural architecture (to which Milizia, dealing with civil architecture as
proclaimed in his work’s title, did not pay much attention).98 Perhaps the decision
to translate was motivated by the desire to speed up the work on the book in the
making, which was extremely time-consuming. Sierakowski began to make efforts
to publish his opus only after the official annexation of Western Galicia (including
Kraków) to the Duchy, which took place at the beginning of 1810. On February 8
that year, he published a “prospectus” of his dissertation, trying to gather a group of
subscribers. He then gave them time to pay the appropriate fee by the end of June.99
On the other hand, the date of February 10, 1810 appears on a drawing for the design
of the monument to the Legions, on the basis of which the aforementioned engraving, closing the second and last volume of the treatise, was created.100 In turn, at the
beginning of June 1811, Sierakowski declared that he had all the illustrations ready,
with the exception of the drawing for the frontispiece, and the design for the monument to the Legions. At that time, “the edition could begin immediately, if it did not
seek the honour and ornament for its work, and in this newly elaborate lettering
according to Didot, this work he wished to print”.101 Apparently, it was his ambition
to use the same typeface in print (romain de l’empereur), which enjoyed the official
status in the French Empire.102 He thus demonstrated his pro-government identification as the author, and at the same time, gave the publication a particular eminence.
The politicization of the treatise on good architecture imbued this publishing
venture with a deeper social meaning and, at the same time, provided it with current significance, by introducing a new theme into public discourse. It must have
been very important to Sierakowski, who was thinking about the future readers
and recipients of his work. These would include, in addition to the educational
authorities, also “ordinary” people who did not pay particular attention to whether
they were building properly, but whether they were doing it fashionably (in the
case of wealthy investors) or cheaply (in the case of the thrifty or less affluent
ones). We also know from another source that Sierakowski was counting on the
publishing success, and he hoped it would bring him a significant improvement
in the material situation in which he found himself after the partitions, and which
only modestly changed for the better after the “resurrection” of the Polish state by
Napoleon (“content with my slim fortune, in which I remained, but in the hope of
98 The degree of dependence of Sierakowski’s treatise on Milizia’s book deserves a separate discussion. The topic has only been raised in: L. Olszowski, Księgozbiór ks. Sebastiana Sierakow
skiego SJ i jego „opus vitae”: „Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania”,
“Analecta Cracoviensia”, 43, 2011, pp. 329–340.
99 “Gazeta Krakowska”, 13 XII 1812, issue 100 (supplement), pp. 1218–1219. The prospectus itself
has not been found as yet.
100 Z. Michalczyk, Michał Stachowicz, vol. 2, pp. 116–117 (A 425/1–3).
101 “Gazeta Krakowska”, 11 IX 1811, issue 73, p. 891.
102 Zob. R. Jubert, Typography and graphic design: from Antiquity to the present, Paris 2006,
pp. 76–77.
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improving that fortune from the said work on architecture”).103 It was a substantial
financial investment, as the total cost of publication of the treatise was 4 thousand
ducats (“red zlotys”), or 12 thousand thalers, which was not the highest sum spent
for this kind of purpose during the period of the Duchy of Warsaw, but also by no
means was it meagre (the record-breaking expenses, amounting to between 17 and
17,5 thousand thalers, were incurred by Samuel Bogumił Linde during the publication of his multi-volume Słownik języka polskiego – the Dictionary of the Polish
language).104 If such an expense was to be paid back with a surplus, Sierakowski’s
work could not have been a low-cost issue. The author himself initially anticipated
the cost of 120 zlotys (6 ducats or 18 thalers) per one copy of the complete work,
but the Drukarnia Akademicka printing house in Kraków was to ultimately sell
the Architecture at 166 zlotys, and other booksellers, even as much as 200 zlotys. At
that time, this was a very high price to pay for a book.105 This fact made it impossible to reach a more democratized circle of individual merchants, thus contradicting the idea of disseminating the principles, which were available to the affluent
people anyway, as a result of their reading of foreign publications (and there was
no shortage of those in private libraries).106 Therefore, it can be assumed that the
basic expected buyers of Sierakowski’s work were to be educational institutions of
various levels, which, providing him with sales of his book, would also facilitate
the implementation of the postulate of widespread dissemination. Let us note that
the issue of “purchasing and inserting this work to the school libraries” was also
the subject of the correspondence between Sierakowski and Śniadecki, referring
to the Polish lands under the Russian rule. Śniadecki agreed with the author that
“knowledge of civil architecture should be included in the plan [...] of the scholarly
instructions”107, although he saw its place among optional subjects. On the other
hand, according to the idea presented in his treatise, Sierakowski could have hoped
that his book would be bought, for example, by wealthier landowners who – in
making themselves responsible for the social community – would make it available
to those who could not afford it (tenants or even peasants). The aforementioned
correspondence with Śniadecki clearly suggests that the author focused on wealthy
readers, including well-to-do students. The latter were, however, the most obvious
candidates for future construction investors. Taking into account the proportion of
costs to the originally assumed price (4000 to 6 ducats), the circulation of the treatise
must have been at least 700 copies. This put it on the average level of publishing
circulation at that time in Poland (which ranged between 500 and 1000 copies)108
and most definitely excluded the possibility of large-scale sales.
As we remember, the political nature of the treatise was not unrelated to its
scientific character, which emphasized the social significance of the subject being
103 Biblioteka Jagiellońska, rkps 3729, vol. 8, sheet 3–3v.
104 M. Ptaszyk, Słownik języka polskiego Samuela Bogumiła Lindego: szkice bibliologiczne, Toruń
2007, pp. 128–129.
105 Idem, Cena „Słownika języka polskiego” Samuela Bogumiła Lindego (Warszawa 1807–1814),
“Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne, Bibliologia”, 4, 2000,
issue 340, p. 241.
106 See: T. S. Jaroszewski, Architektura doby Oświecenia w Polsce: nurty i odmiany, Wrocław 1971,
pp. 30–33.
107 Śniadecki’s letter to Sierakowski of 5/17 I 1811, p. 376.
108 J. Kamionkowa, Życie literackie w Polsce w pierwszej połowie XIX wieku, Warszawa 1970, p. 238.
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discussed. What is more, the scientific stamp could encourage educational authorities to become more interested in the work. Therefore, it is not surprising that Sierakowski undertook efforts for his work to be recognized in the academic community,
particularly by the (then already Royal) Warsaw Society of Friends of Learning.
This “useful and expensive work on architecture” was meant to crown his “longstanding merits in the scientific works of our country”, for which the author was
distinguished with the title of the Society’s honorary member in 1815109, on behalf
of the Department of Sciences.110 Expressing his “warm wish to belong to this assembly”, Sierakowski received the recommendation of the educational activist and
dignitary (incidentally, a close collaborator of Stanisław Kostka Potocki) Wawrzyniec
Surowiecki, who in particular praised his “perseverance, with which among numerous difficulties and obstacles, he endeavoured to complete the aforementioned
work”.111 Surowiecki also mentioned “illustrious references” on the subject of the
treatise, which already appeared then in “foreign magazines”.112 Demonstrably, this
was important for the “friends of learning” and raised the rank of the work, which in
turn advanced the acceptance of Sierakowski’s candidacy. One such reviews appeared
in French in the Bibliographie étrangère (Journal général de la littérature étrangère)
and in the Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts in
1813, whereas its English version followed in The Philosophical Magazine and Journal
in 1814. However, these were not original texts, but – as was explicitly stated in the
latter journal – translations taken from the unspecified “periodical works [that were]
published in Poland”.113 It is impossible to dismiss the hypothesis that the authorship,
or at least the inspiration of these praiseworthy opinions, came from Sierakowski
himself. It was probably not an accidental that these notes included a relatively extensive passage devoted to Potocki, who “a short time previous to the last partition
of the kingdom […] had formed an architectural society, with the view of publishing
a Polish work on architecture”.114 Thanks to this, Sierakowski had the opportunity
to remember himself to Potocki, certainly not in a disinterested way, as the latter
since September 1814 was again in charge of public education on the territory of the
former Duchy of Warsaw115, which remained under the control of Tsar Alexander,
seeking the “resurrection” of the Kingdom at the Congress of Vienna. Sierakowski
then informed Potocki about the “recollection” of his “person” in the French and
English press, while emphasizing extensively that he was “the first in our country
to introduce the science of architecture, and for me the most beloved patron and
benefactor, to whom [...] I will remain grateful till my dying day”.116
109 “Roczniki Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 10, 1817, p. 447.
110 Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie / The Main Archive of Historical Records
in Warsaw [henceforth: AGAD], Akta Towarzystwa Królewskiego Warszawskiego Przyjaciół
Nauk / Records of the Royal Warsaw Society of the Friends of Learning [henceforth: TKWPN],
sign 17, Address of J. P. Woronicz of 4 XII 1814 on behalf of the Department of Sciences on the
candidates for the Society’s members, p. 128.
111 AGAD, TKWPN, sign 17, W. Surowiecki’s address of 2 XII 1814 regarding Sierakowski, p. 201.
112 AGAD, TKWPN, sign 17, Address of W. Surowiecki of 2 XII 1814, p. 201.
113 “The Philosophical Magazine and Journal”, 44, 1814, p. 65.
114 Ibidem, pp. 65–66. See also: “Journal général de la littérature étrangère”, 8, 1813, pp. 231–232;
“Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts”, 6, 1813, pp. 400–401.
115 A. Winiarz, Szkolnictwo Księstwa Warszawskiego, p. 32.
116 AGAD, Archiwum Publiczne Potockich / The Potocki Public Archive [henceforth: APP], sign
271, Sierakowski’s letter to Potocki of 13 XI 1814, p. 12.
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Sierakowski’s book also received two domestic reviews. The first one came from
Śniadecki117, with whom, as we know, Sierakowski was in perpetual contact, and who
had promised to help him in the dissemination of the treatise. The author of the second
one was Michał Kado118, a military engineer and a former professor of architecture in
Vilnius, who took the chair of architecture at the newly founded University of Warsaw
several years after.119 Also, they were both members of the Royal Society of Warsaw
Friends of Sciences. They had some substantive comments on the content, but other
than that they spoke in superlatives about the very fact of publishing this work, which
Śniadecki found “respectable”120, and Kado, a professional designer, believed to be
“highly recommendable and [...] useful”. The latter added that the work could be considered “a worthy ornament of every public and private library”121, which remained
exactly in accord with the author’s ambitions. Significantly, however, what deserved
a particular distinction was the example which Sierakowski gave, in their opinion, to
“scholarly and wealthy Poles, how to improve themselves in learning, and by using their
wealth, to declare fruits of their work to the citizens, and win the gratitude of modern
times and lasting fame in posterity.” For it was, as Śniadecki noted, a work “as to the
expenditure of printing and etching very expensive”.122 Kado was even more direct in
his critical assessment of “wealthy citizens of our country”, who – as he wrote – “have
so far given little similar example of sacrifice for the public good, of the part protected
from unnecessary expenses.” He even added that “we do not have the same national
spirit that would endeavour to help and support talent”, so typical of England, in
which “the desire for the fame of their own nation contributes greatly to the growth
of science, skills, fine arts, industry, and all kinds of handicraft”. At the same time,
he noted that similar publishing projects in France and Germany were “more so the
subject of trading”, which had nothing to do with Sierakowski’s work. In his belief,
“the more praiseworthy our author is, as it was not for any commercial speculation,
but in the pure view of becoming useful to his countrymen, that he devoted much
time, effort and hard work, and for this reason only, as to gain this tender reward for
the virtuous soul, admitting that he served his country well [original emphasis – these
last words were most probably a quote, the source of which, however, has not been
given – M. G.-K.]”.123 Sierakowski’s book was thus presented in these reviews as an
expression of an ideal, which the author himself had explained within the preface
to the treatise. That is, the responsibility of the higher strata towards the rest of the
society, and the use of surplus income in such a way as to serve the general public.
This apparent selflessness of the author ennobled the subject itself, and at the same
time, the very idea of the publication, seen in terms of grand and noble civic merit
of the gentleman. It was also precisely the way to – somewhat obviously – encourage
117 J. Śniadecki, Architektura obeymująca wszelki gatunek murowania i budowania przez X. Sebastyana Hrabię Sierakowskiego i t.d., “Dziennik Wileński”, 1, 1815, issue 1, pp. 90–99; issue 2,
pp. 182–196.
118 M. Kado, Architektura obeymująca wszelki gatunek murowania i budowania przez X. Sebastya
na Hr. Sierakowskiego, “Pamiętnik Warszawski”, 3, 1815, November, pp. 364–384; December,
pp. 510–536.
119 See: J. Samujłło, Kado (Cadeau, Kadau) Michał (1765–1824), in: Polski Słownik Biograficzny,
vol. 11, Wrocław 1964, pp. 408–409.
120 J. Śniadecki, Architektura obeymująca, issue 2, p. 195.
121 M. Kado, Architektura obeymująca, December, p. 535.
122 J. Śniadecki, Architektura obeymująca, issue 2, p. 195.
123 M. Kado, Architektura obeymująca, December, pp. 535–536.
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people to buy the treatise. The acquisition of this book was, however, the highest
proof of recognition for Sierakowski’s efforts, confirming the value and importance
of altruistic activities on the part of “scholarly and wealthy Poles”. It is not known
whether Sierakowski had any influence on the content of these reviews, but the fact is
that he had a tendency to posture as an altruist, counting the “expensive” publication of
Architecture treatise amongst his greatest contributions to society. It was not only meant
to give him the right to apply for membership in the Royal Warsaw Society of Friends
of Sciences (as we remember, he obtained that thanks to his “useful and expensive
work”), but also to recommend his own brother (as if in substitution for himself: “the
price of hardships, costs and work I thereby transfer all that to my brother Kajetan”)
to the high position of a senator of the Kingdom of Poland, “resurrected” in 1815.124
The aura of magnanimity and exceptional significance, that Sierakowski tried to
evoke around his publishing venture, ultimately did not prove very effective. Sierakowski’s treatise did not meet with the kind of interest that the author expected. So
much that, in another publication on architecture in 1817, he referred to his “work
on Architecture, known to only very few, issued several years earlier”.125 One year
before, he had written to his former “patron and benefactor”, count Potocki, who
although no longer the head of the government in the Kingdom of Poland, still held
the position of Minister of the Enlightenment, which remained crucial for Sierakowski. Trying to find a logical explanation, “whether it is the scarcity of money,
or shortage of amateurs, or maybe both of these reasons” were responsible for the
inability to “get rid of my architectural work”, he complained that he had so far only
managed to sell “just over 40” copies, and the remaining ones have been lying idle in
his “warehouse” for some years. Observing, however, that “libraries of departmental
schools, and other significant ones, have their own funds”, he hoped to use Potocki’s
well-known propensity towards architecture, and dared to propose to the minister
that “the highest authority over the education might direct them to commission and
purchase this work”. In this way, “perhaps for them [i.e. these schools], it might be
profitable, and the spreading of the learning would be facilitated more swiftly”.126
The cited letter quite unequivocally suggests that Sierakowski had not approached
Potocki before in this matter. Perhaps initially he had hoped that his treatise would
attract the attention of educational authorities without any special efforts on the
part of the author. However, he was forced to change his tactics, having met with
the lack of interest in his ground breaking and very expensive publication, which he
found difficult to accept. Despite these efforts, Potocki probably did not intervene
in the matter, because a few years later Sierakowski in his testament ordered the
distribution of the remaining copies of his Architecture treatise, one each, between
a dozen or so middle schools in the Kingdom of Poland and the Free City of Kraków
(whatever was left, probably for lack of a better idea of how to employ them, would
become the property of the Archconfraternity of Mercy).127
124 Biblioteka X X Czartoryskich, Sierakowski’s letter to Adam Jerzy Czartoryski of 15 X 1815, sign
5466 IV, p. 345.
125 [S. Sierakowski], Rzecz o łatwym i niekosztownym sposobie murowania w Krakowie domów
na przedmieściach, Kraków 1817, p. 8.
126 AGAD, APP, sign. 271, Sierakowski’s letter to Stanisław Kostka Potocki of 9 VI 1816, p. 118.
127 Archives of the Cathedral Chapter in Krakow, Personal files: Sierakowski Sebastian, document
No. 16. My wife, Weronika Rostworowska-Kenigowa, MA (Wawel Royal Castle), who studied
Sierakowski’s activity in the cathedral, drew my attention to this entry, for which I am grateful.
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Before we analyse the reasons for Sierakowski’s failure, it is worth noting that
he was not the only one to undertake the dissemination of knowledge about classical beauty in the field of building during the period of the Duchy of Warsaw.
Christian Piotr Aigner also distinguished himself in the same field. His first publications, which were still issued in the pre-partition period: Nowa Cegielnia (New
Brickyard, Łowicz 1788) and Budownictwo wiejskie z cegły glino-suszonej (Rural
construction made of clay-dried brick, Warsaw 1791), concerned the principles of
simple masonry for the needs of farm buildings and peasants’ dwellings. Only the
“resurrection” of the Polish state in the form of the Duchy of Warsaw directed his
popularizing ambitions towards architecture as a fine art, which he indulged in as
a newly elected – as of 1807 – member of the Royal Society of Warsaw Friends of
Sciences.128 His first published text was based on a paper he delivered to the Society
in 1808, which concerned the ancient Slavic architecture. In it, Aigner argued that
“our ancestors were not lagging behind in the art of the builder”, citing examples of
not only timber buildings, but also stone ones, originating in the ancient times. He
also emphasized that “if anyone, seasoned in Greek and Roman treasures, accuses
them of lack of taste”, he should “examine the hard climate, the multitude of enemies, and a thousand other circumstances” that somehow justified and explained
the simplicity characteristic of the buildings in this part of Europe at that time.129
This belief stemmed from the initial assumption that the architectural “treasures”
were the natural product of “expanding the borders of the state”, of “educating
the people”, and of “multiplying the riches and prosperity by trade and spoils”.130
So while in the Slavonic times, the lack of classical “treasures” should not surprise anyone, in the era of national “resurrection” their widespread dissemination was most desirable. Aigner’s unpublished book O architekturze u starożytnych
[On Architecture of the Ancients] was meant to serve that purpose, and it dealt
with purely historical issues in terms of “applying them, which in our country can
be of use and service to the convenience of farmhouses, decorations of houses
of religion, and of governmental buildings”.131 The aforementioned treatise on
Slavonic architecture also resulted from this work, however, Aigner presented its
main assumptions in his next essay: O guście w ogólności, a w szczególności w architekturze [On tastes in general, and especially in architecture]. Having presented
it at the Royal Warsaw Society of Friends of Sciences meeting in April 1812, Aigner
managed to publish that work in instalments, over the next month, in the next
consecutive issues of Gazeta Warszawska132, as well as independently in the form
of a booklet (the essay only appeared in the Society’s “Rocznik” [Annals] in 1816
because in 1813–1815 the Society suspended the publication of its periodical in
view of the difficult political period).133 Therefore, Aigner must have been very
keen on quickly reaching a wide audience with his arguments, constituting the
128 A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800–1832, book 2, vol. 1, Warszawa
1901, pp. 48, 50.
129 P. Aigner, Rozprawa o świątyniach u starożytnych i o słowiańskich, “Rocznik Towarzystwa
Warszawskiego Przyjaciół Nauk”, 7, 1811, pp. 310–311.
130 Ibidem, p. 298.
131 “Gazeta Warszawska”, 2 V 1812, issue 35, p. 609.
132 “Gazeta Warszawska”, 5 V 1812, issue 36, pp. 627–630; 9 V 1812, issue 37, pp. 647–651; 12 V 1812,
issue 38, pp. 671–674.
133 “Rocznik Towarzystwa Warszawskiego Królewskiego Przyjaciół Nauk”, 9, 1816, pp. 429–458.
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introduction134 to the planned comprehensive publication, which was also to be
accompanied by a dictionary of architectural terms.135 It can not be ruled out that
he was additionally motivated by the knowledge about the expected publication of
Sierakowski’s treatise, who announced already in June that he had completed his
work on this “opus on architecture”, which was competitive in relation to Aigner’s.136
In his essay, Aigner put forth the thesis of “shaping taste” as “the great need of the
nation”, based on the assumption that “reason and morality are [...] the first qualities and needs of a man who wants to rise up himself, and to elevate his nation”,
although “this elevation will only be completed with taste, which improves both
the mind and the morality, and which spills pleasure and sweetness onto actions
and over all life; in a word, it makes the mind tender to both good and bad”.137 Referring to the importance of taste in architecture, he emphasised “every influence”
of the latter “upon the education of people and their social improvement”. For in
his opinion, refined (that is, tasteful) architecture was to “arouse all pleasant and
beneficial impressions, show order, serve for comfort and various needs towards
good living, as well as the magnitude and indispensable gravity of the ruler”.138 He
recalled the example of ancient Athens, known from the description of Pausanius,
claiming that “he would seem to have very little knowledge of human nature, who
would not be able to understand how much influence such views have on the human minds”. At the same time, however, he emphasized that it would not be enough
to move “from primitive huts to opulent edifices” in order to transform “savage”
people into “the most socially improved ones”. It was necessary to first give them
adequate intellectual preparation, and thus, in his opinion, a necessity arose for
architectural education in “the upbringing of enlightened and polished people of
taste” out of which the ideal society would be composed.139 Similarly to Sierakowski,
Aigner emphasized the close correlation between good architecture and flourishing
periods in history, pointing out that “whenever in some nation excellent fine arts
raised to a certain splendour, they immediately [i.e. these nations] stood in the
highest glory of good taste, magnificence, and power”.140 It is worth noting here
that Aigner’s book was not meant to be exclusively devoted to higher architecture,
but also to rural architecture, guided – just like in Sierakowski’s treatise – by one
and the same classical paradigm.141
As already mentioned before, Aigner’s work on the principles of classical architecture has never been published, and the fragment thereof, being an essay on
taste, “remained, it seems, without resound”, to quote Tadeusz Stefan Jaroszewski.142
134 The report on the work of the Faculty of Skills of the Society of Friends of Learning in 1813,
reads: ‘In 1812, Col. Aigner read a beautiful treatise on architecture and artistry, which is to
serve as the beginning [my emphasis – M.G.-K.] of an extensive work to be given to print
from this our colleague.” AGAD, TKWPN, sign 28a, p. 22.
135 “Gazeta Warszawska”, 5 V 1812, issue 36, p. 627.
136 “Gazeta Warszawska”, 23 VI 1812, issue 50 (supplement), p. 884.
137 P. Aigner, Rozprawa o guście w ogólności, a w szczególności w architekturze, Warszawa 1812,
p. 14.
138 Ibidem, p. 18.
139 Ibidem, pp. 18–19.
140 Ibidem, p. 19.
141 Zagajenie posiedzenia publicznego […] dnia 30 kwietnia 1812 roku przez Stanisława Staszica,
“Roczniki Towarzystwa Królewskiego Przyjaciół Nauk”, vol. 9, 1816, p. 424.
142 T. S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner, p. 300.
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Aigner’s popularizing effort thus shared the fate of Sierakowski’s unsuccessful initiative. When trying to explain the causes for this situation, we might of course
raise the question of the political transformation of the Duchy of Warsaw into the
Kingdom of Poland, and the economic crisis of the Russian occupation as a result
of the defeat of the Moscow campaign. It does not seem, however, that these factors were particularly important, since the problem with the treatise sales did not
end with the calming of the situation after 1815. Unequivocally binding the treatise
with the glorification of the Napoleonic system should also not be a problem in
the face of its collapse, since almost all the elite of the Kingdom had similar “sins”
on their conscience, and the general political meaning of the introduction – the
link between good architecture and good governance – was universal in its character. Anyway, Sierakowski’s efforts to disseminate his book in Russia just before
the outbreak of the war with Napoleon constitute another convincing argument
for these being merely secondary issues. In this situation, it would be more reasonable to consider whether the idea of bringing elite principles of classicism to
the level of universally available idiom – and what is more, one commonly used
in construction – was not doomed to failure in the realities of the Polish society,
in the process of democratization, first within the Duchy, and then within the
Kingdom. In a situation where – as Sierakowski himself pointed out – the tradition of masonry was poorly developed in this area, the principles of classical
beauty could be regarded as unnecessary excess, perhaps even troublesome and
obstructing construction development. Having said that, Sierakowski admitted
that his book was meant to fill the gap in the public discourse on construction to
date, in which the most important item (among a few others) was Świtkowski’s
book about the simple rules of bricklaying. However, it soon turned out that the
said textbook – dating back exactly thirty years earlier – and also motivated by the
idea of national revival (however, that previous case resulted not from the reaction
to the state’s collapse, but because fear of such eventuality), took up the subject
which was still the basic and urgent problem in the field of building in the Polish
lands. The popularity of Durand’s arguments among Polish theoreticians of architecture, pushing the problems of classical beauty to the margins of the construction
practice, which was attributable to this period (especially after 1815)143, resulted
precisely from this state of affairs. Even the system of higher architectural education, postulated by Sierakowski (“public school of architecture”) and introduced
in the Kingdom as part of studies at the Faculty of Fine Sciences and Arts of the
newly created University of Warsaw (established in 1816), also shared Durand’s
way of thinking. The government authorities criticized Aigner’s artistically rather
than technically oriented program of study, arguing that “it would be more fit in
our country to first train people as builders [and only later, as architects-artists],
because such are missing”.144 From this point of view, the practical usefulness of
Sierakowski’s treatise could have been primarily based on the application of Polishlanguage construction nomenclature proposed by him145, because otherwise it did
143 On this topic, see: A. Rottermund, Jean-Nicolas-Louis Durand, pp. 64–97.
144 Quoted in: R. Gerber (ed.), Księga Protokołów Rady Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego
1817–1819, Warszawa 1958, p. 24; see also: K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne na
przełomie XVIII i XIX wieku (1764–1831), Warszawa 1971, p. 172.
145 See for example: M. Rouget, Nauka budownictwa praktycznego, czyli podręcznik dla budujących,
[Warszawa] 1827, p. ix.
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not bring much novelty to the rural architecture as such. It is worth noting at this
point that Stanisław Kostka Potocki himself, after 1815, also intended to publish
a book explaining good principles of the art of the builder, the subject of which
would concern only the “rural” architecture. As he wrote in the preserved draft
of the initial part thereof, only “if such work is found useful by the audience, only
if it is to their taste, will this encourage me to proceed to undertake the second
part, that is, concerning higher architecture”.146 Perhaps it was the belief in the
separation of these two areas, and the need to gradually learn about them, and
therefore the reluctance to combine them in one publication, that was responsible
for the lack of Potocki’s visible activities aimed at furthering the dissemination of
Sierakowski’s treatise. Nonetheless, if Potocki considered Architecture treatise to be
a work as “useful” as the author himself saw it to be, then he probably would not
have thought of the need to write another book on the subject of rural architecture,
already discussed by Sierakowski.
The fact that the so-called higher architecture was not the subject of universal
education and extensive public discourse at the time does not mean that no buildings were then erected, whose form would be an expression of classical beauty. On
the contrary, the years of the constitutional Kingdom of Poland marked the peak
period in the development of monumental classicism, referring directly to the
patterns of Antiquity, as well as to their modern interpretations in the manner of,
for example, Andrea Palladio. The problem, however, was that such projects were
primarily related to public buildings or exclusive residences of the elites, and had
nothing to do with the idea of universal architectural education. Classicism was
treated in such cases as a tool of prestige and an attribute of exaltation, which is
why it did not require textbooks that would disseminate its principles. However, the
images of these extraordinary buildings in themselves were the subject of popularization, enjoying the support of the Kingdom’s government and subsidized by the
ruler himself 147 Zbiór celniejszych gmachów miasta stołecznego Warszawy [Selection
of finest buildings in the capital city of Warsaw] by Leonard Schmidtner, dating
to 1823–1825, was supposed to demonstrate how far the “public buildings erected
during the reign of his Brightest Majesty Alexander the First, Emperor of All Rus
and the Polish King [...] deserve special attention”.148 This three-volume album set
the standard for monumental architecture, which corresponded to the ambitions
of the authorities, not only of the Kingdom, but also of the Free City of Kraków,
where they wanted to “use that architectural taste in order to shape the buildings that
would be built at the commission of the Free City of Kraków in the future”.149 The
government of the Kingdom also patronized rather niche publications, namely the
books of patterns of ecclesiastical architecture by Aigner and by Hilary Szpilowski,
presenting alternative classical – and in the latter case, not only classical – designs
146 AGAD, APP, sign 243, S. K. Potocki, “Ziemiańska, czyli wiejska architektura”, p. 135, quoted in
extenso in: J. Polanowska, Stanisław Kostka Potocki, p. 348.
147 AGAD, sign 13, Protokoły Rady Administracyjnej Królestwa Polskiego [Protocols of the Administrative Council of Polish Kingdom], protocol of 12 VIII 1823, p. 207.
148 L. Schmidtner (ed.), Zbiór celnieyszych gmachów miasta stołecznego Warszawy, vol. 3, Warszawa
1824, unpaged (foreword).
149 Letter of the Senate of the Free City of Krakow to the Department of Internal Affairs and Police
of 30 IX 1825. Quoted in: M. Borowiejska-Birkenmajerowa, J. Demel, Działalność urbanistyczna
i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815–1846, Warszawa 1963, p. 96.
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for parish churches throughout the Kingdom, whose construction was subject to
state control.150 The first textbook promoting the “higher” architectural principles
in the Kingdom of Poland – O porządkach architektonicznych [On architectural
orders] authored by the aforementioned Henryk Marconi – was not published until
1828, and did not reveal any aspirations to be disseminated in a broader society at
a large scale, as it was a specialist publication. It was meant to serve “young people
who devote themselves to building”, that is to say, future professional builders, who
were studying at the university.151
In conclusion, Sebastian Sierakowski published his unprecedented Polishlanguage textbook of architectural knowledge for a specific society, at a particular
historical moment, in which universal and comprehensive knowledge of classical
architectural principles was – in his opinion – absolutely necessary and useful
for the society in question. The “resurrection” of the Polish state in the form of
the Duchy of Warsaw, which was not limited to restoring Poles to their eternal
statehood, but also resulted in a far-reaching reform of the pre-partition internal
relations, was meant to particularly motivate the undertaking of the reform of
public architecture on the grounds of improving the quality of social life. Even if
the Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania [Architecture covering all kinds of bricklaying and building] has not attracted wide public
attention, and even if its content was not entirely original (from today’s point of
view, one might even accuse Sierakowski of plagiarism), nevertheless the publication of the treatise should be considered an important event in the history of
Polish architectural thought, and not only because of its unprecedented volume
and multithreaded content. Setting itself with the task of making the elite idiom
into a universal good, Sierakowski’s treatise had the ambition to adapt the social
range of architectural knowledge to the changing realities, shaped by the political
situation in Napoleonic Poland.

•

150 On this subject: A. Majdowski, Ze studiów nad architekturą sakralną w Królestwie Polskim,
Warszawa 1994, pp. 83–85; see also: R. Mączyński, Wzorniki architektoniczne doby klasycyzmu.
Rozważania nad prospektywnym charakterem proponowanych rozwiązań, “Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej”, 62, 2014, issue 4, pp. 517–524.
151 H. Marconi, O porządkach, p. ii.
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„Myśl artystyczna”,
która przeniknęła do „knajp”.
Wnętrza restauracyjne w Starym
Teatrze w Krakowie projektu artystów
związanych z Towarzystwem
Polska Sztuka Stosowana *

modus
prace z historii sztuki
art history journal
  xviii, 2018

For English – see p. 137

W roku 1906 władze Krakowa zdecydowały się powierzyć zaprojektowanie wnętrz Agata Wójcik
restauracji w świeżo wyremontowanym Starym Teatrze twórcom związanym
z Towarzystwem Polska Sztuka Stosowana (TPSS). Gest ten był wyczekiwany ze
strony artystów i miłośników polskiej sztuki stosowanej. Pozwolił on na zaprezentowanie umiejętności i nowego spojrzenia na sposób projektowania wnętrz
i mebli oraz otworzył przed twórcami związanymi z TPSS drogę do dalszych
zleceń. Niestety wnętrza restauracyjne nie zachowały się. Liczne przebudowy
gmachu, przywrócenie mu funkcji teatru, a także brak zrozumienia dla sztuki
stosowanej początku XX wieku doprowadził do ich bezpowrotnego zniszczenia.
Poza opisami zamieszczonymi w prasie i fotografiami, jedyną pamiątką jest fotel
projektu Ludwika Wojtyczki przechowywany w Muzeum Mazowieckim w Płoc
ku. Dlatego celem niniejszego tekstu jest odtworzenie wyglądu poszczególnych
pomieszczeń, wskazanie, jakie rozwiązania formalne proponowali projektanci,
oraz umieszczenie wnętrz Starego Teatru na tle projektowania tego typu lokali
w Polsce i w Europie.
Jednym z założeń Towarzystwa było wspieranie produkcji i sprzedaży polskiej sztuki stosowanej. W celu realizacji tego postulatu Towarzystwo starało się
nawiązać współpracę z zakładami produkującymi meble i kilimy, z drukarniami
itp. Współpraca ta polegała na ogłaszaniu za pośrednictwem TPSS konkursów,
dostarczaniu im wzorów lub zatrudnieniu artysty w charakterze kierownika artystycznego. TPSS próbowało także zdobyć zlecenia instytucji publicznych i osób
prywatnych na projekty architektoniczne, wyposażenia wnętrz czy druków. Aby
pozyskać projekty mebli i wnętrz Towarzystwo zorganizowało kilka konkursów, ich
wyniki prezentowano szerszej publiczności na wystawach. Napływające w pierwszych latach działalności zlecenia nie satysfakcjonowały jednak członków, którzy
*

Artykuł powstał w ramach projektu badawczego „Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo
Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo”, finansowanego przez Narodowe
Centrum Nauki (2015/17/D/HS2/01215).

artykuły

123

czekali na większe i bardziej prestiżowe zamówienie z dziedziny architektury wnętrz.
W sprawozdaniu Towarzystwa za rok 1904 apelowano: „Niech się znajdzie wreszcie
ktoś, co nie żałując pieniędzy, da możliwość Towarzystwu lub poszczególnemu
zdolnemu artyście urządzić dla siebie cały dom, od zewnętrznej architektury do
najdrobniejszych przedmiotów użytku, a jedna taka praca szczęśliwie przeprowadzona, utoruje drogę innym”1.
Na początku grudnia 1905 roku władze miasta Krakowa miały możliwość zobaczenia przebudowanego według projektu Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka
Mączyńskiego gmachu Starego Teatru, który miał mieścić sale koncertowe i restauracyjne. Prezydent Juliusz Leo i Rada Miasta uchwalili, aby na urządzenie
wnętrz restauracyjnych przeznaczyć 60 000 koron. W związku z tym 6 grudnia
na łamach „Czasu” opublikowano anonimowy tekst, którego autor bez wątpienia
był związany z TPSS. Apelowano w nim, że „zdobienie i meblowanie sal w utartym
rodzaju, np. secesji wiedeńskiej […] nie odpowiadałoby poziomowi kulturalnemu
naszego miasta i wymaganiom artystycznym publiczności”. Podkreślano, że taka
pokaźna suma powinna trafić do przedstawicieli przemysłu krajowego, a po projekty
wnętrz należy zwrócić się do artystów krakowskich, najlepiej wprost do Towarzystwa2. 8 grudnia „Czas” donosił, że władze miasta przeznaczyły na umeblowanie
restauracji 45 000 koron i 20 000 koron na „sprawienie inwentarza”, sprzęty mają
wykonać firmy krajowe3. Cztery dni później pisano, że władze zwróciły się do TPSS
z prośbą o wykonanie projektów wnętrz, a artyści już rozpoczęli prace4. W pierwszych dniach stycznia 1906 roku „Czas” informował, że projekty zostały wyłonione
w trakcie wewnętrznego konkursu TPSS, a następnie zostały zaakceptowane przez
komisję, w skład której wchodził między innymi Juliusz Leon, wiceprezydent Józef
Sare, dr Józef Muczkowski. Z artykułu możemy się dowiedzieć również o pierwszych
zamierzeniach artystów. Zaprojektowanie wyposażenia większej sali powierzono
Trojanowskiemu. Artysta zamierzał przygotować ją w tonie jasnoszarym i ciemnoczerwonym. „W wnętrzu głównej ściany stanie wielki kredens z drzewa gruszkowego,
zabajcowany na jasno-szaro, z niektórymi częściami z mahoniu i kolumienkami
czerwonymi z drewna palisandrowego. Okucia kredensu będą polerowane, oszklenie ujęte w mahoniowe ramki. Przed kredensem urządzenie bufetowe, rodzaj
stołu jasno-szarego, równie, jak stoliki restauracyjne, krzesła i półokrągłe foteliki,
pokryte materią w kolorze zbliżonym do mahoniu. Nad boazerią będzie biegł ornamentacyjny fryz z motywów ludowych”. Salę mniejszą na parterze zaaranżował
Wojtyczko, o jej projekcie pisano: „ściany będą szare, gładkie, zamiast boazerii, jasne
kilimy. W projekcie zwraca uwagę – obok oryginalnych ornamentów – zwłaszcza
wybornie pomyślana szafka z zegarem, która przykryje kaloryfer, fornirowana
drzewem cisowym w naturalnym kolorze, równie, jak półokrągła kanapa i obramienie drzwi”. Salę bufetową na piętrze zaprojektował Czajkowski jej „ściany mają
być szaro-niebieskie; u góry fryz: pawie na tle stylizowanych liści jesiennych. Meble
żółte, jesionowe: wielki bufet z granatowymi filarkami, dwie szafki oszklone na
srebra, stoliki, fotele i krzesła, o tak miłym wybitnie «dworkowym» charakterze,
który artysta wyzyskał”. Na pierwszym piętrze znajdował się także jeden gabinet
1
2
3
4
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restauracyjny zaprojektowany przez Dąbrowę-Dąbrowskiego, jak pisano „utrzymany w kolorze szarym i czerwonym, fryz złoty i czerwony, meble emaliowane
na czerwono, jako portiery, kilimy”. Na drugim piętrze umieszczono trzy gabinety.
Dwa z nich projektował Czajkowski, pierwszy miał być „malowany w tonie złoto-żółtym, fryz figuralny, odtwarzający z humorem szereg scen z wielkomiejskiej
restauracji”, a drugi utrzymany „w tonach żółtych i różowych będzie miał fryz
z oryginalnie pomyślanym ornamentem z czarnych kotów”. Trzeci gabinet miał
zaprojektować Dąbrowa „w kolorze żółtym i białym z meblami, emaliowanymi
na biało”. Artyści z kręgu TPSS zostali zaangażowani do zaprojektowania kilku
elementów dopełniających wystrój wnętrz autorstwa Stryjeńskiego i Mączyńskiego.
Czajkowski lub Uziembło mieli wykonać zasłonę na tylną ścianą estrady, „byłaby
to draperia jedwabna srebrno niebieska, szyta złotem i białemi perłami”. Jednakże
jej wykonanie uzależniono od możliwości finansowych magistratu i odkładano
na czas późniejszy5. Wykonanie polichromii w salonie dla pań, palarni dla panów,
foyer i sali mniejszej powierzono Dąbrowie6. 10 stycznia władze miasta podpisały
z artystami – Czajkowskim, Dąbrową, Trojanowskim i Wojtyczką – umowę, kierownictwo nad przebiegiem prac objął Jerzy Warchałowski7.
Artyści, projektując wystrój wnętrz, musieli zmierzyć się z przestrzenią, która
w pewnym stopniu została już zaaranżowana przez architektów. W sali bufetowej
znajdowała się belka sufitowa, we wszystkich pomieszczeniach parteru spotkali boazerie z lustrami i drewniane odrzwia8. Większa sala restauracyjna (il. 1–2), projektu
Trojanowskiego, mieściła się w pomieszczeniu na parterze, którego okna wychodziły
na ulicę Jagiellońską. Z tego względu pomieszczenie było niezbyt jasne. Dodatkową
przeszkodą dla projektanta były elementy architektoniczne i dekoracyjne, które
zastał na miejscu. Przestrzeń sali była podzielona filarami, w głębi znajdowała się
nisza, a dolna część ścian pokryta została boazerią. W niszy Trojanowski umieścił
kredens, oddzielił go od przestrzeni sali bufetem. Salę wypełniły symetrycznie
ustawione stoły, przy każdym mogło zasiąść sześć osób. Część stołów, dla zwiększenia ilości gości restauracji, została umieszczona blisko ścian, gdzie można było
5
6
7
8
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1. Edward Trojanowski,
większa sala restauracyjna
w Starym Teatrze w Krakowie, zdj. ze zbiorów Gabinetu Rycin Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
2. Edward Trojanowski,
większa sala restauracyjna
w Starym Teatrze w Krakowie, zdj. ze zbiorów Gabinetu Rycin Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.

Ze sztuk plastycznych, „Czas”, 1906, nr 7, s. 3; Dekoracya sal starego teatru, „Nowa Reforma”,
1906, nr 10, s. 3.
F. Mączyński, T. Stryjeński, Stary Teatr, „Architekt”, 1907, nr 9–10, s. 35.
Stary Teatr, „Czas”, 1906, nr 217, s. 1.
J. Warchałowski, Współpracownictwo w architekturze, „Architekt”, 1907, nr 9–10, s. 46.
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3. Ludwik Wojtyczko,
mniejsza sala restauracyjna
w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
4. Ludwik Wojtyczko,
mniejsza sala restauracyjna
w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
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siedzieć na ławkach. W pobliżu ścian rozstawiono mniejsze stoliki dla dwóch osób.
Trojanowski do wnętrz zaprojektował kredens, dwa typy stołów, dwa rodzaje krzeseł, ławki. Meble zostały wykonane z drewna dębowego bejcowanego na naturalny odcień, detale kredensu i bufetu zostały wykonane z mahoniu. Nie wszystkie
meble możemy równie dobrze poznać, korzystając z zachowanych fotografii. Na
zdjęciach widoczna jest tylko górna część kredensu. Pod blatem umieszczono dwie
szuflady, nastawa została podzielona na trzy kondygnacje (trzy arkady), następnie
trzy szafki zamykane drzwiczkami, z czego boczne były przeszklone, szafki zostały
oddzielone od siebie kolumnami, w zwieńczeniu projektant umieścił trzy łukowate
przeszklenia. Już w tym meblu – jego dekoracjach i elementach – możemy zauważyć
dwa źródła inspiracji Trojanowskiego. Były nimi ludowe rzemiosło i architektura,
a także meblarstwo epoki biedermeieru. Do rodzimej architektury drewnianej nawiązują arkady, z ornamentyki ludowej (np. dekoracji na malowanych skrzyniach)
wywodzą się okucia na środkowych drzwiczkach nastawy, którym nadano kształt
stylizowanych gałązek, podobne konotacje ma zakończenie szczytu w formie zaokrąglonych ząbków. Natomiast z biedermeierem wiążą się kolumny, szprosy dzielące
przeszklenia, jak również zestawienie dwóch kolorów drewna (dąb – mahoń). Do
kredensu nawiązuje bufet, w nim także Trojanowski zestawił dwa gatunki drewna
i zastosował kolumny, można dostrzec także kolejne ornamenty wywodzące się ze
sztuki ludowej – gwiazdki i fryzy z liniami falistymi. Większe stoły na fotografiach
są zakryte obrusami, dlatego możemy jedynie podejrzewać, że zostały zaprojektowane podobnie jak mniejsze stoły, które mają bardzo prostą konstrukcję, są prawie
zupełnie pozbawione ornamentów. Niewiele można powiedzieć też o ustawionych
pod ścianami ławeczkach, które zapewne nawiązywały kształtem do zaprojektowanych w dwóch typach krzeseł – uproszczonej, a także z poręczami i wyściełanym
siedziskiem. Obydwa są wzorowane na typie biedermeierowskiego krzesła typu
hamburka o konstrukcji stojakowej, z ażurowym zapleckiem, z wygiętą do tyłu
listwą wieńczącą oparcie i również zakrzywionymi do przodu listwami poręczy.
Trojanowski zrezygnował jedynie z szablasto wygiętych nóg na korzyść prostych.
Również i w tym meblu pojawiają się motywy ludowe – poprzeczki zaplecka zdobione są symetrycznym motywem stylizowanych gałązek, który pojawił się już
w kredensie, a oskrzynienie krzeseł zakończone jest linią falistą przypominającą
fartuszki podwieszone pod oskrzynieniem skrzyń ludowych. Wyściełane siedziska
krzeseł i ławek, którym nadano barwę ciemnoczerwoną, nawiązywały do koloru
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mahoniu. Natomiast boazeria została pomalowana na kolor zielonkawo-niebieski,
nad nią na białych ścianach umieszczono fryz ornamentalny inspirowany brzękadłami przypinanymi do pasów krakowskich, a utrzymany w kolorystyce niebieskiej
i złotej. Salę oświetlały kinkiety, a także ciekawe żyrandole elektryczne, zawieszone na łańcuszkach, wykonane z ciętej w ażurowe wzory blachy, z odsłoniętymi
żarówkami. Na współczesnych ta aranżacja robiła wrażenie spokojnej i poważnej,
kontrastującej z innymi salami9.
Z sali projektu Trojanowskiego przechodziło się do mniejszej sali restauracyjnej
projektu Wojtyczki (il. 3–5). Także ten artysta musiał poradzić sobie z zaaranżowaniem niewielkiej przestrzeni, niezbyt dobrze oświetlonej. Wojtyczko starał się
maksymalnie wykorzystać przestrzeń, dlatego ustawił stoły wzdłuż ścian, zaprojektował także narożną kanapę o bardzo prostej formie. Artysta wyszedł obronną
ręką z kolejnych przeszkód. Kaloryfer umieszczony przy drzwiach obudował szafką,
grzejnik zasłoniła metalowa, dekoracyjna zasłona, w nastawie znalazły miejsce przeszklone szafki i zegar. Do wnętrza zaprojektował, podobnie jak Trojanowski, dwa
typy krzeseł – z drewnianym siedziskiem i oparciem, a także wersję wyściełaną z poręczami. Niewiele można powiedzieć o stołach, na zdjęciach zasłoniętych obrusami.
Zarówno krzesła, jak i obudowę kaloryfera łączy ornamentyka mająca swoje źródła
w zdobnictwie ludowym. W oparciach krzeseł odnaleźć można serduszka, motyle,
rozetki, linie faliste; fartuszki oskrzynienia krzeseł zakończone są, podobnie jak meble
ludowe, falistymi liniami, a górne ramiaki i wsporniki pod poręczami inspirowane
wycinankami ludowymi, które kolekcjonowało TPSS. Wycinanki z antytetycznie
ujętymi ptakami stały się także punktem wyjścia do stworzenia osłony kaloryfera,
na której ukazano dwie kaczki ujęte w stylizowane gałązki i girlandy. Wojtyczko
nadał sali jasną, pogodną tonację. Jasny kolor miały już mahoniowe politurowane
meble. Nie wiadomo, jaki kolor miały obicia na meblach. Obecnie jeden egzemplarz
przechowywany jest Muzeum Mazowieckim w Płocku, jednakże nie zachowała się
oryginalna tkanina. Można przypuszczać, że była ona niebieska, ponieważ taki kolor wykorzystał projektant, wykonując zbliżony komplet mebli na zlecenie państwa
Dziewulskich z Warszawy10. Ściany zostały obite do wysokości 1,5 metra kilimem
koloru kremowego z motywami ludowymi „drzewek” i „wieńców” o barwie fioletowej
i żółtej. Fragment takiego kilimu przechowywany jest w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nad kilimem przybito złoconą listwę. Ścianom nadano kolor jasnoróżowy11.
Na parterze znalazła też miejsce sala bufetowa, którą zaprojektował Czajkowski (il. 6–8). Niestety zachowane zdjęcia nie pozwalają zbyt wiele powiedzieć na
temat aranżacji przestrzeni tej sali, ukazują one jedynie pojedyncze meble. Do
bufetu artysta zaprojektował kredens, dwie szafy na szkło i dwa typy krzeseł, nie
wiadomo, czy towarzyszyły im stoły. Gdy Czajkowski projektował meble do jadalni
dla Władysława Reymonta, które były powtórzeniem kompletu z Starego Teatru,
wówczas pojawił się w tym zestawie stół12. Meble wykonane zostały z jesionu. We
wszystkich sprzętach widoczne były cechy łączące je z meblarstwem epoki biedermeieru. Zauważyli to już współcześnie krytycy, którzy pisali: „Mile uderza na
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5. Ludwik Wojtyczko,
fotel z mniejszej sali
restauracyjnej w Starym
Teatrze w Krakowie,
zdj. ze zbiorów Gabinetu
Rycin Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.

9 Stary Teatr, s. 1–2.
10 Biblioteka Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie, teki Jerzego Warchałowskiego, Wystawa
„polskiej sztuki stosowanej”, 5 III 1908, sygn. 20028, k. 12–13.
11 Stary Teatr, s. 1–2.
12 Część kompletu mebli do jadalni Władysława Reymonta znajduje się w Muzeum Literatury
w Warszawie.
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6. Józef Czajkowski, sala
bufetowa w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
7. Józef Czajkowski,
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w Starym Teatrze
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Sztuk Pięknych w Krakowie.
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fragment serwantki z sali
bufetowej w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
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pierwszy rzut oka, iż artysta utrzymał kontakt z tradycjami, jakie przekazała nam
ostatnia epoka rzemiosła artystycznego w Polsce, z tradycjami lat trzydziestych
i czterdziestych, które przeniosły do naszych dworków i pokoi miejskich styl empire,
przepuszczony wprawdzie przez pryzmat niemiecki, uproszczony i zastosowany do
skromnych potrzeb eines Biedermeiers z Wiednia czy Wrocławia”. Z biedermeierem
łączy komplet Czajkowskiego wykorzystanie zarówno w kredensie, jak i w szafkach
kolumn i filarków, które były politurowane na kolor granatowy, w przeszkleniach
drzwi szafek pojawiły się przecinające się szprosy, kształt krzeseł jest powtórzeniem krzesła typu hamburka. Artysta wykorzystał, tak jak czyniono to w epoce
biedermeieru, walory dekoracyjne usłojenia drewna, co widoczne jest zwłaszcza
na drzwiach kredensu. Do tego stylu nawiązuje także tkanina w pasy pokrywająca
siedziska krzeseł. Czajkowski te ewidentnie biedermeierowskie cechy subtelnie
połączył z elementami mającymi swoje źródło w sztuce ludowej. W dekoracjach
desek oparć krzeseł i w podpórkach poręczy skorzystał z dekoracji zaczerpniętych
z wycinanek, w kredensie i szafkach pojawiają się oskrzynienia nawiązujące do
elementów z meblarstwa ludowego, gzymsy zakończone od dołu deseczką z naprzemiennymi ząbkami i linią falistą, a także esowate okucia. Sala bufetowa zyskała
ciekawą polichromię. Czajkowski zamienił ją w altanę – część ścian pomalowano
na kolor zielony, na innych ukazano kratownicę z owalnymi otworami, w której
górnych częściach i nad nią pnie się dzikie wino o jesiennych barwach, a pomiędzy
nim przysiadły pawie13.
Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski zaprojektował dwa gabinety – jeden położony
na piętrze pierwszym, kolejny na drugim (il. 9–11). Tak pisano o nich w „Czasie”:
„Dwa gabinety p. Dąbrowy, jeden czerwony, drugi żółty, zostawiają wrażenie światła
i wesołości. Wszystko w nich nastrojone do wspólnego tonu, fryzy, portiery kilimowe, obicia i meble z jaworu, kryte jasnemi materiałami. Nader szczęśliwym trzeba
nazwać pomysł zawieszenia naprzeciw siebie dwóch luster, które rozszerzają niejako
szczupłe rozmiary pokoi daleką perspektywą”14. Gabinet na pierwszym piętrze
można by nazwać „żółtym”. Na ten kolor pomalowane zostały ściany, także fryz
miał tonację żółto-złotą, żółte były kilimy zawieszone jako zasłony okien i kotara
w drzwiach, w tym kolorze była również tkanina obiciowa na meblach. Natomiast
13 Stary Teatr, s. 1–2; Restauracya w Starym Teatrze w Krakowie, „Architekt”, 1907, nr 4, szp. 79–82.
14 Stary Teatr, s. 1–2.
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gabinet na piętrze drugim powinien nosić nazwę „czerwonego”. Jego ściany miały
barwę szarą, lamperia i fryz były utrzymane w tonacji czerwono-niebiesko-złotej,
kilimy były czerwone, meble politurowano również na ten kolor, natomiast tkanina
obiciowa miała barwę zielonoszarą. Niestety zachowało się zdjęcie tylko jednego
z pomieszczeń, zapewne tego na drugim piętrze. Można przypuszczać, że obydwa
gabinety były zaprojektowane w zbliżony sposób, różniła je tonacja barwna. Dąbrowa miał do zaaranżowania bardzo wąskie pomieszczenia, w których można było
ustawić jedynie jeden stół, kanapę i cztery fotele, przy drzwiach znalazło się miejsce
na wieszak. Aby wizualnie poszerzyć tę niewielką przestrzeń, projektant zawiesił
naprzeciwko siebie dwa prostokątne lustra. Meble autorstwa Dąbrowy miały, zwłaszcza na tle innych projektów do Starego Teatru, wybitnie prostą, można powiedzieć
modernistyczną formę. Artysta odrzucił jakiekolwiek ornamenty, skoncentrował
się na formie mebla, tworząc je skorzystał z najprostszych kształtów. Przykładem
mogą być fotele, w których prostokąty odnaleźć można w formie oparcia, siedziska,
przestrzeni pod poręczami. Dąbrowa kąty proste złagodził jedynie delikatnymi
łukami, jakie pojawiają się na narożach ramiaków oparcia i na połączeniu poręczy
z podpórką i ramiakiem bocznym oparcia. W podobny sposób były zaprojektowane
kanapy z zabudowanymi poręczami. Zgeometryzowana forma mebli i brak ornamentyki łączą meble Dąbrowy z projektami Kolomana Mosera i Josefa Hoffmanna
lub innych przedstawicieli „Quadratstil”. Z tą prostotą kontrastują bujne dekoracje
inspirowane sztuką ludową. Fryz zakomponowany został z naprzemiennych stylizowanych pawich piór i pąków kwiatów z pręcikami. Kilimy zawieszone w drzwiach
i oknach dekorowane były motywami symetrycznych gałązek15.
Dwa gabinety restauracyjne na drugim piętrze zostały zaprojektowane przez
Czajkowskiego (il. 12–14). Umeblowano je sprzętami zbliżonymi do tych, jakie artysta
stworzył do sali bufetowej. Na zachowanych fotografiach można rozpoznać te same
krzesła z poręczami i bez nich. Towarzyszą one stołom, które są zakryte obrusami,
jednak można podejrzewać, że są zbliżone do stołu z jadalni Reymonta. Projektant
nadał mu prostą formę – prostokątny blat, zwężające się ku dołowi nogi, elementem
dekoracyjnym jest zakończenie oskrzynienia, nawiązujące do ludowego meblarstwa.
Dopełnieniem tych sprzętów jest kanapa z wyściełanym oparciem i siedzeniem,
wolutowo wygiętymi do przodu listwami poręczy, listwą wieńczącą zakończoną
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9. Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, gabinet
restauracyjny w Starym
Teatrze w Krakowie,
zdj. ze zbiorów Gabinetu
Rycin Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
10. Eugeniusz Dąbrowa-
‑Dąbrowski, kilimy z gabine‑
tu restauracyjnego w Starym
Teatrze w Krakowie,
zdj. ze zbiorów Gabinetu
Rycin Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.
11. Eugeniusz Dąbrowa
‑Dąbrowski, fotel z gabine‑
tu restauracyjnego w Starym
Teatrze w Krakowie,
zdj. ze zbiorów Gabinetu
Rycin Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie.

15 Ibidem.
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12. Józef Czajkowski,
gabinet restauracyjny
w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.
13. Józef Czajkowski,
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w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.

w podobny sposób jak oskrzynienie stołu. Czajkowski do zestawu tego dodał też lustro w prostej ramie z konsolą. Gabinety różniły się polichromią i tonacją kolorystyczną, w jakiej zostały zaaranżowane. W pierwszym ściany zostały pomalowane na kolor
intensywnej żółci, fryz tworzyły malowidła ukazujące na złotym tle naprzemiennie
umieszczone czarne lub szare koty i białe wazony z różowymi kwiatami połączone
girlandami. Obicia tapicerki mebli miały kolor różowy. W drugim gabinecie ścianom
również nadano kolor żółty, ale fryz ukazywał na złotym tle sceny z życia – jak pisano – wielkomiejskiej restauracji. Na fotografiach znajdują się damy w wieczorowych
kreacjach, kapeluszach i etolach oraz mężczyźni we frakach i melonikach. Jedni
zasiadają przy stole, ale inni silnie już rozweseleni wychodzą z lokalu, nierzadko
potykając się. W tym gabinecie obicia mebli miały kolor niebieski16.
Tak jak postulowano, większość prac w czasie realizacji wnętrz powierzono pracowniom i fabrykom lokalnym. Meble wykonał warsztat Andrzeja Sydora, a meble
mahoniowe Michała Pieli, prace ślusarskie zrealizowała firma Karola Uznańskiego,
kilimy zostały utkane w pracowni Antoniny Sikorskiej, prace tapicerskie wykonała
firma Stefana Iglickiego, malowidła ścienne wyszły spod pędzla Jana Klocha. W pracach wzięły udział także: stolarnia Joachima Steinberga, fabryka Józefa Góreckiego
(blacha), magazyn Tomasza Góreckiego (karnisze), K. Grünwald i Pieniążek (szyby
i lustra), Z. Schönberg (blat marmurowy), Piotr Seio (kapitele metalowe w meblach),
Jan Butelski (roboty blacharskie)17.
23 września 1906 roku miała miejsce inauguracja nowych wnętrz Starego Teatru,
podczas której prezydent Leo dziękował i z podziwem wypowiadał się o pracy
artystów, a z ramienia TPSS Warchałowski wznosił toasty na cześć Rady Miasta18.
Realizacja przyniosła także oczekiwane przez TPSS kolejne prestiżowe zamówienia. Prezydent miasta Krakowa zlecił zaprojektowanie trzech pokoi w swoim
mieszkaniu. Na konkursie wewnętrznym wyłoniono projekt przedpokoju Czajkowskiego, salonu Tichego i jadalni Wojtyczki. Do TPSS zwrócił się także arcyksiążę Karol Stefan z Żywca, dla którego dwa pokoje mieli zaprojektować Tichy
i Czajkowski19.
16
17
18
19
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We wnętrzach restauracyjnych Starego Teatru można dopatrzeć się trzech tendencji – źródła inspiracji artystów związanych z TPSS nie ścierały się ze sobą, lecz
współistniały i łączyły. Na pierwszy plan wysuwają się silne inspiracje sztuką ludową,
widoczne przede wszystkim w projektach Trojanowskiego i Wojtyczki, ale także
w polichromii i kilimach we wnętrzach Dąbrowy, czy też w detalach mebli Czajkowskiego. TPSS od początku swojej działalności wspierało i promowało sztukę ludową –
zarówno wystawa krakowska, jak i warszawska zaprezentowane w 1902 roku w dużej
mierze poświęcone zostały sztuce ludowej. Towarzystwo tworzyło kolekcję dokumentującą ludowe rzemiosło, również czasopismo zatytułowane „Materiały TPSS”
prezentowało ludowe rzemiosło i architekturę drewnianą. Dosyć szybko TPSS zaczęło kojarzyć się szerszemu gronu w pierwszej kolejności właśnie ze sztuką ludową.
Powtarzano nawet, „że dążeniem «Polskiej sztuki stosowanej» jest wtłoczenie całej
odnośnej gałęzi twórczości artystycznej w formy motywów ludowych”20. Teoretycy
i projektanci związani z TPSS nie mieli jednak na celu stworzenia stylu, który byłby
jedynie kompilacją motywów ludowych pochodzących z różnych regionów Polski.
Jak pisał Trojanowski, otoczenie się sztuką ludową miało ułatwić poznanie „charakteru polskiej ziemi, wczujcie się w nią”; współczesny twórca powinien inspirować
się raczej postawą artysty ludowego i jego ideałami – szczerością, prostotą, siłą21.
Główny teoretyk TPSS Jerzy Warchałowski sądził, że sztuka ludowa to „bajeczny
świat barw, całe bogactwo pomysłów zdobniczych”, które wniosły „nadspodziewaną
moc nowych wartości dla sztuki, nowych myśli, nadziei i przeczuć”22. Miała ona
stworzyć atmosferę, która umożliwi „obudzenie się […] instynktu narodowego
u twórczych artystów, których dzieła, choć z pozoru niepodobne do sztuki ludowej,
będą jej duchowo stokroć bardziej pokrewne niż suche kompilacje na temat ludowych motywów”23. Jak pisano już w Sprawozdaniu z działalności Towarzystwa za
rok 1903 „niewolnicze naśladownictwo tych pięknych motywów ludowych, czasem
wprost olśniewających swoją świeżością, nie posunie sprawy ani na krok, że nawet
zręczne rozwijanie i zastosowanie umiejętne tej sztuki nie jest jeszcze drogą jedyną,

14. Józef Czajkowski,
fotele z gabinetu restauracyjnego w Starym Teatrze
w Krakowie, zdj. ze zbiorów
Gabinetu Rycin Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie.

20 A. Chołoniewski, Polska Sztuka Stosowana, „Świat”, 1906, nr 9, s. 14–16.
21 E. Trojanowski, Pierwsza wystawa Towarzystwa „Polska sztuka stosowana”, „Czas”, 1902, nr 25,
s. 1–2.
22 J. Warchałowski, O sztuce stosowanej, „Czas”, 1904, nr 131, s. 1–2.
23 Idem, Polska sztuka dekoracyjna, Warszawa 1928, s. 18.
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jakkolwiek możliwą i korzystną, a że dopiero praca samodzielna, twórcza, praca
talentu, unikającego szablonu i wzorów obcych, dać może polskiemu przemysłowi
artystycznemu to, co mu potrzebne: formę, barwę, ozdobę”24. Natomiast sztuka
ludowa powinna być „tylko nauką i rozkazem, że tworzyć należy samodzielnie, że
myśleć należy myślą własną, a natchnienie szukać we własnej duszy”, należy potępiać
„ślepe i nieuczciwe naśladownictwo”25. Nie ma we wnętrzach restauracyjnych Starego
Teatru ślepego kopiowania motywów ludowych. Projektanci czerpali z ludowego
rzemiosła elementy mebli i motywy dekoracyjne, jednakże przetwarzali je, stylizowani i łączyli z innymi inspiracjami, kreując w ten sposób nową jakość.
Drugim, widocznym zwłaszcza w sposobie projektowania mebli, źródłem inspiracji był biedermeier. Zauważalny jest on w Starym Teatrze w projektach Trojanowskiego i Czajkowskiego. Na początku XX wieku biedermeier zwrócił uwagę
projektantów, między innymi z kręgu Warsztatów Wiedeńskich, fascynował ich
prostotą formy i funkcjonalnością. Dla polskich twórców biedermeier miał także
konotacje rodzime. Meble biedermeierowskie tworzyły wyposażenie dworków
szlacheckich, które na początku XX wieku stały się ideałem domu polskiego. W popularyzacji form dworku swój udział miało TPSS, było organizatorem konkursu
na dwór w Opinogórze, reprodukowało na łamach czasopisma „Materiały TPSS”
fotografie i rysunki dworków, zorganizowało wystawę architektury drewnianej
(Kraków, 1905). Kulminacją tych działań TPSS było współorganizowanie wystawy
architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowym w Krakowie w 1912 roku. Artyści
z kręgu TPSS, czerpiąc z form i dekoracji mebli biedermeierowskich, projektowali
sprzęty, w których niejednokrotnie, jak w przypadku restauracji w Starym Teatrze,
łączyli je z motywami ludowymi lub wręcz przeciwnie – upraszczali ich kształty
i eliminowali ornamenty. Jako przykład odrodzenia biedermeieru w meblarstwie
polskim początku XX wieku można przytoczyć również komplet mebli do jadalni
Władysław Reymonta projektu Czajkowskiego, salonu w dworku podmiejskim
Tichego i jadalni, również w dworku, projektu Uziembły.
Najbardziej marginalnym nurtem w przypadku wnętrz Starego Teatru jest tendencja geometryczno-modernistyczna, charakteryzująca się odrzuceniem ornamentyki, uproszeniem formy i oddziaływaniem przede wszystkim pięknem samego
materiału. Widoczna jest ona w omawianym zespole wnętrz tylko w meblach projektu Dąbrowy. Również i ta tendencja została połączona z dekoracjami (kilimami
i polichromią), w których widoczne są wpływy zdobnictwa ludowego.
Ta wielość inspiracji i spajanie ich ze sobą w jednym przedmiocie, a także
wnętrzu, była wynikiem poglądów TPSS na temat stylu narodowego. W kręgu
Towarzystwa sądzono, że „pierwiastki odrębności artystycznej istnieją zarówno
w dziejach naszych, jak i w indywidualnych tworach niektórych artystów polskich,
tudzież w samorodnej twórczości ludu”26. Według Warchałowskiego na sztukę
narodową składają się dwa elementy: „indywidualny talent najbardziej uzdolnionych synów narodu” (zarówno artystów profesjonalnych jak i ludowych) i „ogólna suma ludowego dorobku”. Towarzystwo nie miało na celu narzucić żadnego
24 II. sprawozdanie Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w Krakowie 1903, Kraków 1904, s. 6.
25 J. Warchałowski, O sztuce stosowanej, Czas”, 1904, nr 131, s. 1–2; idem, O sztuce stosowanej,
„Czas”, 1904, nr 132, s. 1–2.
26 Biblioteka Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie, teki Jerzego Warchałowskiego, sygn. 20029,
U sekretarza Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”, „Kuryer Codzienny”, 14 X 1901, nr 285,
k. 10.
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kierunku, natomiast chciało popierać zawsze
„szczery talent i szczere dążenie do odrębności”. Zapewniano, że stowarzyszenie sprzyja
zarówno artystom, którzy „rozwijają motywy
ludowe”, jak i tym którzy tworzą nowe formy.
Odrębność, różnorodność, indywidualność
miały być drogą do sztuki polskiej. Warchałowski tak pisał o podstawach koniecznych
do stworzenia sztuki narodowej: „Stać się to
może jedynie wówczas, gdy będzie wyrastał
z pnia narodu, gdy będzie zgodny z jego duchem i potrzebami, gdy będzie jego dumą
i chlubą, przeciwstawieniem wszystkiemu, co
się wytwarza gdzieindziej, słowem, gdy będzie
posiadał najwybitniejszą zaletą – odrębność”. Aby podtrzymać tę wielość postaw
twórczych powinno się „dbać o największą decentralizację sztuki, największe
różniczkowanie się twórczości, szukanie i pielęgnowanie jak najliczniejszych jej
źródeł”27.
Każde z wnętrz restauracyjnych było spójną całością – poszczególne sprzęty
powtarzały zestaw motywów dekoracyjnych lub form, kolory mebli, tkanin obiciowych, ścian, kilimów współgrały ze sobą. Równocześnie artyści krakowscy
starali się projektować mając na uwadze zastany kształt pomieszczeń i elementy
architektoniczne (np. boazerie, belki stropowe). W ten sposób wpisali się w idee
„Gesamtkunstwerk”, spełnili postulaty Hermanna Muthesiusa, który pisał: „stołek,
jako taki, jest już niczem, bo należy do urządzenia pokoju, ornament sam przez się
nie budzi już interesu, dekoracja sufitu jest o tyle usprawiedliwiona, o ile występuje
jako część wnętrza, zaprojektowanego na podstawie jednolitej myśli”28.
Prasa podkreślała, że artyści związani z TPSS stworzyli wnętrza o bardzo oryginalnym wystroju. W warszawskim „Świecie” pisano: „powstała rzecz piękna, daleka od pseudo-wytwornego przeładowania nowoczesnych lokali wielkomiejskich,
pełna miary i smaku estetycznego, której każdy szczegół zajmuje i nęci”29. Wnętrza
restauracyjne projektu artystów z TPSS odbiegały swoim wystrojem od kawiarni
i restauracji krakowskich, które urządzano nawiązując do lokali wiedeńskich. Dobrym przykładem wnętrza, które można zestawić z projektami ze Starego Teatru,
jest kawiarnia Secesya (il. 15), jeden z najbardziej reprezentacyjnych lokali w mieście, powstały w podobnym czasie, jak omawiane wnętrza. Znajdowała się ona na
pierwszym piętrze w budynku na rogu ulic św. Anny i Wiślnej. Lokal był bardzo
przestronny (czytelnia, sale bilardowe, pokoje do gier), duże okna pozwalały gościom podziwiać Rynek, właściciel zainstalował także nowinki techniczne (wentylacja,
centralne ogrzewanie). Jednakże sam wystrój wnętrza nie był oryginalny, widoczne
były wpływy Wiednia – ściany pokryto boazeriami, na wyposażenie składały się
okrągłe stoliki z marmurowymi blatami, krzesła z giętego drewna, pojawiały się też
kanapy typu borne, efektowności wnętrzu nadawały duże żyrandole30.
27
28
29
30

15

15. Kawiarnia Secesya
w Krakowie, repr. „Świat”,
1907, nr 47, s. 26.

Katalog nowożytnych tkanin i wyrobów ceramicznych, Kraków 1905, s. 42.
H. Muthesius, Sztuka stosowana i architektura, tłum. J. Warchałowski, Kraków 1909, s. 18.
Ze sztuki „stosowanej”, „Świat”, 1906, nr 42, s. 10.
W salonach „Secesyi” krakowskiej, „Świat” 1907, nr 47, s. 26.
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17

16. Richard Riemerschmid,
wnętrze winiarni Haus
Trarbach w Berlinie,
repr. „Innen-Dekoration”,
16, 1905, s. 97.
17. Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, wnętrze
kawiarni Noworolskiego
w Krakowie, stan obecny,
fot. Agata Wójcik.

Analogii do projektów krakowskich twórców nie powinno szukać się w najbliższym Wiedniu, ani tym bardziej w hołdującym krzywoliniowej secesji Paryżu. Sądzę,
że znacznie bliższe są cechy wnętrz tworzonych przez artystów związanych z warsztatami drezdeńskimi. Ich współtwórca Richard Riemerschmid w latach 1904–1905
zaprojektował wnętrze berlińskiej winiarni Haus Trarbach (il. 16)31. Niemiecki projektant, podobnie jak członkowie TPSS, nie wykorzystał masowo produkowanych
mebli, lecz zaprojektował krzesła o prostej formie, których jedynym elementem
dekoracyjnym są łukowato wygięte tylnie nogi. Riemerschmid oddziaływał przede
wszystkim walorami dekoracyjnymi samego materiału – na ścianach pojawiły się
boazerie eksponujące dekoracyjne słoje i kontrasty pomiędzy różnymi gatunkami
drewna, w innym pomieszczeniu ściany wyłożono glazurowanymi płytkami, kaloryfery zostały schowane za spiętymi ze sobą metalowymi, kwadratowymi płytkami. Te
minimalistyczne sprzęty ożywia polichromia – fryzy ukazujące stylizowane rośliny
i medaliony z scenami figuralnymi, na sufitach medaliony z dekoracją roślinną,
a także liczne żyrandole o delikatnej formie. Obydwa kręgi artystyczne łączy dążenie do prostoty w sposobie projektowania mebli, oddziaływanie samymi walorami
materiałów, zespalanie wszystkich elementów wnętrza, dopełnianie skromnych
sprzętów dekoracją malarską lub, jak w przypadku Starego Teatru, kilimami.
Relacje prasowe o wnętrzach w Starym Teatrze skłoniły także innych właścicieli
restauracji i kawiarni do skorzystania z umiejętności artystów z kręgu TPSS. Najszerzej opisywane i analizowane było dotychczas zachowane wnętrze Jamy Michalika
projektu Karola Frycza, jednak nie było one jedyne32. W Krakowie na polu projektowania wnętrz restauracyjnych realizował się zwłaszcza Dąbrowa-Dąbrowski.
Jemu powierzono zaprojektowanie wnętrz kawiarni Noworolskiego w Sukiennicach
(il. 17). Podobnie jak wnętrza w Starym Teatrze, chwalono tę aranżację za to, że „zamiast zabójczej monotonii «wiedeńskiej», powstało wnętrze o charakterze własnym,
świeże i oryginalne […] Artysta wniósł tu dużą rozmaitość. Każda ubikacja ma
swój ton własny i własną gamę barw. Salonik pierwszy, to typ buduaru damskiego
w tonie jasnym, z przewagą bieli. Drugi pokój, poza mahoniowymi meblami utrzymany jest w gamie lilla, w trzecim – o charakterze wytwornego fumuaru – panuje
31 „Innen-Dekoration”, 16, 1905, s. 96–97, 103, 112.
32 Zob. E. Matyaszewska, Przestrzeń kawiarni i przestrzeń sztuki. Jama Michalika w Krakowie, fin
de siècle i Młoda Polska, „Pamiętnik Sztuk Pięknych”, 2015, nr 10, s. 383–392.
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ton szaro-zielony. Z temi zasadniczemi tonami zestraja się wszystko: malowidła
ścienne, boazerye, drzewo i pokrycie mebli, nie wyłączając lamp i świeczników”33.
Wnętrze to częściowo zachowało się, jednak zmieniono tonację poszczególnych
sal. Dąbrowa był także autorem polichromii w sali restauracyjnej w hotelu Saskim
w Krakowie. Zaprojektował tam również pięć gabinetów restauracyjnych, każdy w innej tonacji – czerwonej, żółtej, niebieskiej, zielonej, ostatni z nich zdobiły
witraże34. Kilka restauracji i kawiarni zaprojektował Henryk Uziembło – niezrealizowaną kawiarnię Rippera i Wołkowskiego w Krakowie i wykonaną kawiarnię „Roma”
we Lwowie35. W Warszawie Edward Trojanowski, wykładający w tamtejszej Szkole
Sztuk Pięknych, zaprojektował kawiarnię w Grand Hotelu w Galerii Luxemburga,
znaną jedynie z nienajlepszych reprodukcji prasowych36.
Moda na wnętrza w stylu „polskiej sztuki stosowanej” przynosiła czasami karykaturalne efekty. Przedsiębiorcy prowadzący interesy gastronomiczne próbowali
znanymi nazwiskami artystów przyciągnąć klientów. Przykładem może być lokal
Romana Drobnera, który udekorował wnętrze restauracji na Plantach krakowskich
(zwanej Drobnerionem) licznymi naturalistycznymi sztukateriami ukazującymi
palmy i filodendrony wyrastające z zakopiańskich czerpaków. Następnie zamówił
u Karola Frycza polichromię. Malarz próbował zamaskować, przyćmić zastałe, liczne
dekoracje i wykonał malowidła przedstawiającą kuchcików, indyki, pawie, koguty,
girlandy kwiatów. Niestety nieudane sztukaterie nadal przyciągały uwagę widzów,
którzy obarczali Frycza odpowiedzialnością za całość wystroju wnętrza37. Zniesmaczony architekt Jan Zawiejski, twórca budynku, pisał o wnętrzu Drobnerionu:
„dlaczego bowiem ulubionym motywem «polskiej sztuki stosowanej» są ciągle pawie,
jęzory i inne egzotyczne z zamorskich krajów do Europy sprowadzane ptactwo???
[…] A te belladonny wasze, storczyki, palmy, filodendrony i cała podzwrotnikowa
flora, coście ją patryotycznie w zakopiańskich czerpakach (!) na sklepieniu «Drobnerionu» zasadzili??!!”38.
Można odnaleźć także przykłady inspirowania się, kopiowania, a może nawet
plagiatowania projektów wnętrz artystów związanych z TPSS. Do stylu artystów
krakowskich próbował w różny sposób nawiązywać warszawski dekorator Jerzy
Stanisław Węgierkiewicz. W kawiarni dla pań, założonej przez Jana Jakuba Lardellego, zaprojektował dwa pomieszczenia – jedno z stylu egipski, drugie natomiast
w sposobie zakomponowania wnętrza w jednej tonacji i z wykorzystaniem floralnego motywu, nawiązywało do projektów krakowskich. Opisywano je w następujący
sposób: „Węgierkiewicz, użył jako podstawowego motywu, gałązki jarzębinowej,
o pożółkłych liściach i czerwonych, jak krew, koralach. Motyw ten powtarza się
wszędzie, zarówno w witrażu na wielkich oknach […] jak i na fryzach, biegnących
wzdłuż ścian jak wreszcie na meblach w postaci inkrustacji z miedzi i srebra. Meble
z przyciemnionego nieco jesionu, zharmonizowanego z tonem uschniętego liścia,
obite czerwoną materią, harmonizują z koralami jarzębiny. Utrzymane ściśle w stylu.
33 Cukiernia w Sukiennicach krakowskich J. Noworolskiego, „Świat”, 1912, nr 47, s. 24.
34 Nowa sala restauracyjna w Krakowie, „Wieś ilustrowana”, 1910, nr 5, z. 7, s. 48–49.
35 Katalog wystawy architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem pod parkiem dra Jordana w Krakowie. Czerwiec-październik 1912 r., Kraków 1912, s. 36.
36 Grand Hotel – Grand Café, „Świat”, 1911, nr 37, s. 24.
37 J. Warchałowski, Współpracownictwo w architekturze, „Architekt”, 1907, nr 9–10, s. 47–48.
38 Biblioteka Akademii Sztuki Pięknych w Krakowie, teki Jerzego Warchałowskiego, sygn. 20029,
J. Zawiejski, Architektus transurbanus, „Reforma”, 28 VIII 1907, k. 173–177.
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Takie są wygodne krzesła i wielkie lustro, pozwalające gościom obserwować całą
swą postać, szafa biblioteczna itp. Dołem wzdłuż ścian biegnie boazeria jesionowa,
ramy wypełnione złocistą materią. Podłoga wysłana całkowicie miękkim, czerwonym dywanem”39. Węgierkiewicz projektował też warszawską kawiarnię Słowiańską, w której meble były wzorowane na sprzętach z jadalni Żeleńskich projektu
Wyspiańskiego. Warszawski dekorator twierdził, że jego projekt dla kawiarni Słowiańskiej jest to „przystosowanie t.z.w. «wyspiańszczyzny» do celów praktycznych”.
Warszawski projektant zachował „charakterystyczną «różę» oraz tępe, półokrągłe
a powtarzające się wszędzie ząbkowania, pozostawiwszy kredens bufetowy w nieskazitelnej czystości stylowej, utrzymany w harmonii stylowej fryz (z pawich piór)
oraz boazerie, zmodyfikował jego siedzenia i stoły, aby – do użytku współczesnego
służyć mogły”40. Działania takie oczywiście spotykały się ze sprzeciwem artystów
z TPSS. Trojanowski wypowiadał się w tej sprawie w następujący sposób: „Pomysły
istotnych artystów przyswajane są bez najmniejszej ceremonii przez – byle kogo,
i skoszlawione, pofuszerowane, przeinaczone dowolnie idą… wypaczać smak i gust
publiczny u nas, zamiast je uszlachetniać i wyrabiać. Jeżeli aż kopiuje się cudzy
pomysł – wiernie, natenczas… zapomina się o jego twórcy i przyswaja się go sobie
korsarsko ad majorem gloriam własnej osobie”41.
Realizacja wystroju wnętrz restauracyjnych w Starym Teatrze była pierwszym
znaczącym zleceniem, jakie otrzymali artyści związani z TPSS. Przede wszystkim
pozwoliła im pokazać rozwiązania stylistyczne jakie proponowało Towarzystwo. Nie
była to prosta droga inspiracji jedynie sztuką ludową, lecz czerpanie z szerzej pojętego
dziedzictwa polskiego rzemiosła artystycznego i łączenie go z formami zwiastującymi
dwudziestowieczny modernizm. Wnętrza w Starym Teatrze stały się przykładem, że
polscy projektanci potrafią stworzyć rozwiązania, które nie będą kopią lub choćby
inspiracją wnętrzami kawiarni wiedeńskich lub paryskich, lecz potrafią wytworzyć
swój własny język form. Zespół wnętrz restauracyjnych stał się też realizacją postulatów głoszonych między innymi przez jednego z założycieli TPSS, Włodzimierza
Tetmajera, który przy okazji powołania do życia Towarzystwa nawoływał, że „myśl
artystyczna” powinna przeniknąć zarówno do sal parlamentarnych jak i do „knajp”,
ponieważ „sprzęt choćby skromny, byle szlachetny w przemyśle, działa cywilizująco
na najprostsze umysły i może się stać ich potrzebą, rozwinąć skalę potrzeb i myśli
człowieka”42. Towarzystwo dzięki temu zleceniu mogło zaangażować do pracy miejscowych rzemieślników, z którymi od początku działalności starało się współpracować, a tym samym chciało nobilitować ich pracę, nawiązać nić współpracy między
artystą a rzemieślnikiem i pokazać publiczności, że opierając się jedynie na polskich
siłach można zrealizować wysokiej klasy projekt. Omawiane i reprodukowane na
łamach prasy wnętrza pozwoliły artystom na zaprezentowanie swoich umiejętności,
co skutkowało kolejnymi zleceniami na wnętrza i meble do instytucji publicznych
i prywatnych mieszkań. Szeroko dyskutowane na początku XX wieku zagadnienia
związane ze sztuką stosowaną wytworzyły nawet w pewnym stopniu modę na wnętrza
kawiarni czy restauracji w stylu „polskiej sztuki stosowanej”, co czasami skutkowało
karykaturalnymi efektami lub ocierało się o kwestię plagiatowania projektów.
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Kawiarnia dla kobiet, „Świat”, 1912, nr 4, s. 20.
Cz. Jankowski, W sprawie swojskiego zdobnictwa, „Kurier warszawski”, 1912, nr 27, s. 13.
Idem, My i „styl współczesny”, „Kurier warszawski”, 1912, nr 18, s. 2–3.
W. Tetmajer, Z powodu zawiązania się Stowarzyszenia Polskiej Sztuki Stosowanej, „Krytyka”,
1901, z. 10, s. 186–190.
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In 1906, Kraków’s municipal authorities decided to entrust the interior design of the Agata Wójcik
restaurant in the newly renovated Stary Teatr to artists associated with the Polish Applied Arts Society (TPSS). This gesture was long awaited, and very much welcomed
by the artists and the admirers of Polish applied art. It permitted the presentation
of skills and a new look at designing interiors and furniture, and paved the way for
further orders to artists and artisans associated with the TPSS. Unfortunately, the
restaurant interiors have not survived to this day. Numerous reconstruction and
remodelling works on the edifice, restoring it to the function of drama theatre, as
well as the lack of awareness about the value of applied art in the early twentieth
century led to their irreversible destruction. Other than descriptions in the press,
and photographs, the only other memento is the armchair designed by Ludwik
Wojtyczko, kept at the Masovian Museum in Płock. Therefore, the purpose of the
present paper is to recreate the appearance of individual rooms, to indicate what
formal solutions designers had proposed, and to place the interiors of the Stary
Teatr within the context of designs for this type of premises elsewhere in Poland
and in Europe.
One of the principles followed by the Society was to support the production and
sale of Polish applied art. In order to implement this postulate, the Society sought to
establish collaboration with manufacturers of furniture and kilim woven tapestries,
with printing houses, and so forth. This collaboration consisted in announcing
competitions via the TPSS, providing them with designs, or employing the artists
as creative directors. The TPSS also tried to obtain orders from public institutions
and private persons for architectural designs, interior designs, and prints. In order
to acquire furniture and interior designs, the Society organized several competitions,
* The article was created as part of the research project titled Ojcowie polskiego designu. Towarzystwo Polska Sztuka Stosowana. Architektura wnętrz i meblarstwo (“Fathers of Polish design.
Polish Applied Arts Society. Interior architecture and furniture”), financed by the National
Science Center (2015/17/D/HS2/01215).
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and the results thereof were presented to wider audiences at exhibitions. However,
the orders that came in during the first years of the activity did not satisfy those
who still waited for larger and more prestigious commissions in the field of interior
design. The Society’s report for the year 1904 had read: “Let there be someone who,
finally, sparing no costs, would give the Society or an individual talented artist the
opportunity to arrange the whole house for himself, from its outer architecture
to the smallest usable objects, and one such commission, successfully carried out,
shall pave way to others”.1
At the beginning of December 1905, the authorities of the city of Kraków had
the opportunity to inspect the building of the Stary Teatr, reconstructed according to the design of Tadeusz Stryjeński and Franciszek Mączyński, and meant to
house concert and restaurant halls. Mayor Juliusz Leo and the City Council have
decided to allocate 60,000 kroner for the interior decoration of the restaurant
interiors. Therefore, on December 6, an anonymous article was published in the
“Czas” newspaper, by the author undoubtedly associated with the TPSS. The article featured the appeal, namely that “decorating and furnishing the rooms in the
usual manner, such as for instance in the style of Viennese Secession [...] would
not correspond to the cultural level of our city and the artistic requirements of
the public”. It was emphasized that such a large sum should be directed to the
representatives of the domestic industry, and that it would be best to address local,
Krakovian artists, and preferably directly the Society, with view to commissioning
the interior designs.2 On December 8, “Czas” reported that the municipal authorities had allocated 45,000 kroner for the furnishing of the restaurant, and further
20,000 kroner for “acquiring the inventory”, and that domestic craftsmen were to
be commission for the job.3 Four days later, the paper reported that the authorities
turned to the TPSS, and asked the Society to provide interior designs, and added
that the artists had already begun their work.4 In the first days of January 1906,
“Czas” reported that the projects were selected in the internal competition at the
TPSS, and then approved by the committee composed of, inter alia, mayor Juliusz
Leo, vice mayor Józef Sare, and doctor Józef Muczkowski. The article also tells us
about the artists’ original intentions. Designing the furnishings for the larger room
was entrusted to Trojanowski. The artist intended to arrange it in light grey and
dark red tones. “Inside the main wall, there will be a huge sideboard made of pear
tree wood, light-grey, with some parts of mahogany, and red columns of rosewood.
The sideboard fittings will be polished, the glazing clasped in mahogany frames.
In front of the sideboard, a buffet will be fitted, a type of table in light grey, as well
as restaurant tables, chairs and half-rounded seats, covered in mahogany-coloured
fabric. An ornamental frieze of folk motifs will run over the wainscot.” The smaller
room on the ground floor was designed by Wojtyczko, and the description of its
intended appearance read: “the walls will be grey, smooth, and instead of wainscot,
there will be bright kilim tapestries. A striking feature of the design – apart from
the original ornaments – is a particularly cleverly contrived cabinet with a clock,
that will cover the radiator, veneered with a yew-tree wood in the natural colour,
1
2
3
4
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III. Sprawozdanie Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w Krakowie. Rok 1904, Kraków 1904, p. 7.
Zwiedzanie starego teatru, “Czas”, 1905, issue 279, p. 2.
Rada miasta Krakowa, “Czas”, 1905, issue 281, p. 1.
Dekoracya sal w starym teatrze, “Czas”, 1905, issue 283, p. 2.
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as well as a half-rounded sofa and a door frame”. Buffet room on the first floor
was designed by Czajkowski, where “the walls are to be grey-blue; with a frieze on
top: peacocks against the background of stylized autumn leaves. Yellow furniture,
made of ash wood: a large buffet with navy blue pillars, two glazed cabinets to hold
the silver, tables, armchairs and chairs, of a pleasant and remarkably ‘manor-like’
character, which the artist has aptly exploited”. On the first floor, there was also
another restaurant room designed by Dąbrowa-Dąbrowski, described as “arranged
in grey and red, with gold and red frieze, furniture enamelled in red, and kilim
tapestries for curtains”. In the second floor, three rooms were arranged. Two of
those were designed by Czajkowski: the first was to be “painted in golden-yellow
tones, with a figural frieze, humorously recreating a series of scenes from a bigcity restaurant”, and the other, that was to be kept “in tones of yellow and pink will
have a frieze with an singular ornament of black cats”. The third cabinet was to
be designed by Dąbrowa “in yellow and white, with furniture also enamelled in
white”. Artists from the TPSS circle have been involved in the design of several elements complementing the interior design developed by Stryjeński and Mączyński.
Czajkowski or Uziembło were to design a curtain behind the back of the stage: “it
would be a silk drapery of silver-blue, sewn with gold and white pearls”. However,
its actual execution depended on the financial capabilities of the municipality, and
was postponed until a later date.5 The execution of polychrome paintings for the
ladies’ parlour, the smoking room for men, a foyer and another smaller room was
entrusted to Dąbrowa.6 On January 10, the municipal authorities signed the contract
with the artists – Czajkowski, Dąbrowa, Trojanowski and Wojtyczko – whereas Jerzy
Warchałowski took over the supervision of the works.7
When developing the plans for the interiors, the artists had to rise to the challenge of the space, which to some extent had already been arranged by architects.
In the buffet room there was a ceiling beam, and in all of the rooms on the ground
floor they found wainscot with mirrors and wooden doorframes.8 The larger restaurant room (see: Fig. 1–2), designed by Trojanowski, was located in a room on
the ground floor, with windows overlooking the Jagiellońska street. For this reason,
the room was not particularly bright. The pre-existing architectural and decorative
elements posed an additional obstacle for the designer. Columns divided the space
of the room into sections, and in the back there was a niche, whereas the lower
part of the walls was covered with wainscot panelling. In the niche, Trojanowski
placed a sideboard dresser, separating it from the hall space with a buffet. The
hall was filled with symmetrically arranged tables, seating six people each. Some
of the tables, in order to accommodate more guests in the restaurant, were placed
close to the walls, where seating was provided on the benches. Smaller tables for
two were placed near the walls. Trojanowski designed furniture for the interior:
the sideboard, two types of tables, two types of chairs, and benches. The furniture
was made of oak wood varnished in the natural colour, whereas the details of the
sideboard and the buffet were made of mahogany. Not all furniture can be equally
5
6
7
8
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1. Edward Trojanowski,
the larger dining hall at the
Stary Teatr in Kraków, photo from the collections of
the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
2. Edward Trojanowski,
the larger dining hall in the
Stary Teatr in Kraków, photo from the collections of
the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
→ see p. 125

Ze sztuk plastycznych, “Czas”, 1906, issue 7, p. 3; Dekoracya sal starego teatru, “Nowa Reforma”,
1906, issue 10, p. 3.
F. Mączyński, T. Stryjeński, Stary Teatr, “Architekt”, 1907, issue 9–10, p. 35.
Stary Teatr, “Czas”, 1906, issue 217, p. 1.
J. Warchałowski, Współpracownictwo w architekturze, “Architekt”, 1907, issue 9–10, p. 46.
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3. Ludwik Wojtyczko, the
smaller dining hall at the
Stary Teatr in Kraków,
photo from the collections
of the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
4. Ludwik Wojtyczko, the
smaller dining hall in the
Stary Teatr in Kraków,
photo from the collections
of the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
→ see p. 126
5. Ludwik Wojtyczko, an
armchair from the smaller
dining hall in the Stary Teatr
in Kraków, photo from the
collections of the Cabinet of
Engravings of the Academy
of Fine Arts in Kraków.
→ see p. 127

well known, using the preserved photographs. The surviving pictures show only
the top part of the sideboard. Two drawers were placed under the top, and the setting was divided into three levels (three arcades), then three closed cabinets with
doors, of which the side doors were glazed; the cabinets were separated from each
other by columns, and in the finial, the designer placed three arched glass panels.
Already in this piece of furniture – in its decorations and structural elements – we
can see two sources of Trojanowski’s inspiration. One was folk crafts and architecture, and the other, furniture of the Biedermeier era. The wooden arcades make
a reference to the local wooden architecture, while the fittings on the central door
of the high board, shaped like stylized branches, derive from folk ornaments (for
example, from decorations on painted chests). The edge of the finial, in the form
of rounded serration, has similar connotations. In contrast, the Biedermeier inspiration can be seen in the columns, in muntins dividing the glazing panels, as well
as in the combination of two colours of wood (oak and mahogany). The buffet
makes a reference to the sideboard – in both pieces, Trojanowski has assembled
two kinds of wood and used columns, and also added more ornaments originating
from folk art – such as stars and friezes with undulating lines. Larger tables in the
photographs are covered with tablecloths, and therefore we can only suspect that
they were designed in a way similar to smaller tables, which have a very simple
structure, and are almost completely devoid of ornaments. Not much can be said
about the benches placed along the walls. They probably referred to the shapes of
the chairs, of which two types have been designed – one simplified, and the other
with armrests and a padded seats. Both are modelled on the Hamburg type chair
with a frame construction, with openwork back, with a bent backward bar, topping
the backrest, and with armrests curved forward. Trojanowski gave up only the bent
sabre legs, in favour of the straight ones. Also in this piece of furniture, folk motifs
are visible – the crossbars of the backrest are decorated with a symmetrical motif
of stylized branches, which has already appeared in the sideboard, and the profile
of the chairs is finished with an undulating line, reminiscent of aprons hanging
under the profiles of folk chests. Padded seats of chairs and benches were given
a dark red colour, related to the colour of mahogany. By contrast, the panelling
was painted greenish-blue, and above it, an ornamental frieze was placed on the
white walls, inspired by brass bells pinned to the belts in the Kraków folk costume,
and coloured in blue and gold. The room was lit by sconces, and also by attractive
electric chandeliers, hung on chains, made of openwork patterns cut out of sheet
metal, with exposed bulbs. The contemporaries found this arrangement calm and
serious, contrasting with the other rooms.9
The room designed by Trojanowski led to a smaller restaurant room of Wojtycz
ko’s design (see: Fig. 3–5). The latter artist also had to cope with the arrangement of
a limited and not too well lit a space. Wojtyczko tried to make the most of the space,
therefore he set the tables along the walls, and he also designed a corner sofa with
a very simple form. The artist managed to overcome successive further obstacles.
The radiator placed next to the door was equipped with a cabinet, the radiator
itself was covered with a metal, decorative curtain, and the headboard was fitted
with glass cabinets and a clock. Similarly as Trojanowski, Wojtyczko designed two
types of chairs for the interior – one with a wooden seat and a backrest, and the
9
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Stary Teatr, pp. 1–2.
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other, a padded version with armrests. Not much can be said about the tables – in
the surviving photographs we see them covered with tablecloths. Both the chairs
and the radiator casing share the ornamentation that clearly has its origins in folk
decoration. In the backs of the chairs you can find hearts, butterflies, rosettes, and
undulating lines; the aprons of the chairs’ profiles, just like folk furniture, are finished with wavy lines; whereas upper rails and brackets under the armrests have
been inspired by folk cut-outs, which the TPSS collected. The cut-outs, featuring
antithetically captured birds, also became the starting point for the creation of the
radiator casing, on which two ducks were depicted, among stylized branches and
garlands. Wojtyczko gave the room bright and cheerful colour tones. Even the
mahogany polished furniture was bright. It is not known what colour upholstery
was used on the furniture. Currently, the only known piece is kept at the Masovian
Museum in Płock, however, the original fabric has not survived. It can be assumed
that the fabric was blue, because this was the colour used by the designer who made
a similar set of furniture at the order of the Dziewulski family from Warsaw.10 The
walls were upholstered to a height of 1.5 meters with a kilim tapestry of cream colour
with folk motifs of “trees” and “wreaths” of purple and yellow. A fragment of such
a kilim is stored at the National Museum in Kraków. A gilded board was nailed
over the kilim. The walls have been given a light pink colour.11
On the ground floor, a buffet room was also fitted, designed by Czajkowski
(see: Fig. 6–8). Unfortunately, the photographs surviving to this day do not let
much to be said about the arrangement of the space in this particular room, as all
they show is individual pieces of furniture. The artist designed a sideboard for the
buffet, along with two glass cabinets and two types of chairs, and it is not known
whether there used to be tables to match. When Czajkowski was designing the
suite of furniture for the dining room in Władysław Reymont’s home, which was
a repetition of the suite from the Stary Teatr, then a table was included among
that set.12 The furniture was made of ash timber. In all the pieces, the features
that linked them to the furniture of the Biedermeier era were evident. This had
already been noticed by critics at the time who wrote: “It is pleasantly striking at
first glance that the artist has kept in touch with the traditions bequeathed to us
by the latest period of artistic craft in Poland, with the conventions of the 1830s
and 1840s, which brought to our mansions and townhouses the Empire style, albeit
passed though the German prism, simplified and adapted to the modest needs of
eines Biedermeiers from Vienna or Wrocław”. What Czajkowski’s suite of furniture
has in common with Biedermeier style is the use of navy blue polished columns
both in the sideboard and in the frame, as well as intersecting muntins in the
glazed cabinet doors, whereas the shape of chairs is a repetition of the Hamburg
type. As was done in the Biedermeier era, the artist used decorative qualities of
wood grain, which is especially visible in the sideboard door. He also refers to this
style in the striped fabric, that he used to cover the seats of the chairs. Czajkowski
subtly combined these evidently Biedermeier features with elements that had its
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6. Józef Czajkowski, the
buffet room at the Stary
Teatr in Kraków, photo
from the collections of the
Cabinet of Engravings of
the Academy of Fine Arts
in Kraków.
7. Józef Czajkowski, a cabinet from the buffet room at
the Stary Teatr in Kraków,
photo from the collections
of the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
8. Józef Czajkowski, a fragment of the cabinet from
the buffet room in the Stary
Teatr in Kraków, photo
from the collections of the
Cabinet of Engravings of
the Academy of Fine Arts
in Kraków.
→ see p. 128

10 Library of the Academy of Fine Arts in Kraków, portfolio of Jerzy Warchałowski, “Polish applied
art exhibition” 5 March 1908, 20028, pp. 12–13.
11 Stary Teatr, pp. 1–2.
12 Parts of the furniture suite for Władysław Reymont’s dining room is kept at the Museum of
Literature in Warsaw.
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9. Eugeniusz Dąbrowa
‑Dąbrowski, restaurant
room in the Stary Teatr in
Kraków, photo from the
collections of the Cabinet of
Engravings of the Academy
of Fine Arts in Kraków.
10. Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, kilim tapestries
from the restaurant room in
the Stary Teatr in Kraków,
photo from the collections
of the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
11. Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, armchair from
the restaurant room in
the Stary Teatr in Kraków,
photo from the collections
of the Cabinet of Engravings
of the Academy of Fine Arts
in Kraków.
→ see p. 129
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source in folk art. In the decoration of the backs of the chairs and in the armrests,
he made use of decorations borrowed from cut-outs, whereas in in the sideboards
and in the cabinet frames there were references to elements of folk-style furniture,
battens finished with a bottom rail with alternating serration and undulating line,
as well as S-shaped fittings. The buffet hall has gained an interesting polychrome
painting. Tchaikovsky turned it into a gazebo – some of the walls were painted green,
and others were decorated with a lattice with oval openings; in its upper part and
above, creeping woodbine in autumn colours, and peacocks perched amongst it.13
Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski designed two rooms – one located in the first
floor, the other in the second (see: Fig. 9–11). This is how the “Czas” newspaper
described them: “Two rooms by Mr. Dąbrowa, one red, and the other yellow, leave
an impression of light and mirth. Everything in them is tuned to a common chord:
the friezes, the kilim rugs, the upholstery and the sycamore furniture, covered with
bright materials. It was clearly a most fortunate idea to hang two mirrors opposite
each other, which extended the slim sized room by adding a far-reaching perspective.”14 The room in the first floor could be called “yellow”. Walls were painted in
this colour, and also the frieze had yellow-golden tones; the kilim tapestries were
yellow and so were the drapes in the windows and the curtain in the door; also the
upholstery on the furniture was yellow. By the same token, the room in the second
floor should be called “red”. Its walls were grey, the panelling and the frieze were
kept in red-blue-golden colours, the kilim rugs were red, and the furniture was also
varnished in this colour, while the upholstery fabric was green-grey. Unfortunately,
only one photograph of one of the rooms survived, most probably the one in the
second floor. It can be assumed that both rooms were designed in a similar way,
but they were different in their colour tones. Dąbrowa had to deal with arranging
very narrow rooms that would only fit one table, a sofa and four armchairs, with
some space left by the door for a wardrobe hanger. In order to visually expand
this small space, the designer hung two rectangular mirrors facing each other. The
furniture designed by Dąbrowa, particularly in comparison to other designs for the
Stary Teatr, had extremely simple forms, which you could call modernist. The artist
rejected any ornaments, focusing on the forms of the furniture pieces instead; and
he created the latter using the simplest of shapes. An example can be seen in the
armchairs, with rectangular forms in the backrest, the seat, and the space under
the armrests. Dąbrowa softened the straight corners only slightly, with delicate
arches that appear at the corners of the backrest frame and at the connection of
the armrest with the support and the side frame of the backrest. The sofas with
built-in armrests were designed in a similar manner. The geometric form of the
furniture and the lack of ornamentation link Dąbrowa’s furniture with the designs
by Koloman Moser and Josef Hoffmann or other representatives of the “Quadratstil”.
Simplicity is contrasted with lush decorations inspired by folk art. The frieze was
composed of alternating stylized peacock feathers and flower buds with stamens.
Kilim tapestries that hung in the doors and windows were decorated with motifs
of symmetrical branches.15
13 Stary Teatr, pp. 1–2; Restauracya w Starym Teatrze w Krakowie, “Architekt”, 1907, issue 4,
pp. 79–82.
14 Stary Teatr, pp. 1–2.
15 Ibidem.
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The two restaurant rooms on the second floor were designed by Czajkowski
(see: Fig. 12–14). They were furnished with pieces similar to those created by the
artist for the buffet room. In the surviving photographs, we can recognize the same
chairs with and without armrests. They accompany the tables, which are covered
with tablecloths, and we can suspect that they are similar to the table from Reymont’s
dining room. The designer created the table of a simple form – a rectangular top,
tapering legs narrowing towards the base, a decorative element being the ending
of the frame, referring to folk furniture. The sofa with a padded backrest and padded seat complemented the set, with its volute-shaped bentwood armrest, and the
crowning bar finished in a similar way as the table frame. Czajkowski also added
a mirror to the suite of furniture, set in a simple frame with a console. The rooms
differed in the polychrome paintings and in the colour tone in which they were
arranged. In the first, the walls were painted the colour of intense yellow, and the
frieze consisted of murals showing alternately placed black or grey cats and white
vases with pink flowers combined with garlands against a golden background. The
upholstery covers were pink. In the second room, the walls were also painted yellow,
but the frieze showed scenes from the life of a big-city restaurant, against the golden
background, as was reported. In the photographs we see ladies in evening dresses,
hats, and stoles; and men in tailcoats and bowlers. Some sit at the table, but others,
already very cheerful, are leaving the premises, often stumbling. In this particular
room, the upholstery was blue.16
As it was postulated, most of the work in the implementation of the interiors was
entrusted to the local workshops and factories. The furniture was made at Andrzej
Sydor’s workshop, and the mahogany furniture at the workshop of Michał Piela.
Metalwork was done by Karol Uznański, the kilims were woven in Antonina Sikorska’s studio, the upholstery was made by Stefan Iglicki, and the wall paintings were
made by Jan Kloch. Joachim Steinberg’s joinery, Józef Górecki’s factory (manufacturers of sheet metal), Tomasz Górecki’s warehouse (curtain poles), K. Grünwald and
Pieniążek (windows and mirrors), Z. Schönberg (marble top), and Piotr Seio (metal
capitals in furniture), and Jan Butelski (sheet metal) also took part in the works.17
On September 23, 1906, the inauguration of the new interiors of the Stary Teatr
took place, during which Mayor Juliusz Leo thanked and expressed his admiration
for the work of the artists, and on behalf of the TPSS, Warchałowski raised toasts
in honour of the City Council.18 The implementation of this project also brought
other prestigious commissions that the TPSS were hoping for. The Mayor of Kraków
ordered the design for three rooms in his own apartment. The design of Czajkowski’s
hall, Tichy’s living room and Wojtyczko’s dining room were selected during an
in-house competition. The Archduke Karol Stefan from Żywiec also turned to the
TPSS, and commissioned the design for two rooms from Tichy and Czajkowski.19
Three tendencies can be seen in the restaurant interiors at the Stary Teatr –
whereas the different sources of inspiration for artists associated with the TPSS did
not clash with each other, but coexisted and interconnected. The main inspiration
was folk art, apparent primarily in Trojanowski’s and Wojtyczko’s designs, but also
16
17
18
19

Ibidem.
Stary Teatr, p. 1.
Ibidem, p. 2.
V. sprawozdanie Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w Krakowie. Rok 1906, Kraków 1907,
p. 11.
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12. Józef Czajkowski, restaurant room in the Stary
Teatr in Kraków, photo
from the collections of the
Cabinet of Engravings of
the Academy of Fine Arts
in Kraków.
13. Józef Czajkowski, restaurant room in the Stary
Teatr in Kraków, photo
from the collections of the
Cabinet of Engravings of
the Academy of Fine Arts
in Kraków.
→ see p. 130
14. Józef Czajkowski, armchairs from the restaurant
room in the Stary Teatr in
Kraków, photo from the
collections of the Cabinet of
Engravings of the Academy
of Fine Arts in Kraków.
→ see p. 131
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in polychrome paintings and kilim tapestries in the interiors designed by Dąbrowa,
or in the details of Tchaikovsky’s furniture. Since the beginning of its activity, the
TPSS had supported and promoted folk art – both the Kraków and the Warsaw
exhibitions, presented in 1902, were largely devoted thereto. The Society was accumulating a collection that documented folk crafts, and also their magazine titled
“Materiały TPSS” (“TPSS Materials”) presented folk crafts and wooden architecture.
In wider circles, the TPSS soon began to be associated with folk art, first and foremost. To the point that a statement was repeated that “the pursuit of the ‘Polish
applied art’ is to mould the entire relevant branch of artistic creation into the form
of folk motifs.”20 However, theoreticians and designers associated with the TPSS
did not aim to create a style that would only be a compilation of folk motifs from
different regions of Poland. As Trojanowski had written, being surrounded with
folk art was intended to facilitate getting to know the “character of Polish land, to
feel its pulse”; the contemporary creator should be inspired above all things by the
attitude of the folk artist and his ideals – sincerity, simplicity, and strength.21 Chief
theoretician of the TPSS, Jerzy Warchałowski, believed that folk art was a “fabulous
world of colours, a whole wealth of decorative ideas” that brought “the unexpected
power of new values for art, new thoughts, hopes and forebodings”.22 It was meant
to create an atmosphere that would foster “awakening [...] of the national instinct
in creative artists whose works, though seemingly unlike folk art, will be spiritually a hundred times more related thereto than dry compilations of motifs with
folk themes”.23 As it had already been reported in the Society’s Report for the year
1903, “the slavish imitation of these beautiful folk motifs, sometimes simply dazzling in their freshness, will not take us any further; even the skilful development
and proficient use of this art is not quite the only way to go – albeit possible and
beneficial; however, only independent, creative work, infused with talent, avoiding ready templates and foreign designs, can give the Polish art and craft industry
what it needs: the form, the colour, and the decoration”.24 Folk art, on the other
hand, should be “only a science and a command that we must create independently,
think with our own thoughts, and seek inspiration in our own soul”, whereas we
should condemn “blind and dishonest imitation”.25 There is no blind copying of
folk motifs in the Stary Teatr’s restaurant interiors. The designers drew from the
folk crafts, borrowing some furniture elements and decorative motifs, but they
processed them, stylized them and combined them with other inspirations, thus
creating a whole new quality.
The second inspiration, particularly visible in the way furniture was designed,
was the Biedermeier style. It is noticeable in the Stary Teatr, in the designs by Trojanowski and Czajkowski. At the beginning of the twentieth century, the Bieder
meier drew the attention of designers, including those from the circle of the Wiener
Werkstätte, who were fascinated by its simplicity of form and its functionality. For
20 A. Chołoniewski, Polska Sztuka Stosowana, “Świat”, 1906, issue 9, pp. 14–16
21 E. Trojanowski, Pierwsza wystawa Towarzystwa „Polska sztuka stosowana”, “Czas”, 1902, issue 25,
pp. 1–2.
22 J. Warchałowski, O sztuce stosowanej, “Czas”, 1904, issue 131, pp. 1–2.
23 Idem, Polska sztuka dekoracyjna, Warszawa 1928, p. 18.
24 II. sprawozdanie Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” w Krakowie 1903, Kraków 1904, p. 6.
25 J. Warchałowski, O sztuce stosowanej, “Czas”, 1904, issue 131, pp. 1–2; idem, O sztuce stosowanej,
“Czas”, 1904, issue 132, pp. 1–2.
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Polish artists, the Biedermeier style also had some native connotations. Biedermeier
furniture made up a large portion of the equipment of noble manors, which at the
beginning of the twentieth century became the ideal of a Polish home. Incidentally,
the TPSS played a part in popularizing the manor-house forms: the Society organized the competition in Opinogóra; it reproduced photographs and drawings of
manor houses in its magazine “Materiały TPSS”; and organized an exhibition of
wooden architecture (Kraków, 1905). The culmination of these TPSS activities was
the co-organization of the exhibition of architecture and interiors in garden surroundings, in Kraków in 1912. The artists from the TPSS circle, who were drawing
from the forms and decorations of Biedermeier furniture, designed the furniture
in which – as in the case of restaurants in the Stary Teatr – they often combined
it with folk motifs or, on the contrary, they simplified the shapes and eliminated
the ornaments. As an example of the revival of the Biedermeier style in the Polish
furniture making of the early twentieth century, we might also quote further examples: a suite of furniture for the dining room of Władysław Reymont, designed
by Czajkowski; a living room suite in a suburban manor house designed by Tichy;
and a dining room suite, also in a manor house, designed by Uziembło.
The most marginal trend in the interiors of the Stary Teatr is the geometricalmodernist tendency, characterized by the rejection of ornamentation, the simplification of form, and making the impact primarily by virtue of the beauty of the material
itself. This is visible in the discussed interior only in the furniture of Dąbrowa’s
design. This tendency has also been combined with decorations (kilim rugs and
polychrome painting) in which the influence of folk ornaments is visible.
This multiplicity of inspirations, and binding them together in one single object,
as well as in one single interior, was the result of the views on the national style held
by the TPSS. In the Society’s circle it was commonly believed that “the elements
of artistic uniqueness exist both in our history and in the distinctive, individual
creations by some Polish artists, as well as in the self-made creation of the people”.26
According to Warchałowski, national art consists of two elements: “individual talent
of the most gifted sons of the nation” (both professional and folk artists) and the
“total sum of folk achievements”. The Society did not mean to impose any direction,
but it always wished to support “sincere talent and sincere pursuit of distinctiveness”.
Assurances were made that the association favoured both the artists who “develop
folk motifs” and those who create new-fangled forms. Individuality, diversity and
distinctiveness were to be the path to Polish art. Warchałowski wrote about the
foundations necessary for the creation of national art: “It can only happen if it grows
out of the main stem of the nation, when it is consistent with its spirit and its needs,
when it is its pride and glory, as opposed to everything that is created elsewhere, in
short, when it possesses the most outstanding of all advantages – that is, distinctiveness.” In order to uphold this multiplicity of creative attitudes, one should “care
for the greatest possible decentralization of art, the greatest possible differentiation
of creativity, searching for and nurturing as many as possible sources thereof ”.27

26 Library of the Academy of Fine Arts in Kraków, portfolio of Jerzy Warchałowski, symbol 20029,
U sekretarza Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana”, “Kuryer Codzienny”, 14 October 1901,
issue 285, p. 10.
27 Katalog nowożytnych tkanin i wyrobów ceramicznych, Kraków 1905, p. 42.
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15. Secesya café in Kraków,
reproduced in “Świat”, 1907,
Issue 47, p. 26.
→ see p. 133
16. Richard Riemerschmid,
interior of the “Haus Trar
bach” wine bar in Berlin,
reproduced in “Innen-Deko
ration”, 16, 1905, p. 97.
→ see p. 134

Each of the restaurant interiors constituted a coherent whole – individual pieces
were replicating a set of decorative motifs or forms, whereas the colours of the furniture, upholstery fabrics, walls, and kilim rugs were in harmony with each other.
At the same time, Krakovian artists tried to design with regard to the existing shape
of rooms and architectural elements (for instance, the wainscot and the ceiling
beams). In this way they enrolled themselves in the idea of “Gesamtkunstwerk”,
fulfilling the demands of Hermann Muthesius, who wrote: “a stool, as it is, is nothing, because it belongs to room furnishings; the ornament in itself does not arouse
interest anymore; the decoration of the ceiling is justifiable as long as it appears as
part of the interior designed on the basis of one unified thought”.28
The press emphasized that the artists associated with the TPSS created interiors
with a very original design. The Warsaw “Świat” reported: “a thing of beauty has
been created, far from the pseudo-refined overcrowding of modern metropolitan
interiors, full of restraint and aesthetic taste, in which every detail is captivating
and enticing”.29 The restaurant interiors designed by the TPSS artists were different
from other cafés and restaurants in Kraków, which were arranged in reference to
those in Vienna. A good example of the interior that can be juxtaposed against the
design for Stary Teatr is the “Secesya” café (see: Fig. 15), one of the most representative venues throughout the city, created at a roughly the same time as the interiors
here discussed. It was located on the first floor of a building on the corner of świętej
Anny and Wiślna streets. The café hall was very spacious (it included a reading
room, billiard rooms, and game rooms), its large windows made it possible for the
patrons to admire the views of Market Square, and the owner also had the latest
technical innovations installed (such as ventilation and central heating). However,
the interior decoration itself was not original, and Vienna’s influence was clearly
visible – the walls were covered with panelling, the equipment consisted of round
tables with marble countertops and bentwood chairs; there were also Borne type
settees, and large chandeliers rendered the interior even more attractive.30
Analogies to the designs by Kraków artists should not be sought in the nearest
Vienna, and even less so in Paris, which favoured curvilinear Art Nouveau. I believe that the features of the interiors are much closer to those created by artists
associated with the Dresden workshops. In 1904–1905, their co-founder Richard
Riemerschmid designed the interior for the Berlin wine-house of “Haus Trarbach”
(see: Fig. 16).31 The German designer, just like the members of the TPSS, did not
use mass-produced furniture, but instead he designed chairs with a simple form,
whose only decorative element was the arched back legs. Riemerschmid mostly
created an impact using the decorative qualities of the material itself – the walls
received the wainscot, where decorative wood grains and contrasts between different wood species were exposed, and in another room, the walls were covered with
glazed tiles, whereas the radiators were hidden behind square metal plates, clasped
together. These minimalist furnishings were enlivened by polychrome paintings –
friezes showing stylized plants and medallions with figural scenes; medallions with
floral decoration on the ceilings; and numerous chandeliers of subtle forms. Both
28
29
30
31
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H. Muthesius, Sztuka stosowana i architektura, translated by J. Warchałowski, Kraków 1909, p. 18.
Ze sztuki „stosowanej”, “Świat”, 1906, issue 42, p. 10.
W salonach „Secesyi” krakowskiej, “Świat” 1907, issue 47, p. 26.
“Innen-Dekoration”, 16, 1905, pp. 96–97, 103, 112.
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artistic circles share the pursuit of simplicity in the way the furniture is designed; the
impact of the materials themselves; the combination of all elements of the interior
into harmonious whole; and complementing the modest furnishings with painting
decoration or, as in the case of the Stary Teatr, with kilim rugs.
Press coverage of the interiors of the Stary Teatr also prompted other restaurant
and café owners to take advantage of the skills of the TPSS artists. The most widely
described and analysed interior was that of Jama Michalika café, designed by Karol
Frycz and surviving to this day – but it was not the only one.32 In Kraków, DąbrowaDąbrowski was in the lead when it came to restaurant interior design. He was entrusted with designing the interiors of the Noworolski café in Sukiennice (see: Fig. 17).
Similarly to the interiors in the Stary Teatr, this arrangement was praised for the fact
that “instead of the deadly ‘Viennese’ monotony, he created an interior with its own,
fresh and original character [...]. The artist produced a large variety herein. Each
room has its own tone, and its own range of colours. The first room is a kind of ladies’
boudoir in the light tones, with a predominance of white. The second room, apart
from mahogany furniture, is decorated in lilac shades, while the third – in character
reminiscent of a refined smoking room – is kept in tones of grey and green. Everything
is harmonised with these essential chords of colour: the wall paintings, the wainscots,
the wood and the upholstery of the furniture, not forgetting lamps and candlesticks”.33
The interior has been partially preserved, albeit the tones of individual rooms have
been changed. Dąbrowa was also the author of polychrome paintings in the restaurant
hall at the Saski Hotel in Kraków. He also designed five smaller restaurant rooms for
that same hotel, each in a different tone – red, yellow, blue, green, and the last one
decorated with stained glass.34 Henryk Uziembło designed several restaurants and cafés – including the (never actually completed) Ripper and Wołkowski’s café in Kraków,
and the “Roma” café in Lviv.35 In Warsaw, Edward Trojanowski, who lectured at the
local School of Fine Arts there, designed a café at the Grand Hotel in the Luxemburg
Gallery, known only from photographs in the press, unfortunately of inferior quality.36
The fashion for interiors in the style of “Polish applied art” sometimes produced
effects akin to pastiche or caricature. Entrepreneurs who worked in the field of gastronomy tried to attract customers using well-known names of artists. An example
of this might be the Roman Drobner’s restaurant, located in Kraków’s Planty park
(and called “Drobnerion”), whose interior was decorated with numerous naturalistic
stuccoes showing palm trees and philodendrons growing out of the Zakopane-style
ladles. Then, Drobner commissioned Karol Frycz to paint a polychrome decoration.
The painter tried to mask and overshadow the existing, overabundant decorations,
and he made paintings depicting cooks, as well as turkeys, peacocks, roosters, and
flower garlands. Unfortunately, the unsuccessful stuccos still attracted the attention of the visitors who blamed Frycz – they thought he was responsible for the
whole of the interior design.37 Architect Jan Zawiejski, the maker of the building,

17

17. Eugeniusz Dąbrowa-Dąbrowski, interior of the
Noworolski café in Kraków,
present condition, photo by
Agata Wójcik.
→ see p. 134

32 See: E. Matyaszewska, Przestrzeń kawiarni i przestrzeń sztuki. Jama Michalika w Krakowie, fin
de siècle i Młoda Polska, “Pamiętnik Sztuk Pięknych”, 2015, issue 10, pp. 383–392.
33 Cukiernia w Sukiennicach krakowskich J. Noworolskiego, “Świat”, 1912, issue 47, p. 24.
34 Nowa sala restauracyjna w Krakowie, “Wieś ilustrowana”, 1910, issue 5, z. 7, pp. 48–49.
35 Katalog wystawy architektury i wnętrz w otoczeniu ogrodowem pod parkiem dra Jordana w Krakowie. Czerwiec-październik 1912 r., Kraków 1912, p. 36.
36 Grand Hotel – Grand Café, „Świat”, 1911, issue 37, p. 24.
37 J. Warchałowski, Współpracownictwo w architekturze, “Architekt”, 1907, issue 9–10, pp. 47–48.
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disdainfully wrote about the Drobnerion’s interior: “wherefore the peacocks, turkeys,
and other exotic fowl imported to Europe from overseas continue as the favourite
motif of ‘Polish applied art’??? [...] And how about these belladonnas of yours, all
these orchids, palm trees, philodendrons and the whole subtropical flora, which
you have planted so patriotically in the Zakopane ladles (!) on the vaults of the
‘Drobnerion’??!!”.38
Examples can also be found of inspirations, copying, and maybe even plagiarizing interior designs originally made by the artists associated with the TPSS in Kraków.
Stanisław Węgierkiewicz, a Warsaw decorator, tried different ways of emulating
the style of Krakovian artists. In a ladies’ café, founded by Jan Jakub Lardelli, he
designed two rooms – one was furnished in the Egyptian style, while the second
in its way of interior arrangement and decoration in one colour tone, and using
a floral motif, referred to Kraków projects. They were described as follows: “As his
basic motif, Węgierkiewicz used a rowan branch, with yellowed leaves and bloodred corals. This motif is repeated everywhere, both on the stained glass in large
windows [...] and on the friezes running along the walls, and finally, on the furniture
in the form of incrustations made of copper combined with silver. The furniture of
darkened ash, coordinated with the tone of a withered leaf, and covered with red
matter, is also in harmony with the rowanberries. The style is strictly consistent.
Such are comfortable chairs and a large mirror, allowing guests to observe their
entire form; the library closet; and so forth. There is ash-wood panelling running
along the walls, frames filled with golden fabric. The floor is completely covered
with a soft, red carpet”.39 Węgierkiewicz also designed Warsaw’s Słowiańska café,
where the furniture was modelled on the equipment from the Żeleńskis’ dining
room, designed by Stanisław Wyspiański. The Warsaw decorator claimed that his
project for the Słowiańska cafe is “an adaptation of the so-called Wyspiański style to
actual practical use.” The Warsaw designer has retained the “characteristic ‘rose’ and
a blunt, semi-circular and ever-recurring serrations, leaving the buffet sideboard in
the immaculate purity of style, with the frieze (of peacock feathers), also conforming
to the style, and the wainscot; whereas the seats and tables have been modified – so
that they could serve for the contemporary use”.40 Such activities, to be sure, met
with the opposition of artists from the TPSS. Trojanowski spoke on this matter in
the following way: “Ideas of important artists are assimilated without the slightest
ceremony by a mediocre ‘nobodies’, and they are inflated, botched, and twisted at
will… and they go… distort the public taste and sensitivity, instead of refining and
informing them. If you go so far as to copy someone else’s idea – faithfully, then...
you forget about its creator and assimilate it for yourself like a privateer… ad majorem gloriam of your own person”.41
The interior design of the restaurant interiors at the Stary Teatr was the first
significant commission entrusted to the artists associated with the TPSS. First of
all, it allowed them to present the stylistic solutions proposed by the Society. This
was not a simple way of finding inspiration only in folk art, but instead, it meant
38 Library of the Academy of Fine Arts in Kraków, portfolio of Jerzy Warchałowski, 20029,
J. Zawiejski, Architektus transurbanus, “Reforma”, 28 August 1907, pp. 173–177.
39 Kawiarnia dla kobiet, “Świat”, 1912, issue 4, p. 20.
40 Cz. Jankowski, W sprawie swojskiego zdobnictwa, “Kurier warszawski”, 1912, issue 27, p. 13.
41 Idem, My i „styl współczesny”, “Kurier warszawski”, 1912, issue 18, pp. 2–3.
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drawing upon the broader heritage of Polish art and craft, and combining it with
forms, which heralded the coming of twentieth-century modernism. The interiors
at the Stary Teatr have become an example of Polish designers being able to create
solutions that are no copies, and not even inspirations from the interiors of cafés
in Paris or Vienna, but rather spring from their own language of forms that they
themselves created. What is more, the suite of restaurant interiors also became
a practical realization of the postulates proclaimed by one of the founders of the
TPSS, Włodzimierz Tetmajer, who, on the occasion of the Society’s establishment,
called for “artistic thought” to penetrate both the parliamentary halls and the “common taverns” because “even the modest furniture, which is however noble in its craft,
has a civilizing effect on the simplest minds, and can become their vital need; it can
expand the scale of human needs and thoughts”.42 Thanks to this commission, the
Society was able to involve local craftsmen with whom it has tried to cooperate since
the beginning of its existence, thereby wishing to ennoble their work, and establish
a cooperation between the artist and the craftsman, and hence demonstrate to the
audience that it is possible to produce high quality design based solely on Polish
resources. The interiors discussed and reproduced in the press allowed the artists
to present their skills, which resulted in subsequent commissions for interiors and
furniture designs for public institutions and private apartments. The issues related
to applied art, widely discussed at the beginning of the twentieth century, have even
created a certain fashion for café and restaurant interiors in the style of “Polish applied art”, which sometimes resulted in pastiche-like effects or came dangerously
close to plagiarizing the original designs.

•

42 W. Tetmajer, Z powodu zawiązania się Stowarzyszenia Polskiej Sztuki Stosowanej, “Krytyka”,
1901, issue 10, pp. 186–190.
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Z prowincji
do metropolii –
przypadek
Saszy Blondera

modus
prace z historii sztuki
art history journal
  xviii, 2018

For English – see p. 163

Szasza Blonder (1909–1949, il. 1) był jednym z najbardziej aktywnych i utalen- Natasza Styrna
towanych członków przedwojennej I Grupy Krakowskiej. Mimo to o jego życiu
i twórczości napisano do tej pory niewiele, a jego interesujący dorobek nie został
poddany dogłębniejszej analizie. Te dwa wątki, twórczość i koleje losu artysty, splatają się w przypadku Blondera bardzo mocno. Jego rysunki
i obrazy wypełniają postaci przyjaciół, członków rodziny,
domowe sprzęty, które zawsze miał pod ręką, pejzaże z rodzinnych stron. W każdym z tych przypadków artysta zdradzał bardzo emocjonalną postawę wobec studiowanego
tematu. Był ekspresjonistą, portretując ludzi, z którymi się
stykał, podobnie traktował świat wokół siebie, krajobrazy
przesuwające się przed jego oczami, miejskie scenki pojawiające się w jego pracach, najbanalniejsze otaczające go
przedmioty. Równocześnie potrafił zachować dystans – to
wszystko stanowiło dla niego przede wszystkim pożywkę,
którą karmił swoje malarstwo, zaspakajał potrzebę wypowiedzenia się, wyrzucenia z siebie nadmiaru obserwacji.
Tworzył z niezwykłą pasją, gdy się patrzy na jego rysunki można powiedzieć – wręcz gorączkowo. W jego pracach
wyczuwa się jakąś zachłanność, żeby opisać wszystko, co
znajdowało się w zasięgu jego wrażliwości jeszcze lepiej,
dosadniej, próbując różnych środków wyrazu, sięgając
czasem po całkowicie odmienne konwencje stylowe, aby
odkryć ich potencjał i wybrać najodpowiedniejszy z języków wypowiedzi. Podobna 1. Sasza Blonder,
wykonana
była biografia artysty, pełna nieoczekiwanych zwrotów, chwil niepokoju i rozdarcia, fotografia
w Czortkowie 15 września
dylematów, z którymi starał się uporać – historia człowieka, który szukał swojego 1927 roku, kolekcja
Feydy-Blondel
miejsca na ziemi, chyba bezskutecznie, miotany między podolską prowincją, skąd Hélène
i Marca Blondela.
pochodził, Paryżem, Krakowem, Warszawą i innymi miejscami w ciągu jego dość
krótkiego życia.
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1

2

2. Estera Dwora i Markus
(Mordechaj) Blonderowie
z synami Fiszelem i Saszą,
Czortków, 1929, fotografia
z kolekcji Hélène Feydy-Blondel i Marca Blondela.

Co go wypchnęło z Polski do Paryża tak wcześnie? Dlaczego wrócił i wyjechał znowu? Dlaczego zamiast w Paryżu wolał studiować w Krakowie? Jeśli studia
i kariera artystyczna w Polsce były dla niego atrakcyjne przez jakiś czas, nawet po
paryskich doświadczeniach, dlaczego zdecydował się w końcu opuścić kraj i na stałe
przenieść do Francji? Czy były to przemyślane wybory, czy raczej wynik przypadku,
miotania się właśnie w trudnych okolicznościach między rozwiązaniami, z których
żadne do końca mu nie odpowiadało? Odpowiedzieć na te pytania pomagają zarówno zapiski, jak i prace artysty.
Ważny etap historii Blondera rozpoczyna się w Krakowie w 1931 roku. Właśnie
wtedy artysta rozpoczyna studia na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Miał
wówczas 22 lata i niemało ciekawych doświadczeń na swoim koncie. Dwukrotnie,
w 1926 roku oraz dłużej, w latach 1929–1931, przebywał w Paryżu. Zdobyta wtedy
wiedza wyróżniała go na tle kolegów z I Grupy Krakowskiej, wśród których był
prawdopodobnie najlepiej zorientowany w aktualnych nurtach i tendencjach sztuki
światowej.
Wyjazd do Paryża przekraczał jego możliwości finansowe. Rodzice malarza,
Estera Dwora i Markus (Mordechaj) Blonderowie (il. 2) prowadzili w podolskim
Czortkowie niewielki sklep z tanim obuwiem, jednak dochód, jaki osiągali, nie
wystarczał, aby pomóc synowi w zrealizowaniu marzenia o wyjeździe do Francji.
W 1926 roku młodego artystę wsparli rodzice jego narzeczonej, Sabiny Adler1. Wyjeżdżając, miał zaledwie 17 lat. Rysował, malował, intensywnie interesował się sztuką.
Mimo skromnych zasobów finansowych gromadził literaturę poświęconą malarstwu.
Brak informacji świadczących, czy pierwszy pobyt w Paryżu spełnił jego oczekiwania. Sam artysta mówił o nim ponoć niewiele. Można się domyślać, że nie był
długi. Pieniądze darowane przez Adlerów zapewne szybko się wyczerpały, zmuszając
go do powrotu. Na pewno ważne było również kontynuowanie edukacji i egzamin maturalny, który czekał go w Czortkowie. Jednak nawet jeśli nie był to długi
pobyt, jego znaczenie było niebagatelne. Po raz pierwszy znalazł się w naprawdę
dużym mieście, zobaczył wymarzoną, mityczną stolicę sztuki, wszedł w tamtejsze
1
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K. Tchórzewski, Życie i twórczość Saszy Blondera (André Blondela) 1909–1949. Zarys monograficzny (praca magisterska napisana 1973 roku na Uniwersytecie Warszawskim), cyt. za: Henryk
Wiciński i I Grupa Krakowska 1932–1937 [katalog wystawy w Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie], oprac. J. Chrobak, D. Łuczak, W. Nowaczyk, Sopot 2007, s. 86.
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środowisko artystyczne, zapoznał się z dziełami sztuki, które znał co najwyżej
z reprodukcji. To, z czym się zetknął, zafrapowało go i wyostrzyło jego apetyt na
jeszcze więcej sztuki – dobrej sztuki, dobrego malarstwa. W tym wypadku nie ma
wątpliwości: szybko się okazało, i Blonder udowadniał to wielokrotnie, że malarstwo i rysunek stanowiły jego najważniejszą życiową pasję. Od najwcześniejszych
lat były czymś, bez czego nie mógł się obejść – językiem, którym komunikował się
ze światem i wyrażał swój stosunek do niego, tworząc zarazem skrupulatny zapis
wszelkich emocji, jakie mu towarzyszyły, czy to były zwykłe życiowe sprawy, czy
też zaprzątające go zagadnienia natury artystycznej.
Blonder z nieodłącznym szkicownikiem w ręku był wspomnieniem, które bardzo
mocno zapisało się w pamięci znających go osób. Pod wieloma względami właśnie
rysunki, licznie zachowane i bardzo różnorodne, stanowią najciekawszą część jego
dorobku. Znajdziemy wśród nich studia różnych zagadnień formalnych, przeplatające się z humorystycznymi obserwacjami na temat otaczających go ludzi, przykłady
abstrakcji geometrycznej przemieszane z wizerunkami przyjaciół, członków rodziny
albo zwykłych przechodniów mijanych na ulicy, obok nich nostalgiczne widoki
przedstawiające okolice rodzinnego Czortkowa, bezkresne pejzaże z wtopionymi
w nie drobnymi sylwetkami ludzi.
Po powrocie z Paryża w 1926 roku młodziutki Blonder zaczął bardzo energicznie
działać w Czortkowie. Udzielał się jako scenograf w miejscowym teatrze amatorskim
dla młodzieży, organizował kursy plastyczne dla zainteresowanych. Na powrót
do Paryża zdecydował się w 1929 roku. Tym razem był lepiej przygotowany.
Wyjechał z Leopoldem Lewickim, który także pochodził z Czortkowa. W Paryżu
wykorzystali kontakty nawiązane wcześniej przez Blondera. Zamieszkali w jednym
z małych hotelików w pobliżu Notre-Dame, zwiedzali paryskie galerie i muzea,
starali się pracować. Malarz, całe życie bardzo podatny na inspiracje, próbował
różnych języków wypowiedzi. W jego szkicownikach z przełomu lat dwudziestych
i trzydziestych znajdziemy typowe miejskie scenki zapisane żywą nerwową kreską,
obok nich rysunki wyróżniające się skłonnością do upraszczania i syntezy kształtów,
dwie strony dalej studia abstrakcyjnych, geometrycznych form. Próby z zakresu
malarstwa są bardzo swobodne, ekspresyjne. W wielu pracach znajdziemy skłonność
do deformacji kształtów.
Bez wątpienia był oszołomiony wszystkim, z czym zetknął się w Paryżu, prężnością życia artystycznego, rozległością środowiska artystycznego, mnogością trendów
obecnych na paryskiej scenie artystycznej. Tym bardziej zastanawia, dlaczego w 1931
roku, gdy był już zapewne dość dobrze zżyty z nowym środowiskiem i przyzwyczajony do tamtejszych warunków, postanowił opuścić miasto i przenieść się do
Krakowa. W 1926 roku, nie trwoniąc energii na żadne pomniejsze peregrynacje,
wyjechał od razu do Paryża. W 1929 roku, gdy był już po maturze, też nie myślał
o studiach w Krakowie. Pisał wtedy o krakowskiej szkole wyraźnie zdegustowany,
powątpiewając w wartość edukacji, jaką w niej oferowano – naukę „pępkowo-sutkowych proporcji” czy umiejętność rozmieszczania w obrazie „subtelnych bliczków”2.
Dlaczego zatem zdecydował się na rozpoczęcie studiów w Krakowie właśnie teraz?
Odwrócił naturalny wydawałoby się bieg rzeczy: niezamożny artysta z głębokiej
prowincji dostaje się do pierwszego większego ośrodka artystycznego, po pewnym
2

Zbiory Specjalne Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Archiwum Saszy
Blondera, nr inw. 773–II–1 (1929), s. 20 r.
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3. Sasza Blonder, Moja
awantura (portret Berty
Grünberg), technika
mieszana, Archiwum
Saszy Blondera 1929–1937,
Zbiory Specjalne IS PAN,
Warszawa.
4. Sasza Blonder, Portret
Leopolda Lewickiego, 1930,
tusz na papierze, Archiwum
Saszy Blondera 1929–1937,
Zbiory Specjalne IS PAN,
Warszawa.
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czasie, jeśli jest bardzo ambitny, dociera do paryskiej mekki sztuki, czasem zostaje
tam na stałe. Blonder ów krok wykonał na początku swojej drogi artystycznej. Ale
dlaczego zawrócił?
Odpowiedzi może być wiele. Może po raz kolejny na przeszkodzie stanęły pieniądze i uznał, że w Krakowie łatwiej będzie mu się utrzymać? Może ciążyło mu
rozstanie z rodziną? Pewien wpływ mógł mieć na niego Lewicki, który studiował
w Krakowie i być może próbował go do siebie ściągnąć. Jest też inna ważna okoliczność: w 1932 roku zmarła matka artysty. Symptomy choroby zapewne pojawiły
się wcześniej i to one mogły spowodować, że chciał studiować bliżej domu.
Trudno odgadnąć. Być może wszystkie wymienione powody w jakiejś części
złożyły się na decyzję artysty. A może było ich więcej? Próbując odpowiedzieć na
to pytanie, warto sięgnąć również po szkicowniki Blondera. Ich strony wypełniają
dziesiątki prostych, skromnych, nostalgicznych prac ukazujących rodzinne strony malarza. Pejzaż jest bezkresny, formy surowe, gałęziami pojedynczych drzew
czy sylwetkami ludzi okutanych w chusty miota wiatr. Takie tematy przewijają
się w szkicownikach nieustannie i są ujmowane w dość szczególny sposób. Jeśli
swoich przyjaciół z Grupy Krakowskiej Blonder portretował z humorem i lekką
ironią (il. 3–4), wyraz tych pejzaży jest inny. Środki, którymi się posługiwał były
bardzo proste, kilka kresek czy pojedyncza smuga (il. 5–6). Jednak pejzaże, które
tworzył, są pełne wyrazu, przywołują u widza jakieś niesprecyzowane wspomnienia. Porównując z innymi pracami Blondera, brak w nich dystansu, z jakim artysta
traktował cały otaczający świat z wyżyn swojego dwudziestoletniego życia. W tym
wypadku zdradzał się, odkrywał swoje uczucia, związek z miejscem, z którego
pochodził, gdzie biegał jako dziecko i obserwował wszystko wokół: chłopów na
targu, maszerujące wojsko, kondukt żałobny, kuternogę wspartego na lasce, w tle
kościelne wieże albo cebulaste kopuły cerkwi. To była jego ojczyzna, żydowskiego
chłopca z ortodoksyjnej rodziny, wychowanego na podolskiej prowincji. Tego
wątku też nie sposób pominąć. Artysta pochodził z religijnej rodziny, został wychowany zgodnie z nakazami tradycji, znał jidysz oraz hebrajski, w tych językach
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korespondował ze znajomymi. Mocno angażował się w życie swojej społeczności,
interesował się syjonizmem, jako młody człowiek należał do Haszomer Hacair,
żydowskiej organizacji młodzieżowej wchodzącej w skład Światowej Organizacji
Syjonistycznej. Interesowała go polityka i przyszłość narodu żydowskiego, ale chyba
nie do tego stopnia, co jego brata Fiszela (il. 2), który w połowie lat dwudziestych
postanowił wyjechać do Palestyny3. U Szaszy zwyciężyło coś innego, w 1926 roku
odbył podróż do Paryża i prawdopodobnie ten wybór zdecydował o jego dalszej
drodze życiowej.
Był przywiązany do rodzinnych stron, a jednocześnie od samego początku coś
go wypychało z kraju. W pierwszą daleką podróż wybrał się jeszcze przed maturą.
Po jej zdaniu, nie czekając długo, wyjechał znowu. Przebył drogę z Czortkowa
położonego na wschodnich rubieżach Europy od razu niemal na jej przeciwległy
kraniec. Dlaczego? I skąd w młodym człowieku z prowincji tak silna pasja do
sztuki?
Odpowiedź, przynajmniej na to ostatnie pytanie, znajdziemy ponownie w jego
szkicownikach – rysunkach młodego artysty zdradzających ogromną wrażliwość
na cały otaczający świat: ludzi, relacje między nimi, przedmioty, zwierzęta, pejzaże.
Formy ukazywane w wymownym skrócie zdradzają rękę wnikliwego obserwatora wyczulonego na każdy szczegół. Kształt i kolor zwisającej kotary są nie mniej
istotne od twarzy przyjaciela czy rysów kochanki. Piec kaflowy, na którym można przygotować posiłek i ogrzać się w zimowe wieczory, staje się samodzielnym
bohaterem prac artysty, powtarzającym się po wielekroć, podobnie jak zapalona
nocą lampa naftowa, w blasku której świat nabiera dziwnie demonicznego wyrazu.
Jednak o wyborze drogi artystycznej zadecydowały w przypadku Blondera nie tylko
3

5. Sasza Blonder, Pejzaż
z dwiema postaciami,
technika mieszana,
Archiwum Saszy Blondera
1929–1937, Zbiory
Specjalne IS PAN,
Warszawa.
6. Sasza Blonder, Pejzaż
z drzewami i wieżą
kościelną, technika
mieszana, Archiwum
Saszy Blondera 1929–1937,
Zbiory Specjalne IS PAN,
Warszawa.

Fiszel Blonder urodził się w 1905 r. Wyjechał do Palestyny w październiku 1924 r., wrócił do
Polski prawdopodobnie we wrześniu 1925 r. Został zamordowany przez nazistów w lipcu 1941 r.
w Czortkowie, https://yvng.yadvashem.org/nameDetails.html?language=en&itemId=619113
(stan na 12 VII 2018).
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7. Berta (Blima) Grünberg
i Sasza Blonder, lata
trzydzieste, fotografia
z kolekcji Hélène Feydy-Blondel i Marca Blondela.

wrażliwość i wnikliwość w obserwowaniu świata, ale przede wszystkim dająca się
zauważyć w jego pracach, przemożna potrzeba wypowiedzenia się, wyrzucenia
z siebie nagromadzonych emocji i myśli.
Żaden z otaczających drobiazgów nie uchodzi uwadze artysty. Przedmioty zdają
się żyć własnym życiem. Nie tylko w rysunkach, ale również w poezjach malarza. Przy tym „nadmiarze” wrażeń, spostrzeżeń, refleksji nie jest zaskoczeniem,
że Blonder potrzebował je przelewać na papier nie tylko w formie rysunków, ale
i wierszy. Obie formy twórczości artysty dobrze się uzupełniają. Jednak rysunków
jest znacznie więcej i to właśnie one mówią o artyście najwięcej. W szkicownikach
Bloder odsłania się całkowicie, czujemy jego erotyczne wzruszenia, wyczuwamy
drobne złośliwości pod adresem kolegów, razem z nim stajemy przed obliczem
umierającej matki. Ale nie chodzi tylko o to, co się w życiu artysty działo. Poznajemy
jego osobowość, stosunek do rzeczywistości. Podobną możliwość dają jego wiersze.
Znajdujemy w nich to o czym już była mowa: człowieka niezwykle wrażliwego
na wszystko, co działo się wokół. Blonder nie jest uczestnikiem tych zdarzeń, stoi
z boku i przygląda się spektaklowi toczącego się życia. Jest oszałamiające w mnogości swoich przejawów, ale to nie znaczy, że artysta dał mu się uwieść. Jest cierpki,
sarkastyczny – i w rysunkach, i w poezji. Dwudziestolatek, który nie ma wielu
złudzeń wobec rzeczywistości. Jednocześnie jest życiem i tym wszystkim, co dzieje
się wokół, zafascynowany. W tym samym wierszu pisze o martwocie, beznadziei
i jednocześnie o pięknie: „bezczelnie pięknej jesieni”, „nocach chłodnych i czystych”4.
Ten dwugłos jest bardzo typowy dla jego twórczości. Skorupa sarkazmu i ironii nie
chroniła go całkowicie, rysowały się na niej pęknięcia.
Rok 1931 rozpoczął nowy rozdział w życiu i twórczości artysty. Związek z Sabiną
Adler należał już do przeszłości, prawdopodobnie w Krakowie na Akademii Blonder
poznał Bertę (Blimę) Grünberg z Gródka Jagiellońskiego koło Lwowa (il. 7). Być
może to on przyciągnął swoją przyjaciółkę, znacznie mniej zdecydowaną od niego
w kwestiach politycznych, do lewicowego środowiska kształtującej się w tych latach
Grupy Krakowskiej. Przez kilka następnych lat będą tworzyć nierozłączny tandem.
Jej sylwetka przewija się nieustannie przez strony jego szkicowników: Blima przy
sztalugach, przy stole, na łóżku, pogodna, zdenerwowana (il. 3). Z jej wizerunkami
sąsiadują rysunki przedstawiające kolegów z ugrupowania: Lewickiego (il. 4), Sterna,
Schwanenfelda i innych. Wszyscy razem uczestniczą w wydarzeniach, które szybko
uzyskają status legendy w krakowskim środowisku artystycznym. Przyjechali tutaj, do „polskich Aten”, z odległej nieraz prowincji, żeby się ucywilizować, „liznąć”
trochę prawdziwej sztuki na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wspominał
ten okres Jonasz Stern: „Początek Grupy Krakowskiej [...] to był chyba najlepszy
okres w moim życiu. Były wtedy wielkie nadzieje, były przekonania, że stary świat
zburzymy i zbudujemy nowy”5. Również rysunki Blondera z tych lat cechuje podobna atmosfera. Kreska, którą opisuje sylwetki przyjaciół, jest zdecydowana, mocna.
Pracuje szybko, bez wchodzenia w szczegóły, ale osiąga meritum. Prace są pełne
wyrazu i chyba bardzo dobrze oddają klimat towarzyszący działaniom artystów.
Jest dużo beztroski, zabawy, praca na Akademii, burzliwe dyskusje ciągnące się
w noc, wygłupy przy dźwiękach mandoliny, baczne obserwowanie całego entourage,
z przymrużeniem oka, lekką ironią.
4
5
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Jednak nie wszystko idzie tak dobrze. Są biedni, nie mają pieniędzy na farby, nie
wspominając o innych sprawach. A świat, który chcieli zmieniać, nie chce drgnąć
w posadach. Akademia też jest rozczarowaniem. Zamiast czegoś się w niej nauczyć,
sami wnoszą w jej mury ożywczy ferment. Nie wszystkim się to podoba. Mnożą się
przed nimi trudności. Oni jednak uparcie próbują forsować bastiony, chociaż sami
nie do końca wierzą, że są tego warte – Osostowicz pęcznieje z dumy otrzymawszy
zaproszenie do udziału w wystawie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”6.
Blonder w tym czasie dużo maluje i jeszcze więcej rysuje. Jeśli sobie Stern przyznawał funkcję politycznego przywódcy Grupy, Blondera zaliczał do jednego z przywódców artystycznych. I rzeczywiście, chociaż sprawy polityczne były dla Blondera
istotne, malowanie było znacznie ważniejsze. W 1933 roku uczestniczy w wystawie
Plastyków Nowoczesnych w Warszawie razem z Henrykiem Stażewskim, Katarzyną
Kobro i Władysławem Strzemińskim. Tego samego roku bierze udział w pierwszej wystawie Grupy Krakowskiej we Lwowie. Pokazuje na nich prace zarówno abstrakcyjne,
jak i przedstawiające. Zostaje zauważony przez krytykę artystyczną. Dosyć zgodnie
recenzenci doceniają przede wszystkim walor ekspresyjny jego prac. W tym kierunku pójdzie jego późniejsza twórczość, zwłaszcza z lat czterdziestych. Na razie wciąż
jeszcze poszukuje, porusza się w obrębie różnych konwencji. W 1934 roku powstaje
jedna z jego najbardziej znanych kompozycji: Więzienie, namalowana pod wpływem
wydarzeń, które rozegrały się na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w 1932 roku
i zakończyły się aresztowaniem jego kolegów oraz relegowaniem ich z uczelni.
Tego samego 1934 roku, po pięciu semestrach, Blonder kończy edukację w krakowskiej szkole. Staje przed pytaniem „Co dalej?”. Próbuje swoich sił w Warszawie,
zajmuje się reklamą. W 1935 roku wyjeżdża do Bielska, gdzie znajduje zatrudnienie
jako reżyser i scenograf w teatrze młodzieżowym działającym przy Żydowskiej
Szkole Powszechnej. Równocześnie współpracuje, podobnie jak kilkoro innych
członków Grupy Krakowskiej, z Teatrem „Cricot”7. Nie jest w stanie nigdzie dłużej
zagrzać miejsca. W 1936 roku jest ponownie w Warszawie. Trudno mu się utrzymać. Zaczyna chorować. Dzięki stypendium Ministerstwa Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego udaje mu się wyjechać na kurację do Zakopanego. Maluje
wtedy przede wszystkim pejzaże. Jakby na przekór trudnościom życiowym zaczyna
odnosić pierwsze sukcesy. W styczniu 1936 roku uzyskuje odznaczenie honorowe
podczas ogólnopolskiego Salonu Plastyków w IPS w Warszawie. Jest pierwszym
członkiem Grupy Krakowskiej, któremu zorganizowano wystawę indywidualną –
w maju 1937 roku w warszawskim Salonie Henryka Koterby. Leon Strakun zalicza
ją do najciekawszych wydarzeń sezonu8. Chwalą ją również Konrad Winkler i Jerzy
Wolff 9. Na pewno daje mu to sporo satysfakcji, niemniej problemy życiowe zaczynają go przytłaczać. Jest wciąż chory, jego ścieżki z Bertą Grünberg zaczynają się
6
7

8
9

S. Osostowicz, Listy, oprac. I. Jakimowicz, Kraków 1978, s. 101.
W 1935 r. Sasza Blonder współtworzył razem z Marią Jaremą i Jonaszem Sternem oprawę sceniczną przedstawienia efemerycznego teatrzyku „Tam-Tam” powołanego przy teatrze „Cricot”. Nazwisko Blondera widnieje na afiszu, który wydrukowano z tej okazji. Tego samego roku z Jaremą,
Sternem oraz Henrykiem Wicińskim wziął udział w szopce politycznej Lajkonik, korporant
i Hamlet wystawionej na „dużej scenie” teatru „Cricot”. Zob. S. Żytyński, Szopki Adama Polewki,
w: Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 1919–1939, red. J. Bogucka‑Ordyńcowa et al.,
Warszawa 1964, s. 390.
L. Strakun, Z wystaw. Sasza Blonder – Janusz Treffler, „Ster”, 1937, nr 19, s. 8.
K. Winkler, Z warszawskich wystaw, Wystawa zbiorowa S. Blondera w Salonie Koterby, „Pion”,
1937, nr 21, s. 8; J. Wolff, Pod Arkadami, „Arkady”, 1937, s. 328.

Z prowincji do metropolii – przypadek Saszy Blondera

157

coraz bardziej rozchodzić. Bardzo mocno wyprowadza go z równowagi sytuacja
z Koterbą, który nie sprzedał podczas wystawy żadnego obrazu, w związku z czym
zatrzymał sobie, bez uzgodnienia z nim, dwie prace w celu, jak twierdził, pokrycia
kosztów wystawy. Malarza zabolała szczególnie niemożność odzyskania ulubionego
obrazu, zatytułowanego Peron. Niestety nie ma pieniędzy na bilet z Zakopanego
do Warszawy, aby zająć się tą sprawą osobiście.
W 1937 roku atmosfera wokół niego jeszcze bardziej się zagęszcza. W lutym
zostaje skreślony z listy członków Związku Polskich Artystów Plastyków, podobnie
jak większość członków Grupy Krakowskiej. Oficjalnym powodem jest zaleganie ze
składkami, nieoficjalnym – lewicowe przekonania artystów i ich działalność. W tych
dniach i w takich okolicznościach zapada decyzja artysty: po sześciu latach spędzonych w kraju ma dość. Skończył studia, ma 28 lat, nie ma z czego żyć. Zamiast malować, musi się chwytać dorywczych zajęć i znosić afronty z różnych stron. Prawdopodobnie nie widzi dla siebie dłużej miejsca w kraju, do którego powrócił w 1931 roku.
Po około dwu latach, które spędził w Paryżu na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych, przez kolejnych sześć lat starał się zapuścić korzenie w jakimkolwiek miejscu w Polsce, gdzie byłby w stanie zapewnić sobie byt. Niestety mu się to nie udaje.
Warto zwrócić uwagę na ten ciąg wydarzeń: młody artysta, zdolny i pracowity,
dobrze zaznajomiony z tym, co się dzieje w Paryżu, postanawia wrócić do Polski.
Właśnie tutaj odbywa zasadniczą część edukacji artystycznej. Najwyraźniej czuje
się bardzo związany z krajem. A przecież należy do grupy tak chętnie, zwłaszcza
wtedy, oskarżanej o kosmopolityzm i nikłe poczucie, czym jest ojczyzna. Saszy
Blondera najwyraźniej to nie dotyczy. Zrezygnował z Paryża dla Krakowa, intensywnie i z zaangażowaniem włączał się we wszystko, co działo się w krakowskim
środowisku artystycznym pierwszej połowy lat trzydziestych. Jego rysunki pokazują
to dość dobrze – że najlepiej czuł się wśród ludzi podobnych do niego, kolegów
z ugrupowania, wywodzących się z równie prowincjonalnych środowisk jak on,
pochłoniętych podobnymi zagadnieniami natury artystycznej i społecznej. Z takich
samych kręgów wywodziła się jego żona Berta Grünberg.
A jednak spotkała go porażka. Jeśli wrócił do kraju w 1931 roku kierowany tęsknotą za rodzinnym pejzażem i rodzinnym środowiskiem, to kolejnych sześć lat
spędzonych w ojczyźnie zrodziło w nim kolejną tęsknotę – za tym, co pamiętał
z Paryża. Te wspomnienia stały się zapewne rodzajem antidotum na trudności
i niepowodzenia, których doświadczał w kraju. Paryż widziany z coraz odleglejszej
perspektywy czasowej z biegiem lat musiał mu się jawić jako wybawienie od tego,
co go coraz bardziej męczyło i złościło w otaczającej rzeczywistości. Wyjeżdża
jesienią 1937 roku razem Bertą Grünberg i zaprzyjaźnioną z nimi Erną Rosenstein.
Po przyjeździe zapisuje się do Oddziału Paryskiego krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych10. Wkrótce do grupy przyjaciół dołącza Maria Jarema. Mnóstwo czasu
spędzają w paryskim galeriach i muzeach, wieczorami dyskutują o sztuce. Warunki
nadal pozostawiają wiele do życzenia – mieszkają z Blimą w pokoju „zimnym jak
lód”11. Po jakimś czasie Erna Rosenstein i Maria Jarema wyjeżdżają, oni zostają.
Gdy wybucha wojna, w ich życiu wszystko się zmienia. Związek z Bertą Grünberg,
10 Uczęszczał na zajęcia w roku akademickim 1937/38. A. Mayer, Filia paryska Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie w świetle materiałów archiwalnych, oprac. K. Świerzowski, Kraków 2003,
s. 307.
11 E. Rosenstein, Akademia Sztuk Pięknych, w: Cyganeria i polityka, s. 412.
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który chwiał się już od jakiegoś czasu, rozpada się ostatecznie, gdy
artysta spotyka Francuzkę, Louise Bonfils (il. 8), utalentowaną nauczycielkę chemii i fizyki, która niedługo później zostanie jego żoną
i matką dwójki ich dzieci.
Helena Blum, pisząc o artyście w 1970 roku, przyznawała, że jego życie we Francji po wojnie nie było łatwe, miał nieustające kłopoty finansowe. Jednocześnie nie brakowało mu powodów do radości: znalazł grono przyjaciół, zrozumienie dla swojej sztuki oraz szczęście rodzinne12.
Czy tak było istotnie? Może z czasem rzeczywiście nauczył się dostrzegać pozytywne aspekty wydarzeń, które nastąpiły w jego życiu. Trudno
stwierdzić jednoznacznie, bowiem pamiętniki, które pisał, urywają się
na 1943 roku. Jednak to, co pisał do 1943 roku, rysuje nieco inny obraz
sytuacji. Wpływ na to mogły mieć wyjątkowo trudne wojenne okoliczności. Po wybuchu wojny artysta zaciągnął się do Wojska Polskiego. Po
demobilizacji działał we francuskim ruchu oporu, ukrywał się na południu Francji. W 1943 roku pod zmienionym nazwiskiem André Blondel
ożenił się z Louise Bonfils, niedługo miało się urodzić jego dziecko.
W jego życiu był to naprawdę trudny okres. Często, jak nigdy wcześniej,
w jego pamiętnikach pojawiają się słowa o rozpaczy, męce i braku nadziei.
Ukrywa przed otoczeniem swoją prawdziwą tożsamość, czuje się obco w środowisku, w którym przyszło mu żyć. Potrafi docenić piękno francuskiego pejzażu,
ale jednocześnie pisze o nim jako czymś nienaturalnym, sztucznym. „Myślę o pejzażu kraju naszego i świetle innym” – dodaje13. Po raz kolejny uświadamia sobie
już nie tylko związek z miejscem z którego wyszedł, ale również, po raz pierwszy
tak mocno, znaczenie swoich żydowskich korzeni. Pisał o tym przejmująco w 1943
roku na stronach swoich pamiętników: „Kiedy myślę, że śmierć mogłaby mnie
nagle zaskoczyć tu, gdzie uważany jestem za coś innego niż jestem, nie chciałbym
być pogrzebany na innym cmentarzu i wśród innych wiernych: (lecz) wśród tych,
skąd pochodzę. Nie wiem, czy gdzieś tu znajdują się żydzi pogrzebani lub żywi.
Chciałbym zamanifestować, że jestem z nimi i od nich [...] Cała moja istota ze złymi
i dobrymi stronami jest do wyjaśnienia [...] na tle jej prawdziwego pochodzenia.
Podlegałem i podlegam wszystkim okropnościom, które ścigają moich współbraci
i nie chcę wstydem ni zapomnieniem zakryć to, co przeciwnie należy wiedzieć”14.
Ciążyła mu konieczność ukrywania się, świadomość własnej odmienności.
Zdawał sobie sprawę, że jego doświadczenie jest całkowicie obce ludziom, wśród
których żyje. A jednak nigdy nie powrócił do kraju. Właściwie nie miał już po co.
Wojna zmiotła prawie wszystko, co było mu drogie. Jego rodzina zginęła, rodzinny
Czortków stał się częścią Związku Radzieckiego. Paryż i Francja chyba nie przyniosły
mu szczęścia ani spokoju, jak żadne z miejsc, między którymi się miotał w ciągu
swojego krótkiego czterdziestoletniego życia, chociaż decyzja o wyjeździe, trzeba
zauważyć, prawdopodobnie ocaliła mu życie, pomogła uniknąć losu, który spotkał
w czasie II wojny światowej większość środowiska, z którego się wywodził.

8

8. Sasza Blonder / André
Blondel i Louise Blondel
(z domu Bonfils),
Carcassonne, maj 1946
roku, fotografia z kolekcji
Hélène Feydy-Blondel
i Marca Blondela.

12 H. Blum, Wstęp, w: Sasza Blonder – André Blondel 1909–1949 [katalog wystawy Muzeum Narodowe w Krakowie, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska], Kraków 1970, s. 16.
13 Pamiętnik Saszy Blondera z lat 1936–1943, wpis z 7 września 1943 roku, s. 73, w posiadaniu
rodziny artysty.
14 Ibidem, s. 71–71.
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9. Sasza Blonder / André
Blondel, Narodziny, olej
na dykcie, 1944, kolekcja
Hélène Feydy-Blondel.
10. Sasza Blonder / André
Blondel, Matka z dzieckiem
w wózku, olej na dykcie,
1946, kolekcja Marca
Blondela.
11. Sasza Blonder / André
Blondel, Akt leżący, olej
na dykcie, 1945, kolekcja
Hélène Feydy-Blondel.
12. Sasza Blonder / André
Blondel, Matka z dwójką
dzieci, olej na dykcie, 1947,
kolekcja Marca Blondela.
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Ton, który przebija z jego pamiętników pisanych w latach wojny, jest bardzo
pesymistyczny. Sytuacja, w jakiej się znalazł, przytłacza go. Czasem nawet malowanie przychodzi mu z trudem. Jednak po gorszych chwilach następują lepsze,
a obrazy, które powstają, są wspaniałe. Artysta wlewa w nie cały niepokój, który
towarzyszył mu w ostatniej dekadzie życia. Jest w nich brutalność i gwałtowność.
Osiąga stopień ekspresji tak duży, jak nigdy wcześniej (il. 9–12). Formy bywają
rzucane na płótno w sposób tak uproszczony, że stają się ledwo rozpoznawalne,
rysy osób pozbawione jakichkolwiek upiększeń, wykrzywione w grymasach smutku, zniechęcenia, uporu. Plamy czerwieni wdzierają się na płótno jak otwarte rany.
Bardzo często rozpoznajemy w obrazach sylwetkę żony i dzieci malarza: Louise
ze skupionym wyrazem twarzy, zajętą prozaicznymi czynnościami – mozołem
dnia codziennego, dzieci na jej ręku lub bawiące się opodal. Brak w nich czułości,
jakiej można by się spodziewać w wizerunkach najbliższych ludzi. O przywiązaniu
do żony i dzieci, bardziej niż sposób ujmowania tematu, świadczy ich nieustanna
obecność w jego obrazach, towarzyszenie im z pędzlem w ręku w najintymniejszych
nieraz momentach.
W jego pracach właściwie zawsze wyczuwalny był dystans wobec otoczenia,
pewna ironia, żartobliwo-złośliwy stosunek, zwłaszcza gdy portretował przyjaciół
z I Grupy Krakowskiej. Ta postawa zanikała właściwie tylko wtedy, gdy szkicował
podolskie pejzaże, rozległe połacie ziemi ciągnące się po horyzont, skute warstwą
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śniegu i lodu, skąpane w chłodnym świetle. Odsłaniał w nich swoje prawdziwe
emocje bardziej niż w jakichkolwiek innych pracach.
W latach czterdziestych we Francji jego stosunek wobec rzeczywistości się zmienia. Humor ulatuje z jego prac, struny, które teraz porusza, wydobywają więcej
bólu. Jak zawsze, tworzy wiele autoportretów. Nigdy nie miał wobec siebie litości.
Teraz widzimy człowieka, który się postarzał, a czas zmienił go nie tylko nie tylko
zewnętrznie (il. 13). Jeśli brak złudzeń wobec rzeczywistości był pewną pozą, którą
przyjmował w młodości, teraz stał się jego autentycznym doświadczeniem.
Przeżył wojnę, osiągnął wiek dojrzały. Upływ czasu i nabyte doświadczenie życiowe nie przyniosły mu ukojenia. Niezależnie od dylematów, z którymi się zmagał,
zawsze znajdował tą samą ucieczkę od nich – malowanie. Pulsujące w obrazach
układy linii, kresek, plam, świateł i tonów barwnych, które pochłaniały go bardziej
niż samo życie. Ale ono nie pozwalało o sobie zapomnieć, razem z wszystkimi jego
emocjami wdzierało się na płótna, pozbawione łatwego wdzięku, ale za to porywające swą szczerością i siłą.
Wiele pytań pozostanie bez odpowiedzi. Jakie nurtowały go problemy? Czy
myślał o tym, żeby jeszcze raz zobaczyć Czortków? A może starał się stłumić takie
pragnienia świadomy, że wiele wyborów jest już poza jego zasięgiem? Mapa Europy
wyglądała inaczej niż przed wojną, urodziła mu się dwójka dzieci, była to jedyna
rodzina, jaka mu została. Jego żona podobno z dużym zrozumieniem odnosiła
się do jego pasji malarskiej. Wiosną 1949 roku razem z nią i dziećmi przeniósł się
wreszcie do Paryża. Marzył o tym, przebywając od wielu lat na południu Francji.
Jak wspomina jego córka Hélène, powrót do miasta po tak długim okresie, sprawił
mu wiele radości. Niestety dobry okres nie trwał długo, artysta zginął w wypadku
niedługo później, 14 lipca 1949 roku.

13. Sasza Blonder / André
Blondel, Autoportret, olej
na dykcie, 1945, kolekcja
Hélène Feydy-Blondel.
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14. Sasza Blonder,
Salinelles, lato 1944 roku,
fotografia z kolekcji Hélène
Feydy-Blondel i Marca
Blondela.
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Wersja polska – str. 151

Szasza Blonder (1909–1949, see: Fig. 1) was one of the most active and talented Natasza Styrna
members of the pre-war First Kraków Group. Despite that fact, little has been
written about his life and work to date, and his truly interesting accomplishments
have not been subjected to any in-depth analysis. These two motifs, the work, and
life’s destiny, in the case of Blonder are very much intertwined. His drawings and
paintings are filled with figures of friends, family members, his home equipment,
that he always had at hand, as well as landscapes from his homeland. In each of
these cases, the artist betrayed a very emotional attitude towards the subjects that
he had been studying. He was an expressionist when portraying people with whom
he came into contact, and he followed similar patterns when treating the world
around him, the landscapes moving in front of his eyes, the urban scenes appearing in his works, and even the most banal objects surrounding him. At the same
time, he was able to keep the distance – for him, all these were primarily nutrients,
which he fed his painterly art with, to satisfy the need of expressing himself, to get
the excess of observations out if his system.
He created with admirable passion. When we look at his drawings, we might 1. Sasza Blonder, photo
in Chortkiv on Sepsay – feverishly, even. In his works, we sense some kind of greed to describe every- taken
tember 15, 1927, from the
thing that was within the range of his sensitivity – even better, more clearly, trying collection of Hélène Feydyand Marc Blondel.
different means of expression, sometimes reaching for completely different stylistic Blondel
→ see p. 151
conventions, in order to discover their potential and choose the most appropriate
language of expression. This could also be said to be true about the biography of
the artist, which was full of unexpected turns, moments of anxiety and conflict,
dilemmas that he tried to cope with – the story of a man who was looking for
his place on earth, probably unsuccessfully, tossed between the Podolia province,
whence he came, between Paris, Kraków, Warsaw, and other places during his
relatively short life.
What pushed him away from Poland towards Paris so early in the day? Why did
he come back, only to leave again? Why did he prefer to study in Kraków instead
of in Paris? If his studies and artistic career in Poland had been attractive for him
articles
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2

2. Estera Dwora and Markus
(Mordechaj) Blonder with
sons Fiszel and Sasza,
Chortkiv, 1929, photo from
the collection of Hélène
Feydy-Blondel and Marc
Blondel.
→ see p. 152

for a while, even after his Paris experience, then why did he ultimately leave the
country and permanently move to France? Were these deliberate choices, or rather,
were they results of chance, the flouncing and flailing, in difficult circumstances,
between solutions, none of which really suited him? Perhaps it will be easier to
answer these questions upon examining both the artist’s writings and his works.
An important stage in Blonder’s history begins in Kraków in 1931. That is when
the artist begins his studies at the Kraków Academy of Fine Arts. At that time he was
22 years old and had already had rather a lot of interesting experiences behind him.
He had been to Paris twice, first in 1926, and then in the years 1929–1931, when he
stayed longer. The knowledge he gained then distinguished him against the background of his colleagues from the First Kraków Group, among whom he was probably most up-to-date when it came to current trends and movements of world art.
A trip to Paris exceeded his financial capabilities. The parents of the painter,
Estera Dwora and Markus (Mordechaj) Blonder (see: Fig. 2) ran a small shop with
cheap shoes in Podolian Chortkiv, but the income they generated was not enough to
help their son make his dream of going to France come true. In 1926, the young artist
was supported by the parents of his fiancée, Sabina Adler.1 When he was leaving, he
was only 17 years old. He drew and painted, and had an intense interest in art. Despite
his modest financial resources, he was collecting books devoted to art of painting.
We lack information as to whether his first stay in Paris met his expectations.
The artist himself said very little about it. We can guess that he did not stay long.
The money gifted by the Adlers probably did not last very long, forcing him to return.
Certainly, it was also important to continue education and the matriculation exam
that awaited him in Chortkiv. However, even if his stay in Paris was not a long one,
its importance was substantial. For the first time he found himself in a truly big city,
he saw the place of his dreams, the mythical capital of art, where he entered the local artistic milieu, and got acquainted with works of art, which he previously knew
from reproductions at best. He was fascinated with what he encountered, and this
sharpened his appetite for even more art – quality art, and quality painting. In this
case, there is no doubt: it soon turned out – and Blonder proved it repeatedly – that
painting and drawing were his most important life’s passions. From the earliest years,
they were something that he could not do without – a language by which he communicated with the world, and expressed his attitude towards it, at the same time
creating a meticulous record of all the emotions that accompanied him, whether
they were ordinary life matters, or issues of artistic nature, which preoccupied him.
With the inseparable sketchbook in his hand, Blonder’s figure was very vividly
remembered by those who knew him. In many respects, the drawings, preserved
in great number and diversity, are the most interesting part of his oeuvre. We shall
find among them studies of various formal themes, interspersed with humorous observations of people around him, examples of geometrical abstractions intertwined
with images of friends, family members or ordinary passers-by on the street, and
beside these, nostalgic views depicting the area around his native Chortkiv, endless
landscapes with embedded small silhouettes of people.
1
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K. Tchórzewski, Życie i twórczość Saszy Blondera (André Blondela) 1909–1949. Zarys monograficzny (Master’s thesis written in 1973 at the Warsaw University), quoted in: Henryk Wiciński
i I Grupa Krakowska 1932–1937 [catalogue of the exhibition at the State Gallery of Art in Sopot],
edited by J. Chrobak, D. Łuczak, W. Nowaczyk, Sopot 2007, p. 86.
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After returning from Paris in 1926, the young Blonder began to work very actively
in Chortkiv. He worked as a stage designer in the local amateur youth theatre, and
he organized art courses for those interested. He decided to return to Paris in 1929.
This time he was better prepared. He travelled with Leopold Lewicki, who also came
from Chortkiv. In Paris, they used the contacts that Blonder had established during
his earlier visit. They lived in one of the small hotels near Notre-Dame, they visited
Paris galleries and museums, and they tried to work. The painter, very susceptible
to all kinds of inspiration throughout his life, tried various artistic languages of
expression. In his sketchbooks from the turn of the 1920s and 1930s we find typical urban scenes recorded in a vivid nervous stroke, and next to them, drawings
distinguished by a tendency to simplify and synthesize shapes, then two pages later,
a study of abstract, geometric forms. His assays in the field of painting are very free
and expressive. In many of his works we find a tendency to distort shapes.
He was undoubtedly bewildered by everything he had encountered in Paris,
the resilience of artistic life, the vastness of the artistic milieu, and the multitude
of trends present within the Paris art scene. In this context, it is even more puzzling why in 1931, by when he had probably been quite well integrated into the new
environment and accustomed to the local conditions, he decided to leave the city
and move to Kraków. In 1926, without wasting energy on any minor peregrinations, he went straight to Paris. In 1929, when he had already graduated from high
school, he did not think about studying in Kraków. At the time, he wrote about
the Kraków academy, obviously nonplussed, doubting the value of the education
offered therein – learning the “proportions between the navel and the nipple” or
the ability to place “subtle glitz” within the painting.2 Why, then, did he decide to
study in Kraków after all? It seems that he had turned upside down the natural
course of things: an impecunious artist from deep provinces gets into the closest
major arts centre, and after a while, and only if he is very ambitious, he reaches the
Parisian mecca of art, sometimes to stay there for good. Blonder took this step at
the beginning of his artistic path. But why did he turn back?
There are many possible answers. Maybe once again, the money stood in the
way, and he decided that in Kraków it would be easier to make a living? Perhaps
it was hard for him to be parted with his family? Lewicki, who studied in Kraków,
might have had some influence on Blonder and perhaps he may have tried to get
him to come back. There is another important circumstance to consider: in 1932,
the artist’s mother died. Symptoms of the disease probably appeared earlier, and
that might have been the reason for his choice to study closer to home.
It is difficult to guess. Perhaps all of the reasons mentioned above, in some part,
contributed to the artist’s decision. Or perhaps there were more? In trying to answer
this question, it also makes sense to reach for Blonder’s sketchbooks. Their pages are
filled with dozens of simple, modest, nostalgic works, showing the painter’s native
land. The landscape is endless, the forms are raw, branches of lonely trees or silhouettes of people, wrapped in scarves, are blown by the wind. Such themes keep recurring in the sketchbooks constantly, and they are captured in a rather singular way.
If Blonder portrayed his friends from the Kraków Group with humour and light irony (see: Fig. 3–4), the expression of these landscapes is wholly different. The means
2
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3. Sasza Blonder, Moja
awantura (portrait of
Berta Grünberg), mixed
technique, Sasza Blonder
Archive 1929–1937, Special
Collections of the Polish
Academy of Sciences,
Warsaw.
4. Sasza Blonder, Portrait
of Leopold Lewicki, 1930,
ink on paper, Sasza Blonder
Archive 1929–1937, Special
Collections of the Polish
Academy of Sciences,
Warsaw.
→ see p. 154

Special Collection of the Institute of Art at the Polish Academy of Sciences in Warsaw, The
Sasza Blonder archive, Index No. 773–II–1 (1929), p. 20 r.
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5. Sasza Blonder, Landscape
with two characters, mixed
technique, Sasza Blonder
Archive 1929–1937, Special
Collections of the Polish
Academy of Sciences,
Warsaw.
6. Sasza Blonder, Landscape
with trees and a church
tower, mixed technique,
Sasza Blonder Archive
1929–1937, Special Collections of the Polish Academy
of Sciences, Warsaw.
→ see p. 155

he used were very simple, a few strokes, or a single stroke (figures 5–6). However,
the landscapes he created are full of expression, and they evoke some unspecified
memories in the viewer. Compared with other works by Blonder, they lack the distance with which the artist treated the entire surrounding world from the heights of
his twenty-year-old life. In this case, he became vulnerable, he betrayed his feelings,
his relationship with the place whence he came, where he was running as a child and
observing everything around him: the peasants at the market, the marching army,
the funeral procession, the cripple supported on a stick, against the background
of church towers or onion domes of the orthodox temple. This was his homeland –
he was a Jewish boy from an orthodox family, raised in the Podolia province. This
aspect must not be overlooked. The artist came from a religious family, he had been
brought up in accordance with traditional principles, he knew Yiddish and Hebrew,
and he corresponded in these languages with his friends and acquaintances. He was
strongly involved in the life of his community: he was interested in Zionism, and as
a young man he belonged to Hashomer Hatzair, a Jewish youth organization that
was part of the World Zionist Organization. He was interested in the politics and
the future of the Jewish people, but probably not to the same extent as his brother
Fiszel (see: Fig. 2), who in the mid-1920s decided to go to Palestine.3 Something else
has won within Sasza: in 1926, he made a trip to Paris, and probably this particular
choice decided his further path in life.
He was attached to his homeland, and yet, from the very beginning something
pushed him away from his country. He made his first long journey still before his
graduation. After graduating, without much delay, he left again. He travelled from
Chortkiv, located on the eastern reaches of Europe, almost immediately to the opposite end of the continent. Why? And how did a young man from the provinces
become so passionate about art?
The answer, at least to the last question, will be found again in his sketchbooks –
drawings of a young artist, revealing a great sensitivity towards the entire surrounding world: the people, the relationships between them, the objects, the animals, the
landscapes. The forms shown in an eloquent abridgement reveal the hand of an
insightful observer, sensitive to every detail. The shape and colour of the hanging
curtains are no less important than the face of a friend or the lover’s features. The
tiled stove, where you can prepare a meal and warm up on winter evenings, becomes
an independent protagonist of the artist’s work, repeating itself multiple times, just
like the oil lamp lit at night, in the blaze of which the world takes on a strangely
demonic expression. However, the choice of Blonder’s artistic path was determined
not only by the sensitivity and insight in his observation of the world, but above
all – which is noticeable in his works – by the overwhelming need to express
himself, to get the excess of accumulated emotions and thoughts out of his system.
None of the surrounding trinkets escapes the artist’s attention. Objects seem
to live their own lives. This is true not only of the drawings, but also of the poetry
written by the painter. With this “excess” of impressions, observations, and reflections, it is not surprising that Blonder needed to pour them on paper – not only in
the form of drawings but also poems. Both forms of the artist’s work complement
3
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Fiszel Blonder was born in 1905. He left for Palestine in October 1924, and returned to Poland
probably in September 1925. He was murdered by the Nazis in July 1941 in Chortkiv, https://yvng.
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each other well. However, the drawings are much more numerous, and they tell us
the most about the artist. In his sketchbooks, Blonder reveals himself completely,
we feel his erotic agitations, we sense some degree of malice towards his friends,
we accompany him when he is facing the death of his mother. But it is not just
about what happened in the artist’s life. We get to know his personality, his attitude
towards reality. A similar opportunity is afforded by reading his poems. In them,
we find a confirmation of what has already been said: a man extremely sensitive to
everything that went on around him. Blonder is not a participant in these events,
he stands aside and looks at the spectacle of the ensuing life. The latter is stunning
in the multitude of its manifestations, but that does not mean that the artist has
allowed himself to be seduced. He is bitter, sarcastic – both in his drawings, and
in his poems. He is a 20-year-old who has no illusions about reality. At the same
time, he is fascinated with life and with all that is happening around him. In the
same poem, he writes about deadness and hopelessness, but also about beauty:
“brazenly beautiful autumn”, “cool and clean nights”.4 This dual voice is very typical of his work. The shield of sarcasm and irony did not protect him completely;
cracks appeared within it.
The year 1931 began a new chapter in the life and work of the artist. His relationship with Sabina Adler was a thing of the past; and probably in Kraków,
at the Academy, Blonder met Berta (Blima) Grünberg from Gródek Jagielloński
near Lwów (see: Fig. 7). Perhaps it was Blonder who drew in his friend, who was
much less determined than he was on political issues, to the left-wing milieu of the
Kraków Group that was developing at the time. For the next few years, they would
constitute an inseparable tandem. Her silhouette pops up constantly throughout
the pages of his sketchbooks: Blima at the easel, at the table, on the bed, cheerful,
upset (see: Fig. 3). Her images are side to side with drawings of the colleagues from
the Group: Lewicki (see: Fig. 4), Stern, Schwanenfeld, and others. All together, they
participated in events that would quickly gain the legendary status in Kraków’s artistic milieu. They came here to the “Polish Athens”, from many distant provinces,
to become civilized, to get some exposure to real art at the Kraków Academy of
Fine Arts. Jonasz Stern recalled this period: “The beginning of the Kraków Group
[...] was probably the best time of my life. There were great hopes at the time, there
were beliefs that we would destroy the old world and build a new one”.5 Similar
atmosphere is felt also in Blonder’s drawings from those years. The stroke of hand,
which describes the silhouettes of his friends, is determined and strong. He works
quickly, without going into details, but he attains the essence. His works are full of
expression, and it seems that they reflect very well the atmosphere accompanying
the artists’ goings-on. There is a lot of carefree feeling and fun, as well as work at the
Academy, tempestuous discussions stretching long into the night, fooling around
to the sounds of mandolins, watching the whole entourage closely, with a pinch of
salt, with slight irony.
However, not everything goes as well as one would wish. They are poor; they
have no money to buy paints, not to mention other things. And the world that they
4
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7. Berta (Blima) Grünberg
and Sasza Blonder, 1930s,
photo from the collection of
Hélène Feydy-Blondel and
Marc Blondel.
→ see p. 156

Special Collection of the Institute of Art at the Polish Academy of Sciences in Warsaw, The
Sasza Blonder archive, Index No.773–II–3 (1929–1931), p. 122 v.
A. M. Potocka, Ostatni wywiad z Jonaszem Sternem [The last interview with Jonasz Stern],
“Odra” ,1988, issue 11, p. 30.
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wanted to change does not wish to move, not even an inch. The Academy also disappoints. Instead of learning something therein, they bring their invigorating ferment
into its walls. Not everyone likes that. Difficulties are mounting. Nevertheless, they
stubbornly try to charge at the fortress, although they do not fully believe that the
fortress is worth it - Osostowicz swells with pride, having received an invitation to
participate in the exhibition of the “Sztuka” Polish Artists’ Society.6
At the time, Blonder paints a lot, and draws even more. If Stern admitted to being the political leader of the Group, then Blonder was one of the artistic leaders.
And indeed, although political matters were important to Blonder, painting was
much more important still. In 1933 he participated in the exhibition of Modern Artists in Warsaw together with Henryk Stażewski, Katarzyna Kobro and Władysław
Strzemiński. In that same year, he took part in the first exhibition of the Kraków
Group in Lviv. He showed both his abstract and representational works. Critics
noticed him. Quite consistently, the reviewers appreciated, above all, the expressive value of his works. His later work would follow in this direction, especially
from the 1940s onwards. For the time being, he was still searching, and he moved
between various conventions. In 1934 one of his best-known compositions was
created: The Prison, painted under the influence of events that took place at the
Kraków Academy of Fine Arts in 1932, and ended with the arrest of his colleagues
and their expulsion from the university.
In that same year, 1934, after five semesters, Blonder ends his education at the
Kraków school. He begins the question: what next? He tries his hand in Warsaw,
he dabbles in advertising. In 1935 he goes to Bielsko, where he finds employment
as a director and stage designer in a youth theatre affiliated with the Jewish Comprehensive School. At the same time, he cooperates with the “Cricot” Theatre, as
do several other members of the Kraków Group.7 He does not seem able to settle
anywhere for much long. In 1936 he returns to Warsaw. He finds it hard to get by and
make a living. He is starting to get sick. Thanks to a scholarship from the Ministry
of Religious Denominations and Public Education, he manages to go to Zakopane
for a cure. There he paints landscapes, above all. As if in spite of the hardships of
life, he begins to achieve his first successes. In January 1936, he received an honorary
distinction at the Polish Artists’ Salon at the IPS in Warsaw. He was the first member
of the Kraków Group, who had an individual exhibition organized – in May 1937, in
the Salon of Henryk Koterba in Warsaw. Leon Strakun classed it among the most
interesting events of the season.8 Konrad Winkler and Jerzy Wolff also had high
praise for it.9 This certainly gives him a lot of satisfaction, but the problems of life
are beginning to overwhelm him. He continues to get sick, their paths with Berta
Grünberg are beginning to part more and more. He is very upset by the situation
6
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S. Osostowicz, Listy, edited by I. Jakimowicz, Kraków 1978, p. 101.
In 1935, Sasha Blonder co-designed, together with Maria Jarema and Jonasz Stern, a stage set for
the performance of the ephemeral “Tam-Tam” theatre set up at the “Cricot” theatre. Blonder’s
name features on the poster, which was printed on this occasion. That same year, together
with Jarema, Stern and Henryk Wiciński, he took part in a political satire Lajkonik, korporant
i Hamlet staged on the “large stage” of the “Cricot” theatre. See: S. Żytyński, Szopki Adama
Polewki, in: Cyganeria i polityka. Wspomnienia Krakowskie 1919 –1939, edited by J. BoguckaOrdyńcowa et al., Warszawa 1964, p. 390.
L. Strakun, Z wystaw. Sasza Blonder – Janusz Treffler, “Ster”, 1937, issue 19, p. 8.
K. Winkler, Z warszawskich wystaw, Wystawa zbiorowa S. Blondera w Salonie Koterby, “Pion”,
1937, issue 21, p. 8; J. Wolff, Pod Arkadami, “Arkady”, 1937, p. 328.
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with Koterba, who did not sell any paintings during the exhibition, and therefore he
decided, without the artist’s consent, to keep two works for himself, as he claimed,
in order to cover the costs of the exhibition. The painter was particularly hurt by
the inability to recover his favourite painting titled The Platform. Unfortunately,
he had no money to buy a ticket to travel from Zakopane to Warsaw, in order to
deal with this matter in person.
In 1937, the atmosphere around him thickens even more. In February, he was
struck off the list of members of the Association of Polish Artists, as were most of
the members of the Kraków Group. The official reason was the delayed payment
of subscriptions, but the unofficial one lied in the leftist beliefs of artists and their
activities. In such times, and in such circumstances, the artist’s mind has been made
up: after six years spent in his home country, he had enough. He had graduated, he
was 28 years old, and he had nothing to live on. Instead of painting, he had to take
odd jobs and endure snubs coming from various directions. He probably did not
see himself fit in any more in the country he returned to in 1931. After about two
years, which he spent in Paris at the turn of the 1920s and 1930s, for the next six he
tried to put down roots in any place in Poland, where he would be able to make
the living. Unfortunately, he failed.
It is worth paying attention to this sequence of events: a young artist, talented and
hard working, well acquainted with what is happening in Paris, decides to return to
Poland. It is here that he receives the essential part of his artistic education. Clearly,
he feels very much connected to his homeland. Never mind that he belongs to the
group so eagerly accused – especially then – of cosmopolitanism and a reduced
sense of what a homeland is. Clearly, this does not apply to Sasza Blonder. He gave
up Paris for Kraków, and he became intensely involved in everything that was happening in Kraków’s artistic milieu in the first half of the 1930s. His drawings show
this rather well – that he felt most comfortable among people who were similar to
him, his colleagues from the group, coming from equally provincial environments,
just like himself, absorbed in similar issues of artistic and social nature. His wife,
Berta Grünberg, also came from the same circles.
And yet he was defeated. If he returned to the country in 1931, longing for his
hometown and family environment, the next six years that he spent in its landscape
gave him another longing – for all that which he remembered from Paris. These
memories must have become a kind of antidote to the difficulties and failures he
experienced in his home country. Paris, seen from an increasingly distant perspective, in time, over the years, must have appeared to him as a kind of salvation
from what was becoming more and more tormenting and aggravating in the surrounding reality. He left in the autumn of 1937, together with Berta Grünberg and
Erna Rosenstein, who was a friend of theirs. Upon arrival, he enrolled in the Paris
Department of the Kraków Academy of Fine Arts.10 Soon, Maria Jarema joined the
circle of friends. They spent a lot of time in Paris galleries and museums, and they
discussed art in the evenings. Their living conditions still left much to be desired –
he and Blima stayed in a room, which was “cold as ice”.11 After some time, Erna
10 He attended classes in the academic year 1937/38. A. Mayer, Filia paryska Akademii Sztuk
Pięknych w Krakówie w świetle materiałów archiwalnych, edited by K. Świerzowski, Kraków 2003,
p. 307.
11 E. Rosenstein, Akademia Sztuk Pięknych, in: Cyganeria i polityka, p. 412.
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8. Sasza Blonder / André
Blondel and Louise Blondel
(née Bonfils), Carcassonne,
May 1946, photo from the
collection of Hélène FeydyBlondel and Marc Blondel.
→ see p. 159
9. Sasza Blonder / André
Blondel, Birth, oil on plywood, 1944, Hélène FeydyBlondel collection.
10. Sasza Blonder / André
Blondel, Mother with a child
in a pram, oil on plywood,
1946, Marc Blondel’s
collection.
→ see p. 160

Rosenstein and Maria Jarema left, while they stayed on. When the war broke out,
everything in their lives changed. The relationship with Berta Grünberg, which
had been wavering for some time now, finally broke down when the artist met
a Frenchman, Louise Bonfils (see: Fig. 8), a talented chemistry and physics teacher
who would soon become his wife and mother of their two children.
When writing about the artist in 1970, Helena Blum admitted that his life in
France after the war was not easy, and that he struggled with constant financial
difficulties. At the same time, he did not lack reasons for joy: he found a circle of
friends; he found understanding for his art; and a happy family.12 Was this really so?
Perhaps in time he actually learned to notice the positive aspects of events that took
place in his life. It is difficult to say unequivocally, because the memoirs he had been
writing end abruptly in 1943. However, what he wrote before 1943 paints a slightly
different picture of the situation. The extremely difficult wartime circumstances
could have had an impact on this. After the outbreak of war, the artist enlisted
in the Polish Army. After demobilization, he was active in the French resistance
movement and was hiding in the south of France. In 1943, under the new name
André Blondel, he married Louise Bonfils, and they were expecting their child to
be born soon. In his life this was a really difficult period. Often, as never before, in
his memoirs, we find words of despair, passion and hopelessness.
He is hiding his real identity from his surroundings; he feels foreign in the
environment in which he came to live. He can appreciate the beauty of the French
landscape, but at the same time he writes about it as something unnatural, artificial.
“I am thinking about the landscape of our country, about a different kind of light”,
he adds.13 Once again, he realises something beyond the link with the place that
he left, but also, for the first time with such force, he realises the significance of
his Jewish roots. He wrote about this in a captivating way in 1943, in his memoirs:
“When I think that death could suddenly surprise me here, where I am considered
something other than I really am, then I know I would not want to be buried in
another cemetery and among those of another faith, [but rather] in the place that
I come from. I do not know if there are any Jews here, either buried or alive somewhere. [...] I would like to manifest that I am with them and from them. [...] My
whole being, with its bad sides and its good sides, can be explained [...] against the
background of its true origin. I was subjected and I continue to be subjected to all
the horrors that pursue my confreres, and I do not want to hide – either for shame
or forgetfulness – what should instead be known”.14
He was burdened with the necessity of hiding, the awareness of his own otherness.
He realized that his experience was completely alien to the people he lived among.
And yet he never returned to his home country. In fact, he did not have any reason
to return, not any more. The war had swept away almost everything that was dear
to him. His family perished, and his hometown of Chortkiv now became part of the
Soviet Union. Paris and France probably failed to bring him happiness or peace –
just like any of the places he drifted between in his short forty-year life – although
12 H. Blum, Wstęp, in: Sasza Blonder – André Blondel 1909–1949 [exhibition catalogue of the
National Museum in Kraków, Stowarzyszenie Artystyczne Grupa Krakowska], Kraków 1970,
p. 16.
13 Diary of Sasza Blonder from 1936–1943, entry from September 7, 1943, p. 73, in possession of
the artist’s family.
14 Ibidem, pp. 71–71.
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it must be said that the decision to leave most probably saved his life, and let him
avoid the fate of most of his people during World War II.
The tone that permeates his memoirs written during the war is very pessimistic.
The situation in which he found himself has overwhelmed him. Sometimes even
painting comes with difficulty. However, after a worse time, better times arrive,
and the works he then creates are wonderful. The artist infuses them with all the
anxiety that has accompanied him in the last decade of his life. There is brutality
and violence in them. He achieves the height of expression that he had not achieved
before (see: Fig. 9–12). Forms are sometimes thrown on canvas in such a simplified
way that they become barely recognisable; the features of people are deprived of any
embellishments, twisted in grimaces of sadness, discouragement, and stubbornness.
Splashes of red penetrate the canvas like open wounds. Very often we recognise in
the paintings the figures of the painter’s wife and children: Louise with a focused
expression on her face, busy with mundane activities – the travail of everyday life,
with children on her arm or playing near. They lack the tenderness that one would
expect in the images of the closest people. Attachment to wife and children is
demonstrated, rather than in the way the subjects are captured, by their constant
presence in his paintings, by the painter accompanying them with his brush in their
most intimate moments.
In his works, the distance towards the surroundings was always felt, a certain
irony, a joking and perhaps malicious attitude, especially when he portrayed his
colleagues from the First Kraków Group. This attitude only faded away when
he sketched the Podolian landscapes, vast expanses of land stretching into the
horizon, covered with a layer of snow and ice, bathed in cool light. He revealed
his true emotions in those, more than in any other works.
In the 1940s France, his attitude towards reality is changing. Humour disappears
from Blonder’s work; the strings that he now moves bring out more pain. As ever,
he paints many self-portraits. He never had pity for himself. Now we see a man who
has aged, and it is clear that time has changed him not only externally (see: Fig. 13).
If the lack of illusions about reality was a certain attitude that he put on in his youth,
by now it had become his real, true experience.
He survived the war, and he reached mature age. The passage of time and the life
experience that he acquired did not bring him relief. Regardless of the dilemmas he
faced, he always found the same escape from them – his painting. Arrangements
of lines, pulsating in his paintings, of colour splashes, lights and shades, absorbed
him more than life itself. But the latter did not let him quite forget about itself;
along with all its emotions, it invaded the canvas, deprived of easy grace, but also
enthralling with its sincerity and strength.
Many questions will remain unanswered. What problems were plaguing him?
Was he thinking about seeing Chortkiv again? Or maybe he tried to suppress such
desires, mindful of the fact that many choices were already out of his reach? The
map of Europe looked different than before the war, he had two children, and they
were the only family he had left. His wife, apparently, well understood and accepted
his passion for painting. In the spring of 1949, the couple and their children finally
moved to Paris. He had dreamed about it, having stayed for many years in the south
of France. As his daughter Hélène recalls, returning to the city after such a lengthy
time brought him a lot of joy. Alas, the good times did not last long, the artist died
in an accident shortly thereafter, on July 14, 1949.
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11. Sasza Blonder / André
Blondel, Reclining nude, oil
on plywood, 1945, Hélène
Feydy-Blondel collection.
12. Sasza Blonder / André
Blondel, Mother with two
children, oil on plywood,
1947, Marc Blondel’s
collection.
→ see p. 160
13. Sasza Blonder / André
Blondel, Self-portrait, oil
on plywood, 1945, Hélène
Feydy-Blondel collection.
14. Sasza Blonder, Salinelles,
summer 1944, photo from
the collection of Hélène
Feydy-Blondel and Marc
Blondel.
→ see p. 161
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Jubileusz
siedemdziesięciolecia urodzin
Profesora Jana K. Ostrowskiego

modus
prace z historii sztuki
art history journal
  xviii, 2018

For English – see p. 177

28 kwietnia odbyła się w naszym
Instytucie wyjątkowa uroczystość
– jubileusz siedemdziesięciolecia
urodzin Pana Profesora
Jana K. Ostrowskiego, połączony
z wręczeniem dedykowanej Mu
księgi pamiątkowej pt. VELIS
QUOD POSSIS.
Nie sposób wyliczyć wszystkich
znamienitych gości zebranych
w Sali im. Karola i Karoliny Lanc
korońskich, dość powiedzieć, że
znaleźli się wśród nich m.in. Jacek
Miler – Dyrektor Departamentu
Dziedzictwa Kulturowego za Gra‑
nicą i Strat Wojennych Minister
stwa Kultury i Dziedzictwa Na‑
rodowego, Andrzej Kulig – Wice
prezydent Miasta Krakowa ds. Poli‑
tyki Społecznej, Kultury i Promocji Miasta, Jego Magnificencja
Rektor UJ prof. Wojciech Nowak,
prof. Jerzy Wyrozumski – Sekretarz Generalny Polskiej Akademii Nauk, prof. Franciszek Ziejka – Przewodniczący Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa,
prof. Jan Święch i prof. Stanisław Sroka – Dziekani Wydziału Historycznego, prof. Jacek Purchla – Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. Przedstawiciele akademickich ośrodków historii sztuki z całej Polski: prof. Tadeusz Żuchowski i prof. Piotr Korduba (Poznań), prof. Tadeusz Bernatowicz i prof. Krzysztof
Jubileusz siedemdziesięciolecia urodzin Profesora Jana K. Ostrowskiego

Andrzej Betlej,
Agata Dworzak

fot. Daniel Podosek
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Stefański (Łódź), prof. Maria Poprzęcka (Warszawa), ks. prof. Ryszard Knapiński
(Lublin), prof. Andrzej Józef Baranowski oraz Zespół Katalogu Zabytków Sztuki
z Instytutu Sztuki PAN w Warszawie z kierownikiem dr. Marcinem Zglińskim. Na sali
obecna była także Rodzina Profesora, liczni przedstawiciele krakowskich muzeów,
przyjaciele, współpracownicy, uczniowie i historycy sztuki z całej Polski.
Uroczystość zainaugurowała projekcja krótkiego filmu przybliżającego sylwetkę
naukową Profesora Jana Ostrowskiego, przygotowanego z okazji wręczenia mu
w 2008 roku Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora oraz pokaz archiwalnych
zdjęć z prywatnego albumu Profesora, dokumentujących liczne podróże i wyjazdy
inwentaryzacyjne na dawnych kresach.
Po przywitaniu wszystkich gości, prowadzący obchody Dyrektor Instytutu,
dr hab. Marek Walczak, odczytał okolicznościowe adresy gratulacyjne wystosowane
do Jubilata przez prof. Elżbietę Witkowską-Zarembę Dyrektor Instytutu Sztuki PAN,
a także prof. Jana Wrabca.
Laudację na cześć Profesora Ostrowskiego wygłosili dr hab. Andrzej Betlej
i prof. Piotr Krasny, dwaj najbliżsi Uczniowie Profesora. Zadanie, którego się podjęli,
nie było wcale proste, bowiem omówienie niezwykle bogatego a zarazem różnorodnego dorobku i kariery naukowej Profesora Ostrowskiego wymyka się syntetycznym ujęciom. Podkreślili więc w laudacji najważniejsze aspekty działalności
swego Mistrza, a przede wszystkim stworzenie przez Niego „szkoły” badań polskiego
dziedzictwa kulturowego na dawnych ziemiach wschodnich oraz wykształcenie
wielu badaczy podejmujących pod Jego kierunkiem najróżniejsze tematy naukowe,
nieraz odległe od zainteresowań samego Jubilata, które owocowały powstaniem
licznych prac magisterskich, doktorskich czy habilitacyjnych. Andrzej Betlej i Piotr
Krasny zarysowali także główne pola badawcze podejmowane przez Profesora
Ostrowskiego, w tym studia nad malarstwem Piotra Michałowskiego, zagadnieniem portretu oraz sztuką na dawnych kresach Rzeczypospolitej, podkreślając, że
wszystkie je łączy głębokie poczucie patriotyzmu Profesora, chęć dążenia do prawdy
oraz wzorcowy warsztat badawczy historyka sztuki.
Najlepsze życzenia oraz podziękowania złożył prof. Ostrowskiemu prof. Wojciech Nowak rektor UJ, który w odczytanym adresie pisał: „Uniwersytet Jagielloński
to także Alma Mater Pana Profesora, z którą związał Pan swe zawodowe losy. Jednocześnie, jako zwierzchnik jednej z najważniejszych placówek muzealnych w Polsce – Państwowych Zbiorów Sztuki i Zamku Królewskiego na Wawelu, wyposażony
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w niezwykłą pasję badacza, znakomicie łączy Pan Profesor swoje liczne obowiązki.
Niespotykana energia, wszechstronna wiedza i efektywność poczynań zawodowych
powoduje, że nie tylko w uroczystym jak dzisiejszy, ale każdego dnia Uniwersytet
Jagielloński przepełnia duma z posiadania w gronie społeczności akademickiej tak
wyrazistej osobowości”. Do podziękowań za pracę naukową i dydaktyczną dołączyli
się również profesorowie Jan Święch i Stanisław Sroka, którzy w imieniu społeczności
Wydziału Historycznego UJ złożyli na ręce Jubilata adres gratulacyjny, podkreślający
jego zasługi – szczególnie na polu badań nad sztuką na dawnych kresach Rzeczypospolitej. Prof. Jan Święch mówił: „Pana wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie
badań nad sztuką epoki baroku, malarstwem polskim XIX wieku, w szczególności
twórczością Piotra Michałowskiego, portretem staropolskim, a przede wszystkim
nad sztuką i kulturą na kresach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, których efektem pozostają 23 tomy monumentalnej serii Materiały do dziejów sztuki sakralnej
na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej, trwale wpisują się w dorobek
polskiej i europejskiej nauki”. Dziekani wręczyli także Profesorowi okolicznościową
pieczęć Uniwersytetu i podziękowali również za godną podziwu pasję i konsekwencję, która rozsławiła sztukę polską poza granicami kraju. Specjalnie przygotowany
list gratulacyjny w języku łacińskim odczytał następnie prof. Tadeusz Żuchowski.
Kulminacyjnym punktem uroczystości było wręczenie P
 rofesorowi dedykowanej Mu księgi pamiątkowej. Monumentalny Festschrift pt. Velis quod possis. Studia
z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, pod redakcją Andrzeja Betleja, Katarzyny Brzeziny-Scheuerer, Agaty Dworzak, Marcina Fabiańskiego, Piotra Krasnego, Michała Kurzeja i Dagny Nestorow, ukazał się nakładem Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”. Jest to wyraz najwyższego
uznania środowiska polskich i zagranicznych historyków sztuki – w publikacji zawarto aż 74 artykuły związane z głównymi polami badawczymi Profesora. Znalazły się tam teksty uczniów Profesora, Jego przyjaciół i współpracowników, którzy
w ten sposób starali się złożyć Jubilatowi podziękowanie za jego wieloletnią pracę,
pomoc i inspirację w podejmowanych działaniach.
Część oficjalną jubileuszu zakończyło wystąpienie samego Profesora Jana Ostrowskiego, który przypomniał m.in. jak historyk sztuki powinien postępować
w swojej pracy, wykładając tym samym swe naukowe credo, którego od wielu lat
uczy kolejne pokolenia studentów prowadząc „Wstęp do historii sztuki”. Podkreślił
konieczność przygotowania się do podęcia badań nad dziełem, zebranie możliwie kompletnego zestawu dostępnych informacji na jego temat, skompletowania
źródeł archiwalnych i literatury oraz zachowania właściwej kolejności swych działań: rozpoczynając od dokumentacji, poprzez opis, na analizie i interpretacji kończąc. Profesor wspominał także czasy pierwszych lat swych studiów rozpoczętych
w 1965 roku w Instytucie Historii Sztuki, który wówczas mieścił się przy ul. św. Anny,
w Collegium Maius, przywołując swoich mistrzów: profesorów Adama Bochnaka,
Tadeusza Dobrowolskiego, Jerzego Szablowskiego i Józefa Lepiarczyka, konstatując,
że „studia w tamtych czasach wyglądały właściwie jak dziś. Też mieliśmy wykłady,
ćwiczenia, proseminaria, seminaria, objazdy naukowe”. W rozważaniach Profesora
Ostrowskiego wybrzmiała również mocno waga tradycji, nie tylko uniwersyteckiej,
ale także tej naukowej. Można wręcz powiedzieć, że Profesor przypominając – z charakterystyczną dla siebie konsekwencją – uwagi metodologiczne, nawet podczas
jubileuszu własnych urodzin, pokazał zebranym postawę godną miana prawdziwego
Mistrza i Naukowca, jakim jest dla nas wszystkich.

 sięga pamiątkowa pt. Velis
K
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wi J anowi Ostrowskiemu.
Opracowanie graficzne
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Wersja polska – str. 173

On April 28, a special ceremony took place in our Institute to celebrate the seven- Andrzej Betlej,
tieth birthday of Professor Jan K. Ostrowski, whereupon He was presented with Agata Dworzak
a memorial book VELIS QUOD POSSIS, dedicated to Him.
It is impossible to list all the distinguished guests gathered in the Karol and
Karolina Lanckoroński Hall, enough to say that they included Jacek Miler – Director of the Department of Cultural Heritage Abroad and Wartime Losses at
The Ministry of Culture and National Heritage, Andrzej Kulig – Deputy Mayor of Krakow for Social Policy, Culture and City Promotion, His Magnificence
Rector of the Jagiellonian University professor Wojciech Nowak, professor Jerzy
Wyrozumski – Secretary General of the Polish Academy of Sciences, professor
Franciszek Ziejka – Social Committee for the Restoration of Krakow’s Historic
Monuments, professor Jan Święch and professor Stanisław Sroka – Deans of the
Faculty of History, and professor Jacek Purchla – Director of the International
Cultural Center in Kraków. Representatives of academic centres of art history
from all over Poland: professor Tadeusz Żuchowski and professor Piotr Korduba
(Poznań), professor Tadeusz Bernatowicz and professor Krzysztof Stefański (Łódź), photo by Daniel Podosek
professor Maria Poprzęcka (Warsaw), priest professor Ryszard Knapiński (Lublin), → see p. 173
professor Andrzej Józef Baranowski and the staff of Catalogue of Art Monuments
in Poland at the Polish Academy of Sciences Institute of Art in Warsaw headed
by Marcin Zgliński PhD, attended the occasion. Also present were members of
Professor Ostrowski’s Family, numerous representatives of Kraków’s museums, as
well as Professor’s friends, collaborators, students and art historians from all over
Poland.
The ceremony began with the screening of a short documentary film presenting the scientific profile of Professor Jan Ostrowski, prepared on the occasion of
presenting Him with the Professor Aleksander Gieysztor Prize in 2008, followed
by a slideshow of archival photos from Professor’s private album, documenting
numerous journeys and monument cataloguing trips to the former borderlands
of Polish–Lithuanian Commonwealth.
Professor Jan K. Ostrowski’s seventieth birthday celebration
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After greeting all guests, the Director of the Institute, professor Marek Walczak,
who chaired the occasion, read the congratulatory addresses addressed to Professor Ostrowski by professor Elżbieta Witkowska-Zaremba, Director of the Polish
Academy of Sciences Institute of Art, and by professor Jan Wrabec.
The laudation in honour of Professor Ostrowski was given by professor Andrzej
Betlej and professor Piotr Krasny, two of His closest Disciples. The task they undertook was not at all easy, because of the extremely rich and diversified scientific
output and career of Professor Ostrowski which escapes any attempts at a synthesis.
Thus, they emphasized the most important aspects of their Teacher’s activity and,
above all, His creation of the “school” of research into the Polish cultural heritage
in the former Eastern territories of Polish–Lithuanian Commonwealth, and the
education of many researchers who have pursued various scientific topics under His
direction, sometimes distant from His own interests, which resulted in the creation
of numerous MA, P h D , and postdoctoral dissertations. Andrzej Betlej and Piotr
Krasny also outlined the main research fields undertaken by Professor Ostrowski
himself, including studies on Piotr Michałowski’s paintings, the subject of Old Polish
portrait style, as well as art within the former borderlands of the Polish–Lithuanian
Commonwealth, stressing that they all combine profound sense of patriotism, the
quest of truth, and a model scholarly methodology for art history research.
Best wishes and gratitude to Professor Ostrowski were expressed by professor
Wojciech Nowak, Rector of the Jagiellonian University, who wrote in his address:
“Jagiellonian University is also your Alma Mater, Professor, with whom you associated your professional life. At the same time, as the head of one of the most
important museums in Poland – the Wawel Royal Castle-State Art Collection –
equipped with an extraordinary passion of a true scholar, you perfectly combine
your numerous responsibilities. Your extraordinary energy, your comprehensive
knowledge and highly successful professional activities make Jagiellonian University proud to count you among its academic community every single day – and
not only on such solemn occasion.” Professors Jan Święch and Stanisław Sroka
also joined in gratitude for Professor Ostrowski’s scientific and didactic work. On
behalf of the Jagiellonian University’s Faculty of History and its community, they
presented their congratulatory address, emphasizing Professor Ostrowski’s merits – especially in the field of research into the art of the former Polish–Lithuanian
Commonwealth borderlands. Professor Jan Święch spoke thus: “Your outstanding
scientific achievements pertaining to research into the art of the Baroque era, Polish painting of the nineteenth century, in particular the work of Piotr Michałowski,
then into Old Polish portrait, and above all into the art and culture in the Eastern
Borderlands of the former Polish–Lithuanian Commonwealth, which resulted in
23 volumes of the monumental series Materials for the History of Religious Art,
Roman-Catholic Churches and Monasteries in fhe Former Rus’ Voivodeship, will
remain the everlasting achievements of Polish and European science.” The deans
also presented the Professor with the occasional seal of the University, and thanked
Him for the admirable passion, consistency, and singularity of purpose, which he
applied to making Polish art famous overseas. Later, professor Tadeusz Żuchowski
read a specially prepared congratulatory letter in Latin.
The culmination point of the ceremony was presenting the Professor with a memorial book dedicated to Him. Monumental Festschrift entitled Velis quod possis.
Studies in art history offered to Professor Jan Ostrowski, edited by Andrzej Betlej,
Professor Jan K. Ostrowski’s seventieth birthday celebration

Katarzyna Brzezina-Scheuerer, Agata Dworzak, Marcin Fabiański, Piotr Krasny,
Michał Kurzeja and Dagny Nestorow, was published by the Societas Vistulana
publishing house. This is the expression of the highest recognition on the part of
the Polish and international art historians – counting 74 articles related to the main
research fields that the Professor had pursued, included in the publication. The latter featured texts by the students of the Professor, by His friends and co-workers,
who in this way attempted to express their gratitude to Him for His many years of
work, help and inspiration in all their endeavours.
The official part of the jubilee ended with the speech by Professor Jan Ostrowski
himself who recalled, among others, how an art historian should proceed in his
work, thus explaining His scientific credo, which He has imparted to successive
generations of students for great many years, when lecturing “The Introduction
to Art History”. He emphasized the need to prepare for the study of the work, to
collect a feasibly complete set of available information thereon, to assemble all
archival sources and literature, and to keep a proper sequence of actions: starting
from documentation, to description, to analysis and interpretation. Professor also
mentioned the first years of His own studies, which He had began in 1965 at the
Institute of Art History, at that time located at St. Anne’s street in the Collegium
Maius. He remembered His own masters: professors Adam Bochnak, Tadeusz
Dobrowolski, Jerzy Szablowski and Józef Lepiarczyk, stating that “the studies at
that time looked exactly like today. We also had lectures, practical classes, proseminars, seminars, and field studies.” In Professor Ostrowski’s considerations,
the importance of tradition resounded strongly – not only the tradition relating to
the university but also to the pursuit of learning as such. We might even say that
the Professor, reminding us – with His characteristic consistency and integrity –
about the principles of methodology, even during His own birthday celebration,
showed His guests in the audience an attitude worthy of the name of our true Master
and Scholar.

 elis quod possis – memorial
V
book dedicated to Professor
Jan K. Ostrowski.
→ see p. 175
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Personalia
• 1 stycznia mgr Adam Rzepecki, zatrudniony na stanowisku fotografa, przeszedł
na emeryturę.
• 1 października mgr Agata Dworzak została zatrudniona na stanowisku asystenta
w Zakładzie Historii Sztuki Nowożytnej.
• 31 grudnia dr Krystyna Czerni, zatrudniona w Bibliotece Instytutu, przeszła na
emeryturę.

opracował
A ndrzej Betlej

Wyróżnienia
• 31 marca dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ, otrzymał odznakę „Honoris Gratia”
w związku z działalnością w komitecie redakcyjnym „Rocznika Krakowskiego”.
• 16 czerwca prof. Jan Ostrowski oraz prof. Wojciech Bałus otrzymali Złotą
Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego „Krzyż Małopolski”.
• 30 czerwca mgr Agata Dworzak została laureatką Nagrody Burmistrza Miasta
Sandomierza „Bonum Publicum” im. Aleksandra Patkowskiego za książkę Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016).
• 16 listopada mgr Agata Dworzak została laureatką LXII Konkursu im. ks. prof.
dr. Szczęsnego Dettloffa przyznawaną przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki
za prace naukowe za książkę Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. Dzieje modernizacji wnętrza kolegiaty sandomierskiej w XVIII wieku w świetle źródeł archiwalnych (Kraków 2016).
• 19 grudnia dr Andrzej Siwek został wybrany członkiem Prezydium PKN ICOMOS
na kadencję 2017–2020.
Wydarzenia, wykłady i konferencje naukowe
• 7 stycznia ukazała się publikacja pokonferencyjna wydana przez Akademickie
Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury UJ pt. Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości – Dziedzictwo XX i XXI wieku, pod redakcją Julii Kolano, Jadwigi
Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2017

181

•

•

•

•

182

Kolasińskiej i Wiktorii Rak (Kraków 2016), zbierająca referaty wygłoszone podczas II Ogólnopolskiej Konferencji Studencko-Doktoranckiej z cyklu Rozpoznać
przeszłość w teraźniejszości, zorganizowanej w Instytucie przez AKSODKUJ
7–8 maja 2016 roku.
18 stycznia ukazała się książka dr. Rafała Quirini-Popławskiego Sztuka kolonii
genueńskich w Basenie Morza Czarnego (1261–1475). Z badań nad wymianą
międzykulturową w sztuce późnośredniowiecznej (Kraków 2017).
14 marca ukazała się książka Zabytki sztuki w Polsce. Małopolska w ramach serii
„Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen”, wydawanej przez Instytutu Herdera w Marburgu, przy współpracy z Narodowym Instytutem Dziedzictwa w Warszawie. Redaktorami tomu poświęconego zabytkom Małopolski są
prof. dr. hab. Wojciech Bałus oraz dr Dietmar Popp z Instytutu Herdera w Marburgu, pracami wydawniczymi kierowała dr Joanna Wolańska.
17–18 marca odbyło się zorganizowane przez Instytut Historii Sztuki UJ wraz
z Oddziałem Krakowskich Stowarzyszenia Historyków Sztyku II seminarium
im. prof. Mieczysława Porębskiego „Kontrowersje wokół pomników”. Referaty
wygłosili: Anna Baranowa (Uniwersytet Jagielloński), Pomnik jako sytuacja;
Marek Walczak (Uniwersytet Jagielloński), Czy pomniki mogą być neutralne? ;
Monika Rydiger (Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie), Redefinicja
pomnika; Małgorzata Dąbrowska (Uniwersytet Łódzki), Niechciane pomniki
wielkich twórców – Rodin, Epstein, Picasso; Szymon Cierpisz (Uniwersytet
Jagielloński, Biblioteka Narodowa), Kraków = Polska. O kilku zrealizowanych
i niezrealizowanych krakowskich pomnikach; Małgorzata Praczyk (Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Pomniki wobec współczesnych dyskursów
krytycznych; Jan Tutaj (Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie), Pomnik – przestrzeń pamięci, proces poznawania; Agnieszka Łakoma
(Kraków), Metalmorphosis – laboratorium formy w przestrzeni publicznej; Ewa
Tatar (Kraków), Pomniki Władysława Hasiora; Maciej Szańkowski (Warszawa),
Pomnik. Na styku osobistych i społecznych emocji upamiętniania; Katarzyna
Chrudzimska-Uhera (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Międzynarodowy konkurs na opracowanie koncepcji pomnika upamiętniającego ofiary
katastrofy lotniczej, która miała miejsce pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 r.
Studium przypadku; Agnieszka Głębczyńska-Janowicz (Politechnika Gdańska),
Zdecentralizowana forma pomnika; Anna Maria Leśniewska (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II), Antypomnik – jako forma pamięci? ; Kama Guzik (Między
narodowe Centrum Kultury w Krakowie), Wypełnić pustkę – pomniki ofiar
Holocaustu; Szymon Maliborski (Uniwersytet Jagielloński), W stronę ludowej
historii Polski. Analiza pamięci wielokierunkowej na przykładzie Pomnika
Chłopa. Debata na zakończenie Pomniki chciane i niechciane – moderatorka Anna Baranowa, uczestnicy: Katarzyna Chrudzimska-Uhera, Małgorzata
Dąbrowska, Anna Maria Leśniewska, Agnieszka Łakoma, Szymon Maliborski, Monika Rydiger, Joanna Warchał, Marek Walczak, Jacek Waltoś, Marek
Zgórniak.
27 marca ukazała się książka poświęcona pamięci prof. Jerzego Gadomskiego:
Imagines pictae. Studia nad malarstwem gotyckim w Polsce, pod redakcją Wojciecha Walanusa i Marka Walczaka, jako czwarty tom serii „Studia z Historii
Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego”
pod red. Marka Walczaka (Kraków 2016).
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29 marca uchwałą nr 33 Senatu UJ została utworzona specjalność „Ochrona dóbr
kultury” na studiach II stopnia z historii sztuki w Instytucie.
21–22 kwietnia w Instytucie Akademickie Koło Studentów Ochrony Dóbr Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowało III Ogólnopolską Konferencję
Studencko-Doktorancką Rozpoznać przeszłość w teraźniejszości. Dziedzictwo
w obliczu transformacji.
28 kwietnia odbyła się w Instytucie wyjątkowa uroczystość – siedemdziesięciolecie urodzin Profesora Jana Ostrowskiego, połączone z wręczeniem dedykowanej
Mu księgi pamiątkowej pt. VELIS QUOD POSSIS. Studia z historii sztuki ofiarowane Profesorowi Janowi Ostrowskiemu, pod red. Andrzeja Betleja, Katarzyny
Brzeziny-Scheuerer, Agaty Dworzak, Marcina Fabiańskiego, Piotra Krasnego,
Michała Kurzeja i Dagny Nestorow (Kraków 2016), w której znalazły się teksty
uczniów Profesora, Jego przyjaciół i współpracowników z Polski i z zagranicy.
9 maja zostało powołane konsorcjum naukowe „Międzyuczelniane Centrum
Badań Witrażowych” na podstawie umowy zawartej przez rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Siedziba Centrum
znajduje się w Instytucie Historii Sztuki UJ, zaś część konserwatorska afiliowana
jest przy Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP. Na kierownika
Centrum został powołany prof. dr hab. Wojciech Bałus.
24 maja prof. Allison Stagg (Berlin) wygłosiła wykład From Washington to
Trump: Political Humor in American Art.
30 czerwca decyzją nr 34 JM Rektora UJ została powołana Rada Naukowa Konsorcjum „Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych” w składzie: dr hab.
Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP (Dziekan Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP); prof. dr hab. Jan Święch (Dziekan Wydziału Historycznego UJ); prof. Grażyna Korpal (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł
Sztuki ASP); dr hab. Marek Walczak (Dyrektor Instytutu Historii Sztuki UJ);
dr hab. Andrzej Betlej (Instytut Historii Sztuki UJ, Dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie); Sarah Brown (Uniwersytet w Yorku, Dyrektor York Glaziers
Trust); prof. dr Joost Caen (Instytut Dziedzictwa, Uniwersytet w Antwerpii).
2 sierpnia ukazała się książka prof. Jana Ostrowskiego Barok – romantyzm –
kresy (Warszawa – Bellerive-sur-Allier).
9 sierpnia ukazała się książka Historyzm – tradycjonalizm – archaizacja. Studia
z dziejów świadomości historycznej w średniowieczu i okresie nowożytnym,
pod red. Marka Walczaka, jako piąty tom serii „Studia z Historii Sztuki Średniowiecznej Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego” pod red.
Marka Walczaka (Kraków 2016).
25 września ukazała się książka Józef Kremer (1806–1875). Studia i materiały,
pod red. Urszuli Bęczkowskiej, Ryszarda Kasperowicza i Jacka Maja (publikacja
jest w całości dostępna online w bibliotece cyfrowej Uniwersytetu w Heidelbergu – https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/5371).
4 grudnia dr Virginia Chieffo Raguin (USA) wygłosiła wykład Tiffany and
La Farge: American Pioneers of Interior Decoration.
5 grudnia ukazały materiały z konferencji Reconsidering the Origins of Portraiture, zorganizowanej w Instytucie w 2015 roku. Wszystkie artykuły znajdują się
w wolnym dostępie – jako wydzielona sekcja pod red. Marka Walczaka i Mateusza Grzędy w grudniowym numerze czasopisma „Journal of Art Historiography”
(https://arthistoriography.wordpress.com/).
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6–7 grudnia odbyła się w Instytucie zorganizowana przez Międzyuczelniane
Centrum Badań Witrażowych międzynarodowa konferencja naukowa Stained
Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms. Referaty wygło
sili: Wojciech Bałus (Uniwersytet Jagielloński), Introdaction; Tomasz Szybisty
(Uniwersytet Pedagogiczny, Międzyuczelniane Centrum Badań Witrażowych),
The Project „A catalogue of Stained Glass Windows from 1800–1945 in the Roman Catholic Churches of the Krakow and Przemyśl Ecclesiastical Provinces”;
Christina Wais (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Interim Report
of the current Project at the Austrian Academy of Sciences in Vienna: „Corpus Vitrearum – Medieval and Modern Stained Glass in Austria”. Methods,
Goals and Practical Experience Based on the Researched Objects; Jasmine Allen (University of York), Form, Style and Context: Exploring Intermediality in
Nineteenth-century Stained Glass; Daniel Parello (Akademie der Wissenschaften
und der Literatur Mainz), „From the Period of the Deepest Decline of German
Ecclesiastical Art”. Should artistic Quality become a Criteria for an Inventory
on Stained Glass?; Virginia Raguin (College of the Holy Cross Worcester, Massachusetts, USA), Eclectic Revival: Window, Painting, and Print in the United
States; Martin Crampin (University of Wales), Medievalism in British Ecclesiastical Stained Glass; Valérie Sauterel (Vitrocentre Romont), Camille Noverraz
(Université de Lausanne), The Functioning Mode and Development of Kirsch
and Fleckner’s Workshop in Fribourg during the First Half of the 20th Century;
Sílvia Cañellas i Martínez (INS F
 rederic Mompou, Sant Vicenç dels Horts, Barcelona), Núria Gil Farré (Barcelona), Foreign Contributions in early 20th Century
Stained Glass Windows of Catalonia; Cornelia Aman (Berlin-Brandenburgische
Akademie der Wissenschaften), Middle Ages or 19th Century? The Significance
of Historical Interventions in the Documentation of and Research on Stained
Glass – a short Working Report from CVMA Potsdam.
• 18 grudnia ukazała się książka prof. Marcina Fabiańskiego Zamek króla Zygmunta I
na Wawelu. Architektura – dekoracja architektoniczna – funkcje (Kraków).
• 31 grudnia ukazała się książka Andrzeja Betleja i Anny Markiewicz pt. Magnificentia rerum. Materiały źródłowe do fundacji artystycznych w XVIII wieku
(Kraków 2017), jako piąty tom serii „Materiały do dziejów sztuki i kultury XVII
i XVIII wieku” pod red. Andrzeja Betleja.
Granty, stypendia
• w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki „Etiuda” mgr Masza Sitek
realizuje w Instytucie projekt Prace Hansa Süssa von Kulmbach (zm. 1522) dla
zleceniodawców w Polsce.
• w ramach stypendium Narodowego Centrum Nauki „Etiuda” mgr Piotr Pajor
realizuje w Instytucie Architektura jako środek reprezentacji władzy książęcej
i królewskiej w Małopolsce doby jednoczenia i konsolidacji Królestwa Polskiego
1243–1370.
Prace doktorskie i magisterskie
Prace magisterskie obronione
• (promotor dr hab. Andrzej Betlej) Wojeciech Sowała, Skarbiec kolegiaty
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skalbmierskiej; Anna Fertsch, Twórczość Jakuba Labingera, lwowskiego miedziorytnika z XVIII wieku.
(promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Mirosław Płonka, Finis theatri sacri?
Wpływ reform liturgicznych Soboru Trydenckiego i Soboru Watykańskiego II
na parateatralne elementy kulturowego dziedzictwa Kościoła Katolickiego;
Marta Wojnowska, Rola muzeum diecezjalnego w ochronie dziedzictwa kulturo‑
wego Kościoła Katolickiego w Polsce na przykładzie Muzeum Diecezjalnego w Tarnowie; Paweł Janczewski, Upiór w sztuce i kulturze polskiej. Kłopotliwe dziedzictwo?; Paula Mazelanik, Rewitalizacja i restauracja zespołów
rezydencjonalnych. Problemy własnościowe, ekonomiczne, funkcjonalne i społeczne; Aneta Kłos, Problematyka ochrony i udostępniania dziedzictwa miast
salinarnych na przykładzie Bochni; Katarzyna Pastuszka, Rzeźba w muzeum.
Problematyka ekspozycyjna i konserwatorska; Anna Chrostek, Zamek w Suchej Beskidzkiej – problemy konserwacji i zagospodarowania zabytkowej rezydencji; Natalia Wasilewska, Ochrona dziedzictwa artystycznego uzdrowisk
na Dolnym Śląsku.
(promotor dr hab. Teresa Rodzińska-Chorąży) Katarzyna Poździk, Rzeźba kościoła Św. Mikołaja w Wysocicach; Yuliya Vyssotskaya, Założenie rezydencjonalne księcia Daniela Romanowicza na Wysokiej Górce w Chełmie. Stan wiedzy
w świetle najnowszych badań i kontekst architektoniczny; Małgorzata Fiedurek,
Ikonografia pawia w sztuce starożytnej i wczesnochrześcijańskiej.
(promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Diana Łuc, WŁASNYMI RĘKAMI. Architektura kościoła pw. Miłosierdzia Bożego w Kaliszu. Projekt wystawy; Małgorzata Walczak, Kunstkamera Huty Katowice – projekt wystawy; Gabriela Brdej,
Międzynarodowe Biennale/Triennale Grafiki w Krakowie - historia i współczesność; Martyna Kozak, Ikonografia fotografii ojczystej w dwudziestoleciu
międzywojennym w Europie Środkowej; Sonia Cieślik, Praktyka kuratorska
i kolekcjonerstwo – Fundacja Maeght w Saint-Paul de Vence; Izabela Markiewicz, Rewitalizacja dzielnic poprzemysłowych we współczesnej Polsce – projekt wystawy; Ewa Markowska, Germano Celant i wystawy arte povera; Marta
Kubala, Geometria miłości. Wokół trójczynnikowej koncepcji miłości Roberta
Sternberga. Projekt wystawy; Anna Gil, Inspiracje buddyzmem w sztuce polskiej
po 1945 roku. Projekt wystawy; Agnieszka Sporek, Matejko według Isotype.
Projekt wystawy.
(promotor dr hab. Marek Walczak) Olga Kolber, Gotycka mikroarchitektura
w Małopolsce.
(promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ) Katarzyna Ostafin, Motyw modlitwy w malarstwie polskim drugiej połowy XIX wieku. Od swojskości do egzotyki; Weronika Moskwa, Nowoczesne Madonny. Motyw karmienia piersią
w malarstwie XIX wieku; Martyna Majsterek, Syntetyzm w malarstwie polskim.
Ślewiński – Witkacy; Katarzyna Najgebauer, Edward Trojanowski (1873–1930):
malarz i projektant; Wiktoria Kubiak, Antoni Piotrowski (1853–1924) – szkic
monograficzny.

Przewody doktorskie otwarte
• (promotor prof. dr hab. Wojciech Bałus) Weronika Rostworowska-Kenig,
Nekropolia wawelska w I poł. XIX w. na tle przemian politycznych, społecznych
i kulturowych.
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(promotor prof. dr hab. Piotr Krasny) Szymon Cierpisz, Kształtowanie obrazu
dziejów ojczystych w sztuce polskiej ok. 1764–1820 r.

Prace doktorskie obronione
• (promotor prof. dr hab. Tomasz Gryglewicz) Krzysztof Siatka, Udział krakowskich artystów lat 70. XX wieku w przełomowych zjawiskach neoawangardy.
• (promotor dr hab. Andrzej Szczerski) Krystyna Czerni, Koncepcja sztuki sakralnej Jerzego Nowosielskiego; Bożena Kostuch, Kolor i blask. Ceramika architektoniczna oraz mozaiki w Krakowie i Małopolsce po 1945 roku; J erzy Wowczak,
Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) – architekt, historyk i teoretyk architektury.
• (promotor dr hab. Marek Zgórniak, prof. UJ) Anna Król, Inspiracje sztuką Japonii w malarstwie Młodej Polski.

•
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Staffing decisions
• On January 1, Adam Rzepecki, MA, a photographer, retired.
• On October 1, Agata Dworzak, MA was employed as an assistant professor at
the Division of History of Early Modern Art.
• On 31 December, Krystyna Czerni, P h D , of the Institute’s Library, retired.

edited by
A ndrzej Betlej

Distinctions
• On March 31, Marek Zgórniak, PhD, Jagiellonian University professor, received
the “Honoris Gratia” award in recognition of his activity on the editorial committee of “Rocznik Krakowski”.
• On June 16, professor Jan Ostrowski and professor Wojciech Bałus received the
gold distinction of “Krzyż Małopolski” award from the Małopolska Region.
• On June 30, Agata Dworzak, MA received the Mayor of the City of Sandomierz
“Bonum Publicum” award name in memory of Aleksander Patkowski, for her
book of Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. History of modernization of the interior of the Sandomierz collegiate church in the 18th century in the light of archival
materials (Kraków 2016).
• On November 16, Agata Dworzak, MA, became laureate of the LXII priest professor Szczęsny Dettloff Contest, awarded by the Polish Association of Art Historians for scientific work for her book Fabrica Ecclesiae Sandomiriensis. History
of modernization of the interior of the Sandomierz collegiate church in the 18th
century in the light of archival materials (Kraków 2016).
• On December 19, Andrzej Siwek, PhD was elected a member of the PKN ICOMOS
Council for the 2017–2020 term.
Events, lectures and conferences
• On January 7, a post-conference publication was published, issued by the Student’s Scientific Society of Preservation of Cultural Heritage, titled: To recognize
the past in the present – Legacy of the twentieth and twenty-first centuries, edited
Chronicle of the Jagiellonian University Institute of Art History for the year 2017

187

•

•

•

•

188

by Julia Kolano, Jadwiga Kolasińska and Wiktoria Rak (Kraków 2016), bringing together the papers presented during the Second Nationwide Student and
Doctoral Candidates Conference from the To recognize the past in the present
series, organized at the Institute by the AKSODKUJ on May 7–8, 2016.
On January 18, a book by Rafał Quirini-Popławski P h D was published, Art of
the Genoese colonies in the Black Sea Basin (1261–1475). Studies of intercultural
exchange in late medieval art (Krakow 2017).
On March 14, the book Monuments of art in Poland. Lesser Poland was published
within the “Dehio – Handbuch der Kunstdenkmäler in Polen” series, published
by the Herder Institute in Marburg, in cooperation with the The National Heritage Board of Poland. The editors of the volume devoted to the monuments of
Lesser Poland are Professor Wojciech Bałus and Professor Dietmar Popp from
the Herder Institute in Marburg, with Joanna Wolańska, P h D .
On March 17–18, the Second Professor Mieczysław Porębski Seminar on “Controversies around monuments” took place, organized by the Jagiellonian University Institute of Art History, together with the Krakow Division of the Polish
Association of Art Historians. Presentations were delivered by: Anna Baranowa
(Jagiellonian University), Monument as a situation; Marek Walczak (Jagiellonian
University), Can monuments be neutral?; Monika Rydiger (International Cultural Center in Krakow), Redefinition of the monument; Małgorzata Dąbrowska
(University of Łódź), Unwanted statues of great artists – Rodin, Epstein, Picasso;
Szymon Cierpisz (Jagiellonian University, National Library), Kraków = Poland.
On several made and unmade Kraków memorials; Małgorzata Praczyk (Adam
Mickiewicz University, Poznań), Memorials versus contemporary critical discourses; Jan Tutaj (Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow), Memorial – the
space of memory, the process of cognition; Agnieszka Łakoma (Kraków), Metalmorphosis – a laboratory of form in public space; Ewa Tatar (Kraków), Monuments by Władysław Hasior; Maciej Szańkowski (Warsaw), Monument. At the
interface between the personal and social emotions of commemoration; Katarzyna
Chrudzimska-Uhera (Cardinal Wyszyński University in Warsaw), International
competition to develop the concept of a memorial commemorating the victims of
the plane crash, which took place near Smoleńsk on April 10, 2010. A case study;
Agnieszka Głębczyńska-Janowicz (Gdańsk University of Technology), Decentralized form of the monument; Anna Maria Leśniewska (Pontifical University of
John Paul II in Krakow), Anti-memorial – as a form of memory?; Kama Guzik
(International Cultural Centre in Kraków), To fill the void – monuments to Holocaust victims; Szymon Maliborski (Jagiellonian University), Towards the Polish
folk history. Analysis of omni-directional memory as illustrated with the example
of Monument to the Peasant. Closing debate: Monuments, wanted and unwanted –
chaired by Anna Baranowa, with participants: Katarzyna Chrudzimska-Uhera,
Małgorzata Dąbrowska, Anna Maria Leśniewska, Agnieszka Łakoma, Szymon
Maliborski, Monika Rydiger, Joanna Warchał, Marek Walczak, Jacek Waltoś,
Marek Zgórniak.
On March 27, a book was published devoted to the memory of Professor Jerzy
Gadomski: Imagines pictae. Studies on Gothic painting in Poland, edited by Wojciech Walanus and Marek Walczak, as the fourth volume of the series “Studies
on the History of Medieval Art at the Institute of Art History of the Jagiellonian
University”, edited by Marek Walczak.
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On 29 March, by resolution No. 33 of the Senate of the Jagiellonian University,
special field of studies “Preservation of Cultural Heritage” was created within
the second-degree studies in art history at the Institute.
On April 21—22, at the Institute, the Student’s Scientific Society of Preservation
of Cultural Heritage of the Jagiellonian University organized the Third Nationwide Student and Doctoral Candidates Conference: To recognize the past in the
present. Heritage in the face of transformation.
On April 28, a unique ceremony took place at the Institute – the seventieth birthday of Professor Jan Ostrowski, combined with the presentation of a memorial
book dedicated to him titled VELIS QUOD POSSIS. Studies in art history offered to
Professor Jan Ostrowski, edited by Andrzej Betlej, Katarzyna Brzeziny-Scheuerer,
Agata Dworzak, Marcin Fabiański, Piotr Krasny, Michał Kurzeja and Dagny
Nestorow (Kraków 2016), which included papers by students of the Professor,
his friends and co-workers from Poland and abroad.
On May 9, a scientific consortium “The Centre for Stained Glass Studies” was
established as a consortium of academic institutions on the basis of an agreement between the Rectors of the Jagiellonian University and the Academy of
Fine Arts in Cracow. The Centre’s headquarters are located at the Jagiellonian
University Institute of Art History, while the conservation branch is affiliated
with the Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art Academy of
Fine Arts. Professor Wojciech Bałus, P h D was appointed to head the Centre.
On May 24, professor Allison Stagg (Berlin) presented her lecture From Washington to Trump: Political Humor in American Art.
On June 30, pursuant to decision No. 34 by the Rector of the Jagiellonian University, the Scientific Council of the The Centre for Stained Glass Studies was
appointed, consisting of: professor Marta Lempart-Geratowska (Dean of the
The Faculty of Conservation and Restoration of Works of Art Academy of Fine
Arts in Cracow); professor Jan Święch (Dean of the Faculty of History at the
Jagiellonian University); professor Grażyna Korpal (Faculty of Conservation
and Restoration of Works of Art at the Academy of Fine Arts); professor Marek
Walczak (Director of the Jagiellonian University Institute of Art History); professor Andrzej Betlej (Jagiellonian University Institute of Art History, Director of
the National Museum in Krakow); professor Sarah Brown (University of York,
Director of the York Glaziers Trust); professor Joost Caen (Institute of Heritage,
University of Antwerp).
On August 2, a book by professor Jan Ostrowski was published, entitled Baroque – Romanticism – Eastern Borderlands (Warsaw – Bellerive-sur-Allier).
On August 9, the book on Historicism – Traditionalism – Archaisation. Studies
in the history of historical consciousness in the Middle Ages and the early modern
period, was published, as the fifth volume of the series “Studies in the History
of Medieval Art at the Institute of Art History of the Jagiellonian University”,
edited by Marek Walczak (Kraków).
On September 25, Józef Kremer (1806–1875). Studies and materials was published, edited by Urszula Bęczkowska, Ryszard Kasperowicz and Jacek Maj (the
publication is available in full online in the digital library of the University of
Heidelberg – https://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/5371).
On December 4, Virginia Chieffo Raguin, P h D (USA) gave a lecture on Tiffany
and La Farge: American Pioneers of Interior Decoration.
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On December 5, materials from the Reconsidering the Origins of Portraiture
conference organized at the Institute in 2015 were published. All articles can be
accessed as open source – as a separate section, edited by Marek Walczak and
Mateusz Grzęda, in the December issue of the “Journal of Art Historiography”
(https://arthistoriography.wordpress.com/).
• On 6–7 December, the conference on Stained Glass from c. 1800 to 1945: Terminology – Periodization – Forms took place, organized by the The Centre for
Stained Glass Studies, and held at the Institute. Presentations were delivered by:
Wojciech Bałus (Jagiellonian University), Introduction; Tomasz Szybisty (Pedagogical University, The Centre for Stained Glass Studies), The Project “A catalogue
of Stained Glass Windows from 1800–1945 in the Roman Catholic Churches of
the Kraków and Przemyśl Ecclesiastical Provinces”; Christina Wais (Österreichische Akademie der Wissenschaften), Interim Report of the current Project at
the Austrian Academy of Sciences in Vienna: “Corpus Vitrearum – Medieval and
Modern Stained Glass in Austria”. Methods, Goals and Practical Experience Based
on the Researched Objects; Jasmine Allen (University of York), Form, Style and
Context: Exploring Intermediality in Nineteenth-century Stained Glass; Daniel
Parello (Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz), “From the
Period of the Deepest Decline of German Ecclesiastical Art”. Should artistic Quality
become a Criteria for an Inventory on Stained Glass?; Virginia Raguin (College
of the Holy Cross Worcester, Massachusetts, USA), Eclectic Revival: Window,
Painting, and Print in the United States; Martin Crampin (University of Wales),
Medievalism in British Ecclesiastical Stained Glass; Valérie Sauterel (Vitrocentre
Romont), Camille Noverraz (Université de Lausanne), The Functioning Mode
and Development of Kirsch and Fleckner’s Workshop in Fribourg during the First
Half of the 20th Century; Sílvia Cañellas i Martínez (INS Frederic Mompou, Sant
Vicenç dels Horts, Barcelona), Núria Gil Farré (Barcelona), Foreign Contributions in early 20th Century Stained Glass Windows of Catalonia; Cornelia Aman
(Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften), Middle Ages or 19th
Century? The Significance of Historical Interventions in the Documentation of
and Research on Stained Glass – a short Working Report from CVMA Potsdam.
• On December 18, the book by professor Marcin Fabiański entitled The Castle
of King Sigismund I at Wawel. Architecture – architectural decoration – functions
(Kraków) was published.
• On December 31, the book by professor Andrzej Betlej and Anna Markiewicz
Ph.D. entitled Magnificentia rerum. Archival materials for artistic foundations
in the 18th century (Kraków 2017), was published as fifth volume of series “Materials for the history of art and culture of the 17th and 18th centuries” edited by
Andrzej Betlej.
•

Grants and scholarships
• With the “Etiuda” scholarship from the National Science Centre, Masza Sitek, MA
is implementing her project on The works of Hans Süss von Kulmbach (d. 1522)
for clients in Poland at the Institute.
• With the “Etiuda” scholarship from the National Science Centre, Piotr Pajor, MA
is implementing his project titled Architecture as a means of representation of
princely and royal power in Lesser Poland during the unification and consolidation of the Polish Kingdom in 1243–1370 at the Institute.
190
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Doctoral theses and Master’s dissertations
Defended Doctoral theses
• (Supervised by: professor Tomasz Gryglewicz) Krzysztof Siatka, Participation
of Kraków artists in the 1970s in the crucial phenomena of neo-avantgarde.
• (Supervised by: professor Andrzej Szczerski) Krystyna Czerni, The concept of sacred art of Jerzy Nowosielski; Bożena Kostuch, Colour and brilliance. Architectural
ceramics and mosaics in Kraków and Małopolska after 1945; Jerzy Wowczak, Jan
Sas Zubrzycki (1860–1935) – architect, historian and theoretician of architecture.
• (Supervised by: professor Marek Zgórniak) Anna Król, Inspirations from the art
of Japan in the painting of Young Poland.
Defended Master’s dissertations
• (Supervised by: professor Andrzej Betlej) Wojciech Sowała, Treasury of the
collegiate church in Skalbmierz; Anna Fertsch, The oeuvre of Jakub Labinger,
a copperplate artist in eighteen-century Lviv.
• (Supervised by: professor Piotr Krasny) Mirosław Płonka, Finis theatri sacri?
The influence of liturgical reforms of the Council of Trent and the Second Vatican
Council on the paratheatrical elements of the cultural heritage of the Catholic
Church; Marta Wojnowska, The role of the diocesan museum in the protection of
the cultural heritage of the Catholic Church in Poland as illustrated with the example of the Diocesan Museum in Tarnów; Paweł Janczewski, Phantom in Polish art
and culture. Troublesome legacy?; Paula Mazelanik, Revitalization and restoration
of residential complexes. Ownership, economic, functional and social problems;
Aneta Kłos, Problems of protection and access to the heritage of salt-mining cities,
as illustrated with the example of Bochnia; Katarzyna Pastuszka, Sculpture in the
museum. Exhibition and conservation issues; Anna Chrostek, Castle in Sucha
Beskidzka – problems of conservation and use of the historic residence; Natalia
Wasilewska, Protection of artistic heritage of spa towns in the Lower Silesia.
• (Supervised by: professor Teresa Rodzińska-Chorąży) Katarzyna Poździk, Sculptures in the church of St. Nicolas in Wysocice; Yuliya Vyssotskaya, Residential
Establishment of Duke Daniel Romanowicz on Wysoka Górka in Chełm. State of
knowledge in the light of the latest research and architectural context; Małgorzata
Fiedurek, Iconography of peacock in ancient and early Christian art.
• (Supervised by: professor Andrzej Szczerski) Diana Łuc, WITH OWN HANDS.
Architecture of the church of Divine Mercy in Kalisz. Exhibition design; Małgorzata
Walczak, Kunstkamera of the Huta Katowice – exhibition design; Gabriela
Brdej, International Biennale / Print Triennial in Krakow – history and modern times; Martyna Kozak, Iconography of native photography in the interwar
period, in Central Europe; Sonia Cieślik, Curatorial Practice and Collecting –
Maeght Foundation in Saint-Paul de Vence; Izabela Markiewicz, Revitalization
of post-industrial districts in contemporary Poland – exhibition design; Ewa
Markowska, Germano Celant and arte povera exhibitions; Marta Kubala, Geo
metry of Love. Around Robert Sternberg’s three-factor concept of love. Exhibition
design; Anna Gil, Inspirations from Buddhism in Polish Art after 1945. Exhibition design; Agnieszka Sporek, Matejko according to Isotype. Exhibition design.
• (Supervised by: professor Marek Walczak) Olga Kolber, Gothic microarchitecture
in the Lesser Poland region.
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(Supervised by: professor Marek Zgórniak) Katarzyna Ostafin, The motif of prayer
in Polish painting in the second half of the nineteenth century. From homeliness
to exoticism; Weronika Moskwa, Modern Madonna. The theme of breastfeeding
in nineteenth century painting; Martyna Majsterek, Synthetism in Polish painting.
Ślewiński – Witkacy; Katarzyna Najgebauer, Edward Trojanowski (1873–1930):
painter and designer; Wiktoria Kubiak, Antoni Piotrowski (1853–1924) – a monographic sketch.

Proposed doctoral theses, reviewed and accepted
• (Supervised by: professor Wojciech Bałus) Weronika Rostworowska-Kenig,
Wawel Necropolis in the first half of the nineteenth century against the background
of political, social and cultural changes.
• (Supervised by: professor Piotr Krasny) Szymon Cierpisz, Shaping the image of
native history in Polish art around 1764–1820.

•
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