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BARBARA STĘPNIEWSKA

OGRODY KRAKOWA W OKRESIE ŚREDNIOWIECZA I RENESANSU

ŚREDNIOWIECZE

Na kształtowanie się ogrodów średniowie
cza w Polsce, a ściśle w Krakowie, miały
wpływ następujące czynniki: pierwsze to

przyjęcie przez Polskę chrześcijaństwa i pew
nych tradycji świata antycznego oraz działal
ność cywilizacyjna klasztorów i ich związki
z ośrodkami włoskimi i francuskimi. Klasztory,
jako ośrodki grupujące elity intelektualne i re
ligijne społeczeństwa oraz centra ogromnych
częstokroć włości ziemskich, odgrywały w ca
łokształcie życia ówczesnego istotną rolę,
znacznie wykraczającą poza sferę religii i kul
tury i. Od VII w. klasztory stają się przodują
cymi w dziedzinie nauki, sztuki, techniki i rze
miosła, a szczególnie wielki wpływ wywarła
ich działalność na rozwój rolnictwa i ogrodnic
twa na terenie Krakowa. W rozwoju tworzą
cych się ogrodów korzystano także z doświad
czeń świata antycznego: z nie znanych dotąd
technik upraw oraz z dociekań starożytnych
teoretyków ogrodnictwa — Pliniusza czy Dio-

scoridesa. Drugim czynnikiem kształtującym
ogrody były kontakty ze Wschodem, będące
wynikiem np. wypraw krzyżowych (Bizan
cjum, Egipt, Syria). Wywarły one wpływ na

formowanie się ogrodu wypoczynkowo-roz-
rywkowego. Trzecim czynnikiem była tradycja
polskich rodzimych upraw, nie pozbawiona
motywów pogańskiego kultu przyrody. Wkra
czająca na tereny Polski obca kultura ogrodni
cza w zetknięciu z innym środowiskiem geo
graficznym i demograficznym, przystosowując

1 J. Kłoczowski, Kościół w Polsce—Średnio
wiecze, t. 1, Studia nad historią kościoła katolickiego
w Polsce, Zakony na ziemiach Polskich w wiekach

średnich, Kraków 1966, s. 385.

się do nowych warunków i potrzeb kształto
wała polską sztukę ogrodniczą.

W okresie średniowiecza, jak w każdym
następnym okresie, wyodrębnić można dwa

typy ogrodów, różnych pod względem funkcji
i formy. Są to ogrody klasztorne i świeckie.
Działalność kultury ogrodniczej klasztorów

wywarła duży wpływ na rozwój rolnictwa
i ogrodnictwa na terenach Krakowa, a także

na rozwój ogrodów świeckich tego okresu. Za
sługi ha tym polu należy przede wszystkim
przypisać benedyktynom w Tyńcu i cystersom
w Mogile.

Ogrody średniowieczne Krakowa, tak klasz
torne jak świeckie, miały charakter użytkowy.
Zależnie od praktycznego przeznaczenia dzie
lono ogród na części, to jest pola kwadratowe

lub prostokątne (wg rzymskiej zasady podziału
płaszczyzny), które obsadzano po większej
części na obrzeżu drzewami. W zakres ogrodu
użytkowego wchodziła uprawa roślin warzyw
nych, ziół leczniczych i korzennych, drzew

i krzewów owocowych. Ogród ozdobny to prze
de wszystkim klasztorny wirydarz, świecki

„hortus conclusus” — ogród różany (dosłownie:
ogród zamknięty) oraz łąka kwietna — ogród
miłości. Ten ostatni był miejscem spotkań mło
dzieży dworskiej, ale przetrwał tylko do okre
su Odrodzenia. Wirydarz — główny element

ogrodu klasztornego — przeznaczony był dla

odpoczynku i rozrywki. Ogród otaczały kruż
ganki. Geometryczny podział powierzchni
ogrodu wyznaczały krzyżujące się ścieżki,
zbiegające się w środku założenia. Było to

miejsce przeznaczone dla akcentu pionowe
go — drzewa, studni lub fontanny, tzw. „sa
motnika”. Za mało posiadamy materiałów hi
storycznych, aby dokładnie sprecyzować sztukę
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ogrodową w okresie średniowiecza. Jednak na

tle istniejących jeszcze założeń oraz pozostałej
dokumentacji naukowej można stwierdzić

przodującą rolę ogrodów klasztornych i ich

wpływ na formowanie się powierzchni ogrodu
w ogóle, a także na uprawę wielu gatunków
roślin.

Zaskakująca jest ilość stosowanych warzyw
i różnorodność spożywanych posiłków w śred
niowieczu.

Kraków, w którego śródmieściu zachowały
się do dzisiaj pochodzące ze średniowiecza za
łożenia ogrodowe w postaci zamkniętych wi
rydarzy oraz ogrodów użytkowych i ozdob
nych, dysponuje bogatszym materiałym dowo
dowym dla epok późniejszych. Średniowiecze
jest tu reprezentowane ubogo. Do najcenniej
szych zachowanych ogrodów z tego okresu za
liczyć można ogrody franciszkanów i domini
kanów leżące w obrębie śródmieścia, bernar
dynów na Stradomiu, paulinów i augustianów
na Kazimierzu. Wymienione ogrody cechuje
drobna skala założenia nie przekraczająca
2-3 ha. Ogrody klasztorne w zasadzie, poza

nielicznymi wyjątkami, nie uległy dewastacji.
Ulegały one tylko przeobrażeniom związanym
ze zmianą stylu danej epoki. Otoczone murami,
stanowiły zielone wysepki na planie rozbudo
wującego się Krakowa, który wchłaniał pod
zabudowę coraz to nowe tereny, dewastując
inne ogrody. Z ogrodów świeckich na szczegól
ną uwagę zasługują: ogród Królewski na Wa
welu, ogród pałacowy w Łobzowie, ogród przy

Collegium Maius oraz ogród na Zwierzyńcu.

OGRÓD BENEDYKTYNÓW W TYŃCU

Zamożność założonego w połowie XI w.

opactwa tynieckiego, które w przyszłości miało

się stać jednym z najbogatszych w Polsce, rzu
towało na benedyktyńskie ogrody przyklasz
torne. Na charakter założeń klasztornych i spe
cyfikę działalności zakonników miała też wpływ
reguła klasztorna. Według niej, „Klasztor na
leży budować w okolicy obfitującej w wodę
źródlaną i żyzną ziemię pod ogrody” 2. Obszar

zajęty przez klasztor, położony na płaskowy
żu, zajmował 8 tys. m2 powierzchni. Ogród za
łożony na stokach składał się z trzech tarasów

opadających ku południowemu zachodowi. Re
gularność stoków wschodnich i południowych

2 G. Ciołek, Sztuka ogrodowa, Kraków

MCMLXV, t. 1, s. 62 [w:] Historia Sztuki Polskiej,
wyd. II, pod red. T. Dobrowolskiego.

3 Kłoczowski, o.c., s. 413.

pozwala wysunąć hipotezę, że zostały one

sztucznie uformowane. Ogród klasztorny dzie
lił się na ozdobny wirydarz i ogród użytkowy.
Północną część założenia klasztornego zajmuje
kościół, który od południowej strony wiąże się
z zabudowaniami klasztornymi otaczającymi
dwa dziedzińce. Pierwszy z nich to wspom
niany powyżej wirydarz otoczony krużgan
kami. Wschodnie i południowe stoki wzgó
rza były zajęte przez tzw. górne ogrody,
otoczone murem. Od wschodu rozciągał się
obszar zwany dolnym ogrodem, otoczony także

wysokim murem i basztami. Był to ogród użyt
kowy, w skład którego wchodziły warzywniki,
zielniki, ogródki aptekarskie, sady i winnice.

Całość założenia ogrodowego składała się
z licznych kwater kwadratowych lub prosto
kątnych, które obsadzono na obrzeżu drzewa
mi. Bogactwo klasztoru tynieckiego przeja
wiało się w zakładanych przez nie ogrodach
w postaci bogatej, projektowanej ze znaw
stwem kompozycji założenia oraz w ilości ga
tunków uprawianych roślin, tak ozdobnych,
jak i użytkowych. Tynieckie ogrody miały
znaczny wpływ na powstające ogrody Krakowa

zarówno świeckie, jak i klasztorne.

OGRÓD CYSTERSÓW W MOGILE

Klasztor cystersów, założony pierwotnie
około 1218 r. w Kacicach, przeniesiony zostaje
w 1222 r. do Mogiły pod Krakowem. Stano
wił on jakby rodową fundację Odrowążów,
a zwłaszcza biskupa krakowskiego Iwona3.

Sprowadzeni do Polski zakonnicy byli cudzo
ziemcami, a ich ojczyzną była głównie Francja.
Cystersi szukali lokalizacji dla swoich zabudo
wań klasztornych na płaskich żyznych tere
nach wyposażonych w wodę.

Plan ogrodu użytkowego w Mogile składał

się z prostokątnych i kwadratowych kwater

obsadzonych drzewami. Wirydarz, większy niż

gdzie indziej, ocieniały zasadzone drzewa. Ca
łości dopełniały stawy, albowiem woda bywa
ła nieodłącznym atrybutem tych założeń. Słu-
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1. Ogród królewski na Wawelu. Oprać, wg S. Tomko-

wicza, Powiat Krakowski (Teka Grona Konserw. Ga
licji Zach., Kraków 1906)

pod Krakowem, ufundowany przez Jaksę z

Miechowa. Za czasów Kazimierza Wielkiego
występuje na Zwierzyńcu ogród królewski. Pi
sze o nim Amb. Grabowski: „Ogród ten, czy

inny, później znowu założony, do królów pol
skich należący, istniał tu jeszcze w XVI w.

i upadł po wprowadzeniu stolicy do Warsza
wy” 4. Zwierzyniec, położony malowniczo nad

o Wisłą blisko „centrum” Krakowa (Wawel osa

4 Amb. Grabowski, Kraków i jego okolice,
wyd. V, Kraków 1967, s. 323.

5 Grabowski, o.c., s. 324.
6 Grabowski, o.c., s. 155.

da), był, jak wskazują przypisy, ulubionym
miejscem odpoczynku i rozrywki dla dworu.

Zlokalizowany na terenach między zamkiem

królewskim a klasztorem norbertanek, kurczył
się z biegiem lat. „Ogród ten zajmował miejsce
obszerniejsze, ale wielkorządcy krakowscy, jak
np. Zygmunt Opacki w roku 1651, ustępowali
części jego na budowę dworów” — tak tłuma
czy zmniejszenie się ogrodu Amb. Grabowski.
I dalej pisze na temat ogrodu: „Niegdyś po
siadała go królowa Bona”. Świętosław Orzel-

ski wspomina, „iż król Henryk Walezy w pięk-
,lzow nym ogrodzie, koło Zwierzyńca, chwile gorszą

ce przepędzał... Ogród ten posiadały królowa

Anna, żona Batorego, żona Zygmunta III”5.

Charakter ogrodu zwierzynieckiego skłania

do umieszczenia go na liście ogrodów pałaco
wych podmiejskich. Był on jednym z pierw
szych na terenach dzisiejszego Krakowa i uległ
całkowicie dewastacji.

OGRÓD DOMINIKANÓW

żyła ona do celów gospodarczych i przemysło
wych. Specjalny charakter posiadały klasztorne
zielniki. Były to grzędy w formie wysokich
pryzm, które wzmacniała sadzona tam darnina.

OGRÓD NA ZWIERZYŃCU

Ciekawym założeniem ogrodowym był ogród
przy klasztorze norbertanek, zwany później
„Zwierzyńcem”. Sam klasztor, wg Kłoczow-

skiego, powstał w 1160 r. „na Zwierzyńcu”

Dominikanie, którzy do Krakowa przybyli
w 1222 r., osadzeni zostali przez biskupa Iwo
na Odrowąża przy kościele Sw. Trójcy. Zajmo
wali się działalnością duszpasterską i kazno
dziejską. Założenia ogrodowe klasztoru domi
nikanów obejmowały: ozdobny wirydarz oraz

charakterystyczny ogród kwadratowy, obsa
dzony drzewami. Zwiększające się bogactwo
zakonu pozwala na dalsze rozszerzenie jego po
siadłości i tak: „...dominikanie kupili dla swe
go konwentu dom z ogrodem, i 3 sadzawki, le
żący nad Rudawą (przed furtką św. Anny)” 6.

OGRÓD FRANCISZKANÓW

W pierwszej połowie XIII w. pojawia się
w Krakowie zakon franciszkanów. Bolesław

Wstydliwy buduje dla nich klasztor i kościół,
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2. Plan ogrodu klasztornego cystersów w Mogile. Re
konstrukcja oprać, w r. 1949 na podstawie Planu z r.

1838 (Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej,
t. II, s. 193) i Planu katastralnego z 1848 r. (Wojew.

Arch. Państw, w Krakowie)

3. Plan ogrodu franciszkanów. Wg Planu Kołłątajow-
skiego z r. 1785, uzupełnionego Planem senackim.

Oprać. G. Ciołek

wyposażając zakon sowicie. „Wśród tych grun
tów i ogrodów górował kompleks kościoła

Franciszkanów, zaczętego jeszcze w pierwszej
połowie XIII w., który w i£jV, a zwłaszcza w

XV w. znacznie się powiększył” 7.

7K. Pieradzka, Rozkwit średniowiecznego
Krakowa, Kraków. Studia nad rozwojem miasta, pod
red. J. Dąbrowskiego, Kraków 1957, s. 166.

8 Kłoczowski, o.c., s. 509.

Ogród franciszkanów składa się obecnie
z sześciu kwater obsadzonych na obrzeżu drze
wami owocowymi. Jest on nieco mniejszy, niż

to pokazuje tzw. Plan Kołłątajowski z 1785 r.,

albowiem został pozbawiony części ogrodu,
który zajęła zabudowa dzisiejszej Miejskiej
Rady Narodowej. Północno-zachodni narożnik

posesji, zajęty przedtem przez budynki i po
dwórze gospodarcze, posiadał wydzielony pas

służący jako cmentarz przykościelny. Klasz
torny wirydarz wewnętrzny wyposażony był
(do XIX w.) w ośmioboczne lawabo. Dzisiaj
jest tam tylko trawnik z kilkoma drzewami

owocowymi.

OGRÓD PAULINÓW I AUGUSTIANÓW

Fundacja klasztoru Paulinów na Skałce,
w miejscu pielgrzymowym, zrealizowana zo
stała w latach siedemdziesiątych XV w. dzię
ki usilnym staraniom Jana Długosza, który
wyjednał przekazanie zakonnikom kościoła pa
rafialnego 8.

Ogród augustianów przy kościele Sw. Ka
tarzyny na Kazimierzu (1405) i ogród pauli
nów na Skałce (1472) to dwa bardzo do siebie

podobne założenia, charakterystyczne zarazem

dla epoki średniowiecza. Mimo że różnią się one

w wymiarze powierzchni, oba reprezentują te
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same wartości kompozycyjne i identyczne
układy przestrzenne. Ogrody te posiadają
układ kwaterowy. Każda z kwater, kwadra
towa czy prostokątna, obsadzona na obrze
żu drzewami, połączona jest systemem krzy
żujących się ścieżek. Każdy z wymienionych
powyżej ogrodów użytkowych przecinają dwie

szersze alejki spacerowe, które krzyżując się
pod kątem prostym w środku założenia, wyzna
czają miejsce dla akcentu pionowego. Ogrody
ozdobne reprezentowane są przez wirydarze
otoczone murami budynku klasztornego.

ogród bernardynów

W 1453 r. powstaje w Krakowie pierwszy
klasztor obserwantów, zlokalizowany tuż przy
Wawelu, gdzie przy poparciu m. in. króla Kazi
mierza Jagiellończyka i biskupa krakowskiego
Zbigniewa Oleśnickiego wzniesiono kościół pod
wezwaniem Sw. Bernarda ze Sieny, świeżo

zmarłego i kanonizowanego zwierzchnika ru
chu obserwanokiego 9.

0 Kłoczowski, o.c., s. 517.
10 T. Tołwiński, Urbanistyka, t. III, Zieleń w

urbanistyce, Warszawa 1960, s. 93

Ogród klasztoru bernardynów był podobny
do innych tego typu założeń klasztornych w

Krakowie.

*

Z ogrodów klasztornych średniowiecznych
wymienić można jeszcze z ciekawszych ogród
przy klasztorze klarysek . (1320), założenie

klasztoru duchaków, określane w źródłach
z XV w. jako „Hospitale Magnum”, ogród przy
kościele karmelitów trzewiczkowych oraz ogród
przy klasztorze kanoników regularnych 10. Wy
żej wymienione założenia posiadały ogrody
komponowane wg średniowiecznego podziału
kwater, które z zasady obsadzone były drze
wami. Ogród użytkowy składał się zazwyczaj
z warzywnika, zielnika i sadu.

Oprócz omawianych powyżej klasztornych
ogrodów Krakowa średniowiecznego cennym

przykładem dla rozwoju kultury ogrodniczej
były ogrody świeckie przy pałacach królew
skich i magnackich, jak np. ogród królewski
w Łobzowie i ogród królewski na Wawelu
oraz posiadający specyficzny charakter ogród
przy Collegium Maius.

OGRÓD KRÓLEWSKI W ŁOBZOWIE

Zaliczony do ogrodów pałacowych podmiej
skich, został założony ok. r. 1357 przez Kazi
mierza Wielkiego (wg Miechowity). Położony
na terenie pia-afeuz?, przy obronnym drewnia
nym zameczku myśliwskim we wsi Łobzów

w pobliżu odnogi Rudawy, ogród posiadał m. in.

sady i warzywnik. Otaczające go pobliskie la
sy były jego parkiem naturalnym. Wzniesie
nie, zwane w ogrodzie kopcem Esterki, umożli-

4. Plan ogrodu klasztornego augustianów i paulinów
na Kazimierzu. Rekonstrukcja oprać, na podstawie
Planu Kołłątajowslfcieg o oraz współczesnego planu

Krakowa. Oprać. G. Ciołek
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wiało wgląd do wnętrza ogrodu jak też i na

zewnątrz założenia. W Liber beneficiorum Dłu
gosz notuje: „Łobzów wieś stara i nowa nale
żąca do parafii św. Szczepana w Krakowie

własnością była króla polskiego Kazimierza.
Mieściło się w niej 12 łanów kmiecych, raczej
ogrodów, były także pola ogrodowe i dworzec
królewski z osobnymi rolami” 11. Kompozycja
przestrzenna ogrodu w Łobzowie składała się
z prostokątnych i kwadratowych kwater wy
znaczonych ścieżkami. Dwa szersze ciągi pie
sze, przecinające się pod kątem prostym mniej
więcej w środku założenia (ogrodu), powtarza
ły zasadę alei głównej w klasztornych ogro
dach użytkowych. Kazimierz Wielki zbudował
w Łobzowie „turrim et mansiuncullus” dla

wypoczynku 12.

W tym też okresie powstaje królewski ogród
na Wawelu i jego zboczach (rosarium), zalicza
ny do ogrodów pałacowych miejskich i rezy-

dencjonalnych. Tak ogród w Łobzowie, jak
i ogród wawelski przybierać zaczęły na świe
tności w okresie Odrodzenia i dlatego w tej
epoce zostały szczegółowo opracowane. Odnosi

się to także poniekąd do ogrodu przy Collegium
Maius, co do którego w renesansie otrzymamy
więcej cennych wiadomości, i równocześnie za
rysuje się późniejszy obraz założenia.

OGRÓD PRZY COLLEGIUM MAIUS

„Do Collegium Maius od strony południo
wo-zachodniej aż do murów miejskich biegną
cych po linii głównej ścieżki plant przytykał
ogród. Zajmował on niemal dwukrotnie więk
szą powierzchnię niż obecnie. Od południowej
strony ogród był nie zabudowany. Z okien Col
legium rozciągał się ponad drzewami daleki

widok, aż po Sikornik i Bielany”. W ten spo
sób Karol Estreicher w swojej książce pt. Col
legium Maius przedstawia zarysowujący się
w średniowieczu obraz ogrodu. Nie posiada
my dokładnych danych na temat przezna
czenia i charakteru, a także rozplanowania
poszczególnych elementów ogrodu, takich jak
kwatery, ścieżki itp. Wiadomości na temat

tego ogrodu czerpać można li tylko z ksiąg
rachunkowych z tego okresu, rejestrujących
wydatki związane z zakładaniem i utrzy
maniem ogrodu. Wiemy, o czym dokładnie

pisze K. Estreicher, że w 1467 r. za
płacono za zasianie roślin 3 grosze, w 1471 za

rośliny 2,5 grosza, a w 1475 r. wydano dość

duże kwoty na przegrodę dla drobiu13. Ogród
więc miał nie tylko jedno przeznaczenie. Ze

znanych można wymienić jego charakter użyt
kowy i gospodarczy. Ogród posiadał także sad

i był starannie utrzymywany, o czym świadczą
wydatki związane z systematycznym porządko
waniem tego terenu, a nawet jego plantowa
niem. Ogród, sad ciągnący się wzdłuż murów

miejskich ogrodzony był płotem. Wiadomości

odnośnie do ogrodu w średniowieczu są zniko
me, a jednak nasuwają pewną koncepcję co do

jego przeznaczenia. K. Estreicher zastanawia

się czy ogród, na który wydawano dość duże

sumy, mieszczący się przy Collegium Maius,
a więc będący pod wpływem „mikroklimatu
naukowego”, nie miał związku z rozwojem bo
taniki w Krakowie (koniec XV w.). Może to

był pierwszy krakowski ogród botaniczny?
Wiadomości o ogrodzie w wiekach późniejszych
poparte są dowodami w postaci planów, takich

jak rysunek z 1699 r. w Liber diligentiarum
obejmujący cały kwartał Uniwersytetu, jak
również plan ogrodu wg Planu Kołłątajówskie-
go (1785) 14.

RENESANS

Renesans ze swą radością życia przynosi
zmiany w układach ogrodów średniowiecza.

Piękno krajobrazu i jego walory panoramicz
ne wyznaczają też lokalizację pod ogrody Odro
dzenia. Zanika powoli kult poszczególnej rośli
ny, a człowiek z flory czyni materiał budowla
ny na rzecz coraz szerzej pojętej kompozycji.
Polska sztuka ogrodowa XVI w. bazuje na

wzorach włoskich projektantów ogrodów, ta
kich jak Alberti, Bramante (twórca ogrodu ta
rasowego w Watykanie), Rafael Santi (twór
ca Villa Madama w Rzymie), Giulio Romano

(twórca Villa Lanta) i inni. Charakterystyczne
dla twórców omawianej epoki jest wprowa
dzenie do przestrzennej kompozycji ogrodu
układu osiowego symetrycznego, który z bu-
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dynkiem mieszkalnym tworzy całość kompo
zycyjną.

Zmieniają się ówcześnie także założenia

architektoniczne. Budynki stają się mniej
obronne, bardziej mieszkalne i reprezentacyj
ne. Okres ten odznacza się monumentalną
architekturą rezydencji magnackich, szlachec
kich i mieszczańskich (pałace, wille podmiejskie
i dwory) z ogrodami i zwierzyńcami.

Pierwszy etap polskiej renesansowej sztu
ki ogrodowej był tylko kontynuacją tradycji
średniowiecza — użytkowość dominowała jesz
cze nad formą estetyczną ogrodu. Ograniczało
się to w praktyce do wprowadzenia motywów
dekoracyjnych na średniowieczną dyspozycję
terenu. W miarę kształtowania się nowych po
jęć co do funkcji ogrodu, forma estetyczna za
czyna dominować nad użytkową. Oczywiście
jest tu mowa o ogrodach, które miały możność

jako pierwsze przejąć włoskie wzory — były
to ogrody możnych oraz ogrody przyklasztorne.
Nowe formy sztuki ogrodowej- w Polsce roz
powszechniają się dość szybko dzięki licznemu
udziałowi włoskich architektów i ogrodników.
Byli to ogrodnik króla Zygmunta Augusta —

Joannes, działający w Krakowie; Loisius Sim-

phandus, Bartolomeo Ridolfi, Lorenzo Bozetho

(projektant ogrodu królewskiego w Łobzowie),
Gursone, ogrodnik klasztorny jezuitów kra
kowskich, i inni. W stosunku dó ogrodów śred
niowiecza, zmiany w układach i kompozycji
ogrodów renesansowych zachodzą 15:

1. w formie ogrodu,
2. w układzie ogrodu w stosunku do bu

dynków mieszkalnych i otoczenia,
3. we wnętrzach ogrodowych,
4. w elementach architektonicznych i w ele

mentach zieleni.

11 E. Radzikowski, Kraków ok. 1900 r., s. 483.
12 S. T o m k owi c z, Powiat krakowski, Teka

Grona Konserwatorów Galicji Zach., t. II, Kraków
1906.

13 K. Estreicher, Collegium Maius, dzieje
gmachu, Zeszyty Naukowe UJ. Prace z historii sztuki,
Kraków 1968, s. 158.

14 Estreicher, o.c., s. 159.
15 B. Stępniewska, Tereny zielone Krakowa w

rozwoju historycznym (praca doktorska, maszynopis),
Wrocław 1968, s. 35.

16 P. Crescenzi, O pomnażaniu i rozkrzewia-
niu..., Kraków 1571, s. 489, 491.

17 W. Sierakowski, Postać ogrodów, t. 1, Kra
ków 1792, s. 125.

Ad 1.

Ogród zakładano zazwyczaj na prostokącie
lub na kwadracie. W późniejszym okresie roz
woju składa się on z dwóch prostokątów (np.
styeznyrf? do siebie/, a potem rozwija się w

większe założenia. Sytuowanie ogrodów i za
łożeń ogrodowych w stosunku do stron świata

przedstawiało się następująco: południe (jako
zasada) oraz południowy wschód i południowy
zachód. Od północy, ze względu na warunki

atmosferyczne, ogród posiadał zabezpieczenia
naturalne w postaci projektowanych szpalerów
drzew, wg Crescenziego 16, albo „był osłonięty
wzniesieniem lub murem” 17. Średniowiecze
dysponowało terenami ogrodowymi w więk
szości wypadków płaskimi albo o lekkim spad
ku. Warunkiem była tutaj dobra gleba, odpo
wiednia do upraw. Renesans wprowadza za
zwyczaj ogrody tarasowe lub na tarasie. Ogród
renesansowy, prostokątny lub kwadratowy, po
siada znaczną skalę rozpiętości odnośnie do

wielkości założenia. Występuje on w Krakowie,
począwszy od małego ogródka przy domu

mieszkalnym, np. ogródki na ul. Kanoniczej,
aż do wielkiego ogrodu przy pałacu renesan
sowym (np. ogród na Woli Justowskiej, ogród
w Łobzowie).
Ad 2.

Ogrody włoskie charakteryzowała pewna
zasada kompozycji: ustalenie punktu central
nego w założeniu oraz tworzenie osi głównej.
Była ona wspólna dla budynku mieszkalnego
i ogrodu lub była tylko osią dla założenia ogro
dowego. W wypadku krakowskich założeń wy
gląda to następująco: w Łobzowie, np., budy
nek mieszkalny znajduje się w obrębie ogrodu,
ale zlokalizowany jest w jego narożniku; w in
nych przykładach budynek i ogród posiadają
wspólną orientację, np. pałac na Szlaku. Log
gie, tak często stosowane we włoskich willach

i pałacach, były w Polsce elementem wiążącym
dom mieszkalny z ogrodem. Przykładem może

tu służyć Villa Decjusza na Woli Justowskiej.
Woda, pojawiająca się w ogrodach renesanso
wych, jest zjawiskiem częstym, ale w Krako
wie raczej elementem kompozycyjnie przypad
kowym (nie jest np. nanizana na wspólną oś,
tak jak budynek i ogród). Woda występuje
zazwyczaj w postaci potoków i stawów.

Ad 3.

Elementy ogrodu, z których składało się
wnętrze renesansowego założenia, były ważnym
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5. Plan ogrodu klasztornego kanoników regularnych
na Kazimierzu. Rekonstrukcja oprać, na podstawie Pla

nu Kołłątajowskiego z r. 1785

motywem w tworzącym się nowym klimacie

ogrodu. Na klimat ten składały się powierzch
nie zielone, takie jak ścieżki, trawniki, łany
kwietne, oraz także inne elementy, jak schody
i woda. Dawało to w sumie rozległą gamę ko
lorów, zmieniającą się w czasie — w ciągu
roku, w ciągu dnia. Wiele gatunków roślin

ozdobnych, zorganizowanych w szpalery i kwa
tery ozdobne, w geometryczne wzory, było jed
nym z ważniejszych elementów ogrodu wło
skiego. Poszukiwana „perspektywa widoku”

spełniała często rolę dalekiego akcentu. Była
jak gdyby podkreśleniem lub zamknięciem ca
łości kompozycji, wciągając w jej zasięg ota
czający krajobraz. Z wymienionych powyżej
elementów powstawały małe i duże wnętrza
ogrodowe. Były to wnętrza główne, wnętrza
przejściowe lub podporządkowane sobie na
wzajem. Ilość ich w zasadzie zależała od wiel
kości założenia. Osobną grupę stanowiły wnę
trza ogrodowe składające się z wielu zespołów,
z tzw. wnętrz kameralnych. Operowanie po
szczególnymi wnętrzami polegało na zestawie
niu elementów kontrastowych, o różnym cha
rakterze. Były to wnętrza w postaci długich
wąskich szpalerów z nieoczekiwanie otwierają
cą się polaną, były wnętrza zacieniowane i wnę
trza jasne, wnętrza utrzymane w jednym ko
lorze (np. zieleńce) i wnętrza wielobarwne

(kwiatowe).
Ad 4.

Elementem najmniejszym, tworzącym po
ziomą płaszczyznę ogrodu, był element kwa
tery. Kwatera w średniowieczu miała charak
ter raczej użytkowy. W okresie renesansu ule
ga przeobrażeniom, staje się ozdobna, o wy
myślnym, nieraz finezyjnym rysunku. Oprócz
ścian, chodników, basenów, dróg i ścieżek for
mujących wnętrze ogrodu występują w zało
żeniach ogrodowych elementy większe, takie

jak małe inżynierskie formy architektoniczne:

altany, kapliczki, mosty, wały, rampy, tarasy,
sadzawki, schody i balustrady, oraz elementy
związane z pracami ziemnymi terenowymi
i powiązane z nimi elementy zieleni. Są to

chodniki, szpalery, ściany, kopce, kwatery, win
nice, oranżeria, tarasy, żywopłoty, grzędy, za
gajniki oraz zwarte grupy drzew. Otaczające
piękno przyrody było jednym z głównych za
gadnień kompozycji ogrodu. Toteż ówcześni

projektanci wyszukiwali pod przyszłe ogrody
miejsca, z których oglądać można było piękne
widoki wchodzące jeszcze w skład ogrodu lub

rysujące się daleko poza jego granicami.
W Krakowie wyodrębnić można w zasadzie

trzy układy lokalizacji ogrodu renesansowe
go 18:

18 Stępniewska, o.c., s. 34.

1. ogród na tarasie (Prądnik Czerwony);
2. ogród tarasowy — widokowy — pano

ramiczny (Bielany);
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3. ogród na tarasie płaskim (Łobzów, Prąd
nik Biały).

Z uwagi na wyżej wymienione aspekty
można wprowadzić następujący podział rene
sansowych założeń ogrodowych 19:

19 Stępniewska, o.c., s. 37.
20 Ciołek, o.c., t. II, s. 21.
21 M. Re j, Pisma prozą i wierszem, oprać. A.

Bruckner (Wizerunek własny żywota człowieka poczci
wego, Opis gajów i pałaców rozkoszy, z rozdz. pt. Epi-
kuriś). Kraków [b. r. w.], s. 188.

1. założenia otwarte, czyli włączenie kra
jobrazu do wnętrza ogrodu; największą rolę
odgrywa tu pejzaż — krajobraz panoramiczny;

2. założenia kulisowe, czyli przytonowanie
i zamknięcie pewnych partii ogrodu przez szpa
lery, zagajniki czy pergole, oraz nieoczekiwane,
nagłe otwarcie widoku na daleki czy bliski

krajobraz;
3. założenia, w których ogląda się krajobraz

z jednego punktu, tzw. belwederu.

Istnieją także założenia, które posiadają
zespoły o charakterze otwartym i kulisowym.
Jako przykład można tutaj przytoczyć pod
krakowski ogród Jordanów w Mogilanach oraz

ogród kamedułów na Bielanach, z panoramicz
nym widokiem na Pogórze, Beskid ku Tatrom

oraz z widokiem kulisowym na Wisłę i rozle
głą panoramę Krakowa.

W ogrodach renesansu powstają zespoły sa
dów, składające się z wielu gatunków drzew,
oraz warzywniki i zwierzyńce. Zakłada się
wtedy winnice, ogrody różane, plantacje kwia
tów i sadzi egzotyczne rośliny ■— między inny
mi rośliny wiecznie zielone, takie jak cyprysy,

mirty, bukszpany. Występuje także akcent tzw.

samotnika jak też sadzawka lub altana. O tej
ostatniej tak pisze G. Ciołek: „Ze schyłku śred
niowiecza znane są altany murowane, między
innymi w ogrodzie kanoników lateraneńskich

na Kazimierzu w Krakowie, na rzucie ośmio-

boku, z drzewami i oknami kamiennymi w ce
glanych ścianach, namiotowym dachem krytym
dachówką. Altany takie ustawiano w środku

ogrodu, na skrzyżowaniu dróg między kwatera
mi, lub przy murze, na osi jednej z dróg, np.
u Cystersów w Mogile” 20.

W ogrodach renesansu dominuje zaś, jak już
wspomniano powyżej, forma przestrzeni otwar
tej, czego nie było w poprzedniej epoce śred
niowiecza. Kompozycję ogrodu oraz włączone

do niej fragmenty krajobrazu łączy wspólna
idea — czerpania naturalnego piękna z przy
rody. Dlatego też krakowskie ogrody włoskie

pojawiają się w okolicach malowniczych i to
pograficznie urozmaiconych. W większości no
wych założeń architektonicznych pojawia się
willa podmiejska jako rezydencja mieszczań
ska, szlachecka czy magnacka. Fragmenty kraj
obrazu, takie jak góry czy doliny, stanowią
zazwyczaj zamknięcie perspektywy głównej
alei ogrodu.

Ogrody włoskie powstające w Polsce w

okresie od XVI—-XVII w. nie doczekały się,
jak dotąd, opracowań monograficznych oprócz
prac Ciołka. Bardzo cenne dla niniejszego opra
cowania są plany katastralne miasta oraz opi
sy ogrodowe w dziełach literatury pięknej, jak
też zachowane do dzisiaj mniejsze lub więk
sze fragmenty ogrodów. Ważnym wydarzeniem
było ukazanie się w przełomowym dla śred
niowiecza i renesansu okresie kilku pozycji
dotyczących tego właśnie zagadnienia. Np.
dzięki Rejowi możemy plastycznie wyobrazić
sobie, jak wyglądały ówczesne ogrody; cytuję:
Szli dalej i ujrzeli piękny gaj zielony,
Ze wszystkich stron jako płotem różą osadzony,
Kierz biały, kierz czerwony nadobnie się mienią,
Drugim rzędem fijołki za tym się zielenią:
Żółte jedne, brunatne kwiatki drugie rpając.
Foremnie rozsadzone, piękną wonią dając,
Około róż jałowca z ziernkami wonnemi,
Przesadzone pięknemi drzewy bobkowemi,
Miasto płotu jawory szyroki list mając,
Wdzięczny cień na wsze strony od siebie dawając21.

Dokładne opisy założeń ogrodowych świadczą
o dużym zainteresowaniu, jakim darzono ów
czesne ogrody.

Bardzo pożyteczne dla rozwoju sztuki ogro
dowej w Polsce było też ukazanie się w

1588 r. Gospodarstwa A. Gostomskiego, mó
wiącego między innymi o podziale ogrodu
polskiego, oraz dwukrotne wydanie przekładu
jednego z pierwszych dzieł ogrodniczych wło
skich Piotra de Crescentiis z 1304 r. (trzeba
zaznaczyć, że . te dwie pozycje wyprzedziły
francuskie dzieło o ogrodach Theatre d’agri-
culture Oliviera de Serres o około 30 lat).

Projektowane ogrody włoskie tego okresu

podkreślają nowy charakter życia przez nada
nie mu nowych wartości, przez zapewnienie
użytkownikowi odpoczynku i rozrywki. Ucie
chy ziemskie związane są z formowaniem

szczegółów kompozycji nowego ogrodu i opie-
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wane przez twórców literatury pięknej. Między
innymi, Klemens Janicki w epigramacie Do

sławnego męża, ojca Justa Ludwika Deciusa

opiewa piękno podkrakowskiej rezydencji na

Woli Justowskiej oraz uroki założenia ogrodo
wego.

Duży wpływ na kształtowanie się ogrodów
Odrodzenia miał okres świetności Krakowa,
przypadający na czasy ostatnich Jagiellonów
i króla Stefana Batorego: „Dookoła miasta

powstają prawdziwe humanistyczne Tuscula,
jak biskupi dworek na Prądniku i rezydencja
sekretarza Zygmunta I, Decyusza, na Woli,
która od imienia właściciela, pana Justa, za
miast Chełmskiej, Justowską się zwie” 22.

22 S. Krzyżanowski, Kraków i jego rozwój
terytorialny za czasów polskich, Kraków rozszerzenie
granic 1909—1915, wyd. zbiorowe pod red. K. Rolle,
Kraków 1921, s. 20.

23 J. Lepiarczyk, O krakowskich ogrodach
i parkach [w:] Zieleń Krakowa pod red. J. Dobrzyc-
kiego, Kraków 1953, s. 24.

24 G. Ciołek, Ogrody polskie, Warszawa 1954,
s. 37.

25 Krzyżanowski, o.c., s. 21.

Wielki okres rozkwitu gospodarczego i kul
turalnego Krakowa, wzrastająca nieustannie

jego zamożność — charakteryzuje się powsta
niem licznych dworów i rezydencji w otoczeniu

ogrodów, poza murami Krakowa, jak i w jego
obrębie. „Bogaty patrycjat mieszczański za
kładał na przedmieściach liczne dwory, wille

i folwarki, przez co duże obszary uległy me
lioracji i zagospodarowaniu dla celów ogrod
niczych bądź produkcyjno-rolniczych” — i da
lej: „...za przykładem króla Zygmunta i Bony,
zakładających ogrody krakowskie na Wawelu

oraz nad Wisłą, w okolicach grobli i Półwsia

Zwierzynieckiego, poszli magnaci świeccy i du
chowni” 23. W ten sposób powstają w Krakowie

m. in. ogrody: w Łobzowie, na Woli Justow
skiej, na Prądniku Białym i Prądniku Czerwo
nym, na Szlaku przy dworze Montelupich,
przy pałacu Bonera, przy pałacu Zamoyskich
oraz przy klasztorach jezuitów i kamedułów.

Na uwagę zasługują także dziedzińce ogrodo
we przy domach kanoników kapituły krakow
skiej na ul. Kanoniczej. Dla przykładu można

podać, bazując na historycznych opracowaniach
pisanych, szereg wypisów rzucających światło

na specyfikę kształtowania się ogrodów rene
sansu. I tak np.:

Królowa Bona dla rozrywki własnej i wszystkich
urządziła na Wawelu mały ogródek włoski, winnice
oraz ptaszarnie dla swych córek [1541], a już od roku
1510 istniała tam niewielka menażeria 24.

Powierzchnia terenów zielonych Krakowa (ogro
dów) rozrasta się w XVI w. obejmując także tereny
poza granicami miasta. Za miastem ciągną się liczne

miejskie ogrody i łąki, za wałami Szewskimi i Nowej
Bramy na wale Bramy Grodzkiej (dzierżawi tam ogród
w 1546 r. wojewoda ruski), dalej między murami, przy
bramach Wiślnej i Floriańskiej, przy łaźni nad Wisłą,

przy cmentarzu żydowskim, za Szlakiem, naprzeciw
Blichu, na Pędzichowie za kościołami Św. Św. Filipa
i Jakuba, Św. Floriana i Św. Mikołaja, wreszcie na

Prądniku 25.

Większe przestrzenie zielone długo, bo na
wet do XVIII w., zachował Kazimierz i Stra-

dom.

Kazimierz, założony w 1335 roku jako odrębne
miasto, zachował do końca XVIII w. znacznie większe
przestrzenie terenów zielonych nie zabudowanych, któ-

6. Plan ogrodu dworskiego na Szlaku. Rekonstrukcja
oprać, na podstawie Planu katastralnego Krakowa

z r. 1848
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re zamienione były na ogrody, łąki, pola i pastwiska.
Stradom, położony między starym Krakowem i Kazi
mierzem, posiadał zawsze w przeszłości wielką liczbę
ogrodów i pól uprawnych, zwłaszcza zaś okazałe i sta
rannie utrzymane ogrody klasztorne miechowitów,
bernardynów, później również misjonarzy 20.

Warto też wspomnieć o założonych pod ko
niec XV w. ogrodach zlokalizowanych na prze
strzeni tak zwanego „międzymurza” fortyfika
cji.

?,, .

7. Plan ogrodu klasztornego misjonarzy na Stradomiu.

Rekonstrukcja oprać, na podstawie Planu Kołłątajow-
skiego z r. 1785 i współczesnego planu Krakowa

26 Lepi ar czyk, o.c., s. 23.
27 T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, wyd. III,

Kraków 1964, s. 145.

W ciągu XV w. zbudowano przed głównymi, wy
sokimi murami łączącymi owe wymienione już baszty
(bramy Rzeźna vel Mikołajska — 1289, Grodzka, Flo
riańska, Sławkowska, Szewska, Wiślna i Nowa —

1328) — tak zwane przedmurze, tj. niższy mur bronią
cy dostępu do głównego systemu fortyfikacji. Z cza
sem, dodać przy okazji warto, założono na przestrzeni
międzymurza ogrody znane z towarzyskich spotkań hu
manistów 27.

Można je uważać za jedne z pierwszych ogro
dów o charakterze publicznym.

Wiek XVI zmienia rangę krakowskiego
ogrodu w funkcji i formie. Obraz świetności

miasta, bogactwo możnych i entuzjastyczny
stosunek do przyrody znalazł odbicie w po
wstających ogrodach włoskich i formie działal
ności człowieka na tym polu. Omówione po
wyżej ogrody Krakowa to nie wszystkie ogro
dy, które pojawiły się na planie urbanistycz
nym miasta do połowy XVII wieku. Z całej
sumy małych i większych założeń wybrano te

charakterystyczne, które miały wpływ na po
wstawanie innych ogrodów tego okresu. Ogro
dy klasztorne oraz świeckie, takie jak ogród w

Łobzowie czy na Woli Justowskiej, są proto
typem ogrodów przy dworach i dworkach szla
checkich oraz kamienicach mieszczańskich.

OGRÓD PAŁACOWY W ŁOBZOWIE

Założony przez Kazimierza Wielkiego ok.
r. 1357 dwór myśliwski wraz z ogrodem zloka
lizowany był we wsi Łobzów pod Krakowem,
w pobliżu odnogi Rudawy (patrz „Ogrody
średniowieczne”). O początkach ogrodu mamy
bardzo mało danych (trochę wiadomości znaj
duje się w Liber beneficiorum), wiadomo jed
nak, że był to ogród o podziale kwaterowym,
które to kwatery ograniczały przecinające się
pod kątem prostym ścieżki. Całość założenia

znajdowała się w bezpośrednim sąsiedztwie la
sów. Natomiast koncepcja renesansowa to za
łożony w 1585 r. ogród kwaterowy na rzucie

prostokąta i niewielka dotychczas rezydencja
królewska, powiększona przez Stefana Batore
go, który przebudowę pałacu powierzył archi
tektowi Santi Gucciemu, a pracę nad rozsze
rzeniem oraz przekształceniem ogrodu — 'Wło
chowi Lorenzo Bozetho. Amb. Grabowski pi-
sze: „Stefan Batory 1585 r. ogrodnika Włocha

przyjął celem założenia tu nowego ogrodu,
a małżonka jego Anna również urządzeniem
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8. Plan ogrodu pałacowego w Łobzowie. Rekonstruk
cja stanu z w. XVII. Oprać. G. Ciołek

go zajmowała” 28. Kontrakt-pismo Stefana Ba
torego dla ogrodnika Włocha przedstawiało
się następująco: „Stefan z łaski Bożej Król

Polski Wielkie Książe Litewskie... I żeśmy
przyjęli uczciwego Lorenca Bozetha, Włocha

do sadu naszego nowo wymierzonego w Ło
bzowie sadownikiem..., który sad w dobrem

opatrzeniu wystawić i mieć ma, do którego
sadu ma być przyłączony ogród. Dla użytkow
ników ku potrzebie, który to ogród także w

osobnym opatrzeniu i tymi zagrodnikami spra
wować ma”29. Król wydaje także dyspozycję,
aby rzekę Rudawkę włączyć do kompozycji
ogrodu. Powstaje tedy w Łobzowie ogród wło
ski kwaterowy i geometryczny. Jak pisze Ka
zimierz Buczkowski, „wpływy rodzime obja
wiają się w jego użytkowości, albowiem prze
widziano w nim według zaleceń króla 3 kwa
tery dla ziela, jak dla róż, rozmarynu, lawen
dy, cyprysu, szpikanardy, goździków i fiołków,
a 12 kwater na drzewa owocowe i winorośle” 30.

28 Grabowski, o.c., Kraków 1866, s. 221.
29 Tamże, s. 224.
30 K. Buczkowski, Z ogrodów stylowych w

Polsce, Kraków 1924.
31 Radzikowski, o.c., s. 484.
32 Grabowski, o.c., s. 222.
33 Tamże, s. 222.

W roku 1586 następuje w Łobzowie prze
budowa drewnianego pałacyku na murowany.
W rok później (1587), podczas oblężenia Kra

kowa przez arcyksięcia Maksymiliana, pałac
w Łobzowie zostaje spalony, a ogród częściowo
zniszczony.

Wzrost świetności założenia przypada na

okres panowania Zygmunta III. Ogród w tym
czasie posiada wspaniałe sady owocowe i pięk
ne sadzawki. Zachował on nadal charakter geo
metrycznego ogrodu włoskiego. Łobzów stał

się piękną letnią rezydencją królewską — ogól
nie podziwianą. W r. 1595 urodził się tam

pierwszy syn Zygmunta III — Władysław31.
Ogród, podzielony na 23 kwatery o różnej wiel
kości, sprzężone krzyżującymi się alejami, prze
sunięty był na zachód od osi pałacu, który
wypełniał, wraz z sadzawkami, wschodni na
rożnik całego założenia. W wieku XVII działa

na terenie ogrodu w Łobzowie ogrodnik J. Ger
hard, któremu to, z racji jego zasług, Jan Ka
zimierz nadaje ziemię (1650 r.): „...mając wzgląd
na zasługi i prace szlachetnego J. Gerharda,
ogrodnika naszego Łobzowskiego, które on

sam przez lat kilkanaście pilnie i życzliwie
około porządku ogrodu naszego łobzowskiego
odprawował i dotąd odprawuje, i grunt pusty
na błoniu małem przy Łobzowie temuż i po
tomkom jego dajemy” 32. Król August II na
gradzając długoletnie zasługi J. Gerharda po
wierzył mu dalszy nadzór nad pałacem i ogro
dem, mianując go dożywotnio burgrabią. Lu
stracja z r. 1692 w okresie panowania Jana III

Sobieskiego, mówi: „W ogrodzie Łobzowskim
króla Jana są kwatery francuskie z herbami

Królestwa Ichmość, bukszpanami zasadzone
około tych kwater płoty, a w kwaterach żoł
nierz wysadzony z kopiją. W tymże labirynt
siany, który teraz szlachetnie nowo obwiedzio
ny na francuską modłę. Jest tu figarnia, w któ
rej drzewa francuskie rodzajne z figami”33.
Krótko można scharakteryzować działalność

oraz patronat Jana III Sobieskiego odnośnie do

ogrodu: ogród przerobiono w guście francus
kim, pod kierunkiem Jakuba i Piotra Gerhar
dów. Na tym kończy się właściwie okres świet
ności Łobzowa — pałacu i ogrodu.
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W 1709 r. rezydencja i ogród chylą się ku

upadkowi, budynkowi pałacowemu grozi za
walenie, ogród zaś w większej części obrócono

na łąki. Lustracja z 1709 r. ogród nazywa
włoskim, „w którym kilka kwater przednich
więcej jednak pustych... W pośród tego ogrodu
jest osobliwe ogrodzenie sztakietami obite, w

niem jest stół, także kręgów marmurowych od
kolumn 12, przy ogrodzie jest figarnia, w któ
rej tylko co drzewka specjalniejsze i zioła by
wają” 34. Przeprowadzona w 1733 r. lustracja
inwentarza mówi o ogrodzie włoskim teraz pu
stym, z ulicami zarośniętymi i wielką ilością
kwater zamienionych na pola zbożowe. W r.

1787 Stanisław August ofiarował Łobzów (na
leżący zawsze do dóbr koronnych) Akademii

Krakowskiej. Na Planie Kołłątajowskim wid
nieje górny zarys ogrodu — prostokąt z na
rożnymi bastejami, podzielony na 4 części sze
rokimi ulicami. Rząd austriacki (1795—1809)
zaanektował pałac wraz z wszystkimi dobrami

Akademii35. Przychodzą czasy Rzeczypospoli
tej Krakowskiej (1815) — wtedy Senat oddaje
w dzierżawę wieczystą Łobzów Beniszowi, któ
ry przeprowadza remont pałacu i właściwie tak

ogród jak i pałac chroni od zagłady. Benisz
otwiera w odremontowanym Łobzowie restau
rację. Z tego to okresu posiadamy opis ogro
du: „obszerny obwiedziony murem ogród z 4

przecinającymi się alejami i grupami starych
drzew — był miejscem powszechnie uczęszcza
nym, zwłaszcza w 1833 r. ... a także i w 1836,
kiedy był siedzibą Krakowskiego Bractwa Kur
kowego” 36. W roku 1856 rząd austriacki nabył
zamek wraz z ogrodem. Łobzów staje się włas
nością komendy wojsk austriackich —■na

ruinach pałacu wzniesiono neogotycką szkołę
kadecką 3738.

34 Tamże, s. 222.
35 Tamże, s. 223.
36 Tamże,
37 Radzikowski, o.c., s. 484, 485.
38 K. Janicki, Do słaionego męża, ojca Ludwi

ka Deciusza. Utwory łacińskie przełożył M. Jezienicki,
Lwów 1933^^2^

2 — Bocjznik Krakoifelp, XLIV

B3

Stan obecny ogrodu. Ogród podzie
lony został na kilka części — na jego roz
biciu zaważył także zlokalizowany nie opo
dal stadion sportowy z dość bogatym zaple
czem. Całość otoczona kamiennym murem

z dwoma prostokątnymi bastejami. Na terenie

s. 223.

ogrodu pozostało jeszcze kilka okazów starych
drzew. Założenie ogrodowe — przez wprowa
dzenie na jego teren różnych funkcji i różnych
użytkowników — straciło swój charakter. Pa
łac i część pozostałego ogrodu przejęła Poli
technika Krakowska.

OGRÓD PAŁACOWY NA WOLI JUSTOWSKIEJ

9. Ogród Decjusza na Woli Justowskiej.
Oprać. G. Ciołek

Wola Justowska była dawniej wsią położo
ną około 5 km od Krakowa, potem jego przed
mieściem, aż w końcu poszerzający stale swoje
granice Kraków wchłonął ją i zamknął w

swoich granicach administracyjnych. Willa

i ogród, zrealizowane przez Justusa Decjusza
(1533—1534 wg Tomkowicza), położone na pół
nocnym stoku przełęczy przegorzalskiej nad

dawnym korytem Rudawy, zaprojektowane zo
stały przez włoskich architektów. Klemens Ja
nicki opisuje willę i ogród Decjusza w ten

sposób:
Zachwycają mnie piękne sale z krużgankami
i ogród z cienistymi wzdłuż Winogradami,
nęcą mnie także wzgórza, pokryte gajami,
a czarują jeziora srebrnymi falami...
W raju uciech więcej nie znajdziesz,
niż w twej Woli gaju 3S.

Plan katastralny z 1848 r. pokazuje na pla
nie ogrodu krajobrazowego ślady dawnego za
łożenia. Na osi poprzecznej w stosunku do osi

willi założenie posiada, sugerujący geometrycz
ny, układ ośmiokwaterowy, z aneksem od pin.
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wsch. W kierunku zaś południowym widoczne

są dwie -równoległe aleje biegnące w kierunku

przełęczy przegorzalskiej do lasu. Renesanso
wa willa, przebudowana w XIX w. z trójkon-
dygnacjową loggią zwróconą ku Krakowowi,
zlokalizowana jest w górnej części ogrodu na

osi widokowej prostopadłej do osi ogrodu. Obok

znajdowała się renesansowa oficyna, dawniej
pawilon ogrodowy.

Ze starego drzewostanu parku zachowały
się tylko lipy i graby. Pozostałe drzewa zosta
ły wycięte w 1917 r. przez stacjonujące tu

wojsko. Drzewostan uzupełniający stare okazy
jest młody. Park krajobrazowy położony jest
na stoku i opada ku północy. Przed willą mały
taras zwrócony ku Krakowowi, a więc ku po
łudniowemu wschodowi, omurowany i opatrzo
ny narożnymi zryzalitowaniami w formie pła
skich bastionów, między którymi znajduje się
ruina kamiennego mostu. Od tarasu w kierun
ku północnym opadają jeszcze dwa tarasy za
rosłe drzewami. Pierwszy posiada na osi pół
kolisty „salon” utworzony ze zdewastowanego
obecnie szpaleru grabowo-lipowego. Wzdłuż

południowo-wschodniego brzegu tarasów przy

szkarpie i poza szkarpą dolnego tarasu zacho
wały się fragmenty szpalerów grabowych 39.

39 J. Bogdanowski, Ogrody włoskie pod Kra
kowem, Zeszyty Naukowe Polit. Krak., Kraków 1966.

40 Ł. Górnicki, Dworzanin Polski, Warszawa

1928, s. 14.
41 K. Janicki, Oda do wsi Prądnik. Poemata

K. Janickiego, Wilno 1851, s. 142.
42 Tomkowicz, o.c., s. 213.

OGRÓD PAŁACOWY NA PRĄDNIKU BIAŁYM

Prądnik Biały — początkowo wieś oddalo
na o 4 km na północ od Krakowa, posiadała
pałac i ogród będący własnością Samuela Ma
ciejowskiego, biskupa krakowskiego i kancle
rza koronnego. Górnicki w Dworzaninie pol
skim opiewa uroki tego założenia. Pisze on:

„Tuż u Krakowa jest rzeczka Prądnik, nad

którą Samuel Maciejowski, krakowski biskup
i Kanclerz Koronny, włoskim kształtem dom

piękny zmurować kazał”, i dalej: „Co gdy się
wszystkim podobało, zaraz powstawszy, jedni
do J. M. księdza biskupa, drudzy do ogroda
na przechadzkę poszli” 40. Walory tego założe
nia zdaje się podkreślać Oda do wsi Prądnik
K. Janickiego:
'''

Wiejski dom kochany,
witaj do pracy ustronie,
gdzie chwile spokojnie płyną...
Tu wody się czyste sączą,
tu flora kwieciem bogata,
tu wietrzyk szybuje rączo,
ochładza upały lata41.

O 50 -700

10. Plan ogrodu pałacowego na Prądniku Białym. Re
konstrukcja oprać, w r. 1947 ną podstawie Planu

Krakowa z r. 1830. Oprać. G. Ciołek

Pałacyk wraz z ogrodem, tak jak i inne za
łożenia, przechodzi swoje koleje losu: w 1551 r.

Tomkowicz stwierdza: „Po przejściowym
opuszczeniu dworu biskup Zebrzydowski na

nowo go urządza i ogrody włoskie każę zdo
bić” 42. Nadchodzi okres wojen szwedzkich

i pałac z ogrodem zostaje zniszczony. W 1669 r.

biskup Andrzej Trzebicki odbudowuje dwór
z ogrodem, który z kolei w 1771 r. zrujnowały
wojska rosyjskie. Na szczególną uwagę zasługu
ją zniszczony drzewostan jak też i ubytki w po
szczególnych gatunkach drzew. Lustracja dóbr

przeprowadzona w 1789 r. opisuje ogród w ten

sposób:
Na północ od pałacu, okalając go z trzech stron,

ciągnie się ogród włoski, do którego z pałacu wszedł
szy jest ulic w nim 11. Ulica pierwsza, prospekt ma
jąca od pałacu ku wsi Górka, w tej ulicy kwater 4,
około tych rabaty bukszpanem obsadzone, w tychże
znajduje się piramid świerkowych... porządnie obstrzy-
żonych 44, w środku ku bramie kopiec z darni w

gwiazdkę zrobiony, dalej brama sztachetowa ku wsi
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Górka. W tejże ulicy między piramidami znajduje się
kopczyków pomniejszych dwa po prawej i lewej
stronie, naokoło których kanapy z darni. W tych też

kwaterach drzew owocowych 32. — W prawą stronę
przy murach pałacowych jest kwater 4. Rabat zasa
dzonych, w których kwaterek drzewek morelowych 17
i innych 17, ...dalej w prawo promenada dzika ex op-
posito altany, niedaleko parkanu będącej, znajduje się
kwater dwie, przy parkanie nad rzeczką Białucha,
ogród otaczającą, w których kwaterach drzewek ro-

dzajnych jabłonek 43 i innych 16... Dalej jest altana,
za którą szkoła drzewek owocowych ... wróciwszy na

te ulice wyżej opisaną niby poprzeczną, w prawej
stronie kwater 4 włoszczyzną zasadzonych..., dalej fi-

garnia murowana... Ten cały ogród ulicami, szpalera
mi, altanami, chłodnikami, ziółkami, kwiatami, a oso
bliwie między piramidami kwaterach czterech w ra
batach, cebulkami tulipanowymi, liliowemi, narcyza
mi, hyiacentami jest przyozdobiony43.

43 G. Ciołek, Polskie ogrody renesansowe XVI

w., Biuletyn Historii Sztuki, Warszawa 1953, nr 3/4,
s. 64.

44 1796 Situationsplan der Stadt Krakau, Woj.
Arch. Państ. w Krakowie.

45 Plan Krakowa Katastralny, Muzeum Historycz
ne M. Krakowa 1848 — Dz VIII a, nr 28/I-Ik 7034.

46 Tomkowicz, o.c., s. 213.
47 Bogdanowski, o.c.

48 Grabowski, o.c., s. 234, 235, 389.
49 Bogdanowski, o.c., s. 99.

Plan sytuacyjny Krakowa z r. 1796 44 przed
stawia założenie niemal w obecnym stanie —

w obrębie ogrodu zaznaczono dwie równoległe
aleje, na północ od dworu przecinają się one

z drugą parą alei prostopadłych, biegnących
od dworu na wschód. Katastralny plan Kra
kowa z 1848 r. przedstawia ogród jako niere
gularną powierzchnię przeciętą dwoma aleja
mi, równoległymi do osi założenia. Jedna krót
ka aleja, łącząca tamte w pobliżu dworu, oraz

jedna długa, zamykająca od północy. W części
zachodniej ogrodu znajdują się ślady założe
nia kwaterowego 43. Tomkowicz opisując ogród
podaje:
...za dworem od zachodniej północy rozciąga się ogród
dość obszerny... Przecina go kilka linii szpalerów gra
bowych i innych, tworzących prostokąty i przeważnie
zniszczonych. Najlepiej zachowała się poczwórna ale
ja drzew biegnąca pod kątem prostym do osi podłuż
nej zabudowań i spotykająca się na skrzyżowaniu
z inną aleją do kręgu drzew starych, wśród których
leży głaz ciosowy 46.

Ogród na Prądniku Białym powstał na po
dłożu XVI-wiecznego ogrodu renesansowego.

Ogród włoski był prostokątny, o układzie dość

szćrokim, z 4 ozdobnymi kwaterami. Założony

na terenie płaskim, zwrócony był ku południo
wi, a osłonięty od północy zdwojoną aleją i nie
regularnym aneksem obsadzonym drzewami.

Wnętrze ogrodu ramowały aleje i szpalery
o gatunkach drzew trudnych do ustalenia.

Prawdopodobnie były to lipy, graby, wiązy.
Pałac sam był klasycystyczny, z zachowaniem
w dolnej kondygnacji części renesansowej willi.

Za dworem od północy znajdował się taras

z balustradą ozdobioną wazonami.
Stan obecny. — Ogród o powierzchni

w rzucie nieregularnej, ograniczony dwiema
rzeczkami — Prądnikiem i Młynówką — po
siada zachowane do dziś fragmenty starego za
łożenia. Przy budynku pałacu zachował się
jeszcze prostokąt zarosłych parterów o 4 kwa
terach ujętych alejami4748.

OGRÓD KLASZTORNY NA BIELANACH

Wspaniała i piękna lokalizacja klasztoru na

Bielanach wtopionego w las Bielański nie po
zwoliła Amb. Grabowskiemu przejść obojętnie
i nie zachwycić się pięknem otoczenia. Mówi

on:

lecz najobfitszy widok w bogate odmiany,
wzorowe wdzięków cechą oznacza Bielany,
tu stalsze piękne niebo rozjaśnia pogoda,
tu jest lżejsze powietrze, przeźroczysta woda,
wyższość góry przedmiotom wyższości przyczynia,
las panuje nad górą, nad lasem świątynia 4S.

W tej bogatej scenerii Mikołaj Wolski

z Podhajec, marszałek wielki koronny, zobowią
zał się wystawić klasztor i „funduszem go za
opatrzyć”. Budowę klasztoru oraz kościoła za
projektował i prowadził znakomity włoski
architekt Giovanni Spezza. Sam klasztor, koś
ciół, pustelnia, podpiwniczone tarasy założone

są w układzie zgeometryzowanym, lecz bez za
akcentowania osi49.

Na Bielanach osiedli kameduli. Mikołaj
Wolski, bawiąc we Włoszech jako poseł Zyg
munta III do papieża Klemensa VIII, upodobał
sobie szczególnie ten zakon, osiadły m. in. w

pustyni Montis Coronae koło Perugii. Plan ka
tastralny z roku 1848 przedstawia zespół klasz
torny z ogródkami przy każdej pustelni. Zgod
nie z regułą zakonu eremickiego, ogród klasz
torny posiada podział kwaterowy na małe

ogródki, związane z celami-pustelniami zakon
ników. Wnętrza ogródków składają się z parte
rów kwiatowych i bukszpanowych, o bogatym

2»
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ornamencie. Duży ogród od południa podzielony
został na 10 kwater w jednym rzędzie. Łepkow-
ski przystępując do opisu ogrodu podaje: „...z tej
góry są dwa piękne widoki. — Od południa 4 ta
rasy, na których ciągnie się ogród warzywny,

spuszczając się do lasu ku brzegowi Wisły —

pod niemi są piękne, obszerne, sklepione koryta
rze” 50. Na szczycie wzgórza zajmowanego przez
klasztor (Srebrna Góra) znajduje się altana wi
dokowa na Kraków i okolice wzdłuż Wisły. Ca
łość założenia otwarta jest na rozległy widok
na Wisłę, ku Beskidom.

50 J. Łepkowski, Przegląd zabytków przeszło
ści z okolic Krakowa, Warszawa 1863, s. 13.

51 Bogdanowski, o.c., s. 99.

Stan obecny. — Ogród składa się z pię
ciu tarasów, otoczonych lasem, obniżających się
szkarpami do tarasu, na którym stoi klasztor.

Ku południowi stok podcina kilkudziesięciome
trowa skała opadająca w dolinę Wisły. Górny

taras na szczycie Srebrnej Góry zajmuje koś
ciół, budynki klasztorne i domki pustelnicze
ustawione czterema, oddzielającymi je podłuż
nymi ogrodami, towarzyszącymi ciągom komu
nikacyjnym 51. Ogród kamedułów na Bielanach

zachowany jest w pierwotnym stanie i należy
do najbardziej autentycznych ogrodów Kra
kowa.

Omówione powyżej ogrody średniowieczne

i renesansowe Krakowa, o szczególnie te z nich,
które zasłużyły na szczegółowe omówienie, pod
budowane zostały planami poszczególnych za
łożeń.
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KIEDY I DLACZEGO KRAKÓW PRZESTAŁ BYĆ STOLICĄ POLSKI

Czy można dziś jeszcze powiedzieć coś no
wego na ten temat? Sprawa tylekroć omawiana

w literaturze naukowej wydaje się już ostatecz
nie wyjaśniona. Jeszcze przed ponad pół wie
kiem, około roku 1910 pisał Stefan Dziewulski:

„Ustalenie i wyjaśnienie przyczyn przeniesie
nia stolicy z Krakowa do Warszawy stanowiło

zagadnienie, które specjalnie interesowało na
szych historyków i dodawało im bodźca do po
szukiwań w danym zakresie. Obecnie jednak
można już śmiało sprawę tę uważać za najzu
pełniej wyjaśnioną” k Po cóż więc wracać do

spraw od dawna wyjaśnionych i takich, które

dość mocno ugruntowały się w świadomości hi
storycznej społeczeństwa polskiego? Bywa tak

jednak, i każdy historyk wie o tym dobrze, że

sprawy zdawałoby się jasne obrastają szeregiem
mylnych przekonań, że wśród sądów mocno

ugruntowanych kryje się wiele nieporozumień,
które choć dawno przez naukę sprostowane,
wykazują zadziwiającą trwałość.

Przeciętny Polak posiadający elementarną
wiedzę historyczną zapytany o przeniesienie
stolicy z Krakowa do Warszawy odpowie z ca
łym przekonaniem, że dokonał tego Zygmunt III

z powodu oddalenia Krakowa od dziedzicznej
Szwecji (z Warszawy było mu bliżej do Sztok
holmu), a może także w wyniku spalenia się
zamku wawelskiego. Lepiej pamiętający nau
kę szkolną poda nawet datę roczną tego faktu:

1596. Nie trzeba jednak wielkiej wiedzy histo

rycznej, by spostrzec naiwność takiego określe
nia przyczyn przesunięcia ośrodka państwa pol
skiego. Wystarczy też dość pobieżna znajomość
literatury historycznej (nawet popularnej), by
się zorientować, że data 1596 nie jest wcale

pewna i ścisła. Jak więc doszło do wytworze
nia się tego dość powszechnego przekonania?
Spróbujmy zająć się najpierw datą utraty przez
Kraków charakteru stołecznego zostawiając na

później rozpatrzenie przyczyn tego faktu. Jest

to tym ważniejsze, że właśnie mylnie przyjęta
data zasugerowała badaczom błędne wnioski

co do przyczyn.

Kiedy Kraków przestał być stolicą Polski
albo — jak się to najczęściej, chociaż mniej
precyzyjnie mówi — kiedy przeniesiono stolicę
z Krakowa do Warszawy? Zacznijmy od in
formacji, które otrzymuje na ten temat uczeń.

Obowiązujący podręcznik historii dla klasy VI

szkoły podstawowej określa sprawę krótko

i dobitnie: „Zygmunt III Waza w 1596 r. prze
niósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy” 12.

Podręcznik licealny obowiązujący przed kilku

laty określał podobnie datę wydarzenia, przy

czym data 1596 została zaznaczona jako ważna

do zapamiętania3. Natomiast w najnowszym
licealnym podręczniku historii, obejmującym
okres panowania Zygmunta III, nie ma nawet

wzmianki o zmianie stolicy Polski4. Wolno

mniemać, że w książce opracowanej przez po
ważnych badaczy nie jest to przeoczenie przy
padkowe, lecz wynik usuwania zbyt uproszczo
nych sądów. Tak więc dzisiejszy licealista nie

dowie się już, kiedy Kraków przestał być sto
licą Polski.

1 S. Dziewulski, H. Radziszewski, War
szawa, t. 1, Warszawa [1913], s. 75—76.

2 S. Szostakowski, Historia dla klasy VI,
Warszawa 1968, s. 99.

3 H. Michnik, L. Mosler, Historia Polski do

roku 1795, Warszawa 1965, s. 265.
4 A. Kersten, T. Lepko ws ki, Historia dla

klasy II liceum ogólnokształcącego, Warszawa 1968.

A czego może się na ten temat dowiedzieć

niefachowiec interesujący się bliżej historią swe
go kraju? Zajrzyjmy do kilku wybranych wy
dawnictw typu podręczników, encyklopedii itp.,
a opublikowanych w ostatnich latach. W po-
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pularnym Małym słowniku historii Połski po
dano także rok 1596 jako datę przeniesienia
stolicy z Krakowa do Warszawy, zaznaczając
jednocześnie mimochodem, że było to wyni
kiem jakichś trwających już przemian 3. Nato
miast w innym podobnym wydawnictwie, pt.
Tysiąc lat dziejów Połski, znajdujemy również

datę 1596, ale uzupełnioną nadto datą dzienną:
18 marca6, co tym bardziej utwierdza czytel
nika w przekonaniu, że przeniesienie stolicy
z Krakowa nastąpiło w wyniku jakiejś jedno
razowej decyzji królewskiej. W zasłużonym
wydawnictwie Miasta polskie w tysiącleciu
interesująca nas sprawa została potraktowana
poważniej: mowa jest nie o przeniesieniu sto
licy, lecz rezydencji królewskiej w 1596 r.7.

Zdawać by się zatem mogło, że niezależnie od

tego, czy wydarzenie nazwiemy przeniesieniem
stolicy, czy rezydencji królewskiej, jego umiesz
czenie w czasie nie ulega żadnej wątpliwości.
Że jednak tak nie jest, może się przekonać
czytelnik sięgający do wydawnictw krakow
skich. Ograniczmy się tu do dwóch najnow
szych. W ostatnim przewodniku po Krakowie

znajdujemy takie zdanie: „Zygmunt III Waza...

po pożarze Wawelu w 1595 r. w pocz. XVII w.

przeniósł rezydencję dworu do Warszawy”8.
A zatem inna data: początek XVII wieku. Do
kładnie została ona określona w Kalendarzu

dziejów Krakowa Franćića na 25 maja 1609 r.9.

Są zatem dwie daty przeniesienia stolicy, obie

nawet bardzo dokładne (dzienne), przy czym

najogólniej rzecz biorąc, w wydawnictwach
warszawskich podaje się rok 1596, w krakow
skich — 1609. W tym świetle zabawnie wy
gląda sprawa w najpoważniejszym obecnie pol
skim wydawnictwie encyklopedycznym: Wiel
kiej Encyklopedii Powszechnej PWN. Pod ha
słem „Kraków, historia” (niesygnowanym),
czytamy o przeniesieniu rezydencji królewskiej
do Warszawy w 1596 r.10, natomiast pod ha
słem „Warszawa, historia” (podpisanym przez
Aleksandra Gieysztora i Stanisława Herbsta) —

że Zygmunt III w 1596 r. podjął przebudowę
zarpku warszawskiego i osiadł tu ostatecznie

wraz z dworem w 1611 r.*11. Pojawia się zatem

nowa data interesującego nas faktu: rok 1611.

5 W 1596 „Zygmunt III przeniósł stolicę do War
szawy, gdzie od 1569 odbywały się stale sejmy” (Mały
słownik historii Polski, wyd. 4, Warszawa 1967, s. 347).
„W 1596 Zygmunt III Waza przeniósł ostatecznie sto
licę z Krakowa do Warszawy” (ibid., s. 394).

’ W. Kurkiewicz, A. Tatomir, W. Żu
rawski, Tysiąc lat dziejów Polski. Przegląd waż
niejszych wydarzeń z historii i kultury, wyd. 2 popr.
i uzup., Warszawa 1962, s. 437 (toż w wydaniach na
stępnych).

7 Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław 1965,
s. 203, 623.

8J. Garlicki, J. Kossowski, L. Ludwi
kowski, Kraków. Przewodnik, Warszawa 1967, s. 19.

9 M. F r a n ć i ć, Kalendarz dziejów Krakowa, Kra
ków 1964, s. 78.

19 Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, t. 6,
Warszawa 1965, s. 152.

11 Ibid., t. 12, Warszawa 1969, s. 118.

12 Grand Larousse encyclopediąue en dix uolumes,
t. 10, Paris 1964, s. 690.

13 Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed art.,
t. 34, Roma 1937, s. 1019.

14 Enciclopedia uniuersal ilustrada Europeo-Ame-
ricana, Madrid [b.d.], t. 15, s. 1468, t. 67, s. 116.

15 The Encyclopedia Americana, New York 1961,
t. 16, s. 537, t. 28, s. 716.

16 Der grosse Brockhaus, 16. Aufl., t. 6, Wiesbaden

1955, s. 605, t. 12, Wiesbaden 1957, s. 338.
17 Suensk uppslagsbok, t. 16, Malmó 1959, szp.

1010, t. 30, Malmó 1961, szp. 1088. — Jest rzeczą cha-

Zobaczmy wreszcie, jak jest informowany
w tej sprawie czytelnik zagraniczny. Pewne

wyobrażenie na ten temat może dać przejrzenie
ważniejszych encyklopedii. W wielkim Larous-

se’ie podano, że po unii lubelskiej Warszawa sta

ła się ulubioną rezydencją królewską, a w roku
1596 Zygmunt III uczynił ją oficjalną stolicą
między innymi z powodu bliskości Bałtyku12.
W encyklopedii włoskiej figuruje jako data

przeniesienia rezydencji królewskiej do War
szawy rok 1595 13. Wielka encyklopedia hiszpań
ska podaje dwie daty wydarzenia: pod hasłem

„Warszawa” — 18 marca 1595 r., pod hasłem zaś

„Kraków” — rok 1610 14. Podobną rozbieżność

informacji spotykamy w encyklopedii amery
kańskiej. W jednym miejscu (pod hasłem „War
szawa”) czytamy, że po spaleniu Krakowa (sic!)
w 1595 r. Warszawa została stolicą Polski, w in
nym (pod hasłem „Kraków”) — że Kraków był
stolicą Polski do 1609 r., kiedy to dwór królew
ski przeniósł się do Warszawy13. Taką samą

sprzeczność, nie dostrzeżoną przez redakcję,
można spotkać jeszcze w innych wielkich ency
klopediach. Według Brockhausa, przeniesienie
dworu królewskiego z Krakowa do Warszawy
nastąpiło w 1596 r., a w innym miejscu —

w 1609 r.16. W encyklopedii szwedzkiej War
szawa stała się stolicą Polski i rezydencją kró
lewską w XVI wieku, ale Kraków był stolicą
do roku 161017. Wreszcie encyklopedia bry-
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tyjska stwierdza w sposób kategoryczny, że

dnia 16 marca 1596 r., na mocy decyzji króla

Zygmunta III Warszawa stała się stolicą Pol
ski i siedzibą króla ***18. W wielkiej encyklopedii
radzieckiej pod hasłem „Kraków” sprawę

przedstawiono najrozsądniej: w końcu XVI

wieku, w związku z zawarciem unii między
Polską a Litwą, centrum państwa stała się
Warszawa, do której przeniesiono rezydencję
królewską. Ale pod hasłem „Warszawa” czy
tamy znowu, że w 1596 r. przeniesiono oficjal
nie rezydencję królewską z Krakowa do War
szawy 19.

rakterystyczną, że w encyklopedii szwedzkiej nie po
dano jako motywu przeniesienia rezydencji Zygmunta
III — położenia Warszawy bliżej Szwecji.

18 Encyclopedia Britannica, b.m., 1960, t. 23, s. 373.
io Bolśaja Sonetskaja Enciklopedija, t. 7, Moskva

1951, s. 15, t. 23, Moskva 1953, s. 202.
20 J. U. Niemcewicz, Dzieje panowania Zyg

munta III, t. 1—3, Warszawa 1819.
21 „Zygmunt III, że bliższą rodowitego państwa by

ła, Warszawę za stolicę obrał i dalsi królowie ciągle
w niej mieli siedlisko”. — Ł. Gołębiowski, Opi
sanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy, wyd.
2, Warszawa 1827, s. 13—14.

22 M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna
Polska pod względem historycznym, jeograficznym
i statystycznym, t. 1, Warszawa 1843, s. 419.

23 Ibid., t. 2, Warszawa 1844, s. 45, przyp. 1.

Jak więc widać, w najbardziej popularnych
wydawnictwach, dostępnych dla szerokiego krę
gu czytelników, informacje dotyczące faktu

przeniesienia stolicy z Krakowa są bałamutne.

Podaj e się kilka różnych dat tego wydarzenia
(o kilkunastoletniej rozpiętości). Ponadto sto
suje się różnorodne określenia: „stolica Polski”,
„rezydencja królewska”, „została oficjalnie
przeniesiona”, „ustaliła się” itp. Wreszcie po
daj e się rozmaite przyczyny tego faktu. Są więc
w tej sprawie jakieś nieporozumienia narosłe

w ciągu dłuższego czasu i mocno zakorzenione.

Dotyczą one nie tylko trudniejszych zawsze do

ustalenia przyczyn zachodzących zmian, ale na
wet daty rocznej samego wydarzenia — naj
łatwiejszej, zdawałoby się, do stwierdzenia.

Skąd się wzięły te nieporozumienia, powtarza
ne następnie w wydawnictwach popularnych?
Aby na to pytanie odpowiedzieć, trzeba przy
pomnieć dzieje badań nad przeniesieniem sto
licy.

Jest rzeczą wielce charakterystyczną, że

współcześni nie zauważyli tego ważnego wy

darzenia w życiu państwa. Nie zauważyli jako
faktu jednorazowego, który się stał z dnia na

dzień, nie zauważyli też jako określonego aktu
woli monarchy, wynikłego z podjętej pewnego
dnia decyzji. Zdawano sobie oczywiście spra
wę, że rezydencja królewska utrwaliła się
w Warszawie, ale kronikarze nie zanotowali

momentu, kiedy się to stało. Nigdzie też nie

mówiono o przeniesieniu stolicy. Dopiero w

XIX wieku, w związku z rozwojem badań hi
storycznych, zaczęto się zastanawiać nad zmia
ną stolicy Polski w czasach nowożytnych. Nic

jeszcze na ten temat nie pisał Niemcewicz

w bardzo szczegółowym dziele poświęconym
czasom Zygmunta III20. Pierwszy Łukasz Go
łębiowski zanotował fakt jako ważne wydarze
nie w dziejach Warszawy, widząc jego przy
czynę w tym, że Zygmunt III chciał mieć sie
dzibę bliżej Szwecji. Nie podał jednak przy

tym żadnej daty 21.

Zainteresowanie sprawą przeniesienia sie
dziby królewskiej wzrosło, a historycy Warsza
wy starali się usilnie o ustalenie daty tego
doniosłego dla dziejów ich miasta wydarzenia.
Prowadzone w tym kierunku poszukiwania
przyniosły rezultaty jeszcze pod koniec pierw
szej połowy XIX wieku. W opublikowanym
w 1843 r. pierwszym tomie wydawnictwa Sta
rożytna Polska, w artykule dotyczącym War
szawy pojawia się po raz pierwszy marzec

1596 r. jako interesująca data22. Autorzy nie

powołali się przy tym na źródło informacji.
Dopiero w tomie drugim tegoż wydawnictwa,
który ukazał się rok później, czytamy:

O ważnym zdarzeniu przeniesienia stolicy do War
szawy nie mamy pewnej daty. Późniejsze zbiory hi
storii polskiej podają, iż nastąpić to mogło około
1610 r. lub później. W regestrach podskarbiego zna
lazł W. Ign. Zagórski następujące szczegóły: dnia
8 marca 1596 r. wyjechał król z królową i całym dwo
rem z Krakowa do Warszawy, gdzie przybył 18 marca.

Rzeczy królowej na trzech statkach spuszczone były
Wisłą. Gdy Zygmunt III udał się do Krakowa na po
grzeb ciotki swej, królowej Anny, w październiku tegoż
roku, znaczne reparacje na zamku warszawskim poczy
nione zostały. Wrócił król do Warszawy dnia 22 listo
pada tegoż roku. Zdaje się, iż od tego czasu poczęła
już być Warszawa stałą rezydencją królewską, dwu
krotne bowiem zgorzenie zamku krakowskiego 1595 r.

i dziedzictwem spadłe szwedzkie berło spowodować
mogły Zygmunta do obrania Warszawy za stolicę, jako
bliżej Szwecji leżącą 23.

Jak z powyższego wynika, autorzy nie uzna
wali wcale roku 1596 za datę pewną, wskazu-
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jąc równocześnie, że mogło nastąpić to ok.

1610 ir. Wiadomo, że w 1611 r. Zygmunt III

zamieszkał już na stałe w Warszawie i stąd ta

druga data. Natomiast 18 III 1596 był tylko
odkrytą przez Zagórskiego datą przyjazdu kró
la z dworem do Warszawy na sejm, skąd póź
niej jeszcze wyjeżdżał. Rok 1596 skojarzył się
historykom z dwoma wydarzeniami, które ich

zdaniem mogły wpłynąć na domniemaną de
cyzję królewską: z dwukrotnym pożarem zam
ku wawelskiego w 1595 r. i kulminacyjnym
punktem zainteresowań koroną szwedzką ze

strony Zygmunta III. To wystarczyło, aby prze
konanie o przeniesieniu stolicy do Warszawy
w 1596 r. zaczęło się utrwalać i aby je po
wtarzano jako pewnik. Zrobił to w 1847 r. sam

Ignacy Zagórski 2i, w następnym roku Sobiesz-
czański25. Obaj ci autorzy wysuwali na plan
pierwszy pożar zamku wawelskiego jako bez
pośrednią przyczynę przeniesienia rezydencji
królewskiej.

Jest rzeczą zrozumiałą, że historycy nie za
dowolili się ustaleniem daty przeniesienia sto
licy do Warszawy. Rozumowano, że fakt o tak

wielkiej wadze państwowej nie mógł się obyć
bez aktu prawnego. W tym też kierunku po
szły poszukiwania podjęte przez Aleksandra

Wejnerta. Zasłużony ten badacz opublikował
już w 1848 r. artykuł pt. Wiadomość historycz
na o przeniesieniu rezydencji królów z Krako
wa do Warszawy 26, w którym ogłosił odnale
ziony przez się przywilej Zygmunta III z kwiet
nia 1598 r. Dokument ten, będący formalnie

potwierdzeniem dotychczasowych przywilejów
miasta Starej Warszawy z rozszerzeniem jej
niektórych uprawnień handlowych, uznał Wej-
nert za akt prawny przeniesienia stolicy utrzy
many w formie zawoalowanej, by nie drażnić
Krakowa i jego protektorów. Dlatego też Wej-
nert skłaniał się do uznania roku 1598 za datę
formalnego przeniesienia stolicy z Krakowa.
Dokonana przez Wejnerta interpretacja doku
mentu z 1598 r. była mało przekonywająca.
Zawarte w przywileju sformułowania o tym,
że Warszawa wielce się królowi zasłużyła w

czasie jego tam bytności z dworem, że zasłu
guje na szczególną łaskę itp., trudno uznać za

prawne potwierdzenie przeniesienia tu rezy
dencji, czy choćby za zapowiedź tego kroku,
nawet jeśli się przyjmie, że świadomie wpro
wadzono niejasną formę wypowiedzi. W do
datku odnaleziony przez Wejnerta dokument

pergaminowy nie ma znamion urzędowych: jest
podpis królewski, ale brak podpisu kanclerza,
pieczęci, daty dziennej, na której wpisanie
pozostawiono tylko miejsce, itd. Wreszcie

uchwalona wówczas przez sejm konstytucja
o przywilejach Starej Warszawy ma odmienne

brzmienie i ogranicza się do zwolnienia miesz
czan od ceł27. Wynika z tego najwyraźniej, że

przywilej królewski był tylko przygotowany,
lecz nigdy nie został formalnie wystawiony.
Według Wejnerta, przeszkodził temu wyjazd
króla do Szwecji (latem 1598 r.) i działalność

możnych przeciwników przeniesienia stolicy z

Krakowa.

Teza Wejnerta nie utrzymała się w nauce.

Co prawda poparł ją w całej rozciągłości Wik
tor Gomulicki w obszernym szkicu O Warsza
wie jako stolicy zawierającym rozdział pt.
„Przeniesienie stolicy z Krakowa do Warsza
wy”. Szkic ten ukazał się po raz pierwszy
w 1889 r. w Tygodniku Ilustrowanym, był po
tem jeszcze wznawiany w wydaniu książkowym
w 1900, 1913 i ostatnio w 1960 r.28. W kon
sekwencji Gomulicki przyjmował rok 1598 za

datę przeniesienia stolicy. Inni badacze nato
miast uznali wywody Wejnerta za bezwartoś
ciowe. Zupełną bezzasadność jego interpre
tacji dokumentu z 1598 r. wykazał Julian Bar
toszewicz w rozprawie pt. Warszawa i Kraków,
napisanej jeszcze w 1859 lub 1860 r. na kon
kurs ogłoszony przez Towarzystwo Przyjaciół
Nauk w Krakowie29. Teodor Wierzbowski w

komentarzu do opublikowanego przez siebie

przywileju z 1598 r. wyraził sąd, że wywody
Wejnerta na ten temat „nie mają żadnej war
tości” 30. W ten sposób porzucono ostatecznie

24 I. Zagórski, Daty pobytu królów polskich w

Warszawie między rokiem 1526 a 1596, Biblioteka War
szawska, R. 1847 t. 4, s. 207.

25 F. M. Sobieszczański, Rys historyczno-sta-
tystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od naj
dawniejszych czasów aż do 1847 roku, Warszawa 1848,
s. 25.

26 A. We j n er t, Starożytności warszawskie, t. 2,
Warszawa 1848, s. 90—122.

27 Vol. legum, t. 2, s. 1465.
28 W. Gomulicki, Opowiadania o Starej War

szawie, wyd. J. W. Gomulicki, Warszawa 1960, s. 25—91.
29 J. Bartoszewicz, Dzieła, t. 10: Studia hi

storyczne i literackie, t. 3, Kraków 1881, s. 39, przyp. 1.

30 Przywileje królewskiego miasta stołecznego Sta
rej Warszawy 1376—1772, wyd. T. Wierzbowski, War
szawa 1913, s. 110, toż w przypisie na s. XXX.
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próbę ustalenia daty przeniesienia stolicy na

rok 1598.

Tymczasem w pracach badaczy krakow
skich, którzy zresztą samej sprawie mniej po
święcali uwagi niż historycy Warszawy, nig
dy nie przyjęła się data 1596 czy 1598 jako
rok utraty przez Kraków charakteru miasta

stołecznego. Uznawano oczywiście, że Zyg
munt III przeniósł swą rezydencję do Warsza
wy, uznawano również, a nawet wyolbrzymia
no zgubne skutki tego kroku dla rozwoju Kra
kowa. Gdy jednak chodziło o podanie dokład
nej daty tego faktu, przyjmowano po prostu
rok 1609, kiedy to Zygmunt III ostatni raz ba
wił w Krakowie. Tak postawiona jest sprawa
w syntezach historii Krakowa pióra Bąkow-
skiego31. Dokładniej omówił rzecz Stanisław

Windakiewicz w swych Dziejach Wawelu.
Wskazał on na dłuższy pobyt króla wraz z dwo
rem na Wawelu w latach 1607—1609 (tu uro
dził się 22 III 1609 Jan Kazimierz), przerywany

jedynie krótkimi wyjazdami do Warszawy na

sejmy. Dopiero 28 maja 1609 r. wyjechał Zyg
munt III, wraz z królową, na Litwę w związku
z toczącą się wojną moskiewską, tym razem na

zawsze. Współczesny kronikarz jezuicki Jan

Wielewicki zanotował: „Discessit Cracovia in

31 K. Bąkowski, Historia Krakowa w zarysie,
Kraków 1898, s. 91; tenże, Dzieje Krakowa, Kra
ków 1911, s. 418.

32 S. Windakiewicz, Dzieje Wawelu, Kra
ków 1925, s. 123—124.

33 „Jak dobrze wiadomo, Zygmunt III przeniósł
swoją rezydencję z Krakowa do Warszawy w r.

1596”. — F. Bujak, Stolice Polski (Gniezno-Kraków-
-Warszawa) [w:] tegoż Studia geograficzno-histo-
ryczne, Warszawa 1925, s. 274.

34 Dziewulski, Radziszewski, o.c., s. 75;
E. Szwankowski, Warszawa. Rozwój urbanistycz
ny i architektoniczny, Warszawa 1952, s. 36.

35 Por. J. W. G om ulicki, Siedem wieków War
szawy, Stolica, R. 16: 1961, nr 35, s. 14; I. Gieysz
tor o w a, Między jedną a drugą stołecznością. War
szawa 1526—1596, Mówią Wieki, R. 4: 1961, nr 9, s. 6;
I. Gieysztorów a, A. Zahorski, J. Łukasie-
w i c z, Cztery wieki Mazowsza. Szkice z dziejów
1526—1914, Warszawa 1968, s. 47.

36 Por. Rzeczpospolita, R. 3: 1946, nr 78, s. 7.

37 Kazfimierz] Pol[lack], Kiedy Warszawa została
„ustołeczniona”?, Rzeczpospolita. R. 3: 1946, nr 68,
s. 5; Kap. [Kazimierz Pollack?], Jeszcze o „ustołecznie-
niu” Warszawy, ibid., nr 71, s. 7.

38 W. Tomkiewicz, Warszawa stolicą Rzeczy
pospolitej, Rocznik Warszawski, t. 7: 1966, s. 103.

Lituaniam Serenissimus Rex 28 Maii nec plus
usque ad mortem Cracoviam repetiit” 32.

W okresie międzywojennym historycy poza-

krakowscy wrócili do daty 1596. Rzecz cieka
wa: o ile wywody Wejnerta spotkały się szyb
ko ze zdecydowanym sprzeciwem badaczy,
o tyle teza Zagórskiego, oparta na nic nie zna
czącej zapisce źródłowej, utrwaliła się na do
bre. Przyjął ją za pewnik nawet tak wybitny
uczony jak Franciszek Bujak 33. O przeniesieniu
rezydencji królewskiej do Warszawy w 1596 r.

można czytać aż do chwili obecnej i w po
ważnych monografiach Warszawy starych i no
wszych 34, i w rozlicznych opracowaniach popu
larnych, nawet pióra bardzo poważnych ba
daczy 3S. Równocześnie powoli zaczęło zwycię
żać przekonanie, że proces przeniesienia stoli
cy państwa był długotrwały, a data 1596 —

nawet jako data przeniesienia rezydencji kró
lewskiej — nie ma wielkiego sensu, a w każ
dym razie nie jest ścisła. Gdy 18 marca 1946 r.

obchodzono w Warszawie 350-lecie „ustołecz-
nienia” — zresztą obchodzono bardzo skromnie,
na miarę ówczesnych możliwości36 — nawet

w wypowiedziach prasy codziennej pojawiły
się głosy, że Warszawa stała się stolicą nie

w drodze jednorazowego aktu woli królewskiej
w 1596 r., lecz w wyniku dłuższej ewolucji37.

Początków tej ewolucji zaczęto się doszuki
wać jeszcze w czasach Zygmunta Augusta,
przyjmując, że za Zygmunta III nastąpiło osta
teczne przeniesienie rezydencji królewskiej do

Warszawy, gdy król na stałe opuścił zamek wa
welski. Tak więc poglądy wielu historyków ze

środowiska warszawskiego zaczęły się zbliżać

do tezy od dawna reprezentowanej przez ba
daczy krakowskich. Znalazło to najdobitniejszy
wyraz w wypowiedzi Władysława Tomkiewi
cza. Uczony ten w maju 1965 r., na sesji nau
kowej na temat „Rola Warszawy w życiu na
rodu i państwa”, wygłosił referat pt. „Warsza
wa stolicą Rzeczypospolitej”. Wyraził się tam

dosłownie: „Wbrew często powtarzanym wer
sjom dopiero w roku 1609, udając się na kam
panię moskiewską, opuścił Zygmunt III osta
tecznie Wawel, a po upadku Smoleńska, a więc
w roku 1611, na stałe zamieszkał w zamku war
szawskim” 38.

Ostatnio zaś sprawa przeniesienia stolicy
z Krakowa do Warszawy została przedstawiona
w sposób najbardziej dojrzały i rozważny przez
Kazimierza Konarskiego, który uznał, że epizod
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roku 1596 był tylko jednym z ogniw procesu

trwającego od dawna i starając się nakreślić

ten proces, w ogóle nie przyjmował żadnej
sztywnej daty39. Co więcej, wyznał wprost, że

„data przeniesienia stolicy z Krakowa do War
szawy jest kwestią otwartą”40. I tak powró
ciliśmy niejako do punktu wyjścia. Po stu kil
kudziesięciu latach badań tego zagadnienia nie

umiemy w dalszym ciągu odpowiedzieć, kiedy
Kraków przestał być stolicą Polski, a Warszawa

się nią stała. Wynika to zaś z bardzo prostego
faktu, że jednoznaczna odpowiedź na to pyta
nie jest bardzo trudna, jeśli w ogóle możliwa.

Aby to sobie lepiej uświadomić, przypomnijmy,
że gdybyśmy chcieli przyjmować jakieś daty
umowne — tak nieodzowne dla celów podręcz
nikowych czy encyklopedycznych — to naj
bardziej sensowne i upowszechniające się ostat
nio twierdzenie brzmiałoby: Kraków utracił
charakter miasta rezydencjonalnego w 1609 r.,

Warszawa zaś stała się trwałą siedzibą królew
ską w 1611 r. Czy oznacza to, że państwo polskie
przez dwa lata nie miało stolicy? Oczywiście
nie. Rzecz w tym, co rozumiemy pod określe
niem „stolica”, a także co pod nim rozumieli

współcześni — Polacy XVI, XVII i XVIII stu
lecia. Tu leży chyba klucz do rozwiązania za
gadki, która w gruncie rzeczy żadną zagadką
nie jest. 39 K. Konarski, Warszawa w pierwszym jej

stołecznym okresie, Warszawa 1970, s. 12—13. — Po
dobnie rzecz stawia A. Ker sten, Warszawa kazimie
rzowska 1648—1663. Miasto-ludzie-polityka, Warsza
wa 1971, s. 219—220. W najnowszej Historii Warszawy
A. Zahorskiego i M. Drozdowskiego (War
szawa 1972, s. 38—39) przeniesienie stolicy jest również

przedstawione jako proces wieloetapowy i długotrwa
ły. Przy tym jednak wspomniano bezzasadnie o rzeko
mej „decyzji przenosin rezydencji królewskiej do

Warszawy, która zapadła w marcu 1596 r. po pożarze
zamku wawelskiego”.

40 Konarski, o.c., s. 11.
41 Tak np. w konstytucjach sejmowych z 1674,

1683, 1710, 1736. — Vol. legum, t. 5, s. 227, 672, t. 6,
s. 192, 589.

42 Vol. legum, t. 9, s. 133.
43 Oficjalna nomenklatura „stołeczne królewskie

miasto Kraków” była utrzymana w urzędowaniu władz

miejskich do 31 XII 1949 r.

44 M. To ma sin i, Kiedy Warszawa stała się sto
licą Polski ze stanowiska prawnego, Palestra, R. 1931,
s. 70—74; por. też Vol. legum, t. 9, 10, passim.

45 Vol. legum, t. 10, s. 172. — Myli się więc Ko
narski (o.c., s. 11) pisząc, że przymiotnik „stołeczny”
w odniesieniu do Warszawy wystąpił w urzędowej
formie dopiero w 1809 r.

43 Vol. legum, t. 10, s. 198, 209, 224.

Kiedy zatem Kraków przestał być stolicą
Polski? Jedno można powiedzieć dziś na pew
no — nigdy w okresie przedrozbiorowym nie

został wydany akt prawny w tej sprawie. Bo

też formalnie Kraków do końca dawnej Rze
czypospolitej uważany był za stolicę całego
państwa polsko-litewskiego lub obok Wilna,
jako stolicy Litwy — za stolicę Korony. Wy
nika to ponad wszelką wątpliwość z nomenkla
tury stosowanej wobec Krakowa zarówno w

wypowiedziach prywatnych, jak i w oficjal
nych aktach państwowych. Konstytucje sejmo
we z XVII i XVIII wieku niejednokrotnie wy
mieniając Kraków określają go jako „miasto
stołeczne Kraków” 41. Takie określenie Krako
wa występuje jeszcze w ostatnich latach nie
podległości dawnej Rzeczypospolitej, w uchwa
le Sejmu Czteroletniego z 1789 r. o ulgach po
datkowych: „dla miasta Krakowa jako stolicy
Królestwa Polskiego”42. Że nie był to zwrot

czysto grzecznościowy w stosunku do czcigod
nego miasta koronacyjnego, w rodzaju tytułu
bez pokrycia używanego w XIX i jeszcze

w XX w. przez władze miejskie krakowskie 43,
świadczy fakt, że w konstytucjach sejmowych
aż do roku 1792 Warszawa nigdy nie została

nazwana stolicą. Główne miasto ówczesnego
państwa polskiego nazywa się po prostu „mia
stem Warszawą” lub co najwyżej „miastem re
zydencji naszej” (tj. królewskiej)44. Dopiero w

konstytucjach ostatniego sejmu dawnej Rzeczy
pospolitej — grodzieńskiego z 1793 r., Kraków
nie jest określany jako miasto stołeczne, nato
miast nazwano tak po raz pierwszy (w jednym
wypadku) Warszawę45. W ustawach tego sej
mu odczuwa się już wyraźne wahanie co do

rangi Krakowa w państwie. Gdy wymieniano
główne miasta Rzeczypospolitej, czyniono to

w kolejności: „Kraków, Warszawa, Lublin...”,
a innym razem: „Warszawa, Kraków, Lub
lin...” 4«.

Podobnie rzecz się miała w przywilejach
królewskich wydanych dla Krakowa w XVII

wieku. Używano tam często krótkiego określe
nia „civitas nostra Cracovia”. Ale obok tego
stosowano również nomenklaturę świadczącą
o dalszym uznawaniu pierwszeństwa Krakowa
wśród miast Korony. Należały tu takie określe
nia jak „miasto nasze stołeczne”, ,,civitas nostra

metropolis”, „stolica Korony naszej Kraków”,
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„civitas nostra metropolitana”, „in civitate no-

stra Cracoviensi metropoli Regni” itd.47
Bardzo znamienny jest również fragment

układu zaczepno-odpornego zawartego 31 mar
ca 1683 r. między Janem III Sobieskim a ce
sarzem Leopoldem. Wykonując postanowienia
tego traktatu król polski w kilka miesięcy póź
niej wyruszył na odsiecz Wiednia. Zobowiązali
się bowiem w tymże układzie obaj monarcho
wie w wypadku oblężenia przez nieprzyja-

47 Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa

(1507—1795), t. 2: 1587—1696, wyd. F. Piekosiński,
S. Krzyżanowski, Kraków 1890—1909, passim. — W

przywilejach królewskich dla Warszawy z XVI—XVIII
w. występują tylko określenia: „civitas nostra Var-
savia” lub tp. (por. Przywileje królewskiego miasta

stołecznego Starej Warszawy 1376—1772, passim).
48 Z tekstu, sformułowanego zresztą niezbyt jasno,

wynika, że określenie to odnosi się zarówno do Wied
nia, jak i Krakowa. — Akta do dziejów króla Jana III

sprawy roku 1683 a osobliwie wyprawy wiedeńskiej
wyjaśniające, Wyd. F. Kluczycki, Kraków 1883, s. 68.

49 To przekonanie o politycznej roli Krakowa zna
lazło również odbicie w Panu Tadeuszu w słowach

Gerwazego: „...będzie król, senat, posłowie. Takie rze
czy, Mopanku, robią się w Krakowie lub w Warsza
wie...” (Księga VII, w. 302—304).

50 K. Estreicher, Bibliografia Polska, t. 20,
s. 210—212 (hasło „Kraków”). — Por. także pod hasłem

„Warszawa” (t. 32, s. 206—210), gdzie tylko „miasto
Warszawa”, „miasto JKM rezydencjalne Stara War
szawa” lub tp. Zupełnie wyjątkowo brzmią słowa druku
z okresu Sejmu Czteroletniego (z 1790 r.) wyjaśniające
przyczynę zaniknięcia działalności Sądu Sześciu Miast
w Krakowie: „Przeniesienie stolicy królewskiej z Kra
kowa do Warszawy pod panowaniem Zygmunta III

sprawiło, że interesa miast królewskich zwróconymi
zostać musiały do tego miejsca, w którym król miesz
kać zaczął”. Najwyraźniej chodzi tu jednak nie o sto
licę państwa w dzisiejszym znaczeniu, lecz o stolicę
(czyli rezydencję) królewską. — Materiały do dziejów
Sejmu Czteroletniego, oprać. J. Woliński, J. Michalski,
E. Rostworowski, t. 3, Wrocław 1960, s. 102.

51 Martona Csombora podróż po Polsce, Warszawa

1961, s. 21, 98.
52 O Polszczę za Jana Kazimierza, Dziennik War

szawski, t. 18: 1829, s. 289, 304.
58 Trzeba jednak przyznać, że w niektórych rela

cjach podróżników Kraków nazywany jest tylko stolicą
Małopolski. Por. opis z 1683 r. komediopisarza francu
skiego Jana Franciszka Regnarda (Oewures. Vol 5, Pa-
ris 1817, s. 238) oraz relację z 1689 r. anonima francu
skiego podpisującego się ksiądz F.D.S. (L. Siemieński,
Dwór Jana III w 1688 i 1689 roku, Czas. Dodatek Mie
sięczny, R. 4: 1859, t. 13, s. 481).

54 Relacje nuncjuszów apostolskich i innych osób
o Polsce od roku 1548 do 1690, wyd. E. Rykaczewski,
Berlin 1864, t. 2, s. 361—362.

cielą Wiednia lub Krakowa przyjść sobie na
wzajem z pomocą „pro liberanda urbe illa,
quae caput et metropolis est” 48.

Nazywanie Krakowa stolicą występuje nie

tylko w aktach urzędowych. Przekonanie o sto
łeczności Krakowa pozostało najwyraźniej w

świadomości społecznej do ostatnich lat dawnej
Rzeczypospolitej 49. Znalazło ono swoje odbicie

w różnych drukach okresu stanisławowskiego
wymieniających w tytule „stołeczne miasto

Kraków”30, a także w opisach podróżników
cudzoziemskich. Spośród tych ostatnich wymie
nimy tylko kilku. Węgier Marton Csombor,
odbywający podróż po Polsce w 1616 r., a więc
w kilka lat po ostatecznym opuszczeniu Kra
kowa przez Zygmunta III, pisze o Krakowie:

„metropolis Polski i siedziba królewska”,
a o Warszawie: „metropolis Mazowsza, umi
łowana siedziba króla polskiego” 51. Podróżnik

francuski Albert Jouvin de Rochefort, przeby
wający w Polsce ok. 1670 r., nazwał Kraków

stolicą całego państwa, a Warszawę — stolicą
Mazowsza i rezydencją królów52. Przykładów
świadczących o tym, że formalnie traktowano

Kraków jako stolicę państwa aż do upadku
dawnej Rzeczypospolitej, można by wymienić
jeszcze wiele. Wydaje się to jednak zbytecz
ne 53.

Jeżeli więc w sensie formalno-prawnym
Kraków pozostał stolicą Polski do 1795 r., jeżeli
go stale, aż do momentu upadku Rzeczypospoli
tej za stolicę państwa uważano w sensie właści
wym owym czasom, to do jakiego momentu

był nią w rzeczywistości? Trzeba od razu za
znaczyć, że co bystrzejsi obserwatorzy z XVII

i XVIII wieku zauważyli tę rozbieżność między
formalnym traktowaniem Krakowa jako stolicy
państwa a rzeczywistym stanem rzeczy. Spo
śród licznych relacji podróżników zagranicz
nych wyróżnia się pod tym względem opis Pol
ski pióra Galeazzo Marescottiego, nuncjusza
apostolskiego w Polsce w latach 1670—1671.

Przyznaje on, że Kraków jest pierwszym mia
stem w państwie, mającym pałac królewski,
sławny uniwersytet, że jest miejscem korona
cji królewskich itd., lecz „z powodu sejmów
Warszawa jest dziś stolicą i rezydencją kró
lów” 54. Autor połączył tu trafnie rzeczywistą
stołeczność z miejscem odbywania sejmów
i siedzibą królewską. Franciszek Salezy Jezier
ski w dziełku wydanym w 1791 r„ pt. Niektó
re wyrazy porządkiem, abecadła zebrane i sto-
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sownymi do rzeczy uwagami objaśnione, spo
strzegł stopniowy proces ustalania się stołecz
ności Warszawy. Jezierski nazwał Warszawę
tylko: „miasto stołeczne Księstwa Mazowiec
kiego i miasto pomieszkania królów polskich”.
W stosunku do Krakowa użył jednak określe
nia bardzo dobrze oddającego stan rzeczy:
„stolica opuszczona” 55.

55 F. S. Jezierski, Wybór pism, oprać. Z.

Skwarczyński, Warszawa 1952, s. 201—202, 291, 294.
56 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowoży

tnej, t. 1, Warszawa 1936, s. 342.
57 Informacje na temat przebywania władców

polskich na Wawelu podaje dość szczegółowo Winda-

kiewicz, o.c.

58 Czas przebywania w Krakowie i poza nim kró
lów Aleksandra i Zygmunta I obliczono biorąc za pod
stawę datację wystawionych dokumentów wg Matri-
cularum Regni Poloniae summaria, Pars 3, 4.

59 Windakiewicz, o.c., s. 102—106.
09 Zagórski, o.c., s. 204—207.
61 Itinerarium króla Zygmunta Augusta [w:]

F. Bujak, Studia geograficzno-historyczne, Warsza
wa 1925, s. 293—294.

62 „Kraków już od lat kilkudziesięciu przed wstą-

Jakim kryterium należy się posłużyć chcąc
odpowiedzieć na pytanie, kiedy faktycznie
przestał być Kraków stolicą dawnej Rzeczypo
spolitej? Za stolicę państwa uważa się pow
szechnie siedzibę jego władz zwierzchnich.
Póki pełnię tej władzy zwierzchniej skupiał
monarcha, jego główna rezydencja, zwłaszcza

jeśli była ustabilizowana, stawała się stolicą
państwa. W takim sensie Kraków był z pew
nością stolicą Polski w okresie późnopiastow-
skim. W miarę jednak różnicowania organów
władzy oraz jej wyraźnej decentralizacji w Pol
sce szlacheckiej, sytuacja zaczęła się zmieniać

i komplikować. Władysław Konopczyński okre
ślił ją nawet w ten sposób: „Stolicy, która by
skupiała w sobie wszystkie ogólne, centralne

czynności państwa, Polska nowożytna nie mia
ła” 5657.Chcąc więc odpowiedzieć na pytanie,
kiedy Kraków przestał być stolicą Polski, mu-

simy prześledzić to osobno w odniesieniu do

poszczególnych elementów stołeczności. Zacząć
wypadnie od tego, co najbardziej rzucało się
w oczy, a zarazem najczęściej dotąd było bra
ne pod uwagę: od przeniesienia rezydencji kró
lewskiej.

Królowie polscy od czasów ostatnich Pia
stów mieli swą stałą siedzibę na zamku wa
welskim — stałą, to znaczy że najczęściej tu

przebywali. Do mieszkania w Krakowie nie

byli jednak zobowiązani żadnym prawem ani

zwyczajem. Do końca XV wieku dwa były od

tej zasady wyjątki, oba wynikłe z unii perso
nalnej polsko-węgierskiej: król Ludwik (1370—
—1382) przebywający stale na Węgrzech
i Władysław III Warneńczyk, który po sześcio
letnich rządach w Polsce, objąwszy koronę
węgierską w 1440 r., wyjechał z Krakowa na

stałe. Inni władcy polscy w XV stuleciu (Ja
giełło, Kazimierz Jagiellończyk, Jan Olbracht),
choć niejednokrotnie Kraków opuszczali, tu

mieli swą stałą siedzibę. Tak było też w pierw
szej połowie następnego wieku, choć i wów
czas królowie, przebywający często w podróży,
dużą część czasu spędzali poza Krakowem51.

Aleksander Jagiellończyk (1501—1506), silnie

związany z Litwą, na Wawelu mieszkał

przez około 1/3 część swego 5-letniego panowa
nia. Jego następca, Zygmunt I Stary (1507—
—1548), uchodzi słusznie za władcę bardzo

przywiązanego do Krakowa. Ale i on w ciągu
swych rządów opuszczał stolicę ok. 30 razy.

Były to jednak najczęściej wyjazdy krótkie,
z wyjątkiem kilku dłuższych podróży na Li
twę. Ale gdyby dokładniej obliczyć czas prze
bywania Zygmunta I w jego rezydencji wa
welskiej, okaże się, że ten bardzo krakowski
władca ponad połowę swego panowania (ok.
55%) spędził poza Krakowem58. Nie zmienia

to jednak faktu, że Kraków był stałą jego sie
dzibą, że doń z każdej swej podróży wracał.

Pod tym względem sytuacja zaczęła ulegać
wyraźnie zmianie w drugiej połowie XVI stu
lecia.

Zygmunt August mało przebywał w Kra
kowie: dwa razy tylko przez czas dłuższy, kil-

kunastomiesięczny — w 1549/50 i w 1550/51 r.

Poza tym zjawiał się tu raczej incydentalnie —

z okazji pogrzebu ojca, koronacji żony, sejmów
itp. Wreszcie w 1559 r. opuścił król Wawel i aż

do śmierci (1572) w Krakowie się nie poka
zał 59. Mieszkał w Wilnie, Piotrkowie, ulubio
nym Knyszynie i wreszcie w Warszawie, gdzie
bywał częściej niż w Krakowie i gdzie spędził
ostatnie lata życia (1569—1572) 60. W sumie

ostatni z Jagiellonów po objęciu władzy prze
bywał w Krakowie niewiele ponad trzy lata,
a ok. 85% swego 24-letniego panowania spę
dził poza Krakowem61. Tak więc za czasów

Zygmunta Augusta Kraków przestał być fak
tycznie stałą rezydencją królewską 62, choć nie
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można mówić jeszcze o jej przeniesieniu do

innego miasta ®3. Nowe miejsce stałej siedziby
władcy dopiero się krystalizowało, a proces
ten trwał jeszcze przez następne trzy panowa
nia. Król Henryk Walezy całe swoje 4-mie-

sięczne panowanie w Polsce (1574) spędził na

zamku wawelskim. Kraków był znów stałą sie
dzibą monarchy, ale na czas bardzo krótki.
Stefan Batory bywał tu raczej dorywczo, spę
dzając większość czasu na sejmach w Warsza
wie i w obozie wojennym. W czasie całego
10-letniego panowania (1576—1586) przyjechał
do Krakowa cztery razy, mieszkając tu w su
mie nie więcej jak dwa lata.

Zygmunt III był ostatnim władcą polskim
stale przebywającym w Krakowie. Miało to

miejsce w pierwszych latach jego panowania,
ale i wtedy pobyt króla na Wawelu przerywa
ny był częstymi wyjazdami. Już w niecały rok

po koronacji, jesienią 1588 r. opuścił władca

Kraków, by powrócić tu dopiero wiosną 1591 r.

po sejmie warszawskim. Przeszło roczny teraz

pobyt w Krakowie przerywały tylko bliższe

wyjazdy do Niepołomic z powodu panującej
w Krakowie zarazy. Latem 1592 r. opuścił Zy
gmunt III stolicę na przeszło dwa lata. Zatrzy
mał go poza Krakowem sejm warszawski,
zwany inkwizycyjnym (1592), drugi sejm war
szawski (1593) i podróż po koronę do Szwecji
(1593—1594). Z podróży tej wrócił król jesie
nią 1594 r. do Krakowa i pozostał tu przez

półtora roku. W styczniu 1595 r. wybuchł po
żar na zamku wawelskim, spłonęło jego pół

nocne skrzydło, między innymi główna część
mieszkań królewskich. Królestwo zamieszkali
u kardynała Radziwiłła. Krakowa nie opusz
czano, choćby dlatego, że w lutym i marcu

obradował tu sejm walny. Dopiero wiosną
przeniósł się dwór do podmiejskiego Łobzowa,
gdzie 9 czerwca przyszedł na świat królewicz

Władysław (późniejszy Władysław IV). W tym
czasie w czerwcu nastąpił drugi pożar, który
doszczętnie strawił mieszkania królewskie na

zamku. Jest rzeczą znamienną, że i wtedy nie

opuścili królestwo Krakowa. Przeciwnie, na

polecenie władcy przystąpiono natychmiast do

odbudowy zamku. Intensywne roboty trwały
do 1609 r., a kierował nimi Jan Trevano, spe
cjalnie sprowadzony przez króla. Świadczy to

o tym, że Zygmunt III przywiązywał duże

znaczenie do odbudowy swej wawelskiej rezy
dencji. Wkrótce też apartamenty monarsze zo
stały odnowione i urządzone według smaku

epoki i upodobań królewskich. Odbudowa ta

zapoczątkowała formę włoskiego baroku w pol
skiej architekturze pałacowej ***636465.

pieniem na tron Zygmunta III przestał być stolicą
kraju de facto” — w taki przesadny sposób określił to

Bartoszewicz, o.c., s. 34.
63 Trzyletni okres stałego pobytu Zygmunta Augu

sta w Warszawie (1569—1572) niektórzy historycy tego
miasta nazywają okresem pierwszego ustołecznienia

Warszawy. — Por. J.W.Gomu1icki,Siedem wie
ków Warszawy, Stolica, R. 16: 1961, nr 28, s. 20. —

O „faktycznym” przeniesieniu rezydencji królewskiej
do Warszawy przez Zygmunta Augusta por. tegoż,
Krzywda Zygmunta Augusta, Stolica, R. 15: 1960, nr

12, s. 16.
64 Windakiewicz, o.c., s. 107—118; Wawel,

t. 1: S. Tomkowicz, Zabudowania Wawelu i ich dzieje,
Kraków 1908, s. 300—301, 336—347, 354, 414; Nie
znane źródło do historii przebudowy pałacu wawel
skiego za panowania Zygmunta III Wazy, oprać.
O. Solarz, Studia do dziejów Wawelu, t. 2: 1960
s. 455—461.

65 Windakiewicz, o.c., s. 118—124.

Wyjazd króla z Krakowa nastąpił dopiero
w marcu 1596 r. i miał oczywisty związek
z rozpoczynającym się w tym miesiącu sejmem
w Warszawie. Wbrew temu, co sądzono daw
niej, nie miał ten wyjazd znamion definityw
nego opuszczenia Wawelu, lecz był podobny
do wielu innych wyjazdów monarchy związa
nych z aktualnymi potrzebami państwa. Tym
niemniej faktem jest, że odtąd Zygmunt III

przebywał przeważnie poza Krakowem. Wra
cał tu jednak często — początkowo na krótko:

jesienią 1596 r. w związku z pogrzebem Anny
Jagiellonki, w lipcu 1597 r., w październiku
1599 r. (pogrzeb królowej Anny), na początku
1603 r. (sejm w Krakowie), wiosną 1604 r. Po
tem jednak pobyty królewskie w Krakowie

przedłużają się. Wawel znowu nabiera znamion

stałej rezydencji, zwłaszcza w okresie rokoszu

Zebrzydowskiego. Od wiosny 1605 r. król tu

stale mieszkał, a jego wyjazdy podyktowane
były doraźnymi potrzebami. Jest rzeczą zna
mienną, że z Krakowa wyjeżdżał Zygmunt III

na sejmy do Warszawy w 1606, 1607 i 1609 r.

i po zakończeniu obrad wracał na Wawel. Do
piero wyjazd królewski na Litwę w maju
1609 r. okazał się ostatecznym opuszczeniem
zamku wawelskiego. Już tu za życia Zyg
munt III nie powrócił ®5.

Jego następcy zjawiali się w Krakowie tyl-
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ko przejściowo: na koronacje, na pogrzeb człon
ka rodziny królewskiej lub przejazdem. Były
to pobyty zwykle kilkudniowe, najwyżej dwu-
lub trzymiesięczne (Jana Kazimierza w końcu

1660 i początku 1661 r., Jana III na początku
1684 r.). Ostatni elekt, Stanisław August, prze
bywał w Krakowie tylko raz jeden przez dwa

tygodnie (w czerwcu 1787 r.)G6.
W ten sposób Wawel na początku XVII

wieku przestał być ostatecznie stałą rezyden
cją królewską, pozostał zaś tylko jedną z ofi
cjalnych rezydencji monarszych. W XVIII

wieku miano miasta rezydencjalnego przyzna
wano zresztą nie tylko Warszawie i Krako
wowi, lecz wielu jeszcze miastom królew
skim, jak Lublin, Lwów, Poznań, Piotrków
i inne 67.

Z dworem królewskim połączone były in
stytucje spełniające ważne funkcje w admini
stracji państwowej. Niektóre z nich pozosta
wały stale przy boku monarchy, inne miały
siedzibę w stałej rezydencji królewskiej. Do

tych ostatnich należało archiwum koronne.
Mieściło się ono na zamku wawelskim, połą
czone ze skarbcem koronnym. Z czasem wyło
niło się zeń osobne archiwum związane z kan
celarią królewską, które wraz z dworem mo
narszym znalazło się w Warszawie. Natomiast
Archiwum Skarbca Koronnego, zwane inaczej
Archiwum Koronnym Krakowskim, w którym
przechowywano dokumenty największej wagi
państwowej, pozostało na Wawelu. Uzupełnia
no je w dalszym ciągu, składając w nim

zwłaszcza dokumenty uroczyste. W początkach
panowania Stanisława Augusta Poniatowskie
go zmieniono organizację archiwów w Polsce,
przyjmując zasadę, że wszystkie zbiory archi
wów państwowych winny się znajdować w

siedzibie monarchy68. W związku z tym
w 1765 r. przewieziono z zamku krakowskiego
do Warszawy Archiwum Skarbca Koronnego,
podobnie zresztą jak Archiwum Metryki Li
tewskiej sprowadzono z Wilna69. Ponad pół
tora wieku zatem od momentu przeniesienia
z Krakowa rezydencji królewskiej przetrwało
na Wawelu archiwum koronne.

Z miejscem pobytu króla wiązały się cere
monie państwowe w rodzaju uroczystego przyj
mowania obcych poselstw itp. Nie było zwy
czaju odbywania tych ceremonii koniecznie

w mieście stołecznym. Król przyjmował i od
prawiał poselstwa tam, gdzie aktualnie prze

bywał. Wśród tych uroczystości do najważniej
szych należały hołdy lenne. Nadawano im czę
sto bardzo uroczysty charakter. I one odbywa
ły się w różnych miejscowościach stanowią
cych aktualną siedzibę króla, często w związku
z odbywanym sejmem. Nie było w Polsce mia
sta homagialnego70. Niemniej miejsce odby
wania hołdów wskazuje pośrednio na stołecz
ny charakter miasta. Otóż Kraków właśnie

rzadko bywał świadkiem uroczystości homa-

gialnych. Wielcy mistrzowie krzyżaccy, zobo
wiązani po pokoju toruńskim 1466 r. do przy
sięgi wierności wobec króla polskiego, odby
wali tę ceremonię w różnych miejscowościach,
ale zawsze poza Krakowem: w Piotrkowie (1469,
1470), w Nowym Mieście Korczynie (1479),
w Radomiu (1489), w Poznaniu (1493) 71. Po se
kularyzacji państwa krzyżackiego hołdy ksią
żąt pruskich odbywały się bardziej uroczyście,
publicznie, ale tylko dwa pierwsze miały miej
sca w Krakowie (w 1525 i w 1550 r.). Trzeci

hołd pruski odbył się w Lublinie, w czasie pa
miętnego sejmu 1569 r., cztery następne — w

Warszawie (1578, 1611, 1621, 1641) 72. Zapocząt
kowane w czasach Batorego i odbywające się aż

do XVIII wieku hołdy książąt kurlandzkich

wszystkie miały miejsce poza Krakowem73.

Tak więc już od drugiej połowy XVI stulecia

88 Ibid., s. 136—137, 141—142, 194—197.

87 Por. uchwały sejmu konwokacyjnego 1764 r.

i sejmu 1766 r. — Vol. legum, t. 7, s. 84, 467—471 .

88 Konstytucja sejmu koronacyjnego 1764 r. —

Vol. legum, t. 7, s. 328.

89 A. Kłodziński, O Archiwum Skarbca Ko
ronnego w Zamku Krakowskim, Archiwum Komisji
Historycznej PAU, Ser. 2, t. 1: 1923, s. 124—125, 560—

—562; Archiwum Główne Akt Dawnych w Warsza
wie, Przewodnik po zespołach, Warszawa 1958, s. 5.

70J.W.Gomu1ickipisze,żewostatniejćwier
ci XVI wieku Warszawa stała się „miastem homagial-
nym” (ABC dziejów Warszawy [w:] Warszawa. Nu
mer specjalny tygodnika Stolica 1962, s. 4). Można to

uznać jedynie jako stwierdzenie stanu faktycznego, nie

zaś ustalenie poparte normą prawną.
71 J. V o i g t, Gesćhichte Preussens von den alte-

sten Zeiten bis zum Untergang der Herrschaft des

Deutschen Ordens, Bd 9 Kónigsberg 1839, s. 24—27,
36, 119, 174, 193.

72 C. Biernacki, Hołdy pruskie, Warszawa

1882; K. P i war s ki, Hołdy pruskie, Roczniki Histo
ryczne, R. 21: 1953—1954, s. 158—161.

73 Pierwszy hołd kurlandzki odbył się w obozie

nad Dzisną (1579), następne — w Wilnie (1633, 1639)
i w Warszawie (1589, 1649, 1670, 1677, 1683, 1731, 1739,
1759, 1764). — A. Wejnert, Opis historyczny hołdów
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uroczyste hołdy lenne nie odbywały się w Kra
kowie.

Najważniejszymi ceremoniami państwowy
mi były bezsprzecznie koronacje królewskie.

Łączyły się one zawsze ze zjazdem wielu zna
komitych osób oraz rozmaitymi uroczystościa
mi. Prawem zwyczajowym miejscem koronacji
stała się od czasów Łokietka katedra wawelska.

Prawo to obowiązywało formalnie do końca

istnienia dawnej Polski, a zdarzające się od
stępstwa od tej zasady wymagały zgody stanów

Rzeczypospolitej, którą to zgodę obwarowywano
z reguły zastrzeżeniem, że jest to wyjątek w obo
wiązującym prawie spowodowany specjalnymi
okolicznościami i nie może być precedensem ***74.

Kraków przeto był aż do rozbiorów miastem

koronacyjnym, co też w odczuciu społecznym
stanowiło, jak się zdaje, najistotniejszy ele

książąt Kurlandii i Semigalii odbywanych w Warsza
wie [w:] tegoż, Starożytności warszawskie, t. 4,
Warszawa 1856, s. 193—336.

74 Tomasini, o.c., s. 72; Bartoszewicz, o.c.,
s. 44, 51, 54; por. niżej przypisy 75, 76, 78.

75 Sejm, który się zebrał pół roku później (1638),
podjął w związku z tym specjalną uchwałę: „Iż koro-

nacyja Najjaśniejszej Królowej Jejmości Cecylyi Re
naty przeciw zwyczajom starodawnym w Warszawie

jest odprawiona, tedy authoritate praesentis Conven-
tus warujemy to, aby jako królów polskich tak i kró
lowych koronacyja nigdzie indziej, tylko w stołecznym
mieście Krakowie na potym bywała”. — Vol. legum,
t. 3, s. 945.

70 W związku z tym wśród uchwał sejmu 1670 r.

znalazła się następująca konstytucja: „Ponieważ dla

słusznych respektów koronacyja Królowej Jejmości
Eleonory... w Krakowie natenczas odprawiona być nie

może, tedy pro hac sola vice legem dyspensujemy
i w Warszawie akt koronacyi authoritate Conventus

praesentis deklarujemy”. — Vol. legum, t. 5, s. 50.
77 Bartoszewicz, o.c., s. 50.
78 „Gdy nadpustoszałość zamku krakowskiego i in

ne ważne przyczyny nie pozwalają nanj podług praw
i starodawnym iść zwyczajem względem koronacji
przyszłego, da Bóg, Pana w mieście Krakowie, przeto
wziąwszy na wzór konstytucje roku 1638 i 1670 tęż
koronacją tu w Warszawie naznaczamy i ichmościów
z niniejszego sejmu ad revisionem archivi et clenodio-
rum Regni delegowanych obligujemy, aby tak koronę
królewską jako i inne do aktu rzeczonego coronationis

potrzebne apparatus z zamku krakowskiego do tutej
szego na dzień 15 sierpnia sprowadzili, a po koronacji
nazad do zamku krakowskiego odwieźli i na zwyczaj
nym miejscu złożyli... A niniejsza stanów rezolucja
nie ma in post derogować privilegiis miasta Kra
kowa o koronacji królów”. Vol. legum, t. 7,
s. 102—103.

79 Vol. legum, t. 10, s. 148.

ment jego stołecznego charakteru. Faktycznie
jednak od XVII wieku stopniowo tracił i tę
cechę.

Pierwsza koronacja poza Krakowem odby
ła się w 1637 r.: królową Cecylię Renatę koro
nowano w Warszawie 7S. Drugi podobny wypa
dek miał miejsce w 1670 r. — była to koro
nacja królowej Eleonory76. W stosunku do

monarchów nie ośmielono się jednak w XVII

wieku na odstępstwo od zasady. Gdy po elek
cji Jana Sobieskiego w 1674 r., z powodu
prowadzonej wojny wynikły trudności z urzą
dzeniem koronacji na Wawelu, powstał pro
jekt, by odbyć ją w Warszawie lub we Lwo
wie 77. Nie zdecydowano się jednak na to i ko
ronacja odbyła się dopiero na początku
1676 r. — w Krakowie. Pierwszym królem ko
ronowanym poza Krakowem był Stanisław

Leszczyński, ale też jego koronacja w 1705 r.

nastąpiła w niezwykłych okolicznościach woj
ny domowej i dyktatu politycznego Karola

XII szwedzkiego. Ostatnia koronacja na Wa
welu (pary królewskiej Augusta III i Marii Jó
zefy) odbyła się 17 stycznia 1734 r. Stanisław

August Poniatowski otrzymał już koronę w

Warszawie (1764). Stało się to na mocy spe
cjalnej konstytucji sejmu konwokacyjnego,
która powołując się na precedens 1637 i 1670

(ale nie 1705) zastrzegała wyjątkowość tej de
cyzji. Z zawartego jednak w tej konstytucji
uzasadnienia wynika jasno, że dalsze urządza
nie koronacji w Krakowie było trudne i chy
ba na przyszłość nie do utrzymania78. Tym
niemniej Kraków pozostał oficjalnie miastem

koronacyjnym. Dopiero w prawach kardynal
nych uchwalonych przez sejm grodzieński w

1793 r. czytamy: „...koronacyja ma być w War
szawie, podług obrządku w czasie na korona
cyi Najjaśniejszego Stanisława Augusta zacho
wanego” 79.

Z faktu, iż Kraków był miastem korona
cyjnym, wynikało logicznie, że tu przechowy
wano insygnia koronne i cały skarbiec koron
ny. Insygnia koronne bywały przejściowo wy
wożone z Krakowa bądź to dla ich zabezpie
czenia przed wrogiem, bądź w celu niedopusz
czenia do koronacji niewygodnego kandydata.
Król Ludwik zabrał insygnia na Węgry w

1370 r. (wróciły dopiero w 1412 r.). W 1655 r.

schowano je przed Szwedami na Spiszu,
a w 1703 r., też przed Szwedami — na Śląsku.
W 1733 r. przeciwnicy kandydatury saskiej
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Miejsca śmierci i pogrzebów królów polskich
(od XVI wieku)

Król
Rok i miejsce

śmierci
Rok i miejsce

pogrzebu

Jan Olbracht 1501 Toruń 1501 Kraków
Aleksander 1506 Wilno 1506 Wilno

Zygmunt I Stary 1548 Kraków 1548 Kraków

Zygmunt II 1572 Knyszyn 1574 Kraków

August
Henryk Walezy 1589 Saint- 1589 Saint-

-Cloud pod -Denis pod
Paryżem Paryżem

Stefan Batory 1586 Grodno 1588 Kraków

Zygmunt III 1632 Warsza
wa

1633 Kraków

Władysław IV 1648 Merecz 1649 Kraków
Jan Kazimierz 1672 Nevers 1676 Kraków
Michał Korybut 1673 Lwów 1676 Kraków

Wiśniowiecki
Jan III Sobieski 1696 Wilanów 1734 Kraków

August II 1733 Warsza
wa

1734 Kraków

Stanisław Lesz- 1766 Lunevil- 1766 Nancy
czyński le

August III 1763 Huberts-

burg
1763 Drezno

Stanisław August 1798 Peters- 1798 Peters-
Poniatowski burg burg

1938 Wołczyn

ukryli insygnia koronne w Częstochowie. Zaw
sze jednak wracały one do skarbca wawel
skiego.

Przy koronacjach odbywanych w Warsza
wie (1637, 1670, 1764) przewożono tam in
sygnia koronacyjne tylko na czas ceremonii,
co zawsze zastrzegała wyraźnie odpowied
nia konstytucja sejmowa80. Skarbiec koronny
dotrwał na zamku wawelskim do upadku
insurekcji kościuszkowskiej i dopiero w paź
dzierniku 1795 r. został zrabowany przez Pru
saków, w czasie okupowania przez nich Krako
wa przed wkroczeniem Austriaków 81. Skarbiec

koronny z insygniami królewskimi był więc
tym jedynym elementem stołeczności Krakowa,
który nie został mu odjęty aż do ostatnich

chwil istnienia dawnej Rzeczypospolitej.
80 Por. wyżej przypisy 75, 76, 78.
81 F. Kopera, Dzieje Skarbca Koronnego czyli

insygniów i klejnotów koronnych Polski, Kraków 1904,
passim; M. Gumowski, Szczerbiec, polski miecz ko
ronacyjny, Małopolskie Studia Historyczne, R. 2: 1959,
z. 2/3, s. 15—16; S. K. Kuczyński, O polskim mie
czu koronacyjnym, Przegląd Historyczny, t. 52: 1961,
s. 573—574.

82 Windakiewicz, o.c., s. 181.

Katedra wawelska pozostała do XVIII wie
ku nie tylko miejscem koronacji, ale również

pogrzebów królewskich. Do ceremonii tych
przywiązywano wielką wagę i odbywano je
bardzo uroczyście. Od XVI wieku kilku tylko
władców polskich nie spoczęło w podziemiach

katedry wawelskiej i stało się to zwykle w

wyniku trudnych do pokonania przeszkód. Na
leżeli do nich królowie: Aleksander, Henryk
Walezy, Stanisław Leszczyński, August III

i Stanisław August Poniatowski. Nawet zwło
ki Jana Kazimierza, zmarłego po abdykacji we

Francji w 1672 r., zostały w 1676 r. sprowa
dzone na Wawel (por. zestawienie).

Natomiast mniej konsekwentnie przestrze
gano zasady grzebania na Wawelu żon kró
lewskich. Spośród czternastu królowych pol
skich koronowanych w wiekach XVI—XVIII

siedmiu nie pogrzebano w Krakowie. Pięć
z nich zmarło za granicą i tam też zostały po
chowane: Bona Sforza w Bari (1557); Katarzy
na Austriaczka, ostatnia żona Zygmunta Augu
sta, w Linzu (1572); Eleonora, żona Michała

Korybuta Wiśniowieckiego, w Wiedniu (1697);
Katarzyna Opalińska, żona Stanisława Lesz
czyńskiego, w Luneville (1747); Maria Józefa,
żona Augusta III, w Dreźnie (1757). Pierwsza

żona Zygmunta Augusta Elżbieta Austriaczka

umarła w Wilnie (1545), zwłok jej nie sprowa
dzono na Wawel, lecz pochowano w katedrze

wileńskiej. W Wilnie też pochowano, zgodnie
z jej wolą, Barbarę Radziwiłłównę, chociaż

umarła w Krakowie (1551). Ostatni pogrzeb
królewski w Krakowie odbył się w styczniu
1734 r. przed koronacją Augusta III. Chowano
wówczas uroczyście Jana III, Marię Kazimierę
i Augusta II82.

Jeżeli przez stolicę rozumiemy miasto sta
nowiące siedzibę najwyższych władz państwo
wych, to w warunkach polskich nie wystarczy
ograniczyć się do króla i jego rezydencji,
miejsca jego koronacji, pogrzebu itd. W ustro
ju demokracji szlacheckiej najwyższym orga
nem władzy państwowej stał się sejm, a miej
sce odbywania sejmów urastało każdorazowo
do rangi głównego miasta w państwie. Jak

wiadomo, sejmy zwoływano do różnych miast,
w zależności od aktualnej sytuacji i potrzeb.
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Do trzeciej ćwierci XVI wieku nie było pra
wem przepisanego miejsca obrad. Ze względu
jednak na wygodę posłów zjeżdżających się
z całego państwa dogodniejszy był jakiś punkt
centralny, niż na krańcach południowo-za
chodnich położony Kraków. Na miasto sejmo
we zaczął wyrastać Piotrków, choć jeszcze
wiele sejmów, zwłaszcza za panowania Zyg
munta Starego, zwoływano do Krakowa. W la
tach 1493—1569 obradowało 70 sejmów wal
nych, z tego 38 w Piotrkowie, 19 w Krakowie,
4 w Lublinie, 3 w Warszawie, dwa w Radomiu,
po jednym w Sandomierzu, Toruniu, Bydgosz
czy i Parczewie 83.

83 W. Konopczyński, Chronologia sejmów
polskich 1493—1793, Archiwum Komisji Historycznej
PAU, t. 16: 1948, s. 132—140.

84 Dlatego też wśród historyków Warszawy wy
suwana jest ostatnio sugestia, by przyjąć rok 1569 za

datę ustalenia stolicy w Warszawie. — Konarski,
o.c., s. 14.

85 Odpowiednia konstytucja sejmu lubelskiego
głosiła: „Miejsce sejmom walnym koronnym w Polsz
czę, jako je składać mamy, tak już Warszawę na to

naznaczamy. Wszakże gdzieby casus jaki przypadł
znaczny, żeby tam złożon i trzyman być nie mógł, wol
no nam będzie za dołożeniem i radą rad obojga naro
du tam go złożyć, gdzieby commodius być mogło w

Polszczę”. — Vol. legum, t. 2, s. 780.
80 Konopczyński, Chronologia, s. 141—169.
87 Vol. legum, t. 7, s. 103.
88 S. Płaza, Próby reform ustrojowych w czasie

pierwszego bezkrólewia (1572—1574), Kraków 1969,
s. 43, 64, 76—77.

Piotrków nie był jednak wygodny dla po
słów litewskich. Dlatego też z chwilą zawarcia

unii lubelskiej w 1569 r., wyznaczono na miejs
ce obrad sejmów, wspólnych odtąd dla Korony
i Litwy — Warszawę 84. Tylko w wyjątkowych
wypadkach przewidywano zwoływanie sejmu
do innej miejscowości8S. Prawo to obowiązy
wało do końca dawnej Rzeczypospolitej z tą
tylko modyfikacją, że od r. 1673 co trzeci sejm
miał się odbywać w Grodnie. Tak więc w do
bie kształtowania się ustroju demokracji szla
checkiej Kraków w sposób formalno-prawny
został pozbawiony tego nadzwyczaj teraz waż
nego elementu wyznaczającego ośrodek życia
państwowego, jakim były sejmy. Nie został

zresztą pozbawiony w zupełności. W Krakowie

zbierały się nadal sejmy koronacyjne, co lo
gicznie wynikało z faktu odbywania koronacji
na Wawelu, oraz wyjątkowo sejmy zwyczajne.

Stopniowo jednak zanikał zwyczaj odbywania
w Krakowie niektórych sejmów. Ostatnie sej
my zwyczajne zwołał tu Zygmunt III: w 1595
i 1603 r. Sejmy koronacyjne obradowały w Kra
kowie do końca XVII wieku (ostatni w 1697 r.),
z jednym wszakże wyjątkiem: sejm po koro
nacji Jana Kazimierza odbył się w 1649 r.

w Warszawie. Wynikało to z ówczesnej sy
tuacji politycznej kraju. Ostatni- sejm korona
cyjny zwołano do Krakowa w 1734 r. Nie od
był się on jednak w ogóle. Natomiast sejm po

warszawskiej koronacji Stanisława Augusta
obradował w Warszawie 86. Jako rekompensatę
dla Krakowa podjęto wówczas uchwałę o od
byciu tam w przyszłości sejmu ekstraordyna-
ryjnego87. Nigdy jednak do tego nie doszło.

Począwszy od drugiej połowy XVI wieku
wielkie znaczenie w życiu politycznym pań
stwa odgrywały elekcje królów. Już przez to

samo, że brały w nim udział wielkie rzesze

szlachty, zjazdy elekcyjne wpływały ogromnie
na podniesienie rangi miasta, w którym się
odbywały. Kraków jako miejsce elekcji nie

był w ogóle brany w rachubę, gdy tę sprawę
rozważano. Jest to zrozumiałe, jeśli się weźmie

pod uwagę, że miejsce elekcji musiało być nie

nazbyt oddalone od północnych i wschodnich

ziem Rzeczypospolitej. Proponowano więc naj
pierw Knyszyn — miejsce śmierci ostatniego
Jagiellona, potem Lublin, wreszcie sejm kon-

wokacyjny zdecydował o wyborze Warszawy.
Wywołało to tylko niezadowolenie ze strony
szlachty litewskiej88. Niemniej Warszawa usta
liła się raz na zawsze jako miejsce elekcji kró
lów polskich i pozostała nim bez żadnego wy
jątku do rozbiorów.

W toku ostatecznego kształtowania się
ustroju politycznego Polski szlacheckiej w dru
giej połowie XVI wieku powstawały nowe in
stytucje centralne, które lokalizowano z regu
ły poza Krakowem, chociaż niekoniecznie w

Warszawie. Należał do nich Trybunał Koron
ny ustanowiony w 1578 r., zbierający się zaw
sze w Piotrkowie (dla Wielkopolski) i w Lubli
nie (dla Małopolski). Na przełomie XVI i XVII

w. powstał Trybunał Skarbowy (zwany też

Komisją Skarbową, potem Skarbowo-Wojsko-
wą), przekształcony w 1717 r. w instytucję
stałą. Zbierał się on w Radomiu. W roku 1563

utworzono odrębny skarb dla sum pobieranych
z kwarty na cele wojskowe. Siedzibą jego sta
ła się Rawa Mazowiecka.

3 — Rocznik Krakowski, XLIV
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Ważniejsze momenty historyczne oznaczające stopniową
utratę przez Kraków charakteru stolicy

(przegląd chronologiczny)

1550 ostatni hołd lenny w Krakowie
1559 opuszczenie Krakowa na stałe przez Zygmunta

Augusta
1569 wyznaczenie Warszawy na miejsce odbywania

sejmów
1573 ustalenie Warszawy jako miejsca elekcji królów

polskich
1578 utworzenie Trybunału Koronnego w Piotrkowie

i Lublinie
1603 ostatni sejm zwyczajny w Krakowie
1609 ostateczne opuszczenie Krakowa przez Zygmun

ta III

1637 pierwsza koronacja poza Krakowem
1697 ostatni odbyty w Krakowie sejm koronacyjny
1734 ostatnia koronacja w Krakowie
1734 ostatni pogrzeb królewski na Wawelu
1734 ostatni sejm koronacyjny zwołany do Krakowa

(nie odbył się)
1765 przeniesienie do Warszawy Archiwum Koronnego
1787 ostatni pobyt królewski w Krakowie
1795 zrabowanie skarbca koronnego przez Prusaków

W dzisiejszym rozumieniu stolica jest prze
de wszystkim siedzibą rządu. Rządu w nowo
żytnym rozumieniu Polska feudalna nie miała.

Senatorowie-rezydenci byli tylko radą króla

o nieco większych uprawnieniach po 1717 r.

Przebywali oni z reguły przy boku monarchy,
siedziba ich zatem była równoznaczna z aktu
alną rezydencją królewską. Nie mieli też stałej
siedziby tzw. ministrowie, tj. najwyżsi urzęd
nicy koronni zasiadający w senacie (marszałek
wielki i nadworny, kanclerz, podkanclerzy, pod
skarbi). Dopiero w drugiej połowie XVIII wie
ku, gdy przekształcano ustrój polityczny Rzeczy
pospolitej, powstawały nowe organy admini
stracji centralnej, spełniające funkcje rządu:
tzw. komisje wielkie, Rada Nieustająca, Straż

Praw. Rezydowały one z zasady w Warszawie,
a sejm grodzieński 1793 r. wyznaczył niektó
rym z nich Warszawę na oficjalną siedzibę.
Kraków nie odgrywał już żadnej roli w tym
procesie unowocześniania administracji pań
stwa.

Z przeglądu tego nasuwa się nieodparcie
wniosek, że utrata przez Kraków charakteru
miasta stołecznego nie była w żadnym razie
aktem jednorazowym, lecz długotrwałym pro
cesem trwającym od połowy XVI wieku aż do
czasu rozbiorów (por. przegląd chronologiczny).
Dlatego też wyznaczanie ścisłej daty tego fak

tu, a zatem łączenie go z jednostkowym wy
darzeniem, jest bezpodstawne. Co najwyżej,
można bliżej określić czas przeniesienia z Kra
kowa stałej rezydencji królewskiej, chociaż

i to było — jak widzieliśmy — wynikiem kil
kudziesięcioletniej ewolucji, zakończonej osta
tecznym wyjazdem Zygmunta III z dworem
w roku 1609. W tym kontekście data 1596 roku

nie ma żadnego uzasadnienia. Czy jednak prze
niesienie stałej rezydencji monarszej można

utożsamiać z przeniesieniem stolicy? A jeżeli
nie, to który z szeregu przytoczonych wyżej
faktów uznać za najistotniejszy?

Jeżeli przyjmiemy, zgodnie z dzisiejszymi
pojęciami, że stolicą państwa jest siedziba jego
władz centralnych i rezydencja głowy państwa,
to musimy wziąć pod uwagę przede wszystkim
miejsce obrad sejmów i miejsce stałego pobytu
monarchy. Uznać wtedy wypadnie, że Kraków

przestał być stolicą państwa w ciągu drugiej
połowy XVI wieku. Dlaczego go więc urzędo
wo nazywano stolicą do końca dawnej Rzeczy
pospolitej? Aby to zrozumieć, trzeba uświado
mić sobie, co rozumiano przez stolicę w epoce
feudalizmu. Zdaje się, że najtrafniej określił
to Franciszek Bujak w cytowanym szkicu

o stolicach Polski: w stolicy złożone były sym
bole władzy państwowej (skarbiec, archiwum,
insygnia koronacyjne), tu odbywały się naj
ważniejsze akty państwowe, mianowicie nada
nie władzy nowemu monarsze (ogłoszenie wy
boru, koronacja, złożenie hołdu), dla prawności
których obok ceremoniału i insygniów roz
strzygające znaczenie miało miejsce ich doko
nywania 89. Te cechy stołeczności utrzymał
Kraków, jak widzieliśmy, do drugiej połowy
XVIII wieku.

89 F. B u j a k, Stolice Polski, s. 256—257. — W tym
świetle niepoważnie brzmią słowa J. W. Gomulickiego,
że po 1596 r. „Krakowowi pozostawiono jedynie rolę
sali koronacyjnej, archiwum i... cmentarzyska” (Stolica,
R. 16: 1961, nr 35, s. 14).

90 Por. Jezierski, o.c., s. 202; Bartosze
wicz, o.c., s. 22—41; E. Szwankowski, Warsza
wa. Rozwój urbanistyczny i architektoniczny, War
szawa 1952, s. 36.

Przyjęcie twierdzenia, głoszonego już od

dawna przez wielu historyków90, że proces

utraty przez Kraków charakteru stołecznego
następował stopniowo, ułatwia równocześnie
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zrozumienie przyczyn tego zjawiska. Tłuma
czenie przeniesienia rezydencji z Krakowa
szukaniem przez Zygmunta III miejsca pobytu
bliższego dziedzicznej Szwecji, a potem poża
rem zamku wawelskiego, tłumaczenie stworzo
ne przez Łukasza Gołębiowskiego*********91, a potem
Balińskiego i Lipińskiego92 jeszcze w pierw
szej połowie XIX wieku, nie wytrzymuje
oczywiście krytyki. I chociaż naiwne te tłuma
czenia skomplikowanego procesu wyśmiał już
Bartoszewicz 93, mają one długi żywot i raz po
raz powtarzają się do dziś dnia w mniej lub

bardziej popularnych opracowaniach histo
rycznych. Uległ im nawet uczony tak wybitny
i odznaczający się wielkim krytycyzmem, jak
Franciszek Bujak94*.

01 Por. wyżej przypis 21. — Gołębiowski miał

jednak poprzedników. Już Ulryk Wedum ok. 1670 r.

pisał w relacji z Polski, że królowie z dynastii szwedz
kiej przenieśli swą siedzibę do Warszawy, aby być bli
żej dziedzicznego królestwa. — Cudzoziemcy o Polsce.

Relacje i opinie, oprać. J. Gintel, Kraków 1971, t. 1,
s. 301.

92 Starożytna Polska, t. 1, s. 419.
93 O.c., s. 36.
91 „Zygmunt III, który w r. 1592 odziedziczył tron

szwedzki, chciał być bliżej drugiego swojego państwa
przynajmniej o 260 km, o które Warszawa oddalona

jest na północ od Krakowa”. — Bujak, o.c., s. 274.

Wydaje się, że przyjęcie za pewnik roku 1596, jako
daty przeniesienia rezydencji, narzucało badaczom

myśl kojarzenia tego faktu z aktualną wówczas spra
wą szwedzką.

95 Bujak, o.c., s. 287.

96 Wymowne są słowa listu nuncjusza Annibala
z Kapui z 1588 r.: „Król postanowił za trzy tygodnie
z Krakowa wyjechać, a lubo była mowa o Lublinie
i o Lwowie, skończyło się na tym, że do Warszawy po-

jedzie, jako do miasta niemal pośrodku Królestwa po
łożonego”. — Listy Annibala z Kapui, wyd. A. Przeż-

dziecki, Warszawa 1852, s. 144.
97 Bujak, o.c., s. 279; por. też cytowane wyżej

słowa nuncjusza Marescotti (przyp. 54).
93 Stwierdza to dokument z 1618 r. w gałce wieży

zamku warszawskiego: w czasie rozbudowy Zygmunt
III „przyczynił gmach do przystojnego pomieszczenia
senatu i izby poselskiej”. — J. U. Niemcewicz,
Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce,
t. 3, Lipsk 1839, s. 24—25.

99 Por. bardzo interesujące i bystre spostrzeżenia
Franciszka Salezego Jezierskiego na temat Krakowa,
który nie upadł zupełnie mimo utraty stołeczności. —

o.c., s. 202—204.

W rzeczywistości utrata przez Kraków cha
rakteru stołecznego była powolnym procesem

wynikającym z kierunku ekspansji państwa

polskiego i zmiany jego granic w ciągu XV

i XVI wieku. Wystarczy rzut oka na mapę Pol
ski z tego czasu, by się przekonać o peryfe
ryjnym, w stosunku do ówczesnych granic, po
łożeniu Krakowa. Odnosi się to do granic Pol
ski sprzed roku 1569, a tym bardziej do granic
całej Rzeczypospolitej po unii lubelskiej93.
Nieodzownym wymogiem należytego kierowa
nia rozległym państwem polsko-litewskim mu-

siało być ustalenie bardziej centralnie położo
nych siedzib dla sejmu, urzędów naczelnych,
rezydencji królewskiej itd. Ten oczywisty fakt,
podkreślany przez wielu badaczy zajmujących
się problemem, zauważyli też współcześni96.
Wreszcie niedogodność położenia Krakowa wy
nikała z całego kierunku ekspansji politycznej
państwa od drugiej połowy XVI wieku. Zain
teresowanie sprawami morskimi, aneksja In-

flant, wojny z Moskwą, a przede wszystkim
ścisła unia z Litwą — wszystko to musiało do
prowadzić do przesunięcia ośrodka politycznego
państwa na północ. Po ustanowieniu wspólnych
sejmów polsko-litewskich było rzeczą oczywis
tą, że odbywać się one muszą w pobliżu gra
nic Litwy i ze względów prestiżowych, i czy
sto praktycznych. Dlatego też rok 1569 przesą
dził o faktycznej stołeczności Warszawy. War
szawa stała się najpierw miastem sejmowym.
W konsekwencji, choć nie tylko dlatego, że od
bywały się tu sejmy, stała się rezydencją kró
lewską 97. I jest rzeczą znamienną, że Zyg
munt III rozbudował zamek warszawski na po
czątku XVII wieku nie tyle na swoją rezyden
cję, co na gmach sejmowy 98.

Jaką rolę odegrały przemiany gospodarcze
w procesie utraty przez Kraków charakteru

stołecznego? Na to pytanie niełatwo odpowie
dzieć, podobnie jak na pytanie, jakie były skut
ki tego faktu dla rozwoju gospodarczego mia
sta. Skutki te historycy byli skłonni raczej wy
olbrzymiać 99. Co się zaś tyczy przyczyn, trud
no uważać, że były nimi bezpośrednio przemia
ny gospodarcze. Niemniej pozostaje faktem, że

począwszy od połowy XVI wieku Kraków od
grywa coraz mniejszą rolę w ekonomice Polski

feudalnej. Zmiana dróg handlowych, znaczenie

eksportu zboża w oparciu o system folwarczno-

-pańszczyźniany itp. zjawiska sprawiają, że

punkt ciężkości życia gospodarczego, podobnie
jak politycznego, ulega przesunięciu z mia
sta Krakowa i jego regionu na północ: do Gdań
ska, Lublina, czy właśnie do Warszawy leżącej

3*



36

na skrzyżowaniu coraz ważniejszych wówczas

szlaków handlowych 10°.

Równocześnie z ówczesnymi przemianami
gospodarczymi wytwarzała się nowa sytuacja
społeczna — spadek znaczenia mieszczaństwa.

Jeszcze do początków XVI wieku miasto sto
łeczne było nie tylko siedzibą dworu królew
skiego, lecz w jakimś stopniu uczestniczyło w

sprawach państwowych. Chodzi tu nie tyle
o udział tłumów mieszczańskich w uroczystoś
ciach państwowych, co o korzystanie przez mo
narchę z fachowych usług bogatych mieszczan.

Związki patrycjatu krakowskiego z dworem
królewskim były silne i owocne. Niech za przy
kład posłużą tu tylko dwa nazwiska: Wierzyn-
ków i Bonerów. Od XVI wieku nowy układ

stosunków polityczno-społecznych zmienia tę
sytuację. Bogate, fachowe mieszczaństwo kra
kowskie nie jest już potrzebne, drobni dostaw
cy dworu znaleźć się mogą gdzie indziej, mo
że nawet łatwiej w dynamicznie rozwijających
się nowych ośrodkach handlu. Toteż w XVII

wieku nie będzie już w nowej siedzibie kró
lewskiej współpracy dworu z mieszczaństwem

warszawskim, jak dawniej z krakowskim — sta
ło się to już wówczas niemożliwe 100101.

100 J. M. Małecki; Le role de Cracovie dans
l’economie polonaise aux XVIe, XVIIe et XVIIIe sie-

cles, Acta Poloniae Historica, t. 21: 1970, s. 114—117.
101 Por. J. Gierowski, Rzeczpospolita szlachec

ka wobec absolutystycznej Europy [w:] Pamiętnik X

Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie,
t. 3, Warszawa 1971, s. 116. Humorystycznie natomiast

brzmią słowa J. W. Gomulickiego, że za czasów Zyg
munta Augusta powiązania króla z mieszczaństwem
warszawskim stawały się „jeszcze mocniejsze” poprzez
romans z Barbarą Giżanką. — Stolica, R. 16: 1961, nr

29/30, s. 40.

Utrata przez Kraków charakteru miasta sto
łecznego była więc — wobec przemian zacho
dzących w Rzeczypospolitej szlacheckiej —

procesem nieuchronnym. Ale stała się równo
cześnie dziwnym paradoksem historii. W Kra
kowie, jako stolicy państwa polskiego, zrodzi
ła się idea unii z Litwą, w Krakowie realizo
wano zasady polityki wschodniej, tu także

wprowadzono w życie dążenia do powrotu Pol
ski nad Bałtyk, żeby wspomnieć tylko rok 1454.
I właśnie ta orientacja polityczna doprowadzi
ła do przesunięcia na północ ośrodka życia
politycznego z dawnej stolicy Piastów i Jagiel
lonów.



JAN OSTROWSKI

ARCHITEKTURA PAŁACU WIELOPOLSKICH *

WSTĘP

Podjęcie na nowo opracowania architektury
pałacu Wielopolskich w Krakowie umożliwia

nie tylko półwiekowy dystans od czasu ukaza
nia się studium Stanisława Tomkowicza *, ale
również specyfika tej pracy. Tomkowicz inte
resował się przede wszystkim dziejami bu
dynku. Od tej* strony jego praca przyniosła
wiele ciekawych wiadomości, szczególnie jeżeli
chodzi o otoczenie pałacu w w. XVI i XVII.

Nie będąc jednak historykiem sztuki, Tomko
wicz pominął tak ważne problemy, jak dato

wanie obiektu i jego analizę stylistyczną.
W ówczesnym stanie wiedzy prawidłowe ich

rozwiązanie nie było zresztą w pełni możliwe.

Od czasów Tomkowicza pałacem zajmowano się
tylko dorywczo. Na temat datowania wypowie
dział się marginesowo jedynie Adam Miłobędz
ki *12, uznając pałac za dzieło 1. ćwierci XVII w.

* Praca niniejsza została napisana na seminarium

prof. dr. Adama Bochnaka oraz prof. dr. Jerzego Sza
błowskiego. Obydwu Profesorom oraz prof. dr. Karo
lowi Estreicherowi i doc. dr. Józefowi Lepiarczykowi
winien jestem głęboką wdzięczność za opiekę naukową
w czasie studiów i za cenne wskazówki przy pisaniu
pracy.

1 S. Tomkowicz, Pałac Wielopolskich w Kra
kowie i jego dekoracja malarska, Rocznik Krakowski,
t. XVIII, 1919.

2 Krótka nauka budownicza dworów, pałaców,
zamków, podług nieba i zwyczaju polskiego, opr.
A. Miłobędzki, Wrocław 1957, s. 42, 87.

3 Rozdział niniejszy, szczególnie w odniesieniu do

najstarszych wiadomości o pałacu, oparty jest w znacz
nej mierze o wyniki badań ksiąg szosu i ksiąg wier-
telników (znajdujących się w Archiwum Państwowym
Miasta Krakowa i Województwa Krakowskiego, dalej
cyt.: A.P.Kr.), przeprowadzonych przez mgr Zofię
Homecką na zlecenie prof. dra Jerzego Szabłowskie
go, który mi je łaskawie udostępnił.

4 Pałac wraz z obecnym skrzydłem płn. miał

wspólny numer hipoteczny 212, natomiast płd. część
posesji, dochodząca do ul. Poselskiej miała osobny nu
mer (195).

5 A.P.Kr., rkp. 1377, s. 84 i 87.
3 M. Niwiński, Stanowy podział nieruchomoś

ci w Krakowie w XVI i XVII stuleciu [w:] Studia hi
storyczne ku czci St. Kutrzeby, t. II, Kraków 1938,
s. 576.

Praca moja musiała więc niejako automa
tycznie pójść w kierunku uzupełnienia studium

Tomkowicza. Ujawnienie nowych materiałów

archiwalnych, rozsianych w archiwach Krako
wa i Kielc, oraz analiza architektoniczna za
bytku pozwoliły jednak w znacznym stopniu
na rozszerzenie również wiedzy o jego dzie
jach, a przede wszystkim na uchwycenie nie
jednolitości i etapów budowy.

Dzisiejszy stan pałacu Wielopolskich daleki

jest od dawnej świetności. Zabytek bywa nie
doceniany, wysuwa się coraz to nowe projekty
przebudowy, która musiałaby zniszczyć go do

reszty. Być może niniejsza praca przyczyni się
w jakiś sposób do jego uratowania, a może sta
nie się nawet początkiem opracowania planu
odnowienia, które przywróciłoby do stanu

pierwotnego jeden z najdoskonalszych gmachów
Krakowa.

I. HISTORIA PAŁACU 3

Wśród ujawnionych dotąd materiałów naj
starszą wzmianką dotyczącą obiektu będące
go — według wszelkiego prawdopodobieństwa —

późniejszym pałacem Wielopolskich4, jest no
tatka z r. 15715, wspominająca o posiadłości
„olim magnifici Joannis de Tarnów castellani

cracoviensis... in platea legatorum”. Wiadomość
o posiadaniu przez Tarnowskich domu w kwar
tale grodzkim potwierdza wykaz z r. 1573 6.
W r. 1575, koło kościoła Wszystkich Świętych,
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1. Otoczenie pałacu Wielopolskich około r. 1785,
fragment Planu Kolłątajowskiego

między Domem Wikariuszy i dworem Dłuskich

wymieniona jest „curia principis a Tarno”7,
a w latach 1595 i 1601 — w tym samym miej
scu „dwór pana Cracowskiego liber”8. Pan

krakowski to jeszcze najprawdopodobniej het
man Jan Tarnowski, zmarły w r. 1561, gdyż
wykazy bardzo często podają dawno nieżyją
cych czy nieaktualnych właścicieli, szczegól
nie gdy chodziło o osoby wybitne. Określenie

„princeps a Tarno” należy natomiast łączyć
z osobą wojewody kijowskiego ks. Konstante
go Ostrogskiego (1527—1608), który dzięki mał
żeństwu z Zofią Tarnowską, córką hetmana,
odziedziczył znaczną część jego dóbr, m. in.

Tarnów9. O dworze Ostrogskich w tej okoli
cy wiedział Tomkowicz, przypuszczał nawet,
że obecny pałac mógł powstać na jego miej
scu 10*. Rejestry podatkowe z r. 1614 podają
wiadomość, że obok probostwa Wszystkich
Świętych i dworu pana Rozena (czy Rożna)
znajduje się „dwór Jej M. Xsiężnej jarosław
ski” u. Księżnę jarosławską należy identyfiko
wać z Anną ze Sztembergu Kostczanką, dzie
dziczką Jarosławia, wdową po zmarłym w r.

1603 synu ks. Konstantego Ostrogskiego, Ale
ksandrze 12.

7 A.P.Kr., rkp. 2529, s. 110.
8 Jw., rkpsy 1560, s. 12; 2565, s. 49.

9F.Herzig,Tarnów,miastoodr. 1567dor.1907,
odbitka Z dziejów miasta Tarnowa, Tarnów 1911,
s. 10.

19 Tomkowicz, o.c., s. 10—11, opierał się tu na

aktach procesu ks. Konstantego Ostrogskiego z Fran
ciszkanami w r. 1593, które znajdują się w aktach ziem
skich krakowskich (A.P.Kr.).

u A.P.Kr., rkpsy 2586, s. 47; 2587, s. 74—75.
12 H e r z i g, o.c., s. 21; T. Żychliński, Złota

księga szlachty polskiej, t. VII, Poznań 1887, s. 280;
ustalony w ten sposób porządek dziedziczenia burzy
częściowo akt podziału majątku między synów Kon
stantego Ostrogskiego, Janusza i Aleksandra, pocho
dzący z r. 1603 (A.P.Kr., Archiwum Sanguszków ze

Sławuty, nr 63), wspominający o dwóch kamienicach
w Krakowie, które zostały jednak przyznane Janu
szowi. Być może w następnych latach przeszły na

własność spadkobierców Aleksandra.
13 S. Świszczowski, Gródek i mury miejskie

pomiędzy Gródkiem a Wawelem, Rocznik Krakowski,
t. XXXII, 1950, s. 23.

& A.P.Kr., rkp. 1378, s. 310.

15 Jw., rkp. 2599, s. 49.
10 W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa

1959, tabl. 135.
17 A.P.Kr., rkp. 2618, s. 9.
18 Jw., rkpsy 2621, s. 12—13; 2623, s. 22—23; 2624,

s. 7; 2627, s. 36; 2628, s. 46; 2629, s. 44; 2630, s. 41; 2634,
s.18;2639,s.25iin.

19 Jw., rkpsy 2624, s. 7; 2628, s. 46 i in.
20 Jw., rkp. 2649, s. 36.

Z r. 1620 pochodzi wiadomość o złym
stanie budowli13 oraz notatka: „na ulicy
Legacka... podle kamienicy książęcej”, w któ
rej mieszka Jakub Szpalernik14. Nazwisko

owego Szpalernika wiąże się z następującą za
piską, już w r. 1628, która mówi o „dworze
jm. p. wojewody kijowskiego”, znajdującym

się, sądząc z sąsiedztwa, na Psim Rynku15.
Wojewoda kijowski, to zmarły przed dwudzie
stu laty ks. Konstanty Ostrogski lub, co bar
dziej prawdopodobne, Tomasz Zamoyski, syn
hetmana, od r. 1620 mąż Katarzyny Ostrog-
skiej, córki Aleksandra i Anny Kostczanki16.

Słuszność tego wniosku potwierdza notatka
z r. 1647 mówiąca o „dworze jm. p. Zamoyskie
go” przy ul. Poselskiej17. Dwór ten występuje
odtąd dość często w rejestrach podatkowych,
we wszystkich pochodzących z czasów szwedz
kich i wielu późniejszych18. Niektóre wymie
niają „dwór i kamienicę jm. p. Zamoyskie
go” 19. Tak więc w ciągu kilkudziesięciu lat

można prześledzić kolejnych właścicieli pała
cu, który nie był w tym czasie sprzedany,
lecz przechodził drogą dziedziczenia.

O Wielopolskich jest mowa w rejestrach
podatkowych po raz pierwszy w r. 1667. W oto
czeniu znanym z poprzednich wzmianek wy
mienione są „dwór i kamienica ‘jm. p. Woynic-
kiego kasztelana” 20, którym od r. 1655 był Jan
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Wielopolski21. W następnych latach wspomnia
ny jest „dwór jm. pana Starosty Krakowskie
go, dicta jm. p. Zamoyskiego” 22. Stwierdzenie

to jest przekonywającym dowodem, że przez

cały czas jest mowa o tej samej budowli. Pew-

21 Tomkowie z, o.c., s. 11.
22 A.P.Kr., rkpsy 2651, s. 18; 2653, s. 18; 2697, s. 24;

2702, s. 31. Starostą krakowskim był wówczas Jan

Wielopolski, syn Jana, zmarłego w r. 1668.
23 A. Boniecki, Herbarz Polski, t. XI, Warsza

wa 1907, s. 82, na podstawie wpisów w Metryce Ko
ronnej, t. 190, k. 367 i t. 191, k. 205.

24 Dworzaczek, o.c., tabl. 135.
25 Volumina legum, t. IV, Petersburg 1860, s. 442.
26 Tomkowie z, o.c., s. 13—14, na podstawie:

L. Sikora, Szwedzi i Siedmiogrodzianie w Krako
wie, Biblioteka Krakowska t.39, 1908, s. 19, i rękopisu
„Cracoviensia” Ambrożego Grabowskiego.

27 Tomkowie z, o.c., s. 12.
28 Jw., A.P.Kr., Hipoteka Krakowska nr 5 Księga

Wykazów Gminy II Miasta Krakowa, s. 395.
29 Tomko wieź, o.c., s. 12.

39 Najstarsze znane mi wzmianki pochodzą z r.

1785, A.P.Kr., Księga Wykazów jw., s. 407—408.
31 Jw., s. 393.
32 Całość wpisów dotyczących pałacu, zawierająca

także streszczenia dokumentów dawniejszych, została
W r. 1827 wprowadzona do Księgi Wykazów (Hip.
Krak. 5). Jako właściciel figurował wówczas Andrzej
Wielopolski. Wiadomość podana przez Tomkowicza

(o.c., s. 13), że w r. 1822 pałac należał do Ignacego
Wielopolskiego, jest oczywistą pomyłką. Tomkowicz

oparł się tu zapewne na wykazie statystycznym z r.

1822 (Catastrum miasta Krakowa i jego przedmieść,
A.P.Kr., rkp. dep. 222), który zawiera trzy rubryki,
podające numery domów i właścicieli, kolejno z lat

1789, 1792 i 1799. W dwóch pierwszych wypadkach
jako właściciel występuje Ignacy Wielopolski, co jest
zupełnie zrozumiałe. Wykaz z r. 1821 (A.P.Kr., rkp.
dep. 225) wymienia Andrzeja Wielopolskiego.

33 K. Estreicher, Teatra w Polsce, Kraków,
1873, t. I, s. 248; Z. Jabłoński, Starania T. A. Cheł-

chowskiego, J. Pfeifera i H. Meciszewskiego o teatr

krakowski w r. 1843, Rocznik Biblioteki PAN w Kra
kowie, R. VII/VIII: 1961/62, Wrocław—Warszawa—
Kraków 1961, s. 131; o P. Michałowskim zob.: N. N.

[C. Michałowska], Piotr Michałowski. Rys ży
cia, zawód artystyczny, działalność w życiu publicz
nym, Kraków 1911, s. 64, 69. W zbiorach Muzeum Na
rodowego w Warszawie znajduje się akwarela przed
stawiająca dyliżans na tle północno-wschodniego na
rożnika pałacu Wielopolskich, zob. I. Sienkie
wicz, Piotr Michałowski, Warszawa 1959, il. 160.

34 Historię objęcia pałacu przez Aleksandra Wie
lopolskiego wyjaśniają: 1. Odpis aktu działowego spad
ku po Andrzeju Wielopolskim z 6 XII 1836 (A.P.Kr.,
Hipoteka Krakowska nr 156, Księga dokumentów no
wa XVII, vol. 4, s. 5023—5038), wraz z plenipotencją
Aleksandra Wielopolskiego dla Walentego Milewskiego

ne światło na drogę, jaką pałac mógł przejść
od Zamoyskich do Wielopolskich, rzuca wia
domość o transakcji przeprowadzonej w r. 1650,
na mocy której wojewoda sandomierski Ale
ksander Koniecpolski sprzedał Janowi Wielo
polskiemu kilka majątków w ziemi czerskiej
i warszawskiej 23. Aleksander Koniecpolski był
mężem Joanny Barbary Zamoyskiej, córki To
masza 24, dzięki czemu mógł odziedziczyć jego
krakowski pałac, a następnie sprzedać go Wie
lopolskiemu. Hipotezę tę zdaje się potwierdzać
tekst konstytucji sejmowej z r. 16 6 7 25, zatwier
dzającej prawa Wielopolskich do pałacu, gdzie
mowa jest ponadto o „trzech placach na grun
cie starostwa warszawskiego”. Być może, są to

wspomniane wyżej dobra mazowieckie, nabyte
od Koniecpolskich.

W r. 1655 pałac posłużył Szwedom jako sta
nowisko dla dział ostrzeliwujących Wawel, w

tym samym czasie został częściowo zniszczo
ny 2®.

W rękach Wielopolskich pozostał pałac do

połowy w. XIX. Nie należał do ordynacji, był
zwykle dziedziczony przez młodszych członków

rodziny. Po zmarłym w r. 1688 Janie (drugim
z kolei Wielopolskim tego imienia) odziedziczył
go jego syn Franciszek (f17 3 2) 27. W r. 1733

jako właściciele występują wspólnie trzej sy
nowie Franciszka: Karol, Jan i Hieronim28,
a w r. 1736 już samodzielnie Jan, wojewoda
sandomierski, właściciel m. in. Suchej i Pies
kowej Skały29. Pod koniec w. XVIII pałac
znajdował się w rękach Ignacego Wielopolskie
go, syna Karola30, a po jego śmierci był przez

pewien czas wspólną własnością jego dzieci.

W r. 1806 wyłącznym właścicielem został

Andrzej Wielopolski31, spłacając pozostałe ro
dzeństwo, i był nim aż do śmierci w r. 1835 32.

W tym czasie odbywały się w pałacu przedsta
wienia teatralne (1831) oraz mieściła się pra
cownia malarska Piotra Michałowskiego, który
osiedlił się w Krakowie po powrocie z Paryża
(1835) 33.

W wyniku działów spadkowych po śmier
ci Andrzeja Wielopolskiego pałac znalazł się
w rękach Aleksandra Wielopolskiego, margra-»

biego Myszkowskiego, który następnie sprze
dał go swemu kuzynowi Adamowi, by po kilku

latach odkupić z powrotem od jego spadkobier
ców 34. Aleksander Wielopolski wzbraniał się
przed kupnem pałacu, obawiając się trudności

finansowych, przeważył jednak wzgląd na
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„...ostatni zabytek tylu i tak dawnych pamią
tek” *************************3S. Kupując pałac, margrabia rzeczywiście
ściągnął na siebie nieprzerwane pasmo trud
ności i kłopotów. Przez niemal trzy lata toczył
się proces' z dyrektorem teatru krakowskie
go, Tomaszem Chełchowskim. Obydwie strony
zarzucały sobie nawzajem niedotrzymanie wa-

(jw., s. 5038—5045); 2. Kontrakt sprzedaży pałacu przez

spadkobierców Adama Wielopolskiego Aleksandrowi

Wielopolskiemu (A.P.Kr., Hip. Krak, nr 167, Ks. dok.
nowa XX, vol. 4, s. 8033—8044). Pozostałe wpisy tylko
zaciemniają obraz. W oparciu o w. w. dokumenty spra
wa przedstawiała się następująco: przed przystąpię
niem do działów spadkowych po śmierci Andrzeja
Wielopolskiego Aleksander Wielopolski zrzekł się
swych pretensji do spadku (należała mu się 1l2t część),
na rzecz swych ciotek, Elżbiety Wielopolskiej i Justy
ny Węgierskiej, w zamian za 100 000 złp. Na rachunek

tej sumy miał otrzymać pałac krakowski, oszacowany
na 80 000 złp. gotówką, od głównego spadkobiercy,
Adama Wielopolskiego. W wyniku tego działu Ale
ksander Wielopolski został zapisany w hipotece jako
właściciel pałacu. Jesienią 1836 r. pałac kupił Adam

Wielopolski za 80 000 złp., jednak na skutek niezapła
cenia przewidzianych działem dodatkowych 20 000 nie
został wciągnięty do hipoteki, o co się przez dłuższy
czas bezskutecznie starał. Po śmierci Adama Wielo
polskiego w r. 1839, Aleksander Wielopolski odkupił
pałac od jego spadkobierców za 60 000 złp., które mia
ły stanowić nie wypłaconą dotąd część spadku po

Andrzeju Wielopolskim, należną Fryderyce Wielopol
skiej.

35 Brulion listu Aleksandra Wielopolskiego do Fry
deryki Wielopolskiej, z 3 II 1839. Wojewódzkie Archi
wum Państwowe w Kielcach, Archiwum Ordynacji
Myszkowskiej (dalej cyt. A.O.M.), teka 373.

36 A.O.M., teka 373; umowę o dzierżawie pałacu
zawarto 19 VIII 1840, proces zakończono 14 II 1843.

37 Jw., teka 373.
38 Jw., teka 376; pismo Aleksandra Wielopolskiego

do dyrekcji policji, z 28 III 1845.

39 A.P.Kr., teka B.M. 6, dz. I, nr 145; pismo Wy
działu Spraw Wewnętrznych do Aleksandra Wielopol
skiego z 13 II 1846.

40 A.O.M., teka 373; pismo Aleksandra Wielopol
skiego do Wydziału Spraw Wewnętrznych, z 27 V
1847.

41 Jw., teka 375; listy i sprawozdania zarządcy pa
łacu Franciszka Hałatkiewicza, z marca — październi
ka 1846.

2. Pałac Wielopolskich, rzut parteru, stan z I poł.
XIX w. Rys. P. Chłapowski

3. Pałac Wielopolskich, rzut I piętra, stan z I poł.
XIX w. Rys. P. Chłapowski
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4. Pałac Wielopolskich, rzut II piętra, stan z I poł.
XIX w. Rys. P. Chłapowski

runków umowy wynajmu pomieszczeń pałacu
na cele teatru. Sprawę załatwiono ostatecznie

polubownie 36. Zły stan budowli powodował za
targi z władzami porządkowymi3738. Opornie
szły również przygotowania do zamierzonej
przebudowy, gdyż architekt Karol Kremer

zwlekał z dostarczeniem jej planów3S. Plany
przebudowy zatwierdzono na początku 1846 r.39,
jednak już w roku następnym margrabia my
ślą! o sprzedaży pałacu40. Głównym powodem
zmiany planów była krakowska rewolucja w

r. 1846, w czasie której pałac zajęły stacjonu
jące w Krakowie wojska austriackie, a następ
nie pruskie 41. Kiedy w czasie bombardowania
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miasta 26 IV 1848 r. pałac został uszkodzony 42,
a następnie wraz z całą dzielnicą spłonął
w wielkim pożarze w lipcu 1850 r. 43, sprzedaż
została ostatecznie postanowiona oraz ustalono

jej warunki44. Przez dłuższy czas nie trafiał

się nabywca. Dopiero gdy w r. 1853 wystąpił
z pretensjami adwokat Jan Rzesicki45, pałac
zajęto i wystawiono na licytację46. Licytacja
odbyła się 28 IX 1854, pałac kupił chirurg
Wojciech Kowalski47, który w r. 1856 przystą
pił do jego odnowienia i przebudowy 48. Nowy
właściciel wykazał sporą aktywność, zmierza
jącą do uzyskania z posiadanego pałacu jak
największych dochodów. W latach 1858 i 1859

odbywały się tam wystawy „panoram stereo
skopowych z widokami wielkich miast oraz re
produkcjami znanych dzieł malarstwa”49. Ok.
r. 1858 wydzierżawiono pałac F. Winterowi na

kawiarnię i traktiernię, gdzie odbywały się
także wieczory muzyczne i bale 50. Nieco póź

niej urządzono nawet w pałacu zakład wodo
lecznictwa 51.

W <r. 1864 pałac ponownie zmienił właści
ciela. Tym razem gmach zakupiła gmina mia
sta Krakowa na pomieszczenie Magistratu52.
Uchwałą Rady Miejskiej z 5 V 1865 53 posta
nowiono przystąpić do restauracji zabytku,
kierownictwo przebudowy powierzając archi
tektowi Pawłowi Barańskiemu. Pierwszy etap
szeroko zakrojonych prac zakończono w r.

1868 54. Odtąd aż do końca w. XIX prowadzo
no różne prace, głównie adaptacyjne, ciągle
wracano jednak do myśli o zasadniczej przebu
dowie 55. Zamysły te zrealizowano, pomimo licz
nych protestów56, w latach 1907—1913. Prze
budowa i rozbudowa przeprowadzona przez Ja
na Zawieyskiego, zrealizowana po odrzuceniu

projektu Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka

Mączyńskiego 57, w znacznym stopniu zniszczy
ła zabytkowy charakter gmachu.

42 Jw., teka 376, wykaz szkód spowodowanych
w pałacu w czasie bombardowania.

43 J. Demel, Pożar Krakowa, Rocznik Krakow
ski, t. XXXII, 1952, s. 91.

44 Ogłoszenie o sprzedaży pałacu, Czas, nr 194 z 24

VIII 1850; warunki sprzedaży pałacu, A.O.M., teka 373.
45 A.P.Kr., Hip. krak. 11, Księga Wykazów..., vol.

2, s. 444; Rzesiński miał zabezpieczone 18 905 złp. na

pałacu, z dawniejszych rozrachunków z Wielopol
skim.

46 Obwieszczenia o licytacji pałacu (druki ulotne)
wraz z kamienicą nr 195, z 23 V 1853 i 4 V 1854; cena

szacunkowa ustalona została na 40 000 złp. Za każdym
razem wyznaczano trzy terminy. W wypadku odbycia
licytacji dopiero w trzecim — cena miała zostać obni
żona na 26 606 złp.

47 A.O.M., teka 374, protokół licytacji; A.P.Kr.,
Hip. krak. 11, Księga Wykazów..., vol. 2, s. 445. Osta
teczna cena wyniosła 28 100 złp. Własność pałacu zo
stała przelana na Kowalskiego i Rzesińskiego, który
odtąd występuje jako właściciel kamienicy nr 195.
Por. też Amb. Grabowski, Wspomnienia, wyd.
S. Estreicher, Biblioteka Krakowska, R. 40, 1909,
t. II, s. 253.

48 Demel, o.c., s. 89; plany przebudowy znajdują
się w A.P.Kr., teka B. M. 6, dz. I, nr 145; o przebudowie
tej wiedział Tomkowie z, o.c., s. 13, nie podał jed
nak żadnych szczegółów.

49 I. Skąpska-Swięcicka, Początki wystaw
artystycznych w Krakowie, Rocznik Krakowski t. XLI,
1970, s. 49, 50.

50 M. Estreicherówna, Zycie towarzyskie
i obyczajowe Krakowa w latach 1848—1863, Kraków

1968, s. 66—67, 166.
51 Dr Warszauer, Zakład kąpieli ziołowo-pa-

rowych i hydropatyczny, Czas, nr 237 z 17 X 1863.
W ówczesnej prasie ukazały się również notatki, ubo
lewające nad złym stanem pałacu i krytykujące po
czynania właściciela, nie liczącego się z zabytkowym
charakterem budowli. Por. Restauracja kościołów

i gmachów starożytnych miasta Krakowa, Czas, nr 79,
z 7 IV 1855; Kraków dawny i nowy, V, Pałac Wielopol
skich, Dziennik Literacki, nr 53 z 7 VIII 1865.

32 Tomkowie z, o.c., s. 13; A.P.Kr., Hip. krak.

11, Księga Wykazów..., vol. 2, s. 823. W międzyczasie
przeprowadzono rozdział hipoteczny realności nr 212

(pałac) i nr 195, stanowiącej własność córki Rzesiń
skiego Heleny Rydzowskiej. Pałac otrzymał nowy nu
mer hipoteczny — 145 dz. I, (jw., s. 441). Realność Ry
dzowskiej miasto nabyło w r. 1873 (jw., s. 811).

33 A.P.Kr., teka B.M. 6, dz. I, nr 145.
54 Plany przebudowy Barańskiego znajdują się w

A.P.Kr., oddz. na Wawelu, teka dot. pałacu Wielopol
skich.

33 Plany i dokumenty dotyczące tych wszystkich
prac znajdują się w A.W.B., teka Dz. I, nr 145
i w A.P.Kr., j.w.

36 Liczne artykuły i notatki krytykujące tę prze
budowę ukazały się w różnych czasopismach facho
wych i codziennych. Por. R.S. Noblesse oblige, Polski
Kraków I, 1906, Ratusz w Krakowie, Architekt, IX,
1908, Czas, nr 79 z 7 IV 1908, F. Klein, Nowy ratusz

miasta, Głos Narodu z 13 X 1912 (odbitka); Stosław,
Ratusz krakowski, Świat XV, 1913, z. 6. Odosobnionym
głosem pozytywnie oceniającym przebudowę była no
tatka w Nowościach Ilustrowanych X, 1913, nr 4.

37 T.Dobrowolski, Sztuka Młodej Polski,
Warszawa 1963, s. 74; budowę prowadził Jan Rzym-
kowski, jej plany znajdują się w A.P.Kr., oddz. na

Wawelu.



42

5. Attyka pałacu Wielopolskich, fragment widoku Kra
kowa dołączonego do Planu Kołłątajowskiego z r. 1785

Z kronikarskiego obowiązku należy dodać,
że w r. 1926 pałac uległ częściowo ponownemu

pożarowi58, a w czasie okupacji władze nie
mieckie planowały nową przebudowę, która

miała przyłączyć do ratusza cały blok domów

między placem Wszystkich Świętych, ulicami

Grodzką i Poselską 59. Do planów przebudowy
i rozbudowy powrócono w r. 1958, ogłaszając
nawet konkurs architektoniczny, który został

rozstrzygnięty w maju roku następnego 60. Jak

dotąd, żaden z wyróżnionych projektów nie zo
stał zrealizowany.

58 Czas, nr 119, z r. 1926.
59 FI. U r b a n, Krakaus Gegenwartige und, Zu-

kunftige Neubauten, Das Generalgouvernement 7/8,
1941, s. 31 i 33, projekt drugiej wersji przebudowy
znajduje się w A.P.Kr., oddz. na Wawelu.

80 Archiwum Oddziału Wojewódzkiego SARP
w Krakowie; ogłoszenia o rozpisaniu i rozstrzygnięciu
konkursu publikowała prasa codzienna. Wyniki kon
kursu spowodowały ożywioną polemikę prasową, do
tyczącą zarówno strony fachowej przedstawionych
prac, jak i werdyktu sądu konkursowego.

81 Właściwy pałac jest tu traktowany łącznie
z pierwotnie do niego nie należącym skrzydłem pół
nocnym.

82 Kształt liter wskazuje na w. XIX, tekst został

jednak powtórzony według starszej tablicy, zniszczonej
prawdopodobnie w czasie pożaru w r. 1850.

II. OPIS PAŁACU

W chwili obecnej omawiany pałac stanowi

dające się łatwo wyodrębnić północną część
wschodniego, oraz północne skrzydło kompleksu
gmachów Rady Narodowej Miasta Krakowa 61,
którego pozostałe części pochodzą z początku
XX w.

Dwupiętrowy, zwieńczony wysoką attyką
krenelażową pałac stanowi potężny blok, wy
pełniający cały narożnik placu Wszystkich
Świętych (obecnie pl. Wiosny Ludów). Szero
kie elewacje — wschodnia i północna — suge
rują plan zbliżony do kwadratowego. W rze
czywistości ma on kształt litery L. Bryła pa
łacu oraz rozplanowanie gładkich, pozbawio
nych podziałów elewacji są w znacznej mierze

wynikiem XIX-wiecznej przebudowy. Wieńczą
ca budowlę attyka krenelażowa oddzielona jest
od reszty elewacji wydatnym gzymsem. Płaski

fryz ma częściowo arytmiczne podziały z pła

skich lizen. W blankach znajdują się otwory
strzelnicze. Rolę fasady spełnia elewacja
wschodnia. Siedmioosiowa, ma na parterze pro
stokątne okna, o płasko profilowanych obra
mieniach, zwieńczonych prostym gzymsem.
Niektóre z okien zachowały ślady dzielących
je kamiennych krzyży. Okna na I i II piętrze
są szersze, trójdzielne. Ten sam układ otworów

mają pozostałe elewacje (z wyjątkiem płd. ele
wacji skrzydła wschodniego, od strony dzie
dzińca, gdzie brak okien trójdzielnych). Po
mimo przekucia i wymiany większości obra
mień (wiele okien wykuto na nowo w w. XIX)
zachowały one formę zbliżoną do pierwotnej,
wskazującą na w. XVI jako czas ich powstania.
Wejście główne stanowi okazały neorenesanso-

wy portal w elewacji wschodniej. Ujęty w po
dwójne kolumny, ozdobiony jest alegorycznymi
figurami Pracy i Dostojności (Labor i Digni-
tas). W obręb kompozycji portalu włączono
okno I p. ozdobione herbem Krakowa. Wej
ście od strony dziedzińca ujęte jest w prosty,
wczesnobarokowy portal aediculowy, z kolu
mnami kompozytowymi i przerwanym trójkąt
nym przyczółkiem. W polu między segmenta
mi przyczółka znajduje się marmurowa tablica
z napisem: „Praestantibus viris negligere vir-

tutem concessum non est” 62. Dwa prostokątne
boniowane portale ujmują wyloty przejazdowej
sieni w skrzydle północnym. Obydwa pochodzą
z w. XIX.

Narożnik północno-wschodni wzmacnia nis
ka, szeroka szkarpa, zbudowana w w. XIX,
w miejscu, gdzie pierwotnie pałac stykał się
z sąsiednim domem należącym do parafii Wszys-
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tkich Świętych. Druga, nieco wyższa szkarpa
umieszczona jest na osi elewacji północnej.
Elewacja wschodnia posiada w pobliżu narożni
ka północno-wschodniego płaski występ muru,

obejmujący dwa okna i sięgający I piętra.
Wnętrze jedynie na parterze zachowało

w pewnym stopniu dawny układ, na wyższych
kondygnacjach zostało całkowicie przebudowa
ne. Głównym pomieszczeniem parteru jest ob
szerna sklepiona sień, gdzie zachowały się dwa

proste portale o profilach prawie identycznych
z obramieniami okiennymi, z węgarami ozdo
bionymi rozetami (prawdopodobnie użyte wtór
nie). Sklepienie sieni pokrywa dekoracja stiu-

kowa, złożona z płaskich listew tworzących
proste wzory geometryczne, pochodzące z I poł.
w. XVII. Północną część parteru zajmują trzy
kolejne pomieszczenia o sklepieniach kolebko
wych z lunetami. Szwy lunet sklepiennych są

przedłużone i skrzyżowane, tworząc charakte
rystyczne kokardki. Od południa przylega do

sieni częściowo przebudowana klatka schodo
wa, zachowana do wysokości I piętra, oraz kil
ka niewielkich pomieszczeń. W pierwszym
z nich, połączonym z klatką schodową, znaj
duje się uszaty, wczesnobarokowy portal.
Sklepienie tego pomieszczenia ma dekora
cję stiukową o motywach identycznych jak
w sieni.

Cały pałac jest podpiwniczony, w sklepio
nych kolebkowo piwnicach znajdują się trzy
prostokątne, zamknięte lukiem półkolistym, sfa-

zowane portale 636465.

63 Zachowały się również szczątki dwóch dal
szych.

64 A. Miłobędzki, Krótka nauka..., s. 42 i 87.

65 Jw., s. 87.

III. FAZY BUDOWY

Pałac Wielopolskich jest budowlą tylko po
zornie jednolitą; tymczasem na jego obecny
stan złożyło się wiele etapów budowy i wiele

zmian.

1. PAŁAC HETMANA JANA TARNOWSKIEGO

(OK. POŁOWY XVI W.)

W dotychczasowej literaturze brak dokład
nego datowania omawianego pałacu, który był

6. Kościół Wszystkich Świętych, widok od wschodu
z r. 1835; w głębi widoczny pałac Wielopolskich. Rys.

Józef Brodowski

uważany za dzieło 1. ćwierci XVII w.84 Wobec

odnalezienia wzmianek archiwalnych, potwier
dzających jego istnienie za czasów Jana Tar
nowskiego, i stwierdzenia w architekturze pa
łacu elementów XVI-wiecznych, datowanie na
leży przesunąć na w. XVI.

Argumenty potwierdzające istnienie tej naj
starszej, nie znanej fazy można znaleźć w pew
nych cechach architektury pałacu, uniemożli
wiających uznanie go za jednolite dzieło XVII-

-wieczne. Miłobędzki, datując pałac na 1. ćwierć

XVII w., stwierdził, że jest to jeden z najpóź
niejszych przykładów rozwiązania z piano no-

bile na II p.85 Przesunięcie datowania wstecz

likwiduje to zapóźnienie, dziwne w okazałej
budowli krakowskiej. Układ tunelowej klatki

schodowej, który można odczytać z dawnych
planów, był znacznie bardziej skomplikowany
niż podobne rozwiązania współczesne. Zdaje się
to świadczyć o przeprowadzonej przebudowie
i trudnościach architekta z wprowadzeniem no
wego, wymagającego wiele miejsca elementu.

Ważnym argumentem są różnice pomiędzy ka-
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7. Pałac Wielopolskich, widok od zachodu, litografia
wg rysunku J. N. Głowackiego z r. 1836

8. Pałac Wielopolskich po pożarze w r. 1850, widok od

północy. Mai. B. Gąsiorowski

objęcia przez Tarnowskiego urzędów wojewody
(1535) i kasztelana krakowskiego (1536), kiedy
to po kilku latach zatargów z dworem hetman

pojednał się z królem 67, a poprzez sprawowa
nie najwyższych urzędów trwalej związał się
ze stolicą. Budowa pałacu więc nastąpiła praw
dopodobnie w ciągu dwudziestopięciolecia
1535—1560.

Podjęcie próby ustalenia dokładniejszej da
ty i stwierdzenia, jakie części zachowanej do

dziś budowli można odnieść do najstarszej fa
zy, umożliwi dokładna analiza stylistyczno-po-
równawcza.

A. Wygląd pierwotny pałacu

Wszystko wskazuje na to, że pałac powstał
w całości w w. XVI, a wyraźnie uchwytna faza

XVII-wieczna była tylko przeróbką istniejącej
już budowli. Zachowane materiały archiwalne,
jakkolwiek pochodzą dopiero z XIX w., pozwa
lają na dość dokładne odtworzenie pierwotnego
stanu pałacu 68.

Zupełnie inaczej niż obecnie wyglądało pier
wotne otoczenie pałacu, co w znacznym stop
niu rzutowało na jego architekturę.

Do lat trzydziestych XIX w. nie istniał plac
Wszystkich Świętych. Bezpośrednie sąsiedztwo
pałacu od strony wschodniej stanowiły cztery
domy należące do kolegiaty Wszystkich Świętych
(oznaczone numerami 208—211) 69, dalej sam

mieniarką obramień okiennych i niektórych
portali. W XVII w. zdecydowanie dominują
obramienia uszate, występujące także w bu
dowlach wskazywanych jako analogie dla

XVII-wiecznej przebudowy pałacu (Wawel, ka
mienica przy ul. Sławkowskiej 4)66. Natomiast

wszystkie obramienia okienne pałacu są prosto
kątne, bez tak charakterystycznych „uszów”.

Przyjmując za fundatora hetmana Tarnow
skiego, co wydaj e się niewątpliwe, można

wstępnie datować najstarszą fazę budowy na

podstawie danych historycznych. Data śmierci

Tarnowskiego (1561) jest również najpóźniej
szą możliwą datą powstania pałacu, który dzie
sięć lat później był nazywany jego nazwiskiem.

Terminus post quem zdają się wyznaczać daty

66 Zob. niżej rozdział dot. fazy XVII-wiecznej.
67 W. Bogatyński, Hetman Tarnowski, Prze

gląd Polski, t. 180, Kraków 1913, s. 187.
63 Przy rekonstrukcji posłużono się następującymi

materiałami:
1. Plany Krakowa (Kołłątajowski, Senacki);
2. Plany pałacu (3 arkusze), rys. J. Bensdorff, ok. po
łowy XIX w., A.P.Kr., oddz. na Wawelu, teka dot.

pałacu Wielopolskich;
3. Widoki pałacu: a. widok od zachodu, litografia we
dług rys. J. N. Głowackiego, ok. 1836 r.; b. widok od

północy, po pożarze w r. 1850, mai. B. Gąsiorowski,
w Zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej; c. jw., rys.
M. Cercha, 1853, w zbiorach Muzeum Narodowego
w Krakowie; d. widok od wschodu, litografia Czasu,
ok. 1860 r.

4. Inwentarz pałacu wykonany na zlecenie władz są
dowych, w dniu 20 IX 1820, przez Szczepana Humber-

ta, Feliksa Radwańskiego i Jana Drachny’ego, A.O.M.,
teka 373.

89 Jeden z domów przylegał do narożnika północ-
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kościół (zburzony w r. 18 3 6) ****70. Do narożnika

płd.-wsch. pałacu przylegała szkoła parafialna
Wszystkich Świętych71. Sąsiedztwo od zacho
du stanowiły ogrody franciszkańskie, odgro
dzone murem granicznym i wąską uliczką72.
Pod murem znajdowały się stajnie i inne zabu
dowania gospodarcze 73.

no-wschodniego pałacu: Tomkowie z, o.c., s. 6;
H. M u n c h, Plan Krakowa z lat (1802—1805) 1807—

—1808, tak zwany senacki, Kraków 1959, s. 14—15,
sekcja 41.

70 J. K 1 e p a c k a, Kościół Wszystkich Świętych
w Krakowie, Kronika Miasta Krakowa 1959—1960,
Kraków 1962, s. 33 i 56.

71 Munch, o.c., sekcja 41.
72 Tomkowie z, o.c., s. 10, umowa o czynsz

z franciszkanami z r. 1733, odpis w A.O.M., teka
373.

72 Oficyna i zabudowania gospodarcze wspomnia
ne są w licznych dokumentach, m. in. we wspomnia
nej wyżej umowie o czynsz.

74 Budynek ten to prawdopodobnie dwór Dłuskich,
wspomniany w r. 1576 (Tomkowicz, o.c., s. 10).
W księgach szosu po raz pierwszy jest o nim mowa

(„Dwór i kamienica”) w r. 1654 (por. przyp. 19) i, być
może, w tym czasie znalazł się w rękach właścicieli

pałacu. Forma portalu płn., znana z dawnych wido
ków, jest wyraźnie XVII-wieczna, ale odmienna od

zastosowanych w XVII-wiecznej przebudowie pałacu.
Zdaje się to świadczyć o połączeniu obydwu budowli
w jednych rękach dopiero po przebudowie pałacu,
a więc najwcześniej w 2 ćwierci XVII w. Jednocześnie
dokument podziału dóbr pomiędzy Janusza i Aleksan
dra Ostrogskich, z r. 1603 (por. przyp. 12), wspomina
o dwóch kamienicach w Krakowie. Opis z r. 1820 na
zywa skrzydło północne „pawilonem”.

75 Obecną część zachodnią elewacji północnej sta
nowił „pawilon”.

76 Opis oddaje stan otoczenia pałacu mniej więcej
z przełomu XVIII i XIX w. Wydaje się jednak, że w

ciągu w. XVII i XVIII nie zaszły tu poważniejsze
zmiany.

77 A. Miłobędzki (Zamek i więzienie. Ze stu
diów nad ikonografią architektury romantyzmu. Po
czątki narodowego historyzmu w budownictwie Kró-

Obecne skrzydło północne, jakkolwiek hi
storycznie związane z pałacem od dawna, pod
względem architektonicznym stanowiło osobną
całość aż do czasów przebudowy Barańskiego
i bliżej omawiane nie będzie 74.

W porównaniu ze stanem dzisiejszym sytu
acja pałacu była wręcz odwrotna. Obecne re
prezentacyjne elewacje, wschodnia i północna,
były prawie w całości zakryte przez przyległe
budowle. Szeroka dziś elewacja północna obej
mowała tylko dwie osie 7S. Była widoczna, znisz
czona przez przebudowę Zawieyskiego, elewa-

9. Pałac Wielopolskich, widok od północy. Rys. M. Cer-
cha 1853 r.

./■.Wimrr'$ Caffeehaus.

10. Pałac Wielopolskich, widok od wschodu, litografia
„Czasu” z lat ok. 1860

cja południowa, a elewacja zachodnia, przed
którą otwierała się szersza przestrzeń, spełnia
ła rolę fasady7677.Dojazd do pałacu prowadził
zapewne od strony ul. Poselskiej.

Właściwy pałac, obecne skrzydło wschodnie

gmachu MRN, przedstawiał się jako murowa
ny, dwupiętrowy budynek, na jednotraktowym
planie wydłużonego prostokąta, o dłuższej osi
na linii północ-południe. Jego znaczne rozmia
ry, powiększone przez wysoką attykę, czyniły
zeń, obok okolicznych kościołów, dominantę
architektoniczną tej części miasta. Plan był
w zasadzie jednotraktowy, piano nobile stano
wiło II piętro. Potężną bryłę budowli wień
czyła wysoka attyka krenelażowa, będąca pier
wotnie charakterystycznym elementem pano
ramy Krakowa, nadająca pałacowi wyraz

archaiczny i niemal forteczny11. Jedyne po
działy fryzu attyki, oddzielonego od reszty ele-
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wacji profilowanym gzymsem, stanowiły czę
ściowo nieregularnie rozmieszczone płaskie lize-

ny 78. Sylwetę pałacu wzbogacały ponadto wy
sokie, ozdobne kominy. Elewacje, pierwotnie
zapewne nietynkowane, były zupełnie gładkie.
Nie wyróżniono architektonicznie pięter (oprócz
częściowego zróżnicowania okien), nie podkre
ślono narożników ani osi. Szersze elewacje
tworzyły wielkie, dość puste płaszczyzny, nieco

przytłaczające swymi rozmiarami, ale o wy
ważonych proporcjach. Elewacje węższe, dwu
osiowe, były zbliżone do fasad kamienic miej
skich. Fasada zachodnia była siedmioosiowa

(ósmą oś przesłaniało skrzydło północne), okna

na parterze i na I p. 79 miała prostokątne,
dwudzielne, w płasko profilowanych obramie
niach kamiennych, zwieńczonych gzymsami.
Na II p. okna były szersze, trójdzielne, obra
mienia profilowane identycznie jak na parte
rze. Dwuosiowe elewacje: północna i południo
wa 80 — miały szerokie okna trójdzielne nie

tylko na drugim, ale również na I piętrze. Ele
wacja wschodnia na parterze nie miała okien,
na I p. miała ich cztery, a na II — pięć, wszy
stkie prostokątne, dwudzielne.

Do elewacji zachodniej przylegał mały, pra
wie kwadratowy budyneczek, nakryty cztero
spadowym dachem, stanowiący wejście do piw
nic.

Wnętrza parteru 81 były sklepione kolebko
wo z lunetami. Szwy sklepienne tworzyły cha
rakterystyczne kokardki. Wnętrza I i II p. na
kryte były stropami. Znaczną część I i niemal

całe II p. zajmowały wielkie sale reprezenta
cyjne, pozostawiające mało miejsca dla po
mieszczeń mieszkalnych 82.

W sklepionych kolebkowo piwnicach za
stosowano bardzo proste, zamknięte półkoliście,
sfazowane portale kamienne S3.

Wobec braku fragmentów gotyckich i wy
raźniejszych niejednolitości w planie84 należy
przyjąć, że pałac został zbudowany od nowa

i nie był przeróbką starszej budowli.

B. Analiza porównawcza

Pałac hetmana Tarnowskiego jest jedyną
właściwie krakowską rezydencją magnacką
z połowy XVI w., której forma jest czytelna,
pomimo wszystkich zmian i zniszczeń. Rezy

dencje takie, w w. XVI w Krakowie dość licz
ne, w czasach późniejszych uległy zniszczeniu

lub zostały przebudowane 85. Budowano je za
zwyczaj w pobliżu murów miejskich, gdzie nie
musiano liczyć się z istniejącą zabudową. Wiele

takich dworów czy pałaców, przedstawionych
na dawnych widokach, to prostokątne budynki
o prostej bryle, z reguły zwieńczone attykami.
Omawiany pałac należał więc do mało znane
go typu rezydencji miejskiej wolno stojącej86.

lestwa Kongresowego [w:] Romantyzm, Materiały
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Warszawa

1967, s. 295) nazywa tego typu attykę „ikonograficz
nym symbolem obronności”.

78 Były to zapewne wzmocnienia w miejscach
oparcia belek wiązania dachowego, co trudno dzisiaj
ustalić wobec wielokrotnego zniszczenia i wymiany
dachów.

79 Brak absolutnej pewności co do formy okien
I p. fasady zachodniej. Jedyny znany widok tej ele
wacji sprzed zmian przeprowadzonych w XIX w.

przedstawia okna zbliżone raczej do parterowych.
Z planów wynika, że były one szersze, takie jak na

II p.
80 Do elewacji południowej przylegał drewniany

ganek, stąd portal na I p. widoczny na starych foto
grafiach.

81 Brak danych do pełnej rekonstrukcji układu

wnętrza parteru, zatartego przez przebudowę XVII-

-wieczną. Sień (być może nie tak duża jak obecnie)
musiała tu istnieć od początku. Trudno pokusić się
również o odtworzenie pierwotnego układu scho
dów.

82 Najstarsze plany pałacu przedstawiają wnę
trza I i II p. jako częściowo dwutraktowe, co było
prawdopodobnie wynikiem późniejszej przebu
dowy.

83 W rekonstrukcji pominięto napisy, znajdujące
się w pałacu do czasu pożaru, cytowane przez T o in
ko wieża (o.c., s. 15—16) oraz wzmianki o wyposa
żeniu wnętrza.

84 Uskok muru na elewacji wschodniej mógłby
świadczyć o istnieniu w narożniku północno-wschod
nim śladów starszej budowli. Nie trafia on jednak na

ścianę działową we wnętrzu (z całą pewnością należącą
do fazy XVI-wiecznej), pomiary nie wykazują również
różnic w grubości murów. Sprawę tę mogą wyjaśnić
tylko badania architektoniczne, połączone z odbiciem

tynków.
85 F. Klein, Stary Kraków, Rocznik Krakowski,

t. XVII, 1916, s. 156—160. Skupiskiem takich dworów

były okolice ul. Grodzkiej i Wawelu (szczególnie od

strony północnej).
86 Krakowska architektura mieszkalna w. XVI

jest w ogóle słabo zbadana. Stosunkowo wiele można

powiedzieć o formie kamienicy mieszczańskiej, szcze
gólnie od strony jej planu i układu przestrzennego
(F. Jasieński, Dawna kamienica krakowska, Bi-
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Nie wiadomo, czy był przykładem charaktery
stycznym, choć nie wydaje się, by niepraktyczny
plan jednotraktowy mógł znaleźć szersze za
stosowanie. Siedziba hetmana i kasztelana kra
kowskiego, najwyższego dostojnika w państwie,
wymagała innego potraktowania niż kamieni
ca mieszczańska. Zamykając się w obrębie dzie
dzińca, ku miastu zwrócono drugorzędne ele-

blioteka Krakowska, t. 83, 1934). Podobnie ma się rzecz

z pałacami, powstałymi w wyniku połączenia kilku
kamienic. O ile znany jest mniej więcej układ, narzu
cony zresztą przez kształt działek budowlanych, o tyle
tak podstawowy problem, jak kształtowanie fasad,
jest zupełnie nie rozwiązany (W. Grabski, Pro
blemy genezy i rozwoju renesansowego pałacu
miejskiego w Krakowie, Zeszyty Naukowe Politech
niki Krakowskiej — Architektura, z. 21, Kraków

1968).
37 A. Miłobędzki, Zamek w Mokrsku Górnym

i niektóre problemy małopolskiej architektury XV

i XVI w., Biuletyn Historii Sztuki (dalej BHS) XXI,
1959 wywodzi ten typ budowli poprzez średniowieczne

palatium z dawniejszych tradycji architektonicznych
basenu Morza Śródziemnego. Do Polski mógł przedo
stać się za pośrednictwem Niemiec. Podobny układ

mają jednopiętrowe, pochodzące z połowy XV w. tzw.

domy Długosza w Wiślicy i Sandomierzu oraz zbliżona
do nich nie istniejąca psałteria wawelska.

83 S. Tomkowicz, Wawel I, Zabudowania Wa
welu i ich dzieje, Teka Grona Konserwatorów Galicji
Zachodniej IV, Kraków 1908, s. 222—233.

39 Miłobędzki, Zamek w Mokrsku..., s. 35.
90 A. Majewski, Zamek w Wiśniczu Nowym,

Teka Konserwatorska 3, Warszawa 1956, s. 10.
91B. Guerquin, Zamek w Drzewicy, Teka

Konserwatorska 1, Warszawa 1952, s. 13.
92 Miłobędzki, Zamek w Mokrsku..., s. 37; Ka

talog zabytków sztuki w Polsce III, z. 10. Powiat ra
domski, Warszawa 1961, s. 48.

93 H. Rutkowski, Zamek w Piotrkowie, Kwar
talnik Architektury i Urbanistyki III, 1958, s. 150—

—162; J. Szabłowski, Kilka uwag o zamku kró
lewskim w Piotrkowie, dziele mistrza Benedykta, bu
downiczego Zygmunta I, Sprawozdania z posiedzeń
oddziału krakowskiego PAN, styczeń-czerwiec 1966,
Kraków 1967, s. 171.

94 J. Teodorowie z-C zerepińska, Domnie
mane budowle Tylmana z Gameren w Rzemieniu
i Przecławiu, BHS XXV, 1963, s. 253—254, kwestionuje
dotychczasowe datowanie wieży mieszkalnej w Rze
mieniu na przełom 1. i 2. ćwierci XVI w., uważając ją
za dzieło 2. połowy XV w.

95 Szerszego założenia wieloskrzydłowego nie roz
winięto zapewne ze względu na brak miejsca.

06 Widać to najlepiej zestawiając dawne zdjęcia
nie istniejącej elewacji południowej pałacu Tarnow
skiego z wąską dwuosiową elewacją południową
wschodniego skrzydła zamku na Wawelu.

11. Pałac Wielopolskich, widok od wschodu, stan z lat
ok. 1870

wacje. Sytuacja pałacu, dobrze widocznego ze

wszystkich stron, narzucała konieczność monu
mentalnego rozwiązania bryły, problemu w ar
chitekturze mieszczańskiej niemal nie istnieją
cego. Szeroki front i jednotraktowy układ wnę
trza jest zaprzeczeniem zasad budowy kamie
nic miejskich zabudowujących wąskie gotyckie
działki.

Typ podłużnego, jednotraktowego budynku,
o charakterystycznym układzie wnętrza, z re
prezentacyjnym II p. rozpowszechnił się w ar
chitekturze małopolskich, rezydencji od począt
ku XVI w.87 Najwcześniejszym i najbardziej
reprezentacyjnym przykładem takiego rozwią
zania jest zachodnie skrzydło zamku na Wa
welu (1502—1507) 88. Inne przykłady tego typu
w architekturze małopolskiej to zamek w Mo
krsku Górnym (prawdopodobnie 1519—1526) 89,
zamek w Wiśniczu Nowym (przed 15 5 0) 90, czę
ściowo zamek w Drzewicy (1527—1535) 91 i Szy
dłowcu (1510—1526) 92. Analogiczny układ pię
ter, przy odmiennym planie, miały zamki w

Piotrkowie (1511—1519) 93 i Rzemieniu94.

Zasadniczą rolę w kształtowaniu się archi
tektury omawianego pałacu musiał odegrać
świeży i wspaniały wzór zamku na Wawelu,
z którego oprócz planu, który ze względu na

swą prostotę 93 nie może być uważany za po
wtórzenie wzoru jakiejś określonej budowli,
przejęto układ pięter z piano nobile na naj
wyższej kondygnacji, system elewacji i częścio
wo kamieniarkę.

Elewacje pałacu Tarnowskiego były zbliżone

do zewnętrznych elewacji zamku królewskie
go 96.W obydwu wypadkach pierwotnie zrezyg-
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nowano z tynkowania 97. Gładkie elewacje oży
wiały jedynie otwory w kamiennych obramie
niach, przy czym w pałacu Tarnowskiego bar
dziej konsekwentnie zrealizowano zasadę ry
tmicznego ich układu.

97 T. Dobrowolski, Zamek na Wawelu, dzieło
architektury polskiej, Studia Renesansowe I, Wro
cław 1956, s. 151.

98 Tomkowie z, Wawel I, zabudowania Wawelu
i ich dzieje, s. 184.

99 Por. niżej.
100 Spotyka się wprawdzie fasady krużgankowe

(ratusz w Poznaniu, willa Decjusza na Woli pod Kra
kowem), loggie są jednak zawsze umieszczone pomię
dzy ryzalitami bocznymi, których brak w pałacu Tar
nowskiego.

101 Dobrowolski, o.c.

192 Por. Miłobędzki, Zamek w Mokrsku Gór
nym...

103 Ustawę „de tectis aedium novarum” opubliko
wał po raz pierwszy F. Piekosiński, Prawa, przy
wileje i statuty miasta Krakowa, t. I, z. I, Kraków

1885, s. 183; z historyków sztuki jako pierwszy wyko
rzystał ją W. Łuszczkiewicz w komunikacie w

Sprawozdaniach Komisji Historii Sztuki, t. V, Kraków

1896, s. V, a szerzej omówił jej znaczenie W. Husar
ski, Attyka polska i jej wpływ na kraje sąsiednie,
Warszawa 1936.

loi Drzeworyt w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej,
publ. A. Chmiel, Domy krakowskie. Ulica św. Jana,
Biblioteka Krakowska, t. 61/62, 1924, przedstawia
zniszczenie przez żaków dysydenckiego zboru przy ul.
Św. Jana. Sąsiednia kamienica zwieńczona jest attyką
krenelażową.

195 Por. J. Banach, Dawne widoki Krakowa,
Kraków 1967, s. 72—89, ii. 8.

Podobne były nawet ozdobne kominy 9899100, ele
ment dla obu budowli bardzo charakterystycz
ny-

Wzorowanie się rezydencji hetmana na sie
dzibie królewskiej jest zupełnie zrozumiałe.
Zastosowanie attyki zamiast stromego dachu

zostało prawdopodobnie narzucone przez obo
wiązujące przepisy przeciwpożarowe ", ale rów
nież przez nowe poczucie formy, wyrażające
się w dążeniu do horyzontalnego zamknięcia
sylwety budynku. Dziwniejsza wydaj e się re
zygnacja z krużganków arkadowych, motywu
tak bardzo charakterystycznego nie tylko dla

Wawelu, ale i dla całej architektury XVI w.

Jedynym miejscem, gdzie mogłyby mieścić się
krużganki, była fasada zachodnia. Nic jednak
nie wskazuje, by istniały pierwotnie i zostały
usunięte w czasach późniejszych. Trudno je
sobie nawet wyobrazić wobec rytmicznego
układu otworów i podziałów fryzu attyki, który
musiałby zostać przesłonięty przez daszek na
krywający krużganki, jak to ma miejsce w po
łudniowym skrzydle zamku na Wawelu. Za
stosowanie krużganków pozbawiłoby jedno
cześnie pałac jego właściwej fasady 10°. Należy
więc przyjąć, że od początku nie planowano
budowy krużganków, co nadawało architektu
rze pałacu rys archaizmu i surowości. Znamien
ne jest, że elementy wspólne dla obydwu bu
dowli należą do motywów rodzimych w archi
tekturze zamku na Wawelu 101, najłatwiejszych
do przyswojenia dla twórcy wyrosłego w atmo
sferze miejscowych tradycji. Charakter styli
styczny architektury omawianego pałacu
ukształtował się w wyniku połączenia tendencji
zapoczątkowanych w drugiej połowie XV w.,

polegających na dążeniu do regularności pla
nu i bryły oraz ujednolicenia fasad, z motywa
mi sztuki włoskiej 102.

Osobny problem w architekturze pałacu
Wielopolskich stanowi attyka krenelażowa.

Dotychczasowe datowanie pałacu na pierw
szą ćwierć XVII w. stawiało jego attykę w

jednym rzędzie z kilkoma podobnymi skromny
mi zabytkami. Przesunięcie daty powstania pa
łacu na w. XVI (najpóźniej ok. 1560) automa
tycznie podnosi znaczenie jego attyki, jako jed

nego z najwcześniejszych przykładów zastoso
wania tego motywu w architekturze polskiej.

Początek stosowania attyki w Polsce wią
zany jest na ogół z zarządzeniem krakowskiej
Rady Miejskiej z 1544 r., nakazującym, ze

względów przeciwpożarowych, stosowanie da
chów pogrążonych i murów ogniowych, a co

za tym idzie — attyk103. Attyka pojawia się
więc w architekturze Krakowa na przełomie
czwartego i piątego dziesięciolecia XVI w., za
pewne w najprostszej formie, z grzebieniem
w kształcie blanków, które przejęto z licznych
średniowiecznych budowli obronnych i gotyc
kich szczytów schodkowych.

Najstarszym źródłem stwierdzającym ist
nienie w Krakowie attyk krenelażowych jest
drzeworyt z r. 1574 104; wiele budowli z takimi

attykami widocznych jest na sztychowanym
widoku Krakowa Brauna i Hogenbergha z lat

1603—1605 105.
W Krakowie i jego okolicy dotrwało do na

szych czasów zaledwie kilka budowli z attyka
mi krenelażowymi. Oprócz omawianego pała
cu są to: dom przy ul. Kanoniczej 2, ratusz
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13. Pałac Wielopolskich, widok od wschodu, stan

z czasów II wojny światowej

na Kazimierzu106 i tzw. lamus w Branicach

(po r. 16 0 3) 107. Na podstawie przekazów iko
nograficznych można dorzucić kilka nie zacho
wanych w pierwotnej formie lub całkowicie

zniszczonych obiektów: tzw. dom Borka na Wa
welu (być może 3. ćwierć XVI w.)108, Colle
gium Minus (prawdopodobnie r. 1612)109, pa
łac Koniecpolskich, na rogu Brackiej i Fran
ciszkańskiej 110, dom należący do probostwa
Wszystkich Świętych (nr 211) przy ul. Fran
ciszkańskiej 1U, Bursa Pauperum na rogu ul.

Wiślnej i Gołębiej112, dom przy ul. Szpital
nej 9 113 oraz trudny do zidentyfikowania bu
dynek, określony jako klasztor, przy kościele
SS Piotra i Pawła114. Lista ta, niewątpliwie
niepełna, daje ponad dziesięć znanych bu
dowli.

Poza Krakowem skupiskiem attyk krenela-

żowych był zapewne Lublin, gdzie można wska
zać trzy przykłady: przedbramie bramy Kra
kowskiej (2. poł. XVI w.) 115, mansjonaria przy
kościele Sw. Trójcy (być może 3. ćwierć XVI

w.)116 i nie zachowana w pierwotnej formie

kamienica obok bramy Rybnej117.
Pozostałe znane zabytki rozrzucone są po

różnych miejscowościach: ratusz w Szydłowcu
(1602—1608, 1626?)118, brama Poboczna w

Warszawie (1598—1612), zniszczona na początku
XIX w.)119, synagogi w Szydłowie (przełom
XVI i XVII w.) 120 i Pińczowie (początek XVII

w.)121, wreszcie najpóźniejszy zapewne przy
kład — zamek w Ossolinie (16 35) 122.

Jak widać, Kraków i jego okolica były naj
większym skupiskiem attyk krenelażowych.
Pozostałe zabytki spotyka się w różnych czę

ściach Małopolski, sporadycznie na Mazow
szu 123.

Wymienione attyki nie są jednolite. Naj
prostszy typ, którego przykładem może być
bożnica w Szydłowie, tworzy prosty krenelaż,

ioi> A. Fisching er, Ratusz na Kazimierzu,
wstępna dokumentacja naukowa, maszynopis, data

powstania attyki ratusza mieści się zapewne między
r. 1578, kiedy zbudowano wieżę, a następną przebudo
wą, przeprowadzoną w r. 1623.

107S. Świszczowski, Lamus w Branicach,
BHS XVII, 1955, s. 281.

108 Tomk owi cz, Wawel..., s. 102—103, plac pod
dom wikariuszów, zwany domem Borka, został ofia
rowany przez królową Bonę w r. 1551. Dom powstał
być może ok. r. 1556, por. A. Chmiel, Wawel II,
Teka Grona Konserwatorów Galicji Zachodniej V,
Kraków 1913, s. 415.

109 E. i M. Gutowscy, Collegium Minus, wstęp
na dokumentacja architektoniczna, maszynopis.

110 Znany z akwareli W. Gutowskiego, w zbiorach
A.P.Kr.

1.1 Znany mi tylko z rysunku J. Brodowskiego, w

zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.
112J. Muczkowski, Mieszkania i postępowa

nie uczniów krakowskich w wiekach dawniejszych,
Kraków 1842, s. 33; akwarela R. Hadziewicza w zbio
rach A.P.Kr.

113 Znany z rysunku J. Brodowskiego, w zbiorach
Muzeum Historycznego Miasta Krakowa.

11.1 K. Sroczyńska, Zygmunt Vogel, rysownik
gabinetowy Stanisława Augusta, Wrocław-Warszawa-
-Kraków 1969, s. 174 i 195, il. 211.

115 Data wg: A. Miłobędzki, Zarys historii

architektury polskiej, Warszawa 1963, s. 259.
116 Miłobędzki, Zamek i więzienie..., s. 295;

por. też S. Wojciechowski, Renesansowy za
mek lubelski, Ochrona Zabytków (dalej cyt. O.Z.) VII,
1954, s. 182.

117 Znana z akwareli w Albumach Stronczyńskiego
(w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie),
t. VI, tabl. 7.

118 A. Król, Kacper Fodyga, budowniczy chęciń
ski, BHS XIII, s. 107—114, Katalog Zabytków Sztuki
w Polsce III, z. 10. Pow. radomski, Warszawa 1961,
s. 47.

119 Szkice staromiejskie (praca zbiorowa), Warsza
wa1955,s.53i56.

120 A. Kubiak, Zabytkowa architektura żydow
ska w Polsce, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Histo
rycznego, nr 2—3 (6—-7), s. 161—162.

721 Kubiak, o.c., s. 149—150.
122 Katalog Zabytków Sztuki w Polsce III, z. 11.

Powiat sandomierski, Warszawa 1962, s. 38.
123 Podobnych attyk było pierwotnie znacznie wię

cej również w innych miejscowościach, zostały jednak
zniszczone. Poszukiwania utrudnia ubogi materiał iko
nograficzny.



51

bez wyróżnionego fryzu. O tym, że jest to

forma attykowa, decyduje funkcja parawanu

kryjącego dach pogrążony. Typ drugi to atty
ki z gładkim fryzem, ujętym w gzymsy. Przy
kładem takiego rozwiązania, wzbogaconego po
działami lizenowymi, jest pałac hetmana Tar
nowskiego. Większą grupę tworzą attyki o fry
zie arkadowym. Za przykłady mogą służyć
ratusz kazimierski czy kamienica przy ul. Ka
noniczej 2. Kompozycję tego typu attyk wzbo
gacały czasem kominy w formie wieżyczek,
umieszczone w narożnikach (dom Borka). For
mę najbogatszą, z dwustrefowym fryzem i grze
bieniem bardziej zbliżonym do rzędu postu
mentów niż blanków, reprezentuje ratusz w

Szydłowcu.
Datowanie wszystkich prawie zabytków at

tyki krenelażowej jest niepewne. Jeżeli chodzi

o budowle krakowskie, które przede wszystkim
należy brać pod uwagę jako analogie dla at
tyki pałacu Wielopolskich, jedynie lamus w

Branicach i Collegium Minus mają daty stwier
dzone archiwalnie, odnoszące się do pierwszych
lat XVII w. Wydaje się, że większość attyk
z fryzami arkadowymi można datować na prze
łom XVI i XVII w., jakkolwiek w niektórych
wypadkach sugeruje się datowanie wcześniej
sze (dom Borka, 1556?). Żadna z krakowskich

attyk o gładkim fryzie, stanowiących bliższe

analogie dla attyki pałacu Wielopolskich, nie

jest dokładnie datowana. Ich forma jest nie
wątpliwie bardziej archaiczna niż attyk z fry
zem arkadowym i nie można wykluczyć ich

powstania mniej więcej współcześnie z attyką
omawianego pałacu.

Trudno jest więc przedstawić współczesny
materiał porównawczy dla attyki pałacu Tar-

14. Wnętrze wielkiej sieni na parterze, wg Tomkowicza

nowskiego, pochodzący z terenu Małopolski.
W architekturze regionów i krajów sąsiednich
można jednak znaleźć wiele podobnych zabyt
ków, świadczących, że motyw attyki krenela
żowej nie był w połowie w. XVI niczym nie
spotykanym. Co więcej, szerszy rzut oka na

architekturę europejską pozwala stwierdzić, że

attyka krenelażowa była stosowana może nie
zbyt powszechnie, ale za to bardzo szeroko,
w różnych środowiskach artystycznych i róż
nych epokach.

Architektura Gdańska w. XV dostarczyła
kilka przykładów zastosowania attyki krene
lażowej, przeważnie na małą skalę, w przy
budówkach kościołów124125.

124 J. Zachwatowicz, Attyka na Pomorzu,
BHS II, 1933. Attyki krenelażowe mają np.: kruchta
kościoła Mariackiego, kaplica przy prezbiterium koś
cioła Św. Mikołaja i kościół Św. Jana. Podobne zwień
czenia występowały również w innych miastach Po
morza (ratusz w Malborku) i Warmii (kościół w Orne
cie). Por. Z. Swiechowski, Attyki gotyckie na

Warmii, BHS XII, 1950, s. 311.
125 M. Z 1 a t, Attyka renesansowa na Śląsku, BHS

XVII, 1955. We Wrocławiu zachowała się również

jedna późnogotycka attyka krenelażowa — zwieńcze
nie południowej kruchty kościoła Św. Elżbiety
(L. Burgermeister i G. Grundmann, Die

Kunstdenkmaler der Stadt Breslau, Breslau 1933, s. 91,
il. 39).

Na Śląsku ok. r. 1530 rozpowszechnił się
typ attyki wczesnorenesansowej, gdzie często
stosowano motyw tzw. jaskółczych ogonów, for
mę bardzo do krenelażu zbliżoną. Za przykłady
mogą tu służyć attyki zamku w Bolkowie czy
kościoła w Paczkowie.

Autor podstawowego opracowania dotyczą
cego attyki na Śląsku wyłącza wprawdzie mo
żliwość wpływu tego typu attyki na architek
turę polską, jednak formułując to zdanie miał
na myśli bardzo ozdobny typ attyki „polskiej”,
zupełnie różny od attyki pałacu Tarnow
skiego 123.

Niezwykle interesujących analogii dla at
tyki omawianego pałacu, bardzo zbliżonych za
równo w formie, jak i w prawdopodobnym cza
sie powstania, dostarcza architektura czeska.

Zachowane zabytki pozwalają śledzić tu po
wstanie tego typu zwieńczenia, blisko związa-

4»
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nego z późnogotyckim szczytem schodko
wym 12«.

Attyki krenelażowe bardzo zbliżone do

zwieńczenia pałacu Wielopolskich mają dwa

zabytki w Prachaticach: Stara Szkoła (przed
1557) i brama Pisecka (budowana od r. 1520,
freski na fasadzie z r. 1569).

Liczne dalsze podobne attyki zachowały się
w takich miejscowościach, jak Slavonice, Telć,
Znojmo czy Dacice. Większości tych attyk brak

fryzu jako wykształconego samodzielnego ele
mentu. Niektóre z nich są przekonywająco da
towane na połowę XVI w.

We Włoszech północnych zwieńczenia w for
mie jaskółczych ogonów były stosowane tak

często, że większość badaczy uważa ten region
nie tylko za ojczyznę tego motywu, ale attyki
w ogóle126127. Jaskółcze ogony spotyka się nie

tylko na północy Włoch, ale na całym obszarze

tego kraju 128.
126E. Samankova, Architektura Ceske Rene-

sance, Praha 1961, s. 56. Przykładami tych związków
mogą być dwie budowle: zbrojownia w Czeskich Bu-

dziejowicach (1531), gdzie uskokowy szczyt przecho
dził bezpośrednio w krenelaż, oraz szczyt domu Pod

Białym Koniem w Trzeboniu (1544), składający się
z zestawionych piramidalnie krótkich odcinków kre-
nelażu. Ustęp o attykach w Czechach i na Morawie

oparto głównie na pracy Samankovej; por. też,
A. Ba1sanek, Stity a motivy atikoue, Praha 1904,
Soupis pamatek historyckych a umeleckź/ch... (inwen
taryzacja zabytków, zeszyty odpowiadają powiatom),
oraz F. Petr i J. Kostka, Mestske pamatkove
Vreservace v Cechach a na Morave, Praha 1955.

127 Z1 a t, o.c., s. 65. Nie wymieniając licznych
powszechnie znanych przykładów można wspomnieć
o attyce Palazzo della Ragione w Padwie, którą
K. Estreicher uważa za pierwowzór attyk pol
skich (Recenzja pracy W. Husarskiego pt. Attyka pol
ska i jej wpływ na kraje sąsiednie, Dawna Sztuka I,
1938, s. 80).

128 Zwieńczenie w formie jaskółczych ogonów ma
ją np. grobowiec Cecylii Metelli przy Via Appia czy

pałac Lo Steripinto w Sciacca koło Agrigento.
jąć Przykładami takich zwieńczeń. mogą być np.

późnośredniowieczne budowle, jak Palazzo Vecchio
we Florencji czy Palazzo Buonsignori w Sienie. W

Rzymie okazałą attykę krenelażową o arkadowym
fryzie ma mały pałac Wenecki, zbudowany ok. poło
wyXVw.

130 Data wg Enciclopedia Uninersale dell’Arte.

Najnowszym opracowaniem architektury katedry w

Palermo jest A. Z o n c a, La cattedrale di Palermo,
Palermo 1952; w katedrze w Palermo zaznaczył się nie
wątpliwy wpływ architektury arabskiej, chętnie sto
sującej grzebieniowe zwieńczenia. Attyki mają rów
nież katedry w Monreale i Cefalu.

131A. Grisebach, Die alte deutsche Stadt,
Berlin 1930, s. 80—81.

Formy zbliżone do attyki krenelażowej by-

15. Jeden z portali w sieni na parterze. Rys. P. Chła
powski

ły również często stosowane w średniowiecznej
architekturze miast środkowowłoskich, takich

jak Florencja, Siena, Gubbio czy Todi, a nawet

Rzym 129.
We Włoszech południowych najokazalszą

budowlą attykową jest katedra w Palermo, w

swych głównych partiach pochodząca z lat

1306—1359 13°.

Na terenie Niemiec skupiskiem attyk krene-

lażowych jest Dolna Nadrenia. Krenelaż sto
sowano tam zwykle łącznie z dachami wysoki
mi. Attyki takie mają póżnogotyckie ratusze

w Akwizgranie, Kalkar, Rees, Wesel i in.131.

Okazałym przykładem gotyckiej attyki krene
lażowej jest zwieńczenie kolońskiego domu za
baw, tzw. Giirzenich, dzieła Jana von Beuren

z lat 1441—1447 132. Podobne attyki stosowano



53

również jako zwieńczenia kamienic, czego do
wodzi widok Kolonii z r. 1531 132133 oraz kamie
nica na kolońskim Rynku Siennym (Heumarkt),
pochodząca z r. 15 40 134.

132 G. D e h i o, Handbuch der deutschen Kunst-

denkmaler, t. IV, Berlin 1928, s. 289.
133 Grisebach, o.c., s. 81, il. na s. 78.

134 Jw., s. 81, il. 96; Dehio, o.c., s. 291 uważa fa
sadę tej kamienicy za najstarszy przykład architektu
ry renesansowej w Kolonii.

133 A. B o i n e t, Metz [w:] Congres Archeologiąue
de France LXXXIII, 1920, s. 87, 90.

136 Grisebach, o.c., s. 81, uważa budowle z at-

tykami krenelażowymi we Frankfurcie (np. tzw. Stei-

nernes Haus z r. 1464) za owoc wpływów kolońskich.

137 Jw., s. 71.

138 Np. kamienice przy placu Mariackim.
139 Grosse Burgerbauten aus vier Jahrhundert

deutscher Yergangenheit, Leipzig, b.d., il. VIII i IX;
Grisebach, o.c., s. 73; Zlat, o.c., s. 68.

110 Grisebach, o.c., s. 81; L. Reau, Cologne,
Paris 1908, s. 84—85.

141 E. H a r t i g, Flandrische Wohnhaus-Architek
tur, Berlin 1916; R. Gra ul, Alt Flandern, Miinchen

1918; L. Oumont-Wi1den, Amsterdam et Haar-

lem, Paris 1913.
112 F. Cali, Bruges, au berceau de la peinture

flamande, Paris 1963, s. 159.
113 G. W e b b, Architecture in Britain. The Mid-

dle Ages, Baltimore 1956, s. 151, il. 142 i 143.

>44 Jw., s. 164, il.T57.
145 E. W u s t e n, Die Architektur des Manierismus

in England, Leipzig 1951, s. 89—91.
140 Jw., s. 64, il. 58.

Terenem występowania attyk krenelażo-

wych jest również sąsiednia Lotaryngia, szcze
gólnie jej część niemiecka (Metz)13S.

Attyki krenelażowe spotyka się również we

Frankfurcie nad Menem 136 oraz w Monachium,
gdzie już od r. 1392 obowiązywał analogiczny
do krakowskiego przepis nakazujący budowę
murów ogniowych 137, a do dziś zachowało się
kilka przykładów omawianego typu attyki138139140.

Podobne zwieńczenia istniały również w w.

XVI w Górnej Austrii (Innsbruck, Wasserburg,
Salzburg), jak o tym świadczą dawne wido
ki 13».

Rozpowszechnienie się attyki krenelażowej
w Nadrenii tłumaczy się na ogół wpływem są
siedniej Flandrii 14°. Na terenie dzisiejszej Bel
gii i Holandii zwieńczenia krenelażowe spotyka
się często, szczególnie w reprezentacyjnych
budowlach miejskich, pochodzących przeważ
nie z XV i XVI w. Ograniczając się tylko do

najbardziej charakterystycznych przykładów,

można wymienić ratusz i sukiennice w Bruges,
ratusze w Brukseli, Louvain i Haarlemie czy
sukiennice w Yppem141. Regułą było łączenie
attyk, nieraz bardzo ozdobnych, z dachami

wysokimi. W Bruges attyki krenelażowe zacho
wały się również na kamienicach142.

W średniowiecznej architekturze angielskiej
zwieńczenia w formie krenelażu stosowano po
wszechnie. Przykładem użycia różnych typów
krenelażu może być fasada katedry w Exeter

(1346—1375) 143. Wobec ogromnej ilości podob
nych zabytków trudno dążyć do wyczerpania
materiału.

Rozwiązania najbardziej zbliżone do attyki
pałacu Tarnowskiego pochodzą z końca XV

i 1. ćwierci XVI w., jak budynek bramy klasz
toru w St. Osyth z ostatniej ćwierci XV w.144,
zamek Thornbury (ukończony prawdopodobnie
w r. 1521) 145 czy pałac w Sutton Place

(15 2 3) 146. Budowle te mają w pełni wykształ
cone attyki z gładkimi fryzami. W St. Osyth
fryz ma płaskie podziały lizenowe, podobnie
jak attyka pałacu Wielopolskich.

Przegląd zabytków attyki krenelażowej w

architekturze europejskiej, daleki na pewno od

wyczerpania całości materiałów, świadczy, że

motyw ten stosowano w różnych środowiskach

i we wszystkich rodzajach budowli. Wszędzie
tam, gdzie istniała konieczność lub zamiłowanie

do horyzontalnego zamknięcia sylwety budowli,
attyka była jednym z niewielu możliwych roz
wiązań. W odróżnieniu od zabytków polskich,
attyki stosowano często łącznie z wysokimi da-
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chami. Zdecydowanie przeważał najprostszy
typ attyki, bez wyróżnionego fryzu.

Krenelaż jest najprostszą formą zwieńcze
nia attyki, a licznych jego wzorów dostarczała

ponadto średniowieczna architektura obronna.

Przekształcony z elementu funkcjonalnego w

motyw dekoracyjny, bywał traktowany bardzo

ozdobnie147. Odmianą krenelażu, często stoso
waną jako zwieńczenie attykowe, są jaskółcze
ogony, spotykane najczęściej we Włoszech pół'
nocnych.

147 Por. Grisebach, o.c., s. 81.
148 J. Szabłowski, Ze studiów nad związkami

artystycznymi polsko-czeskimi w epoce renesansu i re
nesansem zachodniosłowiańskim, Prace Komisji Histo
rii Sztuki (dalej cyt. PKHS) IX, Kraków 1948, s. 57.

148 Por. niżej, rozdział o przebudowie w w. XVII.
160 Husarski, o.c., s. 21.
151 Por. Miłobędzki, Zarys historii architek

tury..., s. 105.
152 Pierwotna kamieniarka pałacu została w bar

dzo znacznej mierze wymieniona w w. XIX. Elewacja
wschodnia otrzymała cały nowy komplet obramień

okiennych. Trzymano się jednak na ogół starych wzo
rów, na co wskazuje porównanie nowych obramień,
z zachowanymi częściowo w pierwotnej formie okna
mi parteru (w elewacji zachodniej) oraz dawnymi wi
dokami pałacu.

153 K. Estreicher, Collegium Maius, dzieje
gmachu, Kraków 1968, s. 92—93.

154 Jw.

O rozróżnieniu attyki krenelażowej od blan
ków obronnych (w wypadku braku fryzu) de
cyduje funkcja tego elementu: attyka kryje
dach pogrążony lub uzupełnia kompozycję da
chu wysokiego.

Attyka krenelażowa nie jest bezpośrednio
związana z żadną epoką stylową, ale najwięcej
jej zabytków pochodzi z w. XV i XVI. Trudno

przyjąć wzajemne powiązanie i wpływy wszy
stkich środowisk, gdzie spotyka się attyki kre-
nelażowe. Należy więc uznać ten motyw za

zjawisko ogólnoeuropejskie, pojawiające się w

podobnej formie wszędzie tam, gdzie zaistniały
odpowiednie ku temu warunki.

Krenelażowa attyka pałacu Tarnowskiego
nie jest zjawiskiem wyjątkowym na tle archi
tektury europejskiej XVI w. W wielu krajach
stosowano w tym czasie motywy podobne. Naj
bliższe analogie — attyki z Prachatic — po
wstały w Czechach, a więc w środowisku, któ
rego związki z architekturą polską były dość

bliskie, a attyka była jednym z najbardziej
charakterystycznych wspólnych motywów 148.

Podobne zwieńczenia (jaskółcze ogony) wy
stępowały współcześnie na sąsiednim Śląsku;
z terenu Pomorza znane są późnogotyckie przy
kłady attyk krenelażowych.

Brak tego typu attyk na terenie Małopolski,
a szczególnie Krakowa, jest prawdopodobnie
spowodowany zniszczeniem zabytków. Pośred
nio potwierdzają to wspomniane wyżej prze
kazy ikonograficzne.

Izolacja attyki omawianego pałacu jest więc
tylko pozorna i umożliwia włączenie jej do

pierwszej fazy budowy, datowanej na około

połowę XVI w. Można wprawdzie sugerować,
że attyka powstała w czasie przebudowy w w.

XVII, jest to jednak mało prawdopodobne.
Charakter stylistyczny tej przebudowy, zwią
zanej z kierunkiem trevanowskim149*151152153154, nie

zgadza się z podobnym motywem. Attyka pa

łacu Wielopolskich różni się zdecydowanie od

typowych polskich attyk renesansowych, któ
rych klasycznym i jednym z najwcześniejszych
przykładów jest zwieńczenie krakowskich Su
kiennic z r. 1557 13°. Attyka Sukiennic ma for
my w pełni renesansowe, natomiast attyka
omawianego pałacu jest znacznie prostsza
i bardziej archaiczna. Stanowi to dodatkowy
argument na rzecz wczesnego jej datowania,
gdyż trudno przyjąć zastosowanie w wybitnej
bez wątpienia budowli tak skromnego zwień
czenia, gdyby istniał już wspaniały wzór Su
kiennic. Attyka omawianego pałacu stanowi

więc pośrednie ogniwo rozwojowe tego typu
zwieńczeń, wcześniejsze od typowych renesan
sowych attyk „polskich”. Proste attyki krene-

lażowe, około połowy XVI w. zapewne dość

liczne, zostały wkrótce zastąpione przez bar
dziej nowoczesne i bardziej ozdobne attyki
o formach renesansowych131. Na przełomie
XVI i XVII w. zwieńczenia w formie blanków

stosowano już tylko w skromnych budowlach.

Pozostałe elementy architektury pałacu
Wielopolskich (kamieniarka, sklepienia) są pro
ste i skromne. Wobec istnienia licznych analogii
w architekturze krakowskiej, pozwalają jednak
na ściślejsze łączenie pałacu ze środowiskiem

miejscowym oraz pomagają w datowaniu 132.

Duże, trójdzielne okna występują w wielu

małopolskich budowlach, od przełomu XV

i XVI w. Późnogotyckie laskowania mają obra
mienia okien auli Collegium Maius z lat 1507—

1509, związane z budowniczym Markiem133. Po
dobne okna występują w oficynie domu przy
ul. Floriańskiej 5134 oraz w kamienicy Bone-
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rowskiej (częściowo zrekonstruowane)133. Naj
bogatszy ich komplet posiada zamek na Wa
welu, gdzie można śledzić rozwój tego typu
obramień, od wyraźnie jeszcze późnogotyckich,
poprzez renesansowe, aż do pochodzących z po
czątku XVII w. obramień uszatych153**156***. We

wszystkich wypadkach zachowano ten sam

schemat, zmieniając, zgodnie z duchem czasu,

opracowanie kamieniarskich szczegółów. Okna

tego samego typu, zbliżone do najstarszych wa
welskich, znajdują się na zamkach w Piotrko
wie i Mokrsku Górnym 137.

153 J. S. J a m r o z, Attyka Bonerów w Krakowie,
Rynek Główny 9, O.Z. IX, 1956, s. 34; okna kamienicy
Bonerowskiej odkryto w czasie restauracji w 1934 r.

136 Katalog zabytków sztuki w Polsce IV, cz. I.

Wawel, red. J. Szabłowskiego, Waszawa 1965, s. 51—52,
il. 71, 72, 75, 76.

137 Miłobędzki, Zamek w Mokrsku..., s. 35,
il. 10, 11, 12.

138A. Fischinger, Santi Gucci, architekt
i rzeźbiarz królewski, Kraków 1969, s. 18—24, 28—34,
il. 14, 33, 34.

139 J. S. J a m r o z, Gotycka kamienica krakow
ska, O. Z. VIII, 1955, s. 234, il. 209.

160J.Pagaczewski, JanMichałowiczzUrzę
dowa, Rocznik Krakowski, t. XXVIII, 1937, s. 6 i 26—

—27; S. Gumiński, Dom przy ul. Kanoniczej 18,
wstępna dokumentacja naukowa, maszynopis. Rene
sansowa przebudowa tej kamienicy została przepro
wadzona w dwóch fazach. Obramienia okienne należy
włączyć do wcześniejszej (przed 1560, wykonano ją na

zlecenie biskupa Andrzeja Czarnkowskiego), skoro

portal o analogicznych formach został kilka lat póź
niej (ok. 1563) przerobiony przez Michałowicza. Wobec

ogromnej ilości podobnych zabytków kamieniarki, w

w większości rozproszonych, często użytych wtórnie,
wybrano kilka przykładów, gdzie kamieniarka jest
organiczną częścią renesansowych, stosunkowo dokład
nie datowanych budowli.

161 Budynek ten był uważany przez Tomko wi
eża (Gabriel Słoński i klasztor św. Józefa, PKHS

IV, 1930, s. XXXVII—XXXVIII; tegoż autora: Dwa

żeńskie klasztory w Krakowie, niegdyś rezydencje
świeckie [w:] Księga pamiątkowa ku czci Oswalda

Balzera, t. II, Lwów 1925, s. 610—618) za dawny dwór

Tęczyńskich, dzieło Gabriela Słońskiego z lat 1556—
1558. Późniejsze badania O. R. Gustawa (Klasztor
i kościół SS Bernardynek w Krakowie, Biblioteka Kra
kowska, t. 105, 1947, s. 135) wyłączyły tę możliwość
Datowanie nie zostało jednak w zasadniczy sposób
zmienione.

162 S. Komornicki, Dwory murowane w Mało-

polsce z czasów odrodzenia, PKHS V, 1934, s. 89—90.
163 Jw., s. 94.

Mniejsze okna dwudzielne są przykładami
najprostszego właściwie rozwiązania obramień.

Podobne stosowane były powszechnie w w.

XVI (najpóźniejsze przykłady to niektóre dzie
ła Santi Gucciego, jak kamienica przy ul. Ka
noniczej 21 czy pałac w Książu)138, i trudno

zestawić je z jakimiś konkretnymi zabytkami.
Półokrągłe, stażowane portale, znajdujące

się w piwnicach mają formy stosowane po
wszechnie, od późnego gotyku139 aż do w.

XVIII.

Opracowanie kamieniarskie obramień okien
nych i portali odznacza się wielką prostotą
i suchością formy. Profile są płytkie i płaskie.
Brak jakichkolwiek elementów późnogotyckich,
nie występują również żadne motywy dekoracji
renesansowej oprócz rozet. Wspomniana su
chość i prostota, będące w pewnym sensie ka
tegoriami stylistycznymi, pozwalają jednak łą
czyć kamieniarkę pałacu Tarnowskiego z in
nymi zabytkami, gdzie występują podobne ten
dencje.

Większe zespoły podobnej kamieniarki za
chowały się w takich budowlach, jak kamienica

przy ul. Kanoniczej 18 (przebudowa renesan
sowa przed 1560) 16(l, dawny dwór Lanckoroń-
skich (prawdopodobnie z połowy XVI w.)161
czy dwór w Jakubowicach (ok. połowy XVI

w.)162 i Graboszycach (ok. 15 7 5) 163.
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Sklepienie kolebkowe z lunetami, ozdobio
ne charakterystycznymi kokardkami, spotyka
się często, głównie w sieniach kamienic kra
kowskich. Z datowanych przykładów można

wymienić wspomnianą już kamienicę przy ul.

Kanoniczej 18, oraz sklepienie Sukiennic; zbu
dowane w r. 1557 przez mistrza Pankracego
(Pongratius) 164.

164S. Świszczowski, Sukiennice na rynku
krakowskim w epoce gotyku i renesansu, BHS X, 1948,
s. 298.

165 Dobrowolski, Zamek na Wawelu...
160 Miłobędzki, Zamek w Mokrsku...; J. Sza

błowski, Architektura renesansowa i manierystycz-
na [w:] Historia Sztuki Polskiej, t. II, Kraków 1962,
s. 36—42.

167 Określenie to sformułował A. H a h r (Ost-
europeiska stildrag i nordisk renassansarkitektur,
Uppsala 1915), a w polskiej literaturze rozwinął
J. Szabłowski (Ze studiów nad stosunkami arty
stycznymi polsko-czeskimi...)-, z nowszej literatury zob.
również: tegoż autora, Architektura renesansowa

i manierystyczna..., s. 103—104; J. Kębłowski,
Wendel Roskopf — z zagadnień związków renesansu

czeskiego i śląskiego (streszczenie), BHS XVIII, 1956,
s. 451—453; G. Fehr, Benedikt Ried, Munchen 1962.

168 O mecenacie Jana Tarnowskiego wypowiadali
się marginesowo: Komornicki, Kultura artystycz
na w Polsce czasów odrodzenia [w:] Kultura Staro
polska, Kraków 1932, s. 31—33; J. E. Dutkiewicz,
Grobowce rodziny Tarnowskich w kościele katedral
nym w Tarnowie, Tarnów 1932, s. 2, wysoko ocenia
jąc jego smak i znajomość spraw artystycznych.

169 Przykładem takiego niewątpliwie bardzo czyn-

Dane historyczne z życia hetmana Tarnow
skiego wyznaczają prawdopodobny czas po
wstania jego krakowskiego pałacu na lata

1535—1560. Analiza stylistyczna wykazuje
związki tej budowli z zabytkami pochodzący
mi z 1. połowy XVI w., jeżeli chodzi o plan
i układ przestrzenny. Najbliższe analogie dla

pozostałych elementów architektury pałacu
(sklepienia, kamieniarka) spotyka się w budo
wlach powstałych w szóstym dziesięcioleciu
XVI w. Dla attyki pałacu brak współczesnego
materiału porównawczego w architekturze pol
skiej, a najbliższe jej zabytki czeskie pochodzą
z lat około 1550. Budowę pałacu należy osta
tecznie datować na połowę XVI stulecia.

Architektura omawianego pałacu wykazuje
związki z najwybitniejszymi zabytkami mało
polskimi 1. połowy XVI w. Decydujący wpływ
na ukształtowanie pałacu wywarł przykład
zamku na Wawelu. Charakter stylowy archi
tektury zamku królewskiego był wynikiem
kompromisu pomiędzy napływową sztuką wło
ską oraz miejscowymi tradycjami póżnogoty-
ckimi165, przy czym pierwiastek włoski wziął
zdecydowanie górę. Natomiast związane z zam
kiem wawelskim budowle powstające w 1. po
łowie stulecia przejmowały przede wszystkim
te elementy jego architektury, które były zgod
ne z miejscową tradycją 166167. Tak też było z pa
łacem Tarnowskiego, który powstał jako dzieło
o charakterze niewątpliwie nowożytnym, cho
ciaż dalekim w swoim zasadniczym wyrazie od
sztuki przyniesionej do Krakowa na początku
XVI w. przez Włochów w służbie królewskiej.

W zabytkach powstałych w 1. ćwierci XVI

w. wiązanych z mistrzem Benedyktem elemen
ty późnogotyckie były jeszcze bardzo wyraźne.
Nie brak ich zresztą również w zamku wa
welskim. Późniejszy o ćwierćwiecze pałac Wie
lopolskich nie wykazuje już pozostałości go
tyckich, przy zachowaniu tradycyjnego wyra
zu architektury. Charakter architektury oma
wianego pałacu odpowiada cechom tzw. rene
sansu środkowoeuropejskiego 187, kierunku ar

chitektonicznego rozwijającego się na ziemiach

zachodniej Słowiańszczyzny, głównie Polski
i Czech, z włączeniem krajów sąsiednich, jak
Śląsk i Węgry, częściowo Austria i Szwecja.
Obok niektórych rezydencji, takich jak zamki

w Piotrkowie czy Mokrsku Górnym, stanowi

przykład wybitnej budowli, gdzie miejscowa
tradycja gotycka została połączona w harmo
nijną całość z elementami architektury rene
sansowej.

O ile przynależność pałacu Wielopolskich do

kręgu sztuki renesansu środkowoeuropejskiego
wydaje się niewątpliwa, pomimo całej płyn
ności tego pojęcia, o tyle związanie go z na
zwiskiem architekta będzie możliwe tylko w

wypadku odnalezienia nowych przekazów ar
chiwalnych. Słaba znajomość naszej architek
tury XVI w., szczególnie jeżeli chodzi o zagad
nienia autorstwa, uniemożliwia podjęcie takiej
próby na podstawie analizy porównawczej.

Nikły udział pierwiastków włoskich w archi
tekturze omawianego pałacu pozwala snuć

przypuszczenia, że jego twórcą był artysta
miejscowy.

Architekt, któremu tak znakomity mecenas,

jak Jan Tarnowski168, powierzył budowę swej
stołecznej rezydencji, musiał być wybitną indy
widualnością, jego nazwisko jest prawdopodob
nie znane w dotychczasowej literaturze 169, jed-
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18. Dom przy kościele Wszystkich Świętych.
Rys. Józef Brodowski

nak w odniesieniu do omawianego pałacu musi,
przynajmniej na razie, pozostać postacią ano
nimową.

2. PRZEBUDOWA W W. XVII.

Wiadomość o złym stanie pałacu pochodzą
ca z r. 162 0 ****170 wyznacza terminus post quem
dla XVII-wiecznej przebudowy omawianego pa
łacu. Przebudowa ta, jakkolwiek była prze
róbką gotowej już budowli, wywarła tak cha
rakterystyczne piętno na jej architekturze, że

cały pałac datowano dotąd na w. XVII.

nego architekta, o którym zachowało się sporo wiado
mości archiwalnych, nie dających jednak podstaw do

łączenia z nim jakichkolwiek zachowanych budowli,
może być Gabriel Słoński.

170 Por. przyp. 13.
171 Zleceniodawcą przebudowy był prawdopodob

nie Tomasz Zamoyski. Malowidła na stropie mogły się
odnosić do jednego z wielu poselstw jego ojca, Jana

Zamoyskiego.
172 A. Bochnak, Kościół SS Piotra i Pawła

i jego rzymski pierwowzór, oraz architekt królewski

Jan Trevano, PKHS IX, 1948, s. 115—117.
173 Wazony te obecnie nie istnieją. Nad tablicą z

napisem znajdował się do połowy XIX w. kartusz
z herbem Wielopolskich, Starykoń.

Wyraźne cechy stylowe 1. połowy XVII w.

noszą: wielka sień ze stiukową dekoracją skle

pienia, tunelowa klatka schodowa oraz dwa

portale (zachodni, od strony dziedzińca, i znaj
dujący się w pomieszczeniu obok klatki scho
dowej). Prawdopodobnie przeprowadzono wó
wczas również zmiany we wnętrzu pałacu, wy
dzielając częściowo drugi trakt. Z tym etapem
budowy należy łączyć również publikowany
przez Tomkowicza malowany strop w salonie
I piętra 171.

Portal zachodni, pomimo niewłaściwej re
stauracji i przekucia w w. XIX, zdradza wy
raźne podobieństwo do dzieł Giovanniego Tre-

vana, a szczególnie do bramek w murze ota
czającym katedrę krakowską, pochodzących
z lat 1617—1619 172. Portal jest uproszczeniem
trevanowskich bramek. W obydwu wypadkach
kolumny umieszczono na tle pilastrów, podob
nie zaprojektowano przyczółki (występuje tu

różnica w części środkowej przyczółka, którą
w bramkach wawelskich cofnięto ku tyłowi,
w portalu pozostawiono puste miejsce, miesz
czące tablicę z napisem), wieńcząc je wazonami

na postumentach173. W obydwu wypadkach
zastosowano uszate obramienia. Kapitele ko
lumn i pilastrów są niemal identyczne, złożo
ne z prostych, gładkich liści.

Portal w pomieszczeniu obok sieni jest bar
dzo zbliżony do jednego z portali I piętra zam
ku wawelskiego, datowanego na początek
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XVII w.174, oraz do portalu w sieni kamienicy
przy ul. Sławkowskiej 4 (1640) 173. Podobne

portale spotyka się zresztą 'dość często (m. in.

na zamku w Wiśniczu i w pałacu biskupim
w Kielcach).

Rozpowszechnienie się w architekturze pol
skiej rzymskiego typu tunelowej klatki scho-

Obszerna sklepiona sień jest jednym z naj
bardziej charakterystycznych motywów kra
kowskiego budownictwa miejskiego. W wąskich
kamienicach trzy- lub czteroosiowych zajmuje
połowę, lub nawet więcej frontowej części par
teru, w głębi budynku tworząc wąski prze-
chód 186. W szerokofrontowym pałacu sień speł-

19. Tzw. dom Borka na Wawelu

dowej również wiąże się z osobą Trevana.

Klatkę schodową, o biegu schodów przerywa
nym w połowie piętra podestem o niskich, sze
rokich, nieco nachylonych stopniach, zastoso
wał po raz pierwszy przed połową XVI w.

Antonio da Sangallo młodszy w rzymskim pa
łacu Farnese176. Nowy typ klatki schodowej,
odpowiadający ówczesnemu zamiłowaniu do

przepychu i reprezentacji, rozpowszechnił się
wkrótce w całej Europie. W Polsce został wpro
wadzony po raz pierwszy przez Trevana na

zamku wawelskim, w latach 1599—1602 177.

Podobne rozwiązania zastosowano w pałacu
Ujazdowskim (1608—1619) 178, na zamku w

Wiśniczu (16 1 5—1621) 179, w pałacu biskupim
w Kielcach (1637—1640) 18°, Kruszynie (1630) 181

i Podzamczu Piękoszowskim (1645—1650) 182

oraz w krakowskich pałacach Pod Krzyszto-
fory (prawdopodobnie 1630—1642) 183 i bisku
pim (1643) 184. W wymienionych budowlach

schody były -na ogół dwubiegowe, z jednym
podestem w połowie piętra. Skomplikowany
układ schodów w pałacu Wielopolskich 185 zda-

je się świadczyć o trudnościach, jakie miał

architekt z wkomponowaniem ich w istniejący
już gmach.

174 Katalog zabytków sztuki w Polsce IV, cz. I.

Wawel, o.c., s. 55, il. 94.
175 A. Chmiel, Domy krakowskie, ul. Sławkow

ska; cz. II, Biblioteka Krakowska, t. 75, 1932,
s. 9—10.

176 Bochnak, o.c., s. 122.
177 Jw., O. Solarz, Nieznane źródło do historii

przebudowy pałacu wawelskiego za panowania Zyg
munta III Wazy, Studia do dziejów Wawelu II, Kra
ków 1960, s. 455—461.

178 A. Lu t os t ań ska, Rezydencja Wazów w

Ujazdowie pod Warszawą, Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki VIII, 1962, s. 32.

179 Majewski, o.c., s. 14 i 38.
189 N. M i k s, Architektura pałacu biskupiego

w Kielcach, BHS XIV, 1952, s. 155.
181 Jw., s. 165 i 167.
188 Jw.

183 F. Klei n, Pałac pod Krzysztofory, Kraków

1914, s. 3—4.

184S.Tomkowicz, PałacBiskupiwKrakowie,
Bibl. Krak., t. 78, 1933, s. 9. M. Rożek, Architektura
i wyposażenie wnętrz pałacu biskupiego w Krakowie,
praca magisterska, maszynopis.

185 Z sieni wchodziło się po kilku stopniach na

pierwszy podest. Do I p. były jeszcze dwa pośrednie
podesty; schody skręcały w lewo, a następnie dwu
krotnie w prawo. Od I p. bieg schodów odwra
cał się.

186 Jasieński, o.c., s. 25 i n.
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nia nieco inną rolę, zarówno kompozycyjną,
jak i funkcjonalną, nie służąc do komunikacji
w głąb. Zajmuje całą środkową część parteru,
nie jest jednak umieszczona na osi budowli.

Skomplikowane sklepienie, z parą dużych lu
net na osi podłużnej pałacu i dwoma parami
mniejszych, umieszczonych prostopadle, wzmo
cnione jest szerokim gurtem, wspartym na

przyściennych filarach. Dekorację sklepienia
stanowi siatka płaskich nieprofilowanych listew

stiukowych, tworzących figury geometryczne,
dostosowane do kształtów pól sklepiennych.
Tego samego typu motywy występują na krzy
żowym sklepieniu sąsiedniego pomieszczenia.
Najbliższe analogie tych dekoracji sklepiennych

dalsze, gdzie zbliżone motywy nie tworzą je
dnolitej siatki pokrywającej całe sklepienie, to

dekoracje w sieni Prałatówki kościoła Mariac
kiego (1618) 190 i nawach bocznych kościoła Św.
Marka (ok. 1618)191.

Pod względem stylistycznym przebudowa
XVII-wieczna jest bardzo charakterystyczna
dla ówczesnej architektury krakowskiej. Łączy
elementy rzymskiego manieryzmu, przejęte po
przez krakowskie dzieła Trevana, z motywami
miejscowymi, i to w najprostszej redakcji (de
koracja stiukowa).

Trudno wysunąć jakiekolwiek przypuszcze
nia co do autorstwa. Bliskie związki ze sztuką
Trevana świadczą jednak, że architekt proje-

20. Ulica Franciszkańska, widok od wschodu, w głębi widoczny pałac Koniecpolskich.
Mai. W. Gutowski w r. 1800

to stiuki w sieniach kamienic przy ul. Sławkow
skiej 4 (1640) 187> Rynku Głównym 22, klaszto
ru Dominikanek na Gródku (16 34) 188 oraz w

jednej z sal dworu w Jakubowicach189190191. Nieco

187 Chmiel, Domy krakowskie, ul. Sławkow
ska..., s. 9—10.

188 Swiszczowski, Gródek..., s. 29.
180 Komornicki, Dwory murowane..., s. 89—90.
190S. Tomkowicz, Prałatówka parafii NP

Marii w Krakowie, Rocznik Krakowski, t. I, 1889, s.

55—56.
191 J. Szabłowski, Kościół św. Marka w Kra

kowie, Rocznik Krakowski, t. XXII: 1929, s. 92.

ktujący przebudowę pałacu musiał dobrze znać

dzieła królewskiego architekta, a być może —

był nawet jego współpracownikiem.
Materiał porównawczy nie daje również ści

słej odpowiedzi co do daty przebudowy. Na
leży przyjąć ogólnie drugie dwudziestolecie

XVII w., czasy, kiedy właścicielem pałacu był
Tomasz Zamoyski. Nie można jednak wyklu
czyć możliwości dokonania przebudowy już za

czasów Jana Wielopolskiego, co mogłoby się
łączyć ze zniszczeniami w czasie najazdu
szwedzkiego. Przeciwko tak późnej dacie (ok.
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21. Karola Kremera projekt przebudowy pałacu Wielopolskich w r. 1846

1655—1660) świadczą jednak formy portali
i dekoracji stiukowej, znajdujące najbliższe
analogie w dziełach powstałych mniej więcej
w latach 1615—1640.

3. NOWSZE PRZEBUDOWY

Stan nadany pałacowi przez przebudowę w

1. połowie XVII w. przetrwał bez większych
zmian do czasu wielkiego pożaru w r. 1850 192.
Pożar ten rozpoczął serię kolejnych zniszczeń
i przebudów, które doprowadziły pałac do dzi
siejszego, daleko odbiegającego od pierwotnego,
wyglądu.

192 W architekturze pałacu, jak również na daw
nych widokach brak jakichkolwiek elementów pocho
dzących z II połowy XVII i z XVIII w.

193 A.O.M., teka 375, liczne listy zarządcy pałacu,
Franciszka Hałatkiewicza, pochodzące z lat 1841/1842,
donoszące Aleksandrowi Wielopolskiemu o postępach
robót. O pracach tych wiedział Tomkowicz (Pa
łac Wielopolskich..., s. 13).

194 A.O.M., teka 376, pismo Aleksandra Wielopol
skiego do Wydziału Spraw Wewnętrznych z 28 III 1845

wspomina o Kremerze jako projektancie przebudowy.
Odtąd Kremer występuje często w korespondencji na

temat pałacu. Zapłata wyniosła 1200 złp. (pismo Wielo
polskiego z 29 III 1845, A.O.M., teka 376).

193 A.O.M., teka 376, lista wskazań Wielopolskiego
dla architekta.

190 Jw., A.P.Kr., teka B.M. 6, Dz. I, nr 145, pismo
Wydziału Spraw Wewnętrznych, z dnia 13 II 1846, ze
zwalające na podjęcie robót.

197 Zezwolenie na urządzenie ogródka Wielopolski
otrzymał już w r. 1844 (A.O.M., teka 376, pismo Senatu
z 13 XI 1844).

Pierwsza przebudowa w XIX w. planowana
była jeszcze przed pożarem. Po kupnie pałacu
przystąpił Aleksander Wielopolski do prowizo
rycznego remontu i urządzenia wnętrz 193. Jed
nocześnie rozpoczęto przygotowania do przebu
dowy, której projekt powierzono Kremerowi194.
Architekt musiał jednak trzymać się wskazań

margrabiego, zarówno co do strony praktycz
nej, jak i stylistycznej 19S. Przebudowa miała

obejmować następujące prace 196: dostosowanie

architektury skrzydła północnego do całości pa
łacu, budowę wieży przy narożniku północno-
-wschodnim, budowę galerii i balkonu od stro

ny wschodniej. Ponadto część placu Wszystkich
Świętych miała zostać ogrodzona i stanowić

ogródek pałacowy197. Wobec rezygnacji mar
grabiego z przeprowadzenia przebudowy żadne

poważniejsze prace nie zostały wykonane.
Nie zachowały się plany przebudowy Kre

mera, jednak z pewną dozą prawdopodobień
stwa można odtworzyć wygląd narożnej wie-
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ży 193****198. Była prawdopodobnie ośmioboczna, zwień
czona krenelażem i wysokim stożkowatym heł
mem. Przebudowa Kremera była zapewne zbli
żona pod względem stylistycznym do częścio
wo wykonanej przebudowy pałacu margrabiego
w Książu Wielkim. Kremer był jednym z wy
konawców prac w Książu, prowadzonych we
dług planów berlińskiego architekta Stiihle-

ra 199200*. Na formę planowanej przebudowy pałacu
krakowskiego oddziałał prawdopodobnie rów
nież wcześniejszy nieco projekt neogotyckiej
przebudowy Wawelu Franciszka Marii Lancie-

go 299.

193 Na jednym z późniejszych planów (w A.P.Kr.,
teka B.M. 6 Dz. I, nr 145) zachował się nieudolny ry
sunek i plan tej wieży. Już w czasie druku niniejszej
pracy, w Archiwum Głównym Akt Dawnych w War
szawie odnaleziony został rysunek Kremera potwier
dzający powyższe przypuszczenia. Serdecznie dziękuję
mgr. Z. Lorentowiczowi, który dokonał odkrycia, oraz

doc. dr. J. Lepiarczykowi, który przekazał mi foto
grafię rysunku.

199 E. Madejski, Pałac Myszkowskich w Książu
Wielkim, O.Z. III, 1950, s. 46.

290 por a. Bartczaków a, Franciszek Maria

Lanci, Warszawa 1954, s. 19—20, il. 10, 11.
201 Por. przyp. 48.
202 Projekt tej przybudówki znajduje się w A.P.Kr.,

teka B.M. 6, Dz. I, nr 145.
203 A.P.Kr., oddz. na Wawelu, teka dot. pałacu

Wielopolskich, zespół planów nr la (4 arkusze).
204 Jw., rezultaty tego etapu prac obrazuje plan

nr2,zr.1868.
205 Protokół posiedzenia komisji artystycznej z 13

V 1867, A.P.Kr., teka B.M. 6, Dz. I, nr 145.
200 Wiadomość od prof. dr. Adama Bochnaka

i prof. dr. Karola Estreichera.

207 Zachował się kwit wypłaty (A.P.Kr., teka B.M.

6, Dz. I, nr 145) za wykonanie figur rzeźbiarzowi Stehli-
kowi (brak imienia, było kilku kamieniarzy i rzeźbia
rzy tego nazwiska), z 5 X 1877. Figury noszą jednak
sygnaturę <K nie odpowiadającą jego inicjałom. Po
nadto w A.W.B., teka Dz. I, nr 145, zachowało się
kilka innych projektów zwieńczenia portalu, wykona
nych przez A. Nowickiego.

208 A.P.Kr., teka B.M. 6, Dz. I, nr 145, rachunek
z 12 VI 1866. Portal północny jest przeróbką starszego,
pochodzącego z XVII w., znanego ze starych widoków.

209 Jak przyp. 205.
210 Por. W. Łuszczkiewicz, Zabytki sztuk

pięknych Krakowa, Kraków 1872, s. 94.

Spalony w r. 1850 pałac wymagał grun
townego remontu. Nowy właściciel, Wojciech
Kowalski, przystąpił do prac w r. 1856 291. Prze
prowadzono wówczas następujące zmiany: upo
rządkowano elewację wschodnią, na każdym
piętrze znajdowało się odtąd po siedem okien,

wybito okna i wejście na parterze tej elewacji,
wreszcie w r. 1858 dobudowano oszkloną we
randę na pomieszczenie traktierni 202. Przepro
wadzono również zmiany we wnętrzach. Pro
jekt przewidywał ponadto dodanie elewacji
wschodniej rustykowanego cokołu, a attyka
miała być wzbogacona lunetowym gzymsem.

Przebudowa pałacu na Magistrat była dzie
łem Pawła Barańskiego. Pierwotna jej wersja,
z r. 18 6 5 293, przewidywała zabudowę całej nie
regularnej parceli. Pośrodku miał powstać pro
stokątny dziedziniec. Skrzydło południowe (któ
re miano zbudować od nowa) miało otrzymać
trzy piętra krużganków arkadowych, przy na
rożniku północno-wschodnim planowano wieżę,
według dawnego pomysłu Kremera. Pomimo
tak szeroko zakrojonych planów ograniczono
się do przebudowy i adaptacji istniejącego
gmachu 204*. Wyrównano poziomy pięter właś
ciwego pałacu i skrzydła północnego, dodając
attykę nad tym ostatnim, oraz jeden trakt izb
od strony południowej. Zmieniony został układ

wnętrz pałacowych, zgodnie z nowymi potrze
bami. Na II p. powstała okazała sala radna, z bo
gatym stropem kasetonowym i meblami pro
jektu Filipa Pokutyńskiego 203. Główne wejście
od strony wschodniej ozdobiono portalem, któ
ry zaprojektował, według tradycji, Władysław
Łuszczkiewicz 206. Portalowe figury Labor i Di-

gnitas są prawdopodobnie dziełem rzeźbiarza

Stehlika, z r. 1877 207. Portale w skrzydle pół
nocnym wykonał kamieniarz Feiwel Hoch-

stim 208. Przekuto również i wymieniono część
kamieniarki, doprowadzając układ otworów do

stanu dzisiejszego.
Przebudowa Barańskiego była koniecznością

ze względów użytkowych, jest jednak cieka
wym dokumentem do dziejów konserwator
stwa. Z zabytkową budowlą postąpiono oględ
nie, nie niszcząc jej stylowego charakteru.

Wprowadzone zmiany starano się utrzymać
w stylu epoki, o ile na to pozwalał ówczesny
stan wiedzy. Nad pracami czuwała komisja
artystyczna, w skład której wchodzili m. in.:

Władysław Łuszczkiewicz, Filip Pokutyński,
Teofil Żebrawski i Feliks Księżarski 209210, awięc
czołowe postacie ówczesnego krakowskiego śro
dowiska architektoniczno-artystycznego. Re
stauracja pałacu była jednym z pierwszych du
żych przedsięwzięć konserwatorskich w Kra
kowie i jako takie należy ją ocenić pozytyw
nie 21°.
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Przebudowę Jana Zawieyskiego, z lat 1907—

1913, trudno nazwać fazą budowy w odniesie
niu do zabytkowego pałacu. Prace prowadzono
etapami, poczynając od skrzydła zachodniego.
Uległa zniszczeniu południowa elewacja pała
cu oraz częściowo tunelowa klatka schodowa.

Zabytkową budowlę wtopiono w potężny kom
pleks gmachów o krzykliwej architekturze hi

storyzującej secesji, z wielką szkodą dla jej wa
lorów historycznych i estetycznych.

Przebudowa Zawieyskiego jest, jak dotąd,
ostatnią, jakkolwiek były już następne pro
jekty nowych zmian. Mając na uwadze za
chowane mimo wszystko zabytkowe wartości

pałacu, należy wyrazić nadzieję, że w przyszłoś
ci zostaną one uszanowane.



FRANCISZEK STOLOT

NIE WYKORZYSTANE ŹRÓDŁO DO DZIEJÓW SZTUKI

KRAKOWA W XVII I XVIII WIEKU

Księga wydatków kościoła Bożego Ciała w Krakowie

Kazimierski kościół pod wezwaniem Bożego
Ciała w Krakowie ukształtowany został w

szczęśliwie do dziś zachowanej postaci w wie
ku XIV i XV. W r. 1405 król Władysław Ja

giełło osadził przy nim księży kanoników re
gularnych lateraneńskich k Do wzniesionej w

w. XIV bazyliki przystawiono w następnych
wiekach kaplicę, kruchty i inne lokalności, któ
re podnosiły malowniczość tego zespołu, nie

zmieniając jednak zasadniczo jego gotyckiego
wyrazu. Natomiast dochowane do naszych dni

wyposażenie wnętrza kościoła zawdzięcza swe

powstanie — w głównej mierze — wiekowi

XVII i XVIII.

Dotychczasowe opracowania tego zespołu
zabytkowego dają się podzielić na dwie kate
gorie prac.

Pierwsza analizowała poszczególne zespoły
artystyczne wchodzące w skład wyposażenia
kościoła12. Wymienić tu można monografię W.

Łuszczkiewicza, prace M. Skrudlika, F. Kope
ry, Wł. Tomkiewicza o obrazach z kręgu T. Do
labelli, M. Jarosławieckiej-Gąsiorowskiej, B.

Zboińskiej-Daszyńskiej o snycerstwie w. XVII,
a ostatnio S. Krzysztofowicz i E. Śnieżyńskiej-
-Stolotowej, o obrazkach wotywnych przy

grobie świątobliwego Stanisława Kazimierczy-
ka, i J. Samka o ambonie w kształcie łodzi3.

Prace te, w oparciu o metody wykształcone w

historii sztuki i fragmentaryczne wykorzysta
nie źródeł pisanych, próbowały określić czas

powstania i miejsce poszczególnych zespołów
artystycznych w rozwoju sztuki Krakowa.

1 [A. Błachut], W pięćsetną rocznicę założe
nia klasztoru Bożego Ciała na Kazimierzu w Krako
wie (1405—1905), Kraków 1905, s. 12.

2 Wzmianki o kościele por. także: Amb. Gra
bowski, Kraków i jego okolice, Kraków 1866 wyd.
V, s. 193—195, 383.

3 Wł. Łuszczkiewicz, Kościół Bożego Cia
ła, jego dzieje i zabytki, Bibl. Krak., t. 5, 1898;
M. Skrudlik, Tomasz Dolabella jego życie i dzie
ła. Ustęp z dziejów malarstwa XVII stulecia w Polsce,
Rocz. Krak. XVI, 1914, s. 136—147; F. Kopera,
Dzieje malarstwa w Polsce, II, Kraków 1926, s. 202;
Wł. Tomkiewicz, Aktualizm i aktualizacja w

malarstwie polskim XVII wieku, Biuletyn HS XIII,
1951, s. 30; tenże, Obrazy Dolabelli w Kraśniku,
Biuletyn HS XXIII, 1961, s. 136—148; M. J a r o s ł a-

w i e c k a-[Gąsiorowska], Przyczynek do dziejów sny
cerstwa w Krakowie w pierwszej połowie XVII wie
ku, Prace KHS V, 1933—34, s. XVII—XXXI;
B. Zboińsk a-D aszyńska, Warsztat dominikań
ski. Z dziejów snycerstwa i malarstwa krakowskiego
na pocz. XVII w. Muzeum Narodowe w Krakowie,
Rozprawy i Sprawozdania za r. 1953, III, Wrocław-
-Kraków 1954, s. 72; B. Daszyńska, Stalle kościo
ła N.P. Marii w Krakowie na tle współczesnej rzeźby
krakowskiej i ich związek z rycinami, Sprawozdanie
PAU za r. 1949, L, 1950, s. 270—272; St. Krzyszto
fowie z, E. Śnieżyńska-Stolot, Obrazki wo
tywne z kościoła Bożego Ciała w Krakowie, Polska

Sztuka Ludowa XXI, 1967, s. 33—52; J. Samek,
Res — imagines. Ze studiów nad rzemiosłem artystycz
nym czasów nowożytnych w Polsce (lata 1600—1800),
Rocz. Hist. Szt. PAN VIII, 1970, s. 225—227, il. 50.

4 [Błachut], o.c., J. Babraj, Kościół Bożego
Ciała w Krakowie i jego święte pamiątki, Bytom
1900; T. W i d e ł k a, Przewodnik po kościele Bożego
Ciała w Krakowie, Kraków 1947.

5 P. H. Pruszcz, Klejnoty stołecznego miasta

Drugą kategorię prac stanowią opracowania
historyczne i popularno-dewocyjne, przygoto
wane przez kanoników regularnych zamiłowa
nych w naukach historycznych. Tutaj trzeba

przede wszystkim wymienić prace A. Błachuta,
J. Babraja i T. Widełki4.

W odróżnieniu od prac historyków sztuki

prace kanoników oparte są o większy materiał

źródłowy 5. Jedni i drudzy autorzy wiadomości
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1. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie,
widok od południowego zachodu (stan z końca XIX w.)

źródłowe o kościele czerpali przede wszystkim
z dwóch rękopisów: kroniki ks. Ranotowicza
i księgi wydatków kościoła, tzw. ekspensy*****6.
Rękopis Ranotowicza, przechowywany w Bi
bliotece Jagiellońskiej, jest wiarygodnym opi
sem zmian zachodzących w w. XVII w koście
le i klasztorze. Relacja ta, acz ważna dla histo
ryka sztuki, nie zawiera informacji pozwala
jących niejako odtworzyć kalendarium prac

artystycznych przedsiębranych w kościele przez
kanoników. Wiadomości te natomiast znaleźć
można w dwóch tomach ekspens, które poza

fragmentarycznymi wypisami nie były szerzej
wykorzystane.

Krakowa albo kościoły i co w nich jest widzenia god
nego i znacznego, Kraków 1861, s. 143—145; K. Ło
nie w s k i, Żywot, sprawy i cudowne boskie wsta
wienie pobożnego kapłana b. Stanisława Kazimierczy-
ka..., Kraków 1617; A. M. Gorczyński, Żywy wzór

apostolskiej doskonałości b. Stanisław Kazimierczyk,
Kraków 1702.

' S. Ranotowicz, „Casimiriae civitatis urbi
Cracoviensis (ad.a. 1693)...”, Biblioteka Jagiellońska,
rkps nr 3742; Expensa pecuniae thesauri sacrari
Ecclesiae Corporis Christi per me F. Ioannes Gelasius

[Żorawski], Archiwum klasztoru ks. ks. kanoników re
gularnych lateraneńskich, sygn. 78/V, 79/V. Tom I

obejmuje zapisy z lat 1616—1676, tom II z lat 1729—
— 1787.

7 T. I, o wymiarach 34X12,5 cm posiada 196 stron,
z czego zapisy wydatków mieszczą się na s. 1—132,
strony 133—144 są nie zapisane, a na s. 145—196 za
notowano przychody zakrystii z 1. 1664—1676. W dru
gim, nieco mniejszym, tomie (32X11 cm) wydatki obej
mują strony 1—145, a pozostałe do s. 183 są puste.

8 Ranotowicz, o.c., s. 28—35; [Błachut], o.c.,

s. 24.

Księgi wydatków kościoła Bożego Ciała to

dwie tzw. dutki, oprawione wtórnie na przeło
mie w. XIX i XX, z których tom pierwszy
obejmuje zapisy od r. 1616 do r. 1676, z przer

wami między latami 1652—1663 i w r. 1669,
oraz drugi — z zapisami z lat 1729—1787 7. Za
piski w księgach prowadzone były z różną sy
stematycznością i starannością przez ojców
opiekujących się zakrystią. Oni także byli kie
rownikami „fabryki” kościelnej oddelegowany
mi do tych prac przez zwierzchność klasztorną.
Notatki, prowadzone chronologicznie, obejmo
wały szeroki zakres interesów, poczynając od

zakupu wosku na świece, a kończąc na wypła
cie honorariów malarzom za konkretne, do dziś

szczęśliwie zachowane obrazy. W ekspensach
nie znalazły odzwierciedlenia wszystkie przed
sięwzięcia artystyczne kanoników. Jeżeli nie

było jeszcze innych, nie znanych nam ksiąg,
należy się domyślać, że niektóre prace prowa
dzone były z odrębnych funduszów, którymi
nie dysponowali opiekunowie zakrystii. Nasi
lenie i precyzja zapisów w latach 1616—4640

odpowiada okresowi szeroko zakrojonych prac
w kościele za rządów energicznego prepozyta
generalnego Marcina Kłoczyńskiego (1612—
—1644) 8. Żałować należy, że zapisy z w. XVIII

nie dorównują bogactwu informacyjnemu no
tatek z czasów Kłoczyńskiego. Ze względu na

szeroki zakres tematyczny zapisów w ekspen-
sie, skomentuję ważniejsze prace w następują
cym porządku.

1. Prace architektoniczno-budowlane;
2. Roboty stolarsko-snycerskie;
3. Prace malarskie;
4. Różne.
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2. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, widok wnętrza

(stan z końca XIX w.)

Prace wymienione w ekspensie przedsta
wiono w porządku chronologicznym, przy czym

większą uwagę poświęca się dziełom zachowa
nym. Obiekty zniszczone lub częściowo zacho
wane omówiono, jeśli można było rozpoznać
ich twórców lub gdy notatki w ekspensie po
zwoliły na w miarę dokładne odtworzenie ich

form.

1. Prace architektoniczno-budo
wlane. Wydatki w r. 1624 pozwalają się do
myślać, że większe prace remontowe prowadzo
no w tym czasie w oratorium, zakrystii i kaplicy

Zwiastowania. Stosunkowo wysoka suma 13

złotych, wypłacona za robotę okna w oratorium,
zdaje się wskazywać, że chodziło tu nie tyle
o drewnianą ramę, co o architektoniczną opra
wę otworu okiennego (aneks, poz. 119). Ora
torium, zajmujące drugą kondygnację pseudo-
transeptu, znajduje się nad skarbcem i oświe
tlone jest trzema oknami. Dwoma szerokimi,
zamkniętymi półkoliście, otwierającymi się. do

prezbiterium i nawy północnej, i trzecim —

mniejszym, w murze północnym, wprowadza
jącym trochę bezpośredniego światła do wnę-

5 — Rocznik Krakowski, XLIV
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trza. Wszystkie trzy okna posiadają kamienne

obramienia, których formy nie wykluczają ich

powstania pod koniec 1. ćwierci w. XVII. Okno

w murze północnym, z profilowanymi węgara-
mi, zamknięte jest lukiem ostrym, zbliżonym
do otworów oświetlających pomieszczenia przy
budowane do kruchty północnej, a datowane
na czas około r. 1630 8. Okna do wnętrza koś
cioła ujęte są w bogatą oprawę z białego wa
pienia i składają się z płaskorzeźbionej listwy,
przerwanej wolutowym kroksztynem w kluczu,
i okrągłych rozet w podniebiu arkady. Tru-

9 J. Samek, Nawrót do gotyku w sztuce Kra
kowa pierwszej połowy w. XVII, Folia Historiae Ar-

tium V, 1968, s. 73.
10 Nie zachowane. Obecne organy wiszące na pół

nocnej ścianie prezbiterium są późniejsze i sprawione
zostały za rządów prepozyta generalnego Jacka Li-

beriusza, Ranotowicz, o.c., s. 144; J. Gołos,
Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972,
s. 318—319.
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3. Księga wydatków kościoła Bożego Ciała, fragment
wpisów z r. 1627

dno z całą pewnością orzec, o którym z tych
okien jest mowa w ekspensie. Skoro wszystkie
okna, rozpatrywane pod względem formal
nym, mogły powstać pod koniec 1. ćwierci
w. XVII, to należy przyjąć jako fakt, że właś
nie o jednym z nich jest mowa w ekspensie
z r. 1624.

W r. 1624 wykonano w zakrystii nowy la-

waterz, złożony z kamiennej, konchowo zam
kniętej niszy, uzupełnionej cynowym zbiorni
kiem na wodę (aneks, poz. 136, 137). Część tego
lawaterza, w formie kamiennej muszli, zacho
wała się do dziś w zakrystii, niedaleko drzwi
do skarbca.

Przy nawie południowej, na miejscu obec
nej barokowej kaplicy Zwiastowania, stała w

r. 1624 jej gotycka poprzedniczka, w której
wykonano okno, a w portal obramiający przej
ście do kaplicy św. Anny wmontowano kratę
(aneks, poz. 121, 122). Portal ten zachował się
do dziś w murze wschodnim kaplicy św. Anny

i widoczny jest od strony wąskiej przestrzeni
powstałej między murem kaplicy św. Anny
a nieco ku wschodowi odsuniętym (około
80 cm) murem obecnej barokowej kaplicy
Zwiastowania. Widoczne ślady wskazują, że w

r. 1624 w ten właśnie portal wprawiono nie

zachowaną do dzisiaj kratę. Można zatem

stwierdzić, że portal powstał przed r. 1624. Na

podstawie informacji dotyczącej uiszczenia na
leżności za wprawienie szyb w kopule kruch
ty przed fasadą zachodnią można pośrednio
wnioskować, że w r. 1637 kończono tę i, być
może, także dwie podobne, nieco mniejsze
kruchty przed portalami bocznymi (aneks, poz.
379), co potwierdza również kronika Ranoto-

wicza.

Dawny cmentarz wokół kościoła Bożego
Ciała otoczony jest murem, w którym znajdu
ją się dwie kamienne bramki. Jedna od strony
ul. Bożego Ciała, a druga w narożniku u zbie
gu ulic Bożego Ciała i Św. Wawrzyńca. Bram
ki te, z półkoliście zamkniętym otworem,
zwieńczone są przerwanym przyczółkiem z go
dłem kanoników. Zapewne w związku z ich

budową w r. 1638 zanotowano w ekspensie:
„od wybierania ziemie z bramek cmentarza”

(aneks, poz. 394).
Na tym właściwie wyczerpują się skromne

informacje dotyczące prac budowlanych, któ
re znalazły odbicie w ekspensie. Brak bez
pośrednich zapisów o innych większych akcjach
budowlanych (np. wznoszeniu kopułowej ka
plicy) zdaje się wskazywać, że duże przedsię
wzięcia budowlane finansowane były z innych
źródeł.

2.Robotysto1arsko-snycerskie.
Odnotowanie w r. 1616 wydatków na rozbiera
nie rusztowań od organów pozwala się domy
ślać, że w tym roku stały już w kościele orga
ny (aneks, poz. 12) 910.

W latach 1619—1625 wykonano kilka nowych
ołtarzy. Pierwszy z nich to zachowany do dziś
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ołtarz św. Anny, stojący w kaplicy pod tym
samym wezwaniem. Zapisy w ekspensie doty
czące tego ołtarza były już częściowo wyko
rzystane, dlatego przypomnimy je tylko w

skrócien. Latem r. 1619 snycerzowi nie zna
nego nazwiska za ołtarz św. Anny przekazano
120 zł (aneks, poz. 66). Wyzłocił go w tymże
roku malarz krakowski Wódka za sumę 160 zł

(aneks, poz. 68). Za postument pod ołtarz osob
no zapłacono kwotę 18 groszy (aneks, poz. 69).
Zachowana sygnatura na jednym z trzech obra
zów w ołtarzu pozwoliła zidentyfikować nie

wymienionego w ekspensie z nazwiska ma
larza tych dzieł. Był nim malarz krakowski
Łukasz Porębski. Za wszystkie trzy obrazy
otrzymał 20 zł1112 (aneks, poz. 67).

11 M. Jarosławiecka- [Gąsiorowska], o.c., s.

XVII—XXI.

12 Sygnatura znajduje się w prawym dolnym rogu
głównego obrazu przedstawiającego św. Annę Samo-

trzecią i brzmi: „LVCAS PORHEB[IUS]/PINXIT A°

1619 PROCVRANTE F. IOAN/NE GELASIO C.R.”.
13 Obok tej, ekspensa zanotowała jeszcze drugą

formę pisowni nazwiska tego malarza: Podgura, por.
aneks, poz. 188.

W ostatnim kwartale r. 1621 niebagatelną
sumę 215 zł wydano za rzeźbiony, nie zacho
wany ołtarz św. Dziewic, który stał w połud
niowej nawie, w miejscu gdzie dziś stoi ołtarz
św. Józefa. Ołtarz ten wykonano poza obrę
bem klasztoru, gdyż za jego przeniesienie z nie
wiadomego miejsca wypłacono chłopom 3 zł

(aneks, poz. 92, 93). W tym także roku ołtarz

zmontowano w kościele, o czym świadczą
drobne sumy wypłacone kowalowi za haki,
a murarzowi za przygotowanie nań miejsca
(aneks, poz. 94, 95). W r. 1623 za wyzłocenie
ustawionego w kościele ołtarza wypłacono
446 zł malarzowi Wojciechowi Podkorze13

(aneks, poz. 110), a za obraz w predelli mala
rzowi Łukaszowi sumę 16 zł (aneks, poz. 111).
Do naszych dni nic się z tego ołtarza nie zacho
wało. W tym samym roku wykonano także ołtarz

przy tęczy po stronie Epistoły. Nowo wzniesiony
ołtarz, nazwany w ekspensie Mariae Maioris,
stanął na miejscu dawnego ołtarza Apostołów.
Wykonał go za kwotę 240 zł stolarz Szymon, za
pewne kleparski rzemieślnik, gdyż za przynie
sienie ołtarza z Kleparza otrzymali chłopi 1 zł

i 12 gr (aneks, poz. 112—115). W następnym roku,
1624, za jego wyzłocenie wyasygnowano sumę

4. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie,
ołtarz z r. 1619 w kaplicy św. Anny

469 zł (aneks, poz. 123). W środkowej części
ołtarza znajdował się jedyny dziś zachowany
obraz przedstawiający w popiersiu Najświętszą
Marię Pannę, za który zapłacono malarzowi

Łukaszowi 10 zł (aneks, poz. 124).
Dalsze obrazy zdobiące ołtarz, wykonane

także przez malarza Łukasza, przedstawiały:
w predelli — św. Augustyna, na skrzydłach —

czterech kardynałów, a na odwrociach — wy
obrażono Chrystusa Salwatora i Matkę Boską
(aneks, poz. 125—130). Podanie w ekspensie
informacji o zameczku i malowanych dwu
stronnie skrzydłach wskazuje dowodnie, że

ołtarz musiał być tryptykiem.
Drugi podobny do poprzedniego ołtarz po

wstał w r. 1625, a ustawiono go po przeciwle
głej stronie tęczy, w miejscu dawnego ołtarza

św. Mikołaja. Od obrazu środkowego, przed
stawiającego Chrystusa Salwatora, nazwany
został w ekspensie ołtarzem Salwatora. Zacho-

5»
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5. Ł. Porębski, Najświętsza Maria Panna, 1624

bez pozłocenia), przewyższające dwukrotnie

cenę zachowanego, wcale nie najmniejszego
ołtarza św. Anny, wskazują, że ołtarze przy tę
czy musiały być stosunkowo dużych rozmia
rów ls.

Fragmentarycznie przez Jarosławiecką-Gą-
siorowską wykorzystane wypisy z ekspensy,
dotyczące zachowanych w prezbiterium stall,
pozwoliły jej ustalić, że przy stallach praco
wał w latach 1628—1630 nie znany skądinąd
snycerz Stefan16. Ponowne przejrzenie eks
pensy poszerza te informacje o następujące
dane: już w lipcu r. 1624 klasztor zakupił
drewno przeznaczone na wykonanie stall. Za

kopę tarcic, 24 lipy i 35 forstów lipowych za
płacono w sumie 108 zł (aneks, poz. 131—135).
Część tego materiału zakupiono na Zwierzyń
cu, a lipowe forsty dostarczył stolarz Krzysztof.
Dalsze notatki o pracach przy stallach pocho
dzą dopiero z r. 1629 i dotyczą niewielkich

sum wypłacanych snycerzowi Stefanowi od

rzeźby posągów i innych, -nie wymienionych
dokładnie prac. Od r. 1629 do około r. 1632

powtarzają się systematyczne wypłaty stola
rzowi Maciejowi za dokładnie określone ty
godnie pracy. Był więc on niewątpliwie głów
nym wykonawcą prac stolarskich przy stallach.

Nie wiadomo nadal, kto był ich projektantem.

wał się z niego jedynie ten właśnie obraz ma
lowany przez znanego nam już malarza Łuka
sza. Zbliżona wysokość wydatków na ołtarz
Salwatora i Mariae Maioris wskazuje, że ołtarz

Salwatora był bliźniaczo podobnym tryptykiem
z malowanymi na skrzydłach wizerunkami

czterech papieży i dwoma posągami nieznanych
świętych na odwrociach (aneks, poz. 145—154).
Wiadomo, że w początkach w. XVII istniały
w sztuce małopolskiej ołtarze, które zachowy
wały stary schemat kompozycyjny gotyckiego
tryptyku, realizowany przy pomocy motywów
klasycznych porządków architektonicznych141516.
Wydaje się, że oba wyżej omówione ołtarze mu
siały być tryptykami ujętymi w architektonicz
ną ramę z ruchomymi skrzydłami wmontowa
nymi w kolumny. Późna data powstania ołta
rzy (1623—1625) świadczyłaby o trwaniu w

Krakowie tej dziwnej formy retabulum przez
1. ćwierć w. XVII, a jednym z ośrodków pro
dukcji musiał być podkrakowski Kleparz. Wy
sokie koszty wykonania ołtarzy (240 i 230 zł

14 Samek, Nawrót do gotyku..., s. 104—106, ten-

ż e, Późnorenesansowy ołtarz w Sieprawiu (o grupie
małopolskich ołtarzy z ruchomymi kolumnami. Stresz
czenie referatu wygłoszonego na zebraniu Oddziału

Krakowskiego Stowarzyszenia Historyków Sztuki w

dniu 21 II 1957 r.), Biuletyn HS XXI, 1959, s. 230—

—231; tenże, Późnorenesansowy ołtarz z ok. r. 1600
w kaplicy św. Andrzeja przy kościele Sw. Krzyża
w Krakowie (Streszczenie komunikatu wygłoszonego
na sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki
w Krakowie w dniu 28 IX 1959), Biuletyn HS XXII,
1960, s. 332—333.

15 U podstawy krzyża w kaplicy Ogrojcowej przy
stawionej do północnego boku wieży - zachowała się
dolna część jakiegoś ołtarza z predellą. Ornamentyka
tej części ołtarza zbliżona w swych formach do deko
racji ołtarza św. Anny wskazuje, że musiał on powstać
pod koniec 1. ćwierci w. XVII. Małe wymiary
tego fragmentu przeczą, by miała to być pozostałość
po ołtarzach przytęczowych. Być może, należał on pier
wotnie do któregoś z ołtarzy bocznych stojących przy
filarach międzynawowych.

16 Jarosławieck a-[Gąsiorowska], o.c., s. XXI-
-XXIV.
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6. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, północna strona stall z lat
1624—1632 (stan z końca XIX w.)

Projekt sporządzenia stall, który musiał chyba
powstać przed r. 1624, skoro w tym roku sku
powano już odpowiednie ilości drewna, pocią
gał za sobą konieczność uporządkowania wnę
trza prezbiterium. Dzięki Ranotowiczowi wie
my, jak wyglądało prezbiterium na początku

lat trzydziestych w. XVII17. W środku — po
cząwszy od tęczy ku ołtarzowi głównemu —

mieściło się stare oratorium ze stallami, wznie
sione na kształt wolno stojącego pudła. W na
rożniku przy tęczy, po stronie Ewangelii stał

nagrobek Stanisława Kazimierczyka, który
wspólnie z nie opodal stojącym ołtarzem Marii

Magdaleny obwiedziony był kratą, tworząc w17 Ranotowicz, o.c., s. 144.
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ten sposób rodzaj kapliczki. Bliżej tęczy znaj
dowały się także drzwi do zakrystii. Od strony
południowej w pierwszym przęśle prezbite
rium mieściły się dodatkowe drzwi na cmen
tarz. Dla pomieszczenia nowych, do dziś sto
jących stall musiano więc usunąć z prezbite
rium nagrobek Stanisława Kazimierczyka, zli
kwidować drzwi na cmentarz oraz przesunąć
bliżej ołtarza głównego ołtarz Marii Magdale
ny i drzwi do zakrystii. Na koniec wreszcie

trzeba było usunąć drewniane oratorium ze

starymi stallami. Uczyniono to 14 maja 1631,
jak odnotowano w ekspensię: „chłopom, co wy-
nosieli formy stare, gr 20”, a w kilka dni póź
niej, 23 maja tego roku, robotnikom wnoszą
cym do prezbiterium nowe stalle zapłacono 1 zł

(aneks, poz. 222, 223).
Na podstawie tych informacji dzieje stall

wyglądałyby następująco: w r. 1624 przystą
piono do zakupu drewna na stalle, których
projekt nieznanego autorstwa musiał być w

tym czasie poważnie zaawansowany, jeśli w

ogóle już nie gotowy i łącznie z programem

ikonograficznym zatwierdzony przez władze za
konu. W latach 1624—1631 pracował przy nich

zespół rzemieślników, z których dwóch zna
my z imienia. Byli to: snycerz Stefan, autor

między innymi rzeźby figuralnej, oraz stolarz

Maciej. W maju r. 1631 rozpoczęto montowa
nie stall w prezbiterium. Zapewne w związku
ze składaniem i wykańczaniem stall pojawiają
się w latach 1631—1632 wydatki na klej, różne

farby, lakiery, złoto, srebro, gorzałkę pod złoto,
łuszczyny orzechowe. Przy polichromowaniu
i złoceniu zatrudnieni byli nie znani skądinąd
malarze: Jan i Samuel.

Dalsze informacje dotyczą ganków muzycz
nych, wzniesionych — jak wolno sądzić na

podstawie zapisów ekspensy — współcześnie ze

stallami. Pomijając drobne sumy wydatkowane
w r. 1631 i 1632 na opłacenie robót snycer
skich i montażowych przy gankach, warto za
trzymać się przy zapisach, które można od
nieść do nie istniejącego obecnie przejścia łą
czącego oba ganki w poprzek tęczy. Są to za
piski z r. 1632, brzmiące jak następuje: „na

złoto do ganku pod krzyż księgę jedną i ćwier
ci dwie” oraz „za złota dwie księdze pod krzyż”
(aneks, poz. 275, 277). Wspomniany w nich ga
nek pod krzyżem stanowił zapewne rodzaj
mostku złączonego z belką tęczy, który umożli
wiał dojście na niedostępny obecnie ganek mu

zyczny nad stallami przy południowym boku

prezbiterium. Trudno orzec, jak ta oryginalna
galeryjka w poprzek tęczy wyglądała. Wydaje
się, że mogła ona być kompozycyjnie połączona
z wielofigurową pasją, którą zapewne razem

z tym gankiem całkowicie usunięto w r. 1763,
zastępując ją dzisiejszą kompozycją18.

18 Dzięki Ranotowiczowi (o.c., s. 144) mo
żemy dość dokładnie odtworzyć tę wielofigurową kom
pozycję złożoną z krzyża z Chrystusem, u stóp którego
klęczała Maria Magdalena, a po bokach stali: Matka
Boska i św. Jan oraz — w zbrojach — Longin z lewej
strony i setnik z prawej, trzymający banderolę z na
pisem „Vere filius Dei erat iste”. Obok, na krzyżach,
wisieli łotrzy. Nad łotrem z lewej strony wyobrażono
diabła „na kształt nietoperza ze skrzydłami, który w

pazurach trzymał jego duszę”, nad łotrem zaś z pra
wej strony — wisiał uskrzydlony anioł z duszą łotro-

wą w rękach. Ranotowicz dodał na końcu tego ustę
pu: „to wszystko zniósł H. Liberiusz, samą pasję z Naj
świętszą Panną, Janem i Marią Magdaleną zostawiw
szy, aby drudzy do ołtarza wielkiego nie zasłaniali”.

Wynika z tego, że wielofigurową kompozycję w tęczy
zniósł Liberiusz pozostawiając jeden krzyż, Marię
Magdalenę, św. Jana i Matkę Boską. Tę ilość po
staci powtórzono w r. 1763, kiedy wykonano obecną
tęczę.

19Widełka, o.c., s. 26; T. Dobrowolski,
Sztuka Krakowa, Kraków 1959, wyd. II, s. 418; Tom
kiewicz, Aktualizm i aktualizacja..., s. 30.

20 Ranotowicz, o.c., s. 44.

W ekspensie nie ma żadnej wyraźnej
wzmianki o wypłatach za obrazy w stallach.

Popierałoby to hipotezę powtarzaną za T. Wi-

dełką, że ich autorem miał być brat Marcin,
malarz zakonu, któremu poza kupnem mate
riałów nie musiano wypłacać honorariów i z te
go powodu autorstwo jego mogło nie znaleźć

odbicia w ekspensie19. O ile mi wiadomo, hi
poteza o autorstwie brata Marcina opiera się
na lakonicznej informacji zawartej w rękopi
sie Ranotowicza, wg której w r. 1647 zmarł
malarz zakonny brat Marcin „natione Germa-

nus”, który przeżył w klasztorze 17 lat20. Nie

ma więc dotychczas archiwalnego potwierdze
nia autorstwa obrazów w stallach. Życie klasz
torne zaczął brat Marcin w okresie, gdy prace
nad stallami były na ukończeniu. Jeśli nie pra
cował przy obrazach w stallach już przed wstą
pieniem do klasztoru — czego nie można w

końcu wykluczyć — to okres czasu, jaki po
został od r. 1630 do maja 1631 r„ to jest do

momentu rozpoczęcia montażu stall w prezbi
terium, wydaje się za krótki dla namalowania
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7. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, ołtarz główny ukończony
w r. 1637 (stan z końca XIX w.)
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trzydziestu obrazów, w tym czternastu o wcale

sporych wymiarach w zapieckach21. Pozosta
łaby jeszcze możliwość współpracy kilku ma
larzy. Odpowiedzi na tę ewentualność szukać
trzeba przede wszystkim w precyzyjnej anali
zie formy obrazów, którą ze względu na inny
cel niniejszych uwag trzeba na razie odłożyć.
Jedno można już dzisiaj na podstawie ekspen-
sy stwierdzić, że w okresie prac przy stallach,
a więc w latach 1625—1631, w klasztorze za
trudnionych było kilku malarzy, z których jed
nym płacono honoraria za określone obrazy,
a innym, jak np. Wojciechowi Podkorze i nie

wymienionym z nazwiska, za nie określone bli
żej prace.

21 W ekspensie tylko jeden raz, mianowicie pod ko
niec r. 1634, występuje brat Marcin w charakterze po-
złotnika. Zapisujący zaznaczył wyraźnie, że mu części
sumy wydatkowanej na ten cel nie zwrócono. Świad
czyłoby to, że brat Marcin wykonywał także prace
dla obcych klientów (por aneks, poz. 331); O obrazach
w stallach porównaj również: M. Walicki, W. To m-

kiewicz, Malarstwo polskie. Manieryzm— Barok,
Warszawa 1971, s. 19, 340. Katalog opr. A. Ryszkie-
wicz; W. Morawska, Obrazy z 2. ćw. XVII w.

w stallach kanoników kościoła Bożego Ciała w Kra
kowie (Biuletyn HS XXXIV, 1972, s. 101—104).

22 Napis ten znajduje się na tylnej ścianie lewej
niszy, w której stoi posąg proroka Jeremiasza.

23 Tomkiewicz, Obrazy Dolabelli w Kraśni
ku..., s. 146. Obraz, zgodnie z datą 1634 umieszczoną na

ołtarzu, datowany był na ten rok. Na podstawie eks-

pensy można chyba r. 1637 przyjąć za datę jego ukoń
czenia; por. także: Walicki, Tomkiewicz, o.c.,
s. 19.

24 Por. przypis nr 10.

Obecny ołtarz główny w Kościele Bożego
Ciała opatrzony jest następującym napisem:
„ANNO DOMINI /1634/ HOC ALTARE EX-

TRUCTUM” 22. Zadziwiająco mało notatek za
wiera ekspensa o pracach poprzedzających tę
datę. Z r. 1634 dwa zapisy można hipotetycz
nie związać z pracami przy ołtarzu. Pierwsza

mówi o zakupieniu przez zakrystiana za

7,20 zł czterdziestu dłut, obcęgów i toporka
stolarskiego. Narzędzia te zostały przekazane
Szymonowi. Jest to prawdopodobnie ten sam

Szymon, stolarz kleparski, który w latach

1623—1625 wykonał dwa ołtarze przy tęczy. Bez
pośrednio po tej notatce jest mowa o zwalnia
jącym się stolarzu Bartoszu, któremu w czasie

niebytności prałata zakrystian wypłacił za

ostatni przepracowany tydzień 1 zł i 10 gr

(aneks, poz. 329, 330). Ołtarz, przy którym za
pewne zasadnicze prace kończono w r. 1634,
był w latach 1635—1637 montowany i złocony
w prezbiterium. Odnosi się do tego wiele no
tatek w ekspensie z lat 1636—1637, które nie

rozwiązują domysłów7 co do ewentualnych wy
konawców ołtarza. Prace przy nim zakończono

w r. 1637 przyniesieniem i wmontowaniem
obrazu wielkiego. Ekspensa zanotowała wydat
ki związane z jego przyniesieniem, ale milczy,
komu zapłacono za wykonanie obrazu, który
przypisywany jest T. Dolabelli23 (aneks, poz.
376).

Poza omówionymi wyżej pracami stolarsko-

-snycerskimi, w latach 1630—1650 wykonano
w kościele wiele drobniejszych prac. Znani już
Szymon stolarz i Stefan snycerz w r. 1630 spo
rządzili drewnianą oprawę pozytywu, który w

r. 1629 wykonał organista (raczej organmistrz)
Tomasz 24 (aneks, poz. 196—198, 206).

W latach 1647—1648 przy pracach koło Bo
żego Grobu zatrudnieni byli stolarze: Poma
rańcza, Kula i Kulawy (o ile Kula i Kulawy
to nie jedna osoba) (aneks, poz. 433, 434, 448,
449).

W r. 1674 wykonano nowe urządzenie za
krystii ze schodami i gankiem łączącym klasz
tor z oratorium. W tym dużym i kosztownym
przedsięwzięciu nie odnotowano nazwisk rze
mieślników.

Szkoda, iż wielkie prace restauracyjne
w drugiej i trzeciej ćwierci w. XVIII, które

zbarokizowały wnętrze nawy, nie zostały skru
pulatnie odnotowane w ekspensie. Na podsta
wie wpisów do księgi wydatków z lat 1731—

—1745 można się domyślać, że jakieś prace sto
larskie wykonano przy meblach w zakrystii,
skarbcu i bibliotece. W latach 1744—1746 bra
tu Bogdańskiemu kupowano materiały do nie

określonych bliżej szaf. Czyżby to były obecne

szafy w skarbcu?

[Dn. 4 kwietnia 1749 r. zanotowano w eks
pensie niewielkie wydatki ną gwoździe do nie
określonego, nowego ołtarza, (aneks, poz. 522).
Na początku r. 1751 krawcowi od roboty czte
rech opon na ołtarz św. Augustyna wydatko
wano 16 zł (aneks, poz. 526), a 16 sierpnia tego
roku ślusarzowi „od furtki, zawiasów i skrzy
deł sprężyn poprawienia i przybicia śrub” do

ambony zapłacono 3 zł (aneks, poz. 530). Wy-
daje się, że te trzy notatki z lat 1749—1751

odnoszą się do prac przy ołtarzu św. Augusty
na, który stoi przy środkowym, południowym



8. Kościół Bożego Ciała na Kazimierzu w Krakowie, ołtarz Przemienienia Pańskiego i ambona
z lat 1744—1751 (stan z końca XIX w.)
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filarze międzynawowym, a naprzeciw, od stro
ny północnej, odpowiada mu piękna ambona w

kształcie łodzi2S26.Stylistycznie ołtarze, ambona

i boazerie wokół filarów środkowych odbiegają
od pozostałych fragmentów już rokokowego
wyposażenia. W swej mocnej strukturze archi
tektonicznej, wcale dobrej rzeźbie figuralnej
i niezłym poziomie płaskorzeźbionej orna
mentacji w stylu regencji, dzieła te należą do

lepszych, choć nieco zapóźnionych okazów sto
larstwa, snycerstwa i rzeźby krakowskiej z oko
ło połowy w. XVIII. iWydaje się, iż przy szcze
gółowym opracowaniu tego zespołu nie będzie
można pominąć jako materiału porównawczego
dwóch ołtarzy z naw bocznych w kościele Ber
nardynów, a także, być może, niektórych sprzę
tów w kościele Św. Anny w Krakowie

25 Samek, Res — imagines..., s. 225—227; w ołta
rzu na obrazie św. Augustyna znajduje się data 1744
i sygnatura malarza krakowskiego Łukasza Orłow
skiego.

26 Są to ołtarze św. Jana Chrzciciela i św. Antonie
go, a w kościele Sw. Anny niektóre motywy dekora
cyjne w stallach i dwóch konfesjonałach w nawach

bocznych.
27 W r. 1942 poddano także gruntownej konserwa

cji obrazy po północnej stronie stall. Po zaimpregno
waniu drewna i zapunktowaniu ubytków, obrazy po
kryto werniksem. Wtedy także zmieniono krój czcion-

W r. 1751 zapłacono kowalowi 8 zł za dwa
naście klamer żelaznych do pięciu ławek w

kościele i trzech w oratorium (aneks, poz. 531).
Sądzę, że materiały te odnoszą się do dwóch

zespołów obecnych ławek w nawie głównej,
których dekorację można odnieść do połowy
w. XVIII.

Po połowie w. XVIII, dokładnie w trzeciej
dekadzie kwietnia r. 1755, wypłacono drobną
sumę za wykonanie i pozłocenie ramy do obra
zu Stanisława Kazimierczyka. W klasztorze
i kościele zachowało się kilka obrazów z wi
zerunkami tego świątobliwego zakonnika. Wszy
stkie, z wyjątkiem jednego przy grobie bło
gosławionego, pochodzą z w. XVII. Osiemna
stowieczny „portret”, umieszczony pod roko
kowym sarkofagiem podtrzymywanym przez
dwa złocone anioły, ma kształt niewielkiego
owalu, ujętego w rokokową, złoconą ramkę.
Mały koszt jej wykonania i pozłocenia utwier
dza w przekonaniu, że w ekspensie mowa jest
zapewne o obrazie przy grobie błogosławionego
(aneks, poz. 534, 535). Obraz ten stanowi kom
pozycyjną całość z rokokowym sarkofagiem,
o którym wprawdzie nie ma mowy w ekspen
sie, ale sądzę, że ta wdzięczna całość musiała

być ukończona 3 maja 1755 r. na corocznie

obchodzoną uroczystość Stanisława Kazimier
czyka; w ten dzień cały ołtarz ozdabiano oko
licznościową dekoracją, do której zużywano
pewną ilość szpilek i gwoździ, co także zo
stało odnotowane w ekspensie pod r. 1755

(aneks, poz. 536).
(Księga wydatków daje także pewne pod

stawy do uściślenia datowania niektórych ołta

rzy z rokokową dekoracją. Wiadomo, że w la
tach 1623—1625 stolarz Szymon z Kleparza wy
konał ołtarz Salwatora i Mariae Maioris, które

miały kształt tryptyków z ruchomymi, zamy
kanymi na klucz skrzydłami. Wydatki z r. 1743

i 1750 na naprawę zamków do tych ołtarzy
wskazują niedwuznacznie, iż oba przetrwały
w swej formie z końca 1. ćwierci w. XVII

do połowy w. XVIII (aneks, poz. 501, 525).
Nastawy obecne musiały więc powstać po po
łowie w. XVIII. Zdaje się, że wydatek z r. 1762
na kowala sporządzającego jakieś druty do tych
ołtarzy może się już odnosić do nowo wznie
sionych (aneks, poz. 546). Kilka lat później,
w r. 1767 zapłacono kilka złotych od „wychę-
dożenia” sukienki srebrnej do obrazu Najświęt
szej Marii Panny (aneks, poz. 556). A już na

pewno obecne ołtarze przytęczowe stały w r.

1777, gdyż w tym roku sprawiono dwa zamki
do zasuw ołtarza Salwatora i „Beatae post can-

cellos” (aneks, poz. 570). Mowa tu wyraźnie
o zamkach do obrazów, którymi zakrywano
dzieła malarza Łukasza, przedstawiających
Chrystusa Salwatora i Najświętszą Marię Pan
nę. W związku z przemyślanym, kulisowym
ustawieniem tych ołtarzy musiano się także

zdecydować na zmianę tęczy połączonej z galerią
komunikacyjną prowadzącą na ganek muzyczny
nad stallami stojącymi przy południowej ścia
nie prezbiterium. Likwidacja tego przejścia po
ciągała za sobą konieczność wymyślenia nowe
go sposobu komunikacji, który został utrwalo
ny na fotografii J. Kriegera z końca ubiegłego
wieku. Widoczne są na niej dwie obudowane
klatki schodowe przystawione do boków tęczy.
Tak obudowane schody przetrwały do r. 1942,
kiedy je zlikwidowano przy okazji restauracji
stall, zastępując schody żelaznymi klamrami,
a boki tęczy przykryto boazerią imitującą po
działy i ornamentykę stall27. O dokonanych
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po połowie XVIII w. zmianach nie zachowała

się w ekspensie żadna wzmianka. Nie ulega
wątpliwości, że pierwszy etap prac musiano

wykonać bezpośrednio przed ustawieniem obec
nej wielkiej Pasji w tęczy, która szczęśliwie
zachowała na sobie datę: r. 1763. Dlatego nie

przesądzając sprawy dalszych uściśleń w dato
waniu, można stwierdzić, że ołtarze przy tęczy
i samą tęczę musiano wykonać między rokiem
1750 a 1763.

Ołtarze i boazerie przy pozostałych filarach

międzynawowych zbliżone są stylistycznie do

ołtarzy przy tęczy. Brak kolumn rozluźnił je
dynie ich tektoniczność. Powstawały one, za
pewne sukcesywnie, w trzeciej ćwierci w.

XVIII.

W obudowy filarów wkomponowane są

konfesjonały, nad którymi znajdują się obrazy.
Za przybicie tych obrazów w r. 1772 wyasy
gnowano drobną sumę 15 gr (aneks, poz. 561).

Nawet pobieżny przegląd plastyki figural
nej rokokowych ołtarzy przy tęczy i filarach

pozwala stwierdzić, że wykonać ją musiało kil
ka indywidualności artystycznych, z których

ki (na majuskułę) w napisaęh pod obrazami od pół
nocnej strony. Prace te wykonano pod kierunkiem
konserwatora J. Makarewicza. Obrazy konserwowali:
A. Witkowski, M. Schuster i I. Bobrowska. Prace sto
larskie wykonał Antoni Baran. Robót tych wtedy nie
ukończono. Wiadomości o konserwacji stall w r. 1942
udzielili mi ks. Fr. Grabiszewski proboszcz parafii Bo
żego Ciała, oraz ks. Zbigniew Jakubowski, I. Bobrow
ska i A. Baran. Informatorów proszę o przyjęcie po
dziękowań za okazaną pomoc.

Powtórną konserwację stall wykonano w r. 1966

podczas tępienia owadów — szkodników drewna —

w sprzętach kościoła. Poddano wtedy stalle skompli
kowanym zabiegom różnymi środkami chemicznymi.
Ponadto uzupełniono brakujące fragmenty stolarskie
i ornamentów, a obrazy po zapunktowaniu uszkodzeń

pokryto nowym werniksem. Prace te wykonali Kon
stanty Hanff i Tadeusz Zawadzki (Sprawozdanie z wy
tępienia owadów szkodników drewna w urządzeniach
kościoła Bożego Ciała, Archiwum Miejskiego Konser
watora Zabytków w Krakowie); L. Wygrzywalski,
Fizyka, chemia i malarstwo, Echo Tygodnia, Dodatek
do Echa Krakowa z dnia 28 VII 1956; K. Hanff
i T. Zawadzki, List do redakcji, Echo Krakowa
z dnia 28 VII 1956, odpowiedź na artykuł Wygrzywal-
skiego.

28 Dobrowolski, o.c., s. 412.
20K. Kantak, J. Szabłowski, J. Żar

ii e c k i, Kościół i klasztor oo. bernardynów w Kra
kowie, Biblioteka Krakowska, t. 96, 1938, s. 103,
119—123.

9. Antoni Gegenpauer (?), św. biskup z ołtarza Serca

Jezusowego, ok. r. 1765

twórca konwulsyjnie powyginanych figur przy
ołtarzach Salwatora, Michała Archanioła i Ser
ca Jezusowego był — jak na ówczesny, raczej
niski poziom rzeźby krakowskiej — twórcą
utalentowanym. Nie wchodząc w szczegółową
analizę stylistyczną tych figur warto jedynie
podkreślić, że kompozycja bryły, ruch, opraco
wanie draperii, wreszcie potraktowanie szcze
gółów (np. sposoby rzeźbienia włosów) potwier
dzają już dawniej wysunięte przypuszczenie,
że istnieje między tymi figurami a niektórymi
rzeźbami ołtarzowymi z kościoła Bernardynów
w Krakowie silne powiązanie28. Niepoślednią,
bodaj czy nie największą rolę wśród zespołu ar
tystycznego, pracującego w latach 1758—1765

przy barokizacji wnętrza kościoła Bernardy
nów, odgrywał rzeźbiarz Antoni Gegenpauer 29.

Wprawdzie nie posiadamy źródłowego świa
dectwa stwierdzającego, że twórcą najlepszych
posągów w kościele Bożego Ciała miałby być
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10. Ł. Porębski, Wizja świątobliwego Stanisława

Kazimierczuka (fragment), 1619

ten właśnie artysta, wyróżniający się duży
mi umiejętnościami, ale fakt, że Gegenpauer
wykonał w r. 1765 cztery trupie główki do

katafalku w tymże kościele, stawia sprawę jego
autorstwa w sferze dużego prawdopodobieństwa
(aneks, poz. 551). Byłoby dziwne, by tak dobry
rzeźbiarz miał wykonać w kościele Bożego Cia
ła — w którym znajdują się bliskie jego sty
lowi rzeźby — tylko fragmenty dekoracji ka
tafalku.

Drugi tom księgi wydatków zawiera jeszcze
kilkanaście pozycji, które dotyczą drobnych
prac stolarsko-snycerskich obracających się
najczęściej wokół wykonania akcesoriów do

ołtarzy (lichtarze, ramki do kanonów itp.).
Z prac tych warto odnotować wydatek z r. 1751

na modernizację istniejącego do dziś siedem
nastowiecznego tabernakulum z ołtarza głów
nego, która polegała na dodaniu rzeźbionej
tkaniny i dwóch aniołków podtrzymujących
baldachim w kształcie kopuły.

3. Prace malarskie. Podobnie jak to

miało miejsce przy pracach stolarsko-snycer
skich, również i wiadomości dotyczące obrazów
i malarzy zatrudnionych w kościele Bożego
Ciała, znajdują się głównie w pierwszym tomie

ekspensy. Wydatki za prace malarskie w dwóch

pierwszych latach od zaprowadzenia ekspensy,
to znaczy w latach 1616—1618, pozwalają je
dynie ogólnikowo stwierdzić, że pracował wte
dy w klasztorze nieznany malarz, dla którego
zakupywano potrzebne materiały. Sądząc po

informacji: „na płótno malarzowi do pobocz
nych ołtarzów”, był to zapewne znany już
w literaturze weroneńczyk Astolf Yagioli, au

tor obrazów w czterech ołtarzach naw bocz
nych, z których dwa opatrzył sygnaturą i datą
1615 i 16 1 7 30 (aneks, poz. 20). Dopiero w r. 1619
notatka mówiąca o zapłacie 20 zł za trzy obra
zy do ołtarza św. Anny pozwala, na podstawie
sygnatury zachowanej na jednym z nich,
stwierdzić, że chodzi tu o malarza krakowskie
go Łukasza Porębskiego 31 (aneks, poz. 67).

30Łuszczkiewicz, o.c., s. 30—32; Dobro
wolski, o.c., s. 417; Kopera, o.c., s. 205.

31 T. Dobrzeniecki, J. Ruszczycówna,
Z. Niesiołowska-Rothertowa, Sztuka sa
kralna w Polsce, malarstwo, [Warszawa] 1958, s. 347,
il. 157—158.

32 Jest to przedstawienie śmierci Stanisława Kazi
mierczyka, któremu miał ukazać się Chrystus z Matką
Boską i orszakiem świętych, Łoniewski, o.c., s. 13.

W tym samym 1619 roku zapłacono 50 zł

nie określonemu bliżej malarzowi za dwa obra
zy do grobu Stanisława Kazimierczyka (aneks,
poz. 52). Można się domyślać, że obrazy tema
tycznie musiały się wiązać ze Stanisławem Ka-

zimierczykiem. W kościele i klasztorze — jak
już wspomniano — znajduje się kilka malowi
deł przedstawiających tego świątobliwego za
konnika. Dwa, jednakowych wymiarów (250 X

X190 cm), wiszą pod oknami na zachodnich

ścianach naw bocznych. Pierwszy przedstawia
Stanisława Kazimierczyka, któremu ukazuje
się w obłokach Chrystus i Matka Boska z or
szakiem świętych32. Świątobliwy zakonnik,
ubrany w białą, długą szatę, w ekstatycznym
przerażeniu spada z łoża. Obok widoczne jest
krzesło, stół, półka z książkami, na której wiszą
okulary. W głębi, jakby wewnątrz kościoła, stoi
ołtarz z przedstawieniem Trójcy Świętej i Mat
ki Boskiej. Obraz ten, nie pozbawiony niezręcz
ności kompozycyjnych, błędów w rysunku
szczegółów, a także w sztywnym połączeniu
różnych wnętrz (cela, kościół, sfera niebiańska),
malowany jest w skromnej gamie kolorystycz
nej o przewadze szarości i ciemnych brązów.
Akcentami kolorystycznymi są duże plamy bieli

(strój zakonnika, obłoki) przełamane szaroś
ciami i brudnymi błękitami oraz czerwonożółte

antependium i żółtobrązowa, dobrze oddająca
fakturę sierści, skóra na łożu.

Drugi obraz, wiszący w nawie południowej,
przedstawia cuda doznane dzięki modłom do
Stanisława Kazimierczyka. W dolnej strefie, na

tle ogólnikowo zaznaczonego wnętrza ze scho-
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darni, przedstawieni są cierpiący i chorzy. Z le
wej strony grupa mężczyzn dźwiga opętanego,
po prawej, u stóp łoża, na którym leży trupio
blada dziewczynka, klęczy niewiasta, obok dru
ga trzyma w powijakach niemowlę. Z prawej
strony obrazu widoczny jest mężczyzna z opas
ką na oczach, w głębi na kolanach sunie kale
ka. W górnej strefie wśród szarobiałych chmur

klęczą przed Trójcą Świętą: z lewej Matka

Boska, z prawej św. Augustyn (?) i Stanisław

Kazimierczyk gestami rąk polecający Bogu
strapionych. Mankamenty rysunku, zachwiane

proporcje poszczególnych postaci, ogólna szaro-

brązowa tonacja kolorystyczna wskazują na

duże podobieństwo z poprzednio omówionym
obrazem.

Na jednym z obrazów, wiszących w nawie

południowej, w prawym dolnym narożniku za
chowała się sygnatura: „LVCAS POREBIVS

N.[atus] BADGOSTIEN[sis] HASCE TABEL-

LAS PINXERAT 1619”. Sądzę, że zapis z r.

1619 o wypłaceniu 50 zł za wykonanie dwu

obrazów odnosi się do wyżej omówionych
dzieł Łukasza Porębskiego. Rozpoznanego już
wcześniej autora obrazów z ołtarza św. Anny
i dwu przed chwilą scharakteryzowanych nie

określono w ekspensie ani imieniem, ani na
zwiskiem. Zadowolono się ogólnikowym termi
nem „malarzowi”.

Obok tego zdawkowego określenia zanoto
wano także w ekspensie imiona i nazwiska

kilku innych malarzy. Jednym z nich był ma
larz Łukasz. Według ekspensy, dziełami malarza

Łukasza były wspomniane już: predella w oł
tarzu Virginum (z r. 1623), wszystkie dziewięć
obrazów w ołtarzu Mariae Maioris (r. 1624) oraz

dziewięć lub siedem w ołtarzu Salwatora (r.
1625). Nadto wymieniany jest jako autor

obrazu zatytułowanego Iudicium Sanguinarium
(r. 1626) oraz pięciu błogosławionych, „którzy
w Krakowie leżą” (r. 1628). Z tych 21 obra
zów cztery zachowały się do naszych dni.

Są to: Chrystus Salwator i Matka Boska

w ołtarzach przy tęczy, wielkie płótno (około
750 X 350 cm) Iudicium Sanguinarium wiszące
w nawie północnej oraz pięciu błogosławionych,
nazwany Foelix Saeculum, wiszący koło gro
bu Stanisława Kazimierczyka. Wiemy zatem,
że w latach 1619—1628 część obrazów w koś
ciele Bożego Ciała namalował Łukasz Porębski
oraz jakiś bliżej nie znany malarz Łukasz. Na
suwa się więc pytanie, czy Łukasz Porębski

11. Ł. Porębski, Cuda świątobliwego Stanisława Kazimierczyka (fragment), 1619
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12. Ł. Porębski, Chrystus, fragment obrazu
Iudicium Sanguinarium, 1626

13. Ł. Porębski, fragment obrazu Iudicium

Sanguinarium, 1626

i malarz Łukasz to ta sama osoba, czy też

w tym czasie działało w kościele dwóch ma
larzy tego samego imienia.

Aby spróbować odpowiedzieć na to ważne

pytanie, trzeba porównać obrazy sygnowane

przez Łukasza Porębskiego z obrazami, które

według ekspensy namalował malarz Łukasz.

Tak się nieszczęśliwie złożyło, że obraz zatytu
łowany Iudicium Sanguinarium oraz drugi
Foeliz Saeculum zostały przemalowane za
pewne jeszcze w w. XVIII. Dwa następne dzie
ła Łukasza, a mianowicie obrazy Salwatora

i Najświętszej Marii Panny w ołtarzach przy-

tęczowych przykryte są sukienkami. W widocz
nych fragmentach obu postaci uderza bardzo

miękkie, delikatne modelowanie głowy, a rysy

twarzy nie są pozbawione znamion ideali-

zacji. Gorzej natomiast rysowane i malowane

są zbyt duże ręce. Skoro więc porównanie obra
zów Łukasza Porębskiego z potwierdzonymi
źródłowo dziełami malarza Łukasza nie roz
wiewa wątpliwości, czy chodzi tu o jedną, czy
dwie różne osoby, trzeba szukać innego roz
wiązania tego problemu.

Sprawą tą zajmował się już M. Skrudlik,
który opublikował — niestety z błędami —

część wypisów z ekspensy dotyczących mala
rza Łukasza33. Zdaniem Skrudlika, wymienia
ny w ekspensie Łukasz nie mógł być Łuka
szem Porębskim, gdyż ten ostatni miał nie żyć
już w r. 1637, a rzekome notatki w ekspensie

33 M. Skrudlik, Mistrz Łukasz z Krakowa,
Dawna Sztuka II, 1939, z. 3, s. 2—4.



14. Ł. Porębski, fragment obrazu Iudicium Sanguinarium, 1626

15. A. Collaert, Iudicium, sanguinarium iudeorum contra Christum Saluatorum mundi
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z r. 1644 mówiące: „...za obraz Łukaszowi ma
larzowi na którym pięć malowanych Błogosła
wionych, którzy w Krakowie leżą” oraz „...ma
larzowi od poprawy obrazu Błogosławionych”,
miałyby- wskazywać, że chodzi tu o anonimo
wego malarza Łukasza. Powtórne przejrzenie
księgi wydatków zmusza do stwierdzenia, że

wnioski Skrudlika zostały oparte o niedokładne

wypisy z ekspensy. Pierwsza notatka, mówiąca
o zapłacie dwunastu złotych malarzowi Łuka
szowi za obraz pięciu błogosławionych leżą
cych w Krakowie, znajduje się nie pod r. 1644,
lecz pod r. 1628. Natomiast druga, pochodząca
rzeczywiście z r. 1644, nie brzmi, jak chce

Skrudlik: „malarzowi od poprawy obrazu Bło
gosławionych 15 zł”, ale „malarzowi od popra
wy obrazu błogosławionego gr 15” (aneks, poz.
424). Chodzi tu więc o poprawienie za drobną
sumę, któregoś z licznych wizerunków Stani
sława Kazimierczyka przez nie znanego z imie
nia malarza. Jak z powyższego wynika, ostatnia
wzmianka w ekspensie o malarzu Łukaszu po
chodzi z r. 1628. Wydaje się, że gdyby rzeczy
wiście w kościele równocześnie pracowało
dwóch malarzy Łukaszów, to piszący próbo

wałby ich, chociaż dla własnej wygody, jakoś
rozróżnić. Skoro tego wyraźnie nie uczynił, na
leży przyjąć, że Łukasz Porębski i malarz Łu
kasz to jeden i ten sam twórca, który wykonał
dla kościoła Bożego Ciała dwadzieścia sześć

obrazów; dziewięć z nich znajduje się w koś
ciele do chwili obecnej34******************34. Jeżeli dodamy do

tego jeszcze jeden sygnowany, w kościele Sw.

Marka, otrzymamy wcale pokaźną liczbę dzie
sięciu niewątpliwych obrazów tego mało do
tychczas znanego malarza krakowskiego. Ana
liza jego dzieł, która wykaże zapewne jeszcze
inne nieznane prace tego malarza, a także po
zwoli ocenić jego umiejętności w szeroko rozu
mianym prądzie tzw. dolabellizmu w kra
kowskim malarstwie 1. poł. w. XVII, musi zo
stać na razie odłożona. Jedno już dziś zdaje
się nie ulegać wątpliwości, że Porębski — przy

wszystkich nieporadnościach kompozycyjnych,
niewątpliwym korzystaniu z wzorów graficz
nych i skromnej gamie kolorystycznej — zdo
bywał się na subtelności pędzla wytrawnego
malarza, za czym przemawiają oblicza Matki

Boskiej i Chrystusa Salwatora w ołtarzach

przytęczowych w kościele Bożego Ciała 35.

34 Są to obrazy: Chrystusa Salwatora i Najświęt
szej Marii Panny w przytęczowych ołtarzach, trzy
obrazy w ołtarzu św. Anny — św. Anny Samotrzeciej,
Narodzenia Marii oraz Nawiedzenie, dwa obrazy z ży
cia Stanisława Kazimierczyka (wiszące na zachodnich
ścianach naw bocznych), Iudicium Sanguinarium
oraz tzw. Foelix Saeculum. Na podobieństwa obra
zów Najświętszej Marii Panny z kościoła Bożego Ciała
i obrazu Matki Boskiej Ostrobramskiej w Wilnie zwró
cono uwagę już dawniej (M. Skrudlik, Cudowny
obraz Najświętszej Marii Panny Ostrobramskiej, Wil
no (1935); Dobrzeniecki, Ruszczycówna,
Niesiołowska-Rothertowa, o.c., s. 348, il.
164. Jeżeliby rzeczywiście obraz Matki Boskiej Ostro
bramskiej był dziełem Łukasza Porębskiego, trzeba by
wtedy przesunąć czas powstania tego dzieła na lata

przed r. 1637, to jest datę zgonu Porębskiego. O Po
rębskim porównaj także: E. Rastawiecki, Słow
nik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce osia
dłych..., II, Warszawa 1851, s. 117; Tomkowie z, o.c.,

s. 163. O obrazie Matki Boskiej Ostrobramskiej por.:
J. Wojciechowski, Co zrobiono w Polsce w za
kresie odbudowy, restauracji i konserwacji zabytków
sztuki w latach 1919—1929, Ochrona Zabytków, z. 1—4,
cz. II, Warszawa 1930—31, s. 304—305; J. Rutkow-
s k i, Zasadnicze uwagi o konserwacji malowideł,
Ochrona Zabytków, jak wyżej, s. 387, ryc. 325—326 (po
kazany stan obrazu przed i po konserwacji po zdjęciu
srebrnej sukienki); J. Kłos, Wilno — przewodnik
krajoznawczy, Wilno 1923, s. 165—167; M. Skrudlik,

W sprawie twórcy obrazu N. Marii Panny Ostrobram
skiej. Bibl. Księg. Stów. Naucz. Polskich, t. 6, Wilno

1924, s. 24, il. 8; P. Sledziewski, Cudowny obraz
N. Marii Panny Ostrobramskiej, Źródła mocy — czaso
pismo krajowe, Wilno 1927, z. 2, s. 15—40; J. Re-
m e r, Madonna warowni wileńskiej, Sztuki Piękne
1927, z. 9, s. 325—341; G. Chmarzyński, Recenzje
i sprawozdania, Przegląd Historii Sztuki PAU I, Kra
ków 1929, z. 1—2, s. 47—49; M. Skrudlik, Tajemni
ca obrazu Najśw. Marii Panny Ostrobramskiej, Ku-

ryer Literacko-Naukowy, dodatek do nru 93 II. Kuryera
Codziennego z dnia 4 kwietnia 1932, nr 14, s. I—II;
M. Skrudlik, Madonna pośredniczka z kościoła

Bożego Ciała w Krakowie, Kuryer Literacko-Nauko
wy, dodatek do nru 277 II. Kuryera Codziennego z dnia
13 października 1930, nr 42, s. III (za zwrócenie mi

uwagi na artykuły Skrudlika umieszczone w II. Kurie
rze Codziennym, dziękuję Panu Profesorowi Karolowi

Estreicherowi).
35 Na podstawie badań M. Macharskiej („Ze stu

diów nad wzorami graficznymi malarstwa nowożyt
nego w Polsce”, rkps w posiadaniu autorki) kompo
zycja obrazu Iudicium Sanguinarium inspirowana
była przez rycinę Adriaena Collaerta wg wzoru Mar
tena de Vosa (zob. il. 15). Porównanie obrazu z ryciną
wykazuje, obok wiernego odwzorowania niektórych
szczegółów, wiele istotnych zmian. Część motywów (np.
tablice z napisami), których nie ma na rycinie Collaer
ta, lecz znajdują się w obrazie, umieszczona jest na

dziewiętnastowiecznej litografii wydanej u A. Pecqa
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Drugim twórcą obok Łukasza Porębskiego
zatrudnianym przez klasztor był prawie nie

znany malarz krakowski Wojciech Podkora

(Podgóra, Podgórski), który w r. 1623 za wy
złocenie ołtarza „Virginum” otrzymał 446 zł******36.
W r. 1626 Podkorze zapłacono 100 zł za wy
konanie pięciu obrazów, do prezbiterium,
z przedstawieniem świętych: Augustyna, Ge-

lazego, Guaryna, Ubalda i błogosławionego Ja
na van Ruysbrocka, które do chwili obecnej
wiszą na południowej ścianie prezbiterium.
Brak bezpośredniego dostępu do wysoko zawie
szonych malowideł utrudnia wydanie sądu
o ich formie artystycznej i stanie zachowania.

Dlatego wszystko, co tu o nich powiemy, bę
dzie wymagało w przyszłości skorygowania po

dokładnym zbadaniu obrazów. Kompozycja, ry
sunek i koloryt zdają się jednak wskazywać,
że to, co dziś jest widoczne, niewiele odbiega
od palety i formy krakowskiego malarstwa

1. połowy w. XVII.

w Warszawie (por. egzemplarz zachowany w Gabine
cie Rycin PAN w Krakowie), która w ogólnych za
rysach zbliżona jest do kompozycji obrazu. Sądzić
więc należy, że rycina Collaerta nie była jedynym
źródłem inspiracji Porębskiego podczas malowania te
go wielkiego płótna.

36 Krótką wzmiankę o tym prawie nie znanym
malarzu krakowskim umieścił W. Gąsiorowski
{Cechy krakowskie. Ich dzieje, ordynacje, listy swo
body, zwyczaje itp., Kraków 1860, s. 72). Por. także:
S. Tomkowie z, Przyczynki do historii kultury
Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku, Lwów

1912, s. 163. Obrazów Podkory do tej pory nie znano.

37 K. K ii n s 11 e, Ikonographie der Heiligen,
Freiburg im Breisgau 1926, s. 105—110; A. P i g 1 e r,

Die Barockthemen I, [Budapest] 1956, s. 421—422.
38 Po Leonie I papież Gelazy I (492—496) uchodzi

za drugiego wielkiego papieża V w. Podczas swego

pontyfikatu zwalczał arianizm, potępiał błędy pelagia-
nizmu i manicheizmu. Walkę z błędami wiary łączył
z wysiłkami zmierzającymi do ugruntowania prymatu
władzy papieskiej. Przedstawienie tego papieża nie by
ło zapewne pozbawione aktualnego wydźwięku dla

walczącego o rząd dusz Kościoła potrydenckiego
(M. Nowodworski, Encyklopedia kościelna VI,
Warszawa 1875, s. 76—77; Lexikon fur Theologie und
Kirche IV, Freiburg im Breisgau 1960, szp. 630).

39 Obraz malowany dla kościoła Św. Katarzyny
w Wenecji powstał w latach sześćdziesiątych w. XVI.

Sztych wykonany na podstawie tego obrazu w r. 1582

Pierwszy obraz, wiszący przy ołtarzu głów
nym, przedstawia św. Augustyna, rozmodlone
go w ekstazie pod otwartym niebem, ubranego
w biało-czarny strój zakonny kanoników regu

larnych, klęczącego na jaskrawo czerwonym,
realistycznie namalowanym dywanie. Święty
szeroko rozłożył ręce, a wzrok podniósł ku
Marii i Trójcy Świętej, ukazującym się wśród

rozświetlonych obłoków i aniołów w lewym
górnym rogu płótna. W dolnej strefie obrazu,
przed świętym widoczny jest stół nakryty ciem
nym obrusem, na którym leżą książki, infuła,
za stołem stoi pastorał oparty o filar. W le
wym dolnym rogu malowidła zwraca uwagę

zydel, na którym leży wysiedziana poduszka
z chwastami. Za świętym stoi ładny fotel

z czerwonym obiciem, a dalej rozpościera się
widok na zielono-niebieski krajobraz z most
kiem przerzuconym przez wodę. Na brzegu za
toki siedzi dziecko, do którego zwraca się św.

Augustyn. Jest to bardzo częste w ikonografii
tego świętego przedstawienie wizji unaocznia
jącej Augustynowi daremny trud rozumowego
zgłębienia tajemnicy Trójcy Świętej37. W obra
zie tym uderza umiejętne stopienie prześwie
tlonej, idealistycznej sfery nieba, z dużym rea
lizmem w odwzorowaniu współczesnych sprzę
tów i prawie monochromatycznym krajobrazem.
Wypadnie też podkreślić poprawne oddanie ru
chu postaci oraz dobre modelowanie głowy
i dłoni świętego. Podkorę na podstawie tego
obrazu można uznać za malarza dobrze tech
nicznie wyszkolonego, umiejętnie różnicujące
go przedstawione przedmioty.

W odróżnieniu od pierwszego, drugi obraz,
przedstawiający papieża Gelazego, zapełniony
jest tłumem aniołów asystujących Marii trzy
mającej na kolanach Dzieciątko, które prze
kazuje księgę klęczącemu przed nim papieżo
wi, znanemu obrońcy czystości zasad wiary38.
O tym obrazie Podkory można powiedzieć, że✓
bardziej niż wszystkie inne jego dzieła skom
ponowany został w duchu barokowym, po prze
kątnej. Akcentami głównymi tak poprowadzo
nej linii są: św. Gelazy klęczący w prawym

dolnym rogu obrazu, Matka Boska z Dzieciąt
kiem siedząca na kilkustopniowym podwyższe
niu oraz brudnoczerwone kotary w lewym gór
nym rogu, owijające dwa szare, kanelowane

trzony kolumn. Ta śmiała i wczesna w kra
kowskim malarstwie kompozycja nie jest ory
ginalnym pomysłem Podkory. Wzorował się bo
wiem na znanym weneckim obrazie Paolo Ve-

ronesa, przedstawiającym mistyczne zaślubiny
św. Katarzyny39. Poza zmianą św. Katarzyny
na Gelazego i drobnych szczegółów w układzie

6 — Rocznik Krakowski, XLIV
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16. W. Podkora, Sw. Gelazy (fragment), 1626

niektórych muzykujących postaci aniołów oraz

Dzieciątka i Marii pozostałe fragmenty kompo
zycji ściśle odpowiadają wielkiemu pierwowzo
rowi. Na chłodną tonację kolorystyczną obra
zu składają się szaro-biało-niebieska szata pa
pieża, zimnoróżowa suknia Marii oraz niebies
kie, zielone i czerwone szaty rozśpiewanego
chóru anielskiego. Zadziwia w tym obrazie du
ża, jak na poziom ówczesnego malarstwa kra
kowskiego, swoboda i techniczna sprawność
w opanowaniu rysunku i modelunku ciała,
trafne malarsko odwzorowanie draperii, umie
jętne rozróżnienie rodzajów tkanin. Bez po
padania w przesadę można chyba obraz ten

uznać za najlepsze — znane do tej pory —

płótno Wojciecha Podkory. Gdyby nie kra
kowska twórczość przybyłego z Wenecji To
masza Dolabelli, który wywarł silny wpływ na

malarstwo krakowskie 1. poł. w. XVII, trzeba

by przyjąć, że Podkora musiał się osobiście

zetknąć z weneckim malarstwem końca w.

XVI.

Analiza trzech pozostałych obrazów Pod
kory, które przedstawiają św. Guaryna i Ubal-

da oraz błogosławionego mistyka niderlandz
kiego Jana van Ruysbrocka, nie wnosi już no
wych składników, które by na obecnym, skrom
nym etapie znajomości jego sztuki poszerzyły
wiedzę o tym zapoznanym malarzu krakow
skim. W porównaniu z Porębskim, Podkorę
trzeba uznać za malarza bardziej uzdolnionego,
dobrze wyszkolonego technicznie, pozostającego
— zapewne poprzez twórczość T. Dolabelli —

17. W. Podkora, Sw. Gelazy (fragment), 1626

przez Agostino Carracciego spopularyzował w Europie
jego kompozycję. Na tej rycinie oparł się zapewne Pod
kora (U. Thieme und F. Becker, Allgemeines Le-

xikon der bildenden Kunstler V, Leipzig 1911, s. 392—

397; G. K. N a g 1 e r, Neues allgemeines Kunstler-
-Lexikon II, Leipzig b.r., s. 463—475).
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pod wpływem malarstwa weneckiego. Dokład
niejsza analiza obrazów Podkory wykaże w

przyszłości odrębności jego stylu, a także po
zwoli ustalić, jaki był stopień zależności jego
sztuki od twórczości Dolabelli. Wtedy także

będzie można odpowiedzieć na pytanie, czy nie
które obrazy wiszące w stallach kościoła Bo
żego Ciała nie są również dziełem Podkory, za

które być może w r. 1629 otrzymał część wy
nagrodzenia.

Ekspensa pozwoliła także ostatecznie wy
jaśnić sprawę czasu powstania i autorstwo

dwóch wielkich obrazów wiszących w połud
niowej nawie kościoła Bożego Ciała, a przed
stawiających śmierć Tomasza Kantuaryjskiego
i chwałę kanoników regularnych. Obrazy te,
które — jak wynika z ekspensy — wiszą do
dziś na swym pierwotnym miejscu, uchodziły
za dzieła powstałe w kręgu oddziaływania sztu
ki Tomasza Dolabelli, a ostatnio przypisywano
je nawet samemu Dolabelli40. Na początku
r. 1627 zanotowano w ekspensie: „malarzowi
królewskiemu za dwa obrazy przed Virginum,
to jest za Ordinem Apostolicum i za Tomasza

Kantuaryjskiego zł 150” (aneks, poz. 169). Sko
ro stylistyczne cechy tych obrazów skłaniały
badaczy do przypisywania ich Dolabelli, trzeba

więc ostatecznie w nim widzieć nie wymie
nionego z nazwiska malarza królewskiego, któ
ry dla kanoników regularnych namalował te

dwa wielkie płótna, za które w r. 1627 otrzymał
150 zł wynagrodzenia. Warto chyba także pod
kreślić i przy okazji powrócić do pierwotnej
nazwy jednego z tych obrazów, który w lite
raturze nazywano Chwałą kanoników regu
larnych. ekspensie określono go Ordinem

Apostolicum. Obraz ten, zgodnie z siedemna
stowieczną historiografią zakonu, według któ
rej twórcą zakonu kanoników regularnych la-

teraneńskich był sam Chrystus, a pierwszymi
zakonnikami apostołowie, przedstawia moment,
w którym Chrystus przekazuje regułę św. Au
gustynowi, a apostoł Piotr wręcza klucze pa
pieżowi Leonowi I 41. Aktowi temu towarzyszą

40 Łuszczkiewicz, o.c'., s. 33; Tomkiewicz,
Obrazy Dolabelli w Kraśniku..., s. 140, 146; Walicki,
Tomkiewicz, o.c., s. 19—20, 339.

41 P. Pukał, Genealogia Sacri et Apostolici Ordi-
nis Canonicorum Regularium S. Augustini ex Congre-
gatione Lateranensi S. Salnatoris, Cracoviae 1619,
k.B.Hs.

18. A. Carracci, Zaślubiny mistyczne św. Katarzyny
wg Paolo Veronesa, 1582

święci kanonicy, z których kilku posiada twa
rze ujęte „portretowo”.

Istnieje ponadto w ekspensie wiele drob
nych informacji dotyczących prac malarskich,
które jednak ze względu na trudności powią
zania zapisu z konkretnym dziełem lub na
zwiskiem malarza zostały jedynie dla porządku
rzeczy odnotowane w aneksie.

4. Różne. Coroczne wydatki na wielko
postny Grób Pański czy jasełka na Boże Na
rodzenie składały się na niemałą sumę, z któ
rej odnotować warto ciekawsze pozycje pozwa
lające domyślać się miejsca położenia, ewen
tualnego kształtu oraz środowiska, z którego
potrzebne do tego elementy sprowadzono.
Pierwsze wydatki na Boży Grób w kościele

figurują w ekspensie już w r. 1616. Ustawia
no go zazwyczaj w kaplicy pod wezwaniem
Matki Boskiej Loretańskiej, mieszczącej się
pod wieżą przy nawie północnej. Musiała to

być potężna konstrukcja drewniana, skoro w

r. 1617 pracowało przy niej przez trzy dni —

6*
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19. T. Dolabella, Ordo Apostolorum, 1626

stawiając zapewne w tym czasie nowy grób —

kilku cieśli, stolarzy i malarz, który namalo
wał dwa anioły i św. Weronikę. Co kilka lat
do stałych, rokrocznie wykorzystywanych ele
mentów grobu dorabiano nowe lub wymienia
no części zniszczone. I tak w r. 1621 wykonano
do grobu drewnianą bramę zamkniętą kratą,
która miała zapewne kształt portalu z dwoma

„słupami i wierzchem”. Do obrazu św. Wero
niki i dwu aniołów domalowano w r. 1636

jeszcze jeden obraz Matki Boskiej Bolesnej,
„który do grobu na Wielki Piątek bywa”
(aneks, poz. 354). Istotną częścią grobu wielko
piątkowego był katafalk, który w r. 1642 spro
wadzono Skawą i Wisłą z odległej Suchej.
W tymże roku musiano chyba wykonać nowy

grób lub gruntownie odnowić grób wielkopiąt
kowy, gdyż w sumie wydatkowano na ten cel

ponad 120 zł (aneks, poz. 414—416). Pod ko
niec 1. poł. wieku XVII przy montażu grobu
kilkakrotnie zatrudniano stolarzy Pomarańczę
i Kulę. Ten drugi w r. 1647 wykonał do grobu,

za wysoką sumę dwudziestu czterech złotych,
jakąś perspektywę (zapewne widok Jerozolimy
z Golgotą), która jeszcze istniała w r. 1665,
skoro ją wtedy naprawiano (aneks, poz. 434).

O wiele mniej możemy powiedzieć o jaseł
kach, do których często kupowano słomę. Wia
domo jedynie, że w r. 1664 stolarz wykonał
drewnianą szopę do jasełek (aneks, poz. 462).

Najczęściej odnotowywano w ekspensie na
prawy lub czyszczenie naczyń liturgicznych.
Ze znaczniejszych robót warto może wymienić
sporządzenie w r. 1619 blachy srebrnej koło

obrazu cudownej Matki Boskiej w kaplicy, za

kwotę 95 zł (aneks, poz. 70). Zapewne była to

sukienka na obraz. Natomiast niezbyt jasny jest
wydatek z r. 1623: „blacha srebrna na ra
mach w kaplicy B. V. M. z robotą 240 zł”

(aneks, poz. 107). Jeśli chodzi o złotników, eks-

pensa wymienia dwóch. Jeden, o imieniu Do
minik, wykonał w r. 1629 krzyż czarny, w któ
rym było 16 grzywien srebra. Za pracę tę
otrzymał wysokie wynagrodzenie — 360 zł
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(aneks, poz. 184) 42. W latach 1778—1779 zatrud
niano przy naprawie sreber kościelnych złot
nika o nazwisku Lexycki43.

42 Nie wiadomo, o którego tu złotnika chodzi. Z po
czątku drugiej ćwierci w. XVII znani są dwaj złotnicy
krakowscy noszący imię Dominik: Schwaiser (Schwey-
scher) i Brykiet (L. Lepszy, Przemysł złotniczy w

Polsce, Kraków 1933, s. 167, 186, 189; Tomkowie z,

o.c., s. 184).
43 Pomiędzy latami 1763—1798 działało w Krako

wie trzech złotników Lekszyckich: Jan, Marcin i Wa
lenty. Nie wiadomo, o którym z nich jest mowa w eks-

pensie (Lepszy, o.c., s. 198—199).
44 Ranotowicz, o.c., s. 144.

Dla dopełnienia obrazu bogactwa wyposaże
nia kościoła, warto odnotować zwyczaj rozwie
szania w kościele na uroczyste dni kobierców

i dywanów. Nieustannie szyto nowe lub prze
rabiano stare szaty liturgiczne, antependia,
obrusy itp. Kilkakrotnie odnotowano wydatki
na zakup i oprawę ksiąg liturgicznych.

Jeśli chodzi o zaginione dzieła sztuki, warto

zwrócić uwagę na wiadomość z r. 1638 o na
prawie osiołka palmowego. Nie istniejący ze
gar z doboszem wybijającym godziny, którym
zachwycał się Ranotowicz, sprawiony został w

r. 1618 44 (aneks, poz. 50). Wiele informacji za
wiera ekspensa o wotach i innych darach za
wieszanych przy grobie Stanisława Kazimier-

czyka. W r. 1622 drobne sumy wydatkowano
na zadrzewienie przykościelnego cmentarza.

W latach 1622 i 1624 odnotowano w eks-

pensie „powietrze wielkie” grasujące na Ka
zimierzu. Zmusiło ono nawet zakonników do

opuszczenia klasztoru, „a ci, którzy zostali, ex-

pendowali jako rozumieli, bo też mało czym
mieli”. W jednym wypadku notatka z ekspen-
sy ociera się o wielkie wydarzenie historyczne:
otóż w r. 1621 wyasygnowano 10 zł za dwa

łokcie tabinu czerwonego do białej tkaniny
ofiarowanej przez wojewodę wileńskiego i het
mana wielkiego litewskiego Jana Karola Chod
kiewicza, „na ten czas do Turek [idącego], gdym
był u niego w Jarosławiu”. Mowa tu ponad
wszelką wątpliwość o pobycie Chodkiewicza

w Jarosławiu podczas wyprawy przeciwko po
tędze sułtana osmańskiego, zakończonej zwycię
stwem oręża polskiego pod Chocimiem w dniu

10 października 1621. Ofiarowanie tkaniny
przez hetmana w drodze na wojnę podykto
wały zapewne względy dewocyjne.

Reasumując powyższe rozważania, można

powiedzieć, że ekspensa jest ważnym źródłem

do prześledzenia przemian artystycznych wy
posażenia kościoła Bożego Ciała na Kazimierzu
w Krakowie. Księgi te ujawniły także prace
kilku artystów krakowskich z 1. poł. w. XVII.

Najbardziej interesujący i bogaty jest plon
w dziedzinie malarstwa. Na podstawie ekspensy
ustalono, że dwa wielkie obrazy w nawie po
łudniowej, przedstawiające śmierć św. Tomasza

Kantuaryjskiego i tzw. Ordo Apostolorum
są niewątpliwymi dziełami Tomasza Dolabelli.

Prześledzenie zapisów w ekspensie odnoszą
cych się do malarza Łukasza w konfrontacji
z sygnowanymi pracami Łukasza Porębskiego
dało, moim zdaniem, wystarczające podstawy
do stwierdzenia, że malarz Łukasz, kreowany
przez Skrudlika, jest po prostu Łukaszem Po
rębskim. Ustalenie 26 archiwalnie potwierdzo
nych, w tym 9 zachowanych obrazów tego ma
larza stanowi dostateczny materiał do pod
jęcia w przyszłości próby określenia jego sty
lu i wyznaczenia mu miejsca wśród malarzy
krakowskich 1. poł. w. XVII. \

Bez popadania w przesadę stwierdzić chyba
można, że dzięki ekspensie ujawnione zostały
obrazy nie znanego dotychczas bliżej malarza

krakowskiego Wojciecha Podkory (Podgóry,
Podgórskiego). Nawet tylko pobieżne zapozna
nie się z jego pięcioma obrazami z r. 1626 po
zwala widzieć w nim utalentowanego artystę
pozostającego pod wpływem malarstwa we
neckiego, z którym zapewne zapoznał się po
średnio poprzez twórczość Dolabelli.

Informacje zawarte w księdze wydatków po
szerzyły także wiedzę o dziełach snycerstwa
w kościele Bożego Ciała. Stalle w prezbiterium
powstały w latach 1624—1632 i były dziełem

stolarzy i snycerzy, z których znani są snycerz
Stefan i stolarz Maciej. Malarze Jan i Samuel
trudnili się w latach 1631—1632 ich pozłaca
niem i polichromowaniem. Nadal nie wiadomo,
kto jest autorem niezłych obrazów w stallach.

Niewiele nowych informacji zawiera ekspensa
na temat ołtarza głównego, opatrzonego datą
1634, ale przy którym — jak wynika z eks
pensy — trwały jeszcze prace w r. 1637 (po
złacanie, polichromowanie, montaż obrazu środ
kowego). Część nie zachowanych obecnie ołta
rzy mających kształt tryptyków powstała na

Kleparzu w warsztacie tamtejszego stolarza

Szymona.
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Z informacji o pracach snycerskich z okresu

późnego baroku warto przypomnieć dokładniej
sze datowanie ambony w kształcie łodzi (ko
niec 1. poł. w. XVIII), a także uściślenie czasu

powstania ołtarzy przytęczowych (1750—1763).
Stwierdzenie w kościele Bożego Ciała dzia

łalności Antoniego Gegenpauera stawia w no
wym świetle wysuwane już dawniej przypusz

czenie o związku stylowym niektórych rzeźb

z kościoła Bernardynów i Bożego Ciała.

Przedstawiony komentarz do ekspensy wy
kazał, że jest ona nie tylko źródłem informacji
o dziełach sztuki zgromadzonych w kościele

Bożego Ciała, lecz stanowi także ważne źródło

służące lepszemu poznaniu krakowskiej sztuki

w w. XVII i XVIII.

ANEKS

EXPENSA PECUNIAE THESAURI SACRARI ECCLESIAE SS. CORPORIS CHRISTI
PER ME F. IOAN. GELASIUM SACRISTIANUM4

Archiwum klasztoru księży kanoników regularnych
lateraneńskich w Krakowie. Dwie tzw. dutki, wtórnie

oprawione na przełomie w. XIX i XX. Paginacja now
sza, zapewne wykonana w związku z oprawą. Sygna
tury: 78/V, 79/V.
T. I, s. 1—132 ekspensa z lat 1616—1676 12, s. 133—144
nie zapisane, s. 145—196 percepta z lat 1664—1676.

1Jan Gelazy Żorawski, ur. 1577 w Turku
w Wielkopolsce, zm. 23 VII 1645 w Wolbromiu, kano
nik regularny lateraneński (St. Ranotowicz, „Ca-
simiriae civitatis urbi Cracoviensis (ad. a. 1693)...”,
rkps nr 3742, Biblioteka Jagiellońska, s. 44).

2 Przerwy w zapisach: 1653—1663 i 1669.
3 Notatki w księgach wydatków prowadzone były

chronologicznie przez ojców zakrystianów, stąd kilka
charakterów pisma. Ekspensy obejmują bardzo różno;
rodny wachlarz interesów. Niniejszy aneks zawiera
wypisy wydatków, które bezpośrednio lub pośrednio
odnoszą się do sztuk plastycznych. Z nielicznymi wy
jątkami pominięto zapisy dotyczące: sprawiania lub
przerabiania szat liturgicznych, zakupu tekstyliów,
wydatków na muzykę w kościele, wielkopostny grób
oraz szopkę na Boże Narodzenie. Wyjątkowo odnoto
wano wydatki na sprawienie przedmiotów nie wcho
dzących w zakres zainteresowań historyka sztuki, ale
będących świadectwem ówczesnych obyczajów. Dla
łatwiejszego powoływania się w niniejszej pracy na

poszczególne zapisy ekspensy ponumerowano je ko
lejno cyframi arabskimi od 1 do 610. Cyfry w prosto
kątnych klamrach umieszczone przed liczbami porząd
kowymi oznaczają paginację ekspensy. Wpisy dokony
wane po Zielonych Świętach określano w trojaki spo
sób np.: 1. „Dominica 4 post Pentecostes”; 2. „Dominica
10 Pentecostes”; 3. „Dominica 24.” Przy trzecim sposo
bie wpisu dodano w klamrach Pentecostes.

4 Przed wejściem w nawie południowej.

T. II, s. 1—145 ekspensa z lat 1729—1787, s. 146—183
nie zapisane 34.

A. D. 1616

[i] 1. 20 II od velum zielonego na obraz Panny M[arii]
gr3

2. 4 III kowalowi za zawias do piwnic i do zegara
za sztukę...................................................... gr 8

3.25IIIdogrobunabrunatnąfarbę . . . gr3
4.

”

na papier brunatny........................... gr 2

5. ,> ”

na trzy libry białego papieru . . . gr 6

6.
”

na trzysta ćwieków........................... gr 6

7.
”

nałatnychgwoździkopę . . . . gr5
8. ,,

”

na szpilki........................................... gr 7

9.
”

na klej................................................. gr 2

10.
” malarzowi........................................... gr 9

11.
” cieśli co robił koło grobu i rozbierał gr 13

12. 3:IV od rozbierania rusztowań od organ gr 12

13. ii IV murarzom od wycinania kamienia

ołtarzowi w kaplicy...................................... gr 5

14. 21 V murarzowi od tynkowania i od piw-
nicy................................................................. gr 5

15. 21 V stolarzowi od ławki........................... gr 4

16. 21 V murarzowi, co w zakrystii tynkował i po
bielał i do szafy za wielkim ołtarzem haki w mur

wprawiał........................... ..... gr 10
17. 13 VI Piwnemu od rozbierania ołtarza u ś. Wa

wrzyńca i od łamania kąta na ołtarz tamże zł 1

[3] 18. 24 IX murarzowi od komina i dwu stopni ka
miennych u drzwi pobocznych od Psiego Rynku4,
które położył................................................ gr 15

19. 24 IX chłopom co dźwigali kamień . . . gr 3
20. ” ”

na płótno malarzowi do pobocznych ołta
rzów .................................................................zł 1

21. 24 IX od wyzłocenia dwu głów .... zł 4

[4] . A. D. 1617

22. [bez daty] za dwa regestry na perceptę i ekspensę
gr 16

23. 6 II od wyzłocenia głowy S. Laurentis i dwu rąk
zł3,gr15

24. 6 II za regestr introligatorowi do chrztu . zł2

25. 20 III cieślom co trzy dni robili koło rusztowania

zł1,gr15
26. 20 III stolarzom od dwu listewek do grobu gr 15
27. ” ”

za papier brunatny i na gruby do grobu
gr6

28. 20 III za kopę gwoździ łatnych do grobu . gr 5
29. ” ”

za pięćset ćwieków do grobu . . . gr 10

30. ” ”

za pozłotkę ....................................... gr 9
31. ” ”

za drut................................................. gr 3
32. ” ”

za dwu aniołów i za Weronikę na płótnie
do grobu................................................ zł 2, gr 10

33.20IVzakluczdozamkunaorgany. . . gr4
34. 13 V błoniarzowi co kwaterę nową wprawił przed

kaplicę S. Annae....................................... zł 1, gr 4

35. 13 V za konfesjonał do kaplicy .... zł 6
36. 10 XI za dwadzieścia zamków do szafy, w której [6]
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się kapłani chowają, między którymi jest kilka

ingrychtowych i za antabki do nich pobielane
zł9,gr6

63. Za obrazy dwa na filary Beatae Virginis [et]

A.D. 1618

37. [bez daty] stolarzowi za tabliczkę, na której ple-
naria ............................................. zł 1, gr 10

38. [bez daty] od wyzłocenia jej . . . zł 1, gr 15
39. [bez daty] Item za drugą, na której altarae pri-

vilegiatum.................................................. zł 2
40. [bez daty] od wyzłocenia jej . . . zł 1, gr 15
41. [bez daty] za szafę małą ze trzema szufladami,

która jest przy filarze dla chowania sukienek,
komeżek i inszych drobnych rzeczy ... zł 7

Dfomini] Salvatoris....................................zł 30

64.Zaramydonichizpręglami . . . . zł32
65. Malarzowi od wyzłocenia ich.................... zł 70

A prima Julii ad ultimam Septembris.
66. Snycerzom za ołtarz św. Anny .... zł 120
67. Malarzowi od malowania tablicy średniej do tego

ołtarza i dwu małych tabliczek do tumby i na

wierzch........................................................ zł 20
68. Od wyzłocenia malarzowi Wódce6 . . .zł 160
69. Za postument pod ołtarz......................... gr 18

42. [bez daty] za szafę przy kominie, w której księgi
na dole chowają, na górze ampułki z winem zł 4

43. [bez daty] za szafę wielką czarną, w której się
kapłani ubierają do mszy.............................zł 20

44. [bez daty] chłopom, co ją przynieśli ... zł 1
45. [bez daty] od rozbierania szafy, w której ornaty

, stare wieszają, gdy ze skarbu nie mogła wyniść,
i za oblistwowanie jej koło wierzchu, także za

zamek do niej i za dwie antaby pobielane zł 1

[8] 46. 10 VII malarzowi za płótno do malowania zł 2
47. ” ”

na farby temuż.....................■ . . zł3
48. ” ”

za niedziel dziesięć temuż . . . zł 10
49. ” ”

za krosna temuż do malowania zł 1, gr 10
50. 8 IX zegarmistrzowi za nową sztukę, na której

bęben jest....................................... zł 5, gr 18

[9] 51. 7 XII za ramy do dwu obrazów kościelnych zł 1

[10] A.D. 1619

52.

53.
54.
55.

56.
57.

58.

[bez daty] za dwa obrazy do grobu B[eati] Sta-
nislai ........................................................... zł 50

[bez daty] za ramy do nich stolarzowi
” ” od wyzłocenia malarzowi

kowalowi za haki, za drut

zł 28
zł 60

za ram
ki!? 5] żelazne do tych obrazów . . zł 2, gr 10

[bez daty] murarzowi, co haki wprawiał . gr 20

[bez daty] za zasłonę zieloną szkotową do dwu

tych obrazów............................................. zł 15

[bez daty] za siatki druciane do wot "B. Sta
nisław zł1,gr10
A prima Januarii ad ultimam Martii.

59. Za srebro na łódkę i na łyżeczkę. Od roboty tejże
łódki ........................................................... zł 36

60. Za puszkę wszystkę złocistą co do chorych Naj
świętszy Sakrament w niej noszą . . . zł 10

[11] 61. Za powrozy do św. Wawrzyńca . . zł 1, gr 10

[12] 62. Za kobierce cztery tureckie........................ zł 48

A prima Octobris ad ultimam Decembris.
70. Za blachę srebrną około obrazu B[eatae] V[irgi-

nis] M[ariae] w kaplicy i od złocenia niektórych
kwiatów i od roboty tejże blachy . . . zł 95

71. Za muchajer do okrywania ołtarza ... zł 5

A. D. 1620 [13]

A prima Aprilis ad ultimam Iunii. I14J
72. Stolarzowi od tabernakulum.................... zł 40
73. Malarzowi od wyzłocenia..........................zł 60
74. Za dwa patrony malarczykowi na Kazimierzu

mieszkającemu ......................................... zł 6

75.Zaramydonich. . . . . . . zł1,gr18
A prima Iulii ad ultimam Septembris.

76. Za pasyjkę na wielki ołtarz.....................zł 3 [151
77. Za osiem łokci sukna czerwonego przed ołtarz

ś. Anny.................................................. zł 2, gr 20
78. Od trzech miechów, które znowu przerobie! i ka

nałynowedałdomałychorgan . . . . zł20
79. Murarzowi, co wyjmował epitafium u grobu

B. Stanislai, a wprawie! je w kąt u drzwi od

Psiego Rynku........................................ zł 1, gr 20
A prima Octobris ad ultimam Decembris.

80. Za drabinę wielką do obijania . . . . gr 12
81. Za parę ampułek cynowych.................... gr 15
82. Za mszał wielki antwerpski in folio, cum aereis

figuris w czapę oprawny z gwiazdkami i klazur-
kami srebrnymi i z blacikami także srebrnymi

zł 22

A. D. 1621 [16]
A prima Ianuarii ad ultimam Martii.

83. Porta do grobu ze dwiema slupami i wierzchem
i z kratą stolarzowi....................................zł 5

84. Malarzom od wymalowania jej zielono . zł 8
85. Od oprawienia klazurki srebrnej u mszału gr 18
86. Za dwa mszały druku weneckiego ws[...] 7 opra

wione w safian brunatny z gwiazdkami srebrny
mi i klazurkami także z blaszkami srebrnymi

5 Zamki(?).
‘'a Nadpisane inną ręką.

6 Stanisław Wódka (Boja, Janowiecki), malarz
krakowski. Mistrzem został 1609, a żył jeszcze w r. 1642
(S. Tomkowie z, Przyczynki do historii kultury
Krakowa w pierwszej połowie XVII wieku, Lwów
1912, s. 171—173).

7 Dziura w papierze na miejscu plamy atramento
wej.

8 Jan Karol Chodkiewicz (1561—1621), het
man wielki litewski 1605, wojewoda wileński 1616
(Wł. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959,
tabl. 166).

we środku................................................... zł 20

A prima Aprilis ad ultimam Iunii.
87. Za pięć papieżów malowanych . . . . zł 12 [17]
88. Za mszał gotowy w czarnej oprawie a marines

są czerwone u niego...............................zł 5
89. Za miedniczkę srebrną, na której odlany S. Ge-

lasius i za ampułki i dzwoneczek . . . zł 36

A prima Iulii ad ultimam Septembris.
90. Za dwa łokcie tabinu czerwonego ze złotem do

materii białej od Jego Mości Pana wojewody wi
leńskiego Chodkiewicza 8, hetmana na ten czas do
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Turek [idącego], gdym był u niego w Jarosławiu,
darowany......................................................zł 10

U®] 91. Od malowania czterech aniołów .... zł 6
A prima Octobris ad ultimam Decembris.

92. Od rzezania ołtarza Virginum rachując wszytko
z leguminami........................... ..... zł 215

93. Od przeniesienia go chłopom......................zł 3
94. Murarzom co mu miejsce gotowali i pomagali

dźwigać ...................................................... zł2

gr 12

gr3
95. Kowalowi za haki do niego
96. Za słomę do jasełek......................

zł 1,

[19] A.D. 1622

[20] A prima- Aprilis ad ultimam Iunii.
97. Za drzewka do sadzenia na cmentarz

zł3,,gr6
98. Za okno nowe do ś. Anny zł9,gr20
99. Za sześć obrazów małych do wieszania, to jest

za śś. Gelazego, Guarina, Aąuilina, Ruzbrochego,
Teotoniusza i Frigdiana, pospołu z ramami

zł21,gr10
A prima Iulii ad ultimam eiusdem mensis.

100. Za ramy do obrazu średniego B. Stanislai z pręg-
lami i z aniołkami, i z herbikami . . . zł 24

101. Od złocenia tejże ramy.................................zł 30
102. Od malowania czterech historyjek B. Stanislai na

tejże ramie .................................................zł 4
103. Za wschody i za kraniec około grobu B. Stani

slai .................................................................... zł 14

104. Od malowania trzech sztuk do grobu tegoż i od
złocenia............................................................... zł 16

105. Chłopiętom, co to znieśli........................... gr 6
106. Od litowania serca, które się było spadało kowa

lowi .................................................................zł 5
Powietrze wielkie.

[21] A. D. 1623

107. [bez daty] blacha srebrna na ramach w kaplicy
B[eatae] V[irginis] M[ariae] z robotą

zł 240
108. [bez daty] skrzydła przyprawione do słupów

w kaplicy Bfeatae] V[irginis] Mfariae] z mala
rzem i z zameczkiem................................ zł 18
A prima Ianuarii ad ultimam Martii.

109. Za drzewka na cmentarz........................... gr 12

[22] no. Od złocenia ołtarza Virginum P. Wojciechowi
Podkorze 9...................................................... zł 446

9 Wojciech Pod kor a (Podgóra, Podgórski), ma
larz krakowski. Wyzwolony na mistrza 1620, zm. 1630
(Wł. Gąsiorowski, Cechy krakowskie, Kraków
1860, s. 72).

111. Od malowania tumby do tegoż ołtarza Virginum
P. Łukaszowi................................................ zł 16
A prima Iulii ad ultimam Septembris.

112. Stolarzowi Simonowi od robienia ołtarza Aposto-
lorum, kędy teraz obraz P[anny] Marii podle
kraty przy chrzcielnicy z leguminami . . zł 240

113. Od noszenia tegoż ołtarza z Kleparza
zł1,gr12

114. Od obracania kamienia tegoż ołtarza murarzowi

gr 12

115. Za haki żelazne do ołtarza........................... gr 24

[23] A prima Octobris ad ultimam Decembris.
116. Za relikwiarz stolarzowi........................... zł 5
117. Od malowania, to jest złocenia , . , , zł 10

A.D. 1624

A prima Januarii ad ultimam Martii.
118. Za nowe okno wedle drzwi szkolnych . . zł 20
119. Od roboty okna na oratorium...................... zł 13
120. Od okna, co pod wierzchem od wieże wprawie!

zł 10

A prima Aprilis ad ultimam Iunii. [24]

121. Od podmurowania okna w kaplicy B[eatae] V[ir-
ginis] Mariae murarzowi .... zł1,gr6

122. Od wprawiania kraty i od wieszania jej z kaplicy
B[eatae] V[irginis] do kaplice S. Annae . zł 6

123. Od złocenia ołtarza Marie Maioris wedle kraty,
kędy przedtem zwano Apostolorum ... zł 469

124. Od malowania Panny Marii we śrzodku Panu

Łukaszowi...................................................... zł 10
125. Od tumby, kędy S. Augustinis . . . . zł 10

126. Od wierzchniej tablicy.................................zł 10

127. Od czterech kardynałów, którzy są na skrzy
dłach ........................................................... zł 20

128. Z drugą stroną skrzydeł za dwa obrazy Salwatora
i Pfanny] Marii........................................... zł 10

129. Za haki i od stawiania tegoż ołtarza . . zł 3
130. Za zameczek do tego ołtarza......................zł 6

A prima Iulii ad ultimam eiusdem mensis.
131. Za kopę tarcic lipowych na formy . . . zł 12

132. Za dziesięć lip........................................... zł 20
133. Item za drugą dziesięć większych . . . zł 30
134. Za trzydzieści forstów lipowych i za pięć Krzis- [25]

tofowi stolarzowi ...................................... zł 30
135. Za cztery lipy na Zwierzyńcu...................... zł 16
136. Murarzowi za rzeźbę kamienną do amphosa w za

krystii ........................................................... zł 20
137. Konwisarzowi za amphos cynowy, któremum był

dał trochę cyny naszej................................ zł 50
138. Od pobielenia kościoła murarzowi . . . zł 40
139. Pomocnikom co go ciągnęli......................zł 6
140. Mszał czerwony aksamitny, za sextern . . zł 18

141. Za aksamit ................................................. zł 10
142. Od oprawy introligatorowi ..... zł4

143. Za srebro, którego półszóstej grzywny z robotą
zł 110

144. Lampa srebrna do kaplicy B[eatae] V[irginis]
Mfariae], która waży dwanaście grzywien zł 240
Za tym powietrze, rozjechaliśmy się, a ci, którzy
zostali, expendowali jako rozumieli, bo też mało

czym mieli.

A.D. 1625

A prima Ianuarii ad ultimam Martii. [26]
145. Stolarzowi za ołtarz Salwatora, kędy był pierwy

Nicolai nazwany............................................. zł 230
146. Od zniesienia go do kościoła ..... zł3

A prima Aprilis ad ultimam Iunii.
147. Od złocenia ołtarza Salvatoris wedle kraty zł 470
148. Od malowania Salwatora we środku Panu Łu

kaszowi oprócz złota..........................................zł 10
149. Od malowania tumby....................................zł 10
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150. Od wierzchniej tablicy................................ zł 10

151. Od czterech papieżów, którzy są na skrzydłach
zł 20

152. Z drugą stronę skrzydeł za dwa posągi . . zł 10
153. Za żelaza do stawiania tegoż ołtarza i za poma

ganie stawia [nia]........................................... zł 4

154. Za zameczek do tego ołtarza..................... zł 6

i27l A prima Iulii ad ultimam Septembris.
155. Za szafę dębową, wielką, sadzoną, w której się

kielichy chowają i za drugą mniejszą wedle niej
dałem Karasiowi........................................... zł 50

A prima Octobris ad ultimam Decembris.
156. Za złoto, co złocono rzeźbę drewnianą do ołta

rzów czterech pobocznych kamiennych . . zł 18

[28] A. D. 1626

157. [bez daty] za postawy szkotu zielonego na okry
cie dwu ołtarzów koło kraty....................... zł 104

158. [bez daty] za postaw item szkotu zielonego na

okrycie Virginum...............................................zł 52

A prima Ianuarii ad ultimam Martii.
159. Podkorze malarzowi dałem za obrazy, które są

w małym kurze10 między okny, za samo malo

10 Chórze.
11 Snycerzowi.

wanie okrum ram:

za św. Augustyna......................................... zł 20
za św. Gelazego............................................... zł 20
za św. Gwaryna .......................................... zł 20
za św. Ubalda .............................................. zł 20
za bł. Ruzbrochiego......................................... zł 20

160. Za ramy do tych piąci obrazów dałem stolarzo
wi ................................................................ zł 60

161. Od złocenia tych ram dałem Balcerowi malarzo
wi ................................................................ zł 100

[29] A prima Aprilis ad ultimam Iunii.
162. Panu Łukaszowi malarzowi za Iudicium sangui-

nianum [!].......................................................... zł 80

163. Za ramy do niego.......................................... zł 18

164. Za szpregle około niego Janowi Syncerzowi11
Brodze.............................................................. zł 36

165. Od złocenia wszystkiego............................... zł 63

A prima Iulii ad ultimam Septembris.
166. Od oprawienia mszału czarnego w aksamit da

łem .................................................................zł 4

167. Za aksamit dałem......................................zł 8
168. Za srebro i od oprawy Panu Dominikowi dałem

zł 54

[30] A.D. 1627

169. [bez daty] malarzowi królewskiemu za dwa obra
zy przed Yirginum, to jest za Ordinem Apostoli-
cum i za ś. Tomasza Kantuaryjskiego . . zł 150

170.[bezdaty]zadwojeramdonich. . . . zł32
lii. [bez daty] od złocenia tychże ram . . . zł 40

172. [bez daty] za haki do przybijania zł1,gr4
A prima Januarii ad ultimam Martii.

173. Za okno-między drzwiami szkolnymi a między
wieżą ........................................................... zł 16

A prima Iulii ad ultimam Septembris. [311
174. Za zamek ingrychtowy do Capellae S. Annae

zł5
175. Za zamek do Capellae Beatae Virginis Mariae

Loretanae............................................................ zł 5
176. Za złoto do feriowania ołtarzów dwu kamiennych

od sztuki i za naniesienie farbami . . . zł 32
177. Od roboty malarzowi.................................... zł 15

A. D. 1628 [32]

od haftowania baldachimu, co bractwo

czym dopłacić, i za inne potrzeby
........................................................ zł

178.

179.

180.

181.
182.

do
180

i dla
zł 10

[bez daty]
nie miało

niego
A prima Ianuarii ad ultimam Martii.
Od kraty do Loretu, żeby się wyjmowała
grobu na Wielki Piątek, dałem kowalowi :

A prima Aprilis ad ultimam Iunii.
Za szkot dla okrycia obrazów B. Stanislai .

A prima Iulii ad ultimam Septembris.
Za okno do skarbu ......................................

Za obraz P. Łukaszowi malarzowi, na którym
pięć malowanych Błogosławionych], którzy w

Krakowie leżą

zł 22 [33]

zł9

zł 12

A. D. 1629 [34]

183. [bez daty] od malowania szafy w skarbie zł 6

A prima Ianuarii ad ultimam Martii.
184. Złotnikowi Dominikowi od roboty krzyża czar

nego i za srebro do niego, w którym jest szesnaś
cie grzywien................................................. zł 360

A prima Iulii ad ultimam Septembris.
185. Na olej stolarzowi...................................... gr 16
186. Na jarzynę stolarzowi................................ gr 7
187. Malarzowi na sztaby żelazne do tarcia kredy i35l

gr 40 [!]
188. Podgurze malarzowi ad rationem dałem zł 10

189. Na ciżmy malarczykowi robiąc[emu] w klasztorze
zł1

190. Drugiemu malarczykowi na czapkę ... zł 1

191. Na buty malarczykowi................................ zł 3
192. Na dwa cetnary ołowiu organiście do pozytywu

kurczonek [?]......................................... zł 10, gr 20

193. Na portatyl do kościoła.................................zł 1

194. Organiście ad rationem od pozytywu
zł 20, gr 40[!]

195. Stolarzowi za olej do jarzyny . . zł1,gr6
A prima Septembris usąue ad ultimam Octobris
et ad ultimam Novembris.

196. Tomaszowi organiście ad rationem od pozytywu
zł 15

197. Na ołów do pozytywu za dwa cetnary . . zł 10
198. Za cynę do tegoż pozytywu...................... zł 5
199. Stefanowi ad rationem od form snycerzowi

zł 10

200. Złotnikowi od poprawy puski i łódki mniejszej
zł2,gr15

A prima Novembris usque ad ultimam Decembris.
201. Ad rationem Stefanowi Snycerzowi od rzeźby

posągów do form...................................... zł 10



90

[36] A.D. 1630

202. Za tarcicę do pozytywu na skrzynię. gr 40 [!]
203. Za bratnale do spowiednice..................... gr 24

204. Od roboty zawiasów do tejże spowiednice
zł1,gr10

205. Ad rationem Szymonowi od tejżespowiednice
stolarzowi.......................................................... zł 20

A prima Martii usque ad ultimam Aprilis.
206. Ad rationem StefanowiSnycerzowi od rzeźby do

pozytywu..........................................................zł 10
207. Na ryby stolarzowi rybarce dałem . . . zł 11
208. Stefanowi ad rationem.................................zł 5
209. Za ryby znowu [...12] dałem na stoliarza rybarce

12 W oryginale wyraz nieczytelny.
13 Kanonik regularny lateraneński (R a n o t o-

wicz, o.c., s.12).
11 Kanonik regularny lateraneński (tamże, s. 12).
15 W oryginale pięcioliterowy, nieczytelny wyraz.
b b W oryginale podkreślone.

zł 10
210. Ad rationem snycerzowi Stefanowi . . . zł 10

[37] A prima Iulii usque ad ultimam Augustii.
211. Na oprawę psałterza................................ zł 2, gr 15
212. Drukarzowi na drukowanie odpustów na papierze

zł20,gr8
213. Na tabliczki na też odpusty malarzowi na farbę

modrąiklejdlamalarza. . . . zł1,gr20
A prima Septembris usque ad ultimam Octobris.

214. Na pulment, złoto do złocenia tablic, to jest na

fangalt, ćwierci sześć po złotemu jedna zł 6, gr 15
215. Stefanowi snycerzowi ad rationem od rzeźby do

pozytywu........................................................... zł 4

216. Od naprawy lichtarzów Niemieczowi zł 2, gr 6

[39] Ekspensa Bernardinus Ruczki13

217. Za dziesięć mszałów regalnych .... zł 6
218. Od roboty tych mszałów.................................zł 2

A.D. 1631

[40] 219. 14 I na pogrzeb ks. Pukała 14 za pół garca wina

gr 24
220. 27 I stolarzowi od dwu ram do ołtarzyków zł 2

[41] 221. 9 I za pół kamienia kleju . . . zł3,gr15
222. 14 V chłopom, co wynosieli formy stare [...]15

gr 20
223. 23 V co nowe wnosieli................................ zł 1

224. 29 V za dwa loty laki................................ zł 2

225. ”

zatrzyłotygryszpanu . . . zł2,gr13
[42] 226. 1 VI za cztery łoty laki................................ zł 4

227. 1 VI za trzy łoty gryszpanu dietę zielona

zł1,gr18
Dominica Pentecostes [8 VI]

228. Porachowawszy się [z] stolarzem od Wielki Nocy
dałem mu rachując na tydzień zł 1, gr 3 . . .

zł7,gr21
229. Na garniec gorzałki pod złoto .... zł 2

230. 16 VI Janowi malarzowi od złocenia komperdi-
mentów i malowania twarzy za niedziel pięć zł 7

Dominica infra octavam SS Corporis Christi

[22 VI]
231. Stolarczykowi za dwie niedziele . . zł2,gr6
232. Za łuszczyny orzechowe........................... gr 24
233. Od naprawy gałki do form........................... gr 9
234. Item za łuszczyny orzechowe . . zł1,gr5

Dominica 4 Pentecostes [6 VII]
235. Stolarczykowi za dwie niedziele . . zł2,gr6

[43] Dominica 6 Pentecostes [20 VII]

236. Stolarczykowi za dwie niedziele . . zł2,gr6
237. Za adamaszku białego łokci 8 na antepedium do

ołtarza wielkiego ...................................... zł 35
238. Znowu za łokieć i ćwierć adamaszku do tegoż

antepedium ...................................... zł 5, gr 25
Dominica 8 Pentecostes [3 VIII]

239. Stolarczykowi ....................................... zł 2, gr 6
Dominica 10 Pentecostes [17 VIII]

240. Stolarczykowi Matyaszowi . . . zł2,gr6
241. Za pół kamienia kleju . . . . zł3,gr15
242. Za dwie skóry do klejenia organ . . zł 1, gr 6

Dominica 11 [Pentecostes] [24 VIII] [44]

243. Za twarzeczki do form: 21 . . . . zł4,gr6
Dominica 12 [Pentecostes] [31 VIII]

244. Stolarczykowi Matyaszowi . . . zł2,gr6
Dominica 14 [Pentecostes] [14 IX]

245. Stolarczykowi ....................................... zł 2, gr 6
Dominica 16 [Pentecostes] [28 IX]

246. Stolarczykowi ....................................... zł 2, gr 6
247. Dla Stolarczyka na świece........................... gr 24

Dominica 18 [Pentecostes] [12 X]
248. Stolarczykowi ....................................... zł 2, gr 6

Dominica 19 [Pentecostes] [19 IX]
249. Na blejwas Samuelowi na poprawę twarzy anio

łów posągów 21........................................... zł 1

250. Na księgę złota do form........................... zł 3
Dominica 20 [Pentecostes] [26 X]

251. Stolarczykowi ....................................... zł 2, gr 6
Dominica 22 [Pentecostes] [9 XI] [45]

252. Stolarczykowi Matyaszowi . . . . zł2,gr6
Dominica 23 [Pentecostes] [16 XI]

253. Na pulment malarzowi.......................... zł 2, gr 12

Dominica 24 [Pentecostes] [23 XI]
254. Stolarczykowi............................................ zł 2, gr 6
255. Za dwa funty kleju...................................... gr 16

Dominica.2 Adv[entus] [7 XII]
256. Stolarczykowi............................................ zł 2, gr 6

Dominica 4 Adv[entus] [21 XII]
257. Stolarczykowi kolenda............................ zł 3, gr 6
258. Od chędożenia marmuru chłopom . . . gr 15

A.D. 1632

Dominica infra octavam Epiphaniam [11 I]
259. Za świece na chór i stolarza......................zł 3

Dominica 4 Epiphaniam [1 II]
260. Stolarczykowi za pięć niedziel 1 Febr, zł 5, gr 15

Dominica sexagesima [15 II]
261. Stolarczykowi.................................................zł 2
262. Tabliczki S. Casimiri.................................gr 12

Dominica 2 quadragesimae [7 III] [46]

263. Stolarczykowi............................................ zł 2, gr 6
Dominica 4 quadragesimae [21 III] [47]

264. Stolarczykowi..................................... zł2,gr6
265. bAntepedia noweb za kitajkę duplę białej nową

łokci półsiódma na antepedium do ołtarzy Regu[m]
et Augustini dałem.............................. zł 28, gr 21
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266. Za frąncle do nich..................................... gr 14

267. Za pół łota jedwabiu................................ gr 15
268. Za Rytuale Romanum we dwu tomach . . zł 12
269. Ńa bratnale do gankowych kratek . . . gr 9

270. Sabbato magno Stolarczykowi . . . zł 3, gr 10

271. Za pięć par ampułek..................... zł 4, gr 10

272. Za dwie ramy do ołtarzy Regu[m] [et] S. Augustini
gr 24

Dominica 3 Paschae [2 V]
273. Stolarczykowi Matyaszowi ... zł3,gr9

[48] 274. Snycerzowi za 8 twarzyczek, które pod ganek na

gzyms robił................................................ zł 2

Dominica 4 Paschae [9 V]
275. Na złoto do ganku pod krzyż16 księgę jedną

18 W oryginale znak krzyża.
17 W oryginale znak krzyża.
dd W oryginale przekreślone.
18 Frędzle.
18 Brak cyfr.

20 W oryginale słowo nieczytelne. Księgi(?).
d d W oryginale przekreślone.
21 W oryginale słowo nieczytelne. Sącza(?).

i ćwierci dwie........................................... zł 12

276. Za cztery funty berglinu zielonego do dwu ołta
rzyków w małym chórze...........................zł 6
Dominica 5 Paschae [16 V]

277. Za złota dwie księdze pod krzyż17 . . . zł 16
278. Za gultfarbę................................................ gr 16

Dominica infra octavam Ascension[em] [23 V]
279. Stolarczykowi za trzy niedziele . . zł3,gr9

Dominica Pentecostes [30 V]
280. Stolarczykowi............................................ zł 1, gr 6

Dominica SS. Trinitatis [6 VI]
[49] 281. Za sto ćwieków złoczystych..................... zł 7

282. Za sto ćwieków żółtych........................... gr 20
283. Za cztery dzwoneczki do ołtarza . zł1,gr6

Dominica 3 Pentecostes [20 VI]
284. Stolarczykowi............................................ zł 3, gr 9
285. Za księgę złota do róż................................ zł 8
286. Na srebro do złocenia róż........................... zł 1

Dominica 4 Pentecostes [27 VI]
287. Złotnikowi za tabliczkę do monstrancji wielkiej na

wierzch zrobienia, która była zginęła za ks. Sa
muela z pozłotą..................................... zł 3, gr 10

288. Za koperweis dystylowany do laserunku gr 15
289. Za lakę de grano do laserunku tegoż zł 1, gr 10
290. Za dwie księdze złota i ćwierć jedną . . zł 18

[50] Dominica 6 Pentecostes [11 VII]
291. Stolarczykowi............................................ zł 2, gr 6
292. Snyczerczykowi za frukta i komperdimenta pod

ganek zrobienia.......................................zł 4, gr 20

293. Na dwie ćwierci fangaltu do ołtarza ... zł 4

294. Stolarczykowi na odprawienie dies 8-ua Penteco
stes ...................................................................... zł 1

Dominica 8 Pentecostes [25 VII]
295. Od złocenia esików do ołtarzy kamiennych 'zło

cistych' ................................................................. zł 3
296. Od ośmiu essów do ołtarzyków kamiennych

zł2,gr4
Dominica 21 [Pentecostes] [24 X]

297. Za łój do grobu, gdy była repositia relikwii
B. StanislM do grobu............................ zł 1, gr 4
Dominica 24 [Pentecostes] [14 XI]

298. Za dwie sztucze żelaza na sztaby do grobu i ro
boty dałem, z tych sztuk jedna została w za
krystii ................................................. zł2,gr8
Dominica 25 [Pentecostes] [21 XI]

299. Za poprawę okien do łazienki . . zł1,gr20

A. D. 1633 [52]

300. Za kafle do łazienki.......................... zł 2, gr 12

Die 1 Martii
301. Od lichtarzy mosiężnych i gałek .... zł 1

302. Za kitajki łokci N° 15 po zł 5 gr 10 na baldachim [53]
wielki do ołtarza wielkiego dałem . . . zł 80

303. Za frąncle18* karmazynową łótów N° 48, każdy
rachująclotpozł1,gr6ifacitzrobotą . zł57

304. Na to dała Agnieszka.................................zł 144

16 Augustii
305. Za puszkę do hostii, brzegami złocista, w której

srebra grzywien [...18] łyżki nie rachując po ks.

Hieronimie, którą do niej przyłożył . . . zł 19
306. Za kamień kleju................................................. zł 7 [54]
307. Za miód dla Stolarczyków.............................. gr 20

308. Od tablice marmurowej, co ją przyniesiono do

nagrobka z Kleparza...................................... zł 3 [55]
Dominica 3 Epiphan[iam] [23 I]

309. Za kamień kleju................................................. zł 7

310. W sobotę na śledzie stolarzom . . . . gr 8
311. Iglarzom za drót do kratki grobu . . zł 2, gr 10
312. Stolarzom za ramę żelazną do grobu . . zł 1

313. Złota półtory [...20] na tę kratę ... zł3
314. Na gultfarbę....................................................gr 12
315. W piątek na śledziedla stolarzy . . . . gr 12

316. W sobotę na śledzie dla stolarzy . . . . gr 6

A. D. 1634

317. Za adamaszku białego wzoru wielkiego łokci 23l/s

po zł 4, gr 10 dałem na antepedium do chóru

wielkiego...................................................... zł 100
318. Do tych antepedii za frąncle łokci to samo 30 [ss.]

dałem z robotą ............................................ zł 32
319. Za dwanaście cynowych puszek do ołtarzy nowych

zł4,gr10
320. Za farby różne..................................... zł 3, gr 15
321. Na ćwierć złota........................................... zł 2
322. Na srebro...................................................... gr 2

323. Dla stolarza na klej...................................... gr 10

324. Za łokieć Hatłasu na herby do aparatów ARDP

M. Klociński[ego] ...................................... zł 6
325. Za kamień kleju stolarzom...................... zł 7

326. Od naprawy krzyża srebrnego .... zł 1

327. Za powrozów cztery do obrazów . . zł 1, gr 20
328. Stolarczykom na łaźnię.................................gr 15 [57]
329. dKupiłem dłut n° 40, obcęgi jedne, taporik sto

larski po Coniuntate dałem za to wszytko8. Wziął
Szymon ................................................ zł 7, gr 24

330. Bartoszowi stolarzowi, gdy się odprawie! w nie- [58]
bytności prałata, za tydzień jeden dałem . . .

zł1,gr10
331. Martino Frfatri], gdy złocił ołtarz do S[...21], da

łem na srebro...................................................... zł 4

332. Item na grunt, tego mi nie zwrócono zł 2, gr 24
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A.D. 1635

333. Za sto ćwieków do obrazów ..... gr 3
334. Chłopom, co nosieli słupy do chóru ... zł 1

335. Za szafę do zakrystii stolarzowi . . . zł1
336. Za ćwieczki małe, większe bratnale . zł 1, gr 15

[59] 337. Za zwierciadło do skarbu........................... zł 5
338. Za zamek do cymborium nowego . zł1,gr6
339. Za ćwieczki do zamku do cymborium . . gr 4
340. Za worek ćwieków........................... zł 4, gr 12

341. Za linę do kosza na sążni 40 dla obmiecenia koś
cioła .................................................................gr 13

342. Za dwie blasze i dziur zrobienia do tarcia kredy
z tych dwu blach, cztery tarła, od których dałem

zł1,gr10
343.Zasitkadomąkiidlamalarzy . . zł1,gr16
344. Za złoto tureckie do przerabiania korony na mon

strancję ...................................................... zł 9
345. Za nitkowe złoto ...................................... zł 6
346. Od kosztów pozłocenia............................ zł 4, gr 25
347. Za świece dla malarzy........................... zł 3, gr 25
348. Za dwa okna do sklepu za ołtarz . . zł3,gr24

[60] A. D. 1636

349. Za sześć kop świec na chór i malarzy . . zł 4
350. Ołtarz stary wielki Crucis przestawilim nad

drzwiami wielkimi w chórze, od którego stawie
nia murarzowi........................................... zł 2

351. Item za ankrów n° 18 i trzy blachy . zł 8, gr 26
352. Item za haczyki do ołtarzy wszytkich dla za

wieszenia obrusów...................... '

. zł1,gr15
l61] 353. Za wór nagli22 dla malarzów, gdy ołtarz wielki

w kościele złocili....................................... zł 6, gr 6

22 — niem. — gwoździe.
23 Grabarzowi.
24 Ilości nie wymieniono.
25 W oryginale opuszczono jedno słowo.
*■'W oryginale przekreślone.

354. Za obraz smutnej Panny Marii, który do grobu
na Wielki Piątek bywa................................ zł 12

355. Na garnki malarzowi................................ gr 25
356. Na pół garca gorzałki do złocenia . . . gr 12
357. Na gorzałki pół garca do złocenia . . . . gr 24

358. Za gorzałkę malarzom................................ gr 24

359. Za kredę do wielkiego ołtarza na pięć cetnarów

zł4,gr10
360. Na stryczki do ciągnienia wielkiego ołtarza gr 6
361. Kontentacji chłopom, co ciągnęli, na piwo gr 6
362. Za kopę bratnalów...................................... gr 9

[62] 363. Grabarzowi23, co pomagał, gdy stawiano ołtarz
zł1

364. Chłopom, co pomagali nosić sztuk [...24] . gr 20
365. Bolkowskiemu[?] praktykowi o Bąmbinąf?] zł 8
366. Za świece na chór i dla malarzy .... zł 6

A.D. 1637

367. Na gorzałkę do złocenia................................ gr 3
368. Na gorzałkę do złocenia........................... gr 6
369. Za kleju dwa funty do ołtarza wielkiego . gr 16
370. Na gorzałkę do złota........................... ..... gr 3
371. Na gwoździe do ołtarza wielkiego . . . gr 10

372. Za ramę snycerzowi do smutnego obrazu, któ
rego na Wielki Piątek zażywają .... zł 8

373. Do niego za dwie księdze złota . . . . zł 14

374. Za gryszpan i lakę..................................zł 4, gr 6

[63] 375. Na gwoździe do obrazu wielkiego . . . gr 20
376. Chłopom, co przyniesły obraz......................gr 18

377. Muzyce, co grała na wotywie, co ołtarz wystawili
zł2

378. Za gwoździe do tablicy do obrazu wielkiego gr 10

379. Szklarzowi od dwu kwater roboty z szybami 10, [64]
a swoich 10 także i od oprawy drugich [w] wiel
kim oknie (i w kopule od wielkich drzwi) także
i chłopom od roboty............................................zł 6

380. Od kluczyka do obrazu Njajświętszej] Panny
gr8

'381. Pomagaczom, co kobierce pomagali przybijać [65]
wielkie na Boże Narodzenie . . . . . gr 9

A.D. 1638

382. Za lampę mosiężną przed N[ajświętszy] Sakra
ment ........................................................... zł 12

383. Stolarzowi od oprawienia spowiednice wedle ołta- [66]
rza Virginum stojący i od klejenia pasji na ora
torium ............................................................ gr 24

384. Od oprawienia osiełka i malowania . zł1,gr3
385. Od oprawienia ampułków........................... gr 9
386. Od oprawienia ramy do obrazu . . . . gr 6
387. Od robienia czterech ram do antepedii czworga

zł1,gr21
388. Snycerzowi od robienia tablicy do lamp przed l67!

wielki ołtarz, której zażywają na Boże Ciało,
dałem............................................................zł 12

389. Od naprawy kielicha, co się złamał wycierając,
dałem złotnikowi ...................................... zł 1

390. Za śrubki mosiężne do lawaterza . zł1,gr6
391. Od wprawienia ich do lawaterza ... zł 1

392. Malarzowi od złocenia za złoto i za różne [...25]
to się stargowało, prócz kredy, która się dała
z klasztoru ................................................. zł 24

393. Za srebro do mszału, który dał ks. Maurycy do
skarbu............................................................zł 6

394. Od wybierania ziemie z bramek cmentarza gr 20
395. Od form stolarzowi, co przybijał romiki w ław- [68]

kach niskich, które byli odpadły . . . . gr 15
396. Od poprawienia krzyżyka do wielkiej monstran

cji, który się był złamał niosąc Najświętszy Sa
krament, dałem........................................... gr 12

397. Chłopom, co kopały dół na kości w kościele i co

je przenosili do dołu i co ziemie rozwozili po
cmentarzu, która zbyła od dołu , . zł8,gr29

398. Stolarzowi, co oprawiał formy, co listewki pood- [69]
padały, dałem.................................................gr 11

A.D. 1639 [70]

399. Za podnóżki do czterech ołtarzów pobocznych i za [72]
ramy i co formy oprawiał stolarz dałem

zł2,gr15
400. Od odnawiania monstrancji małej ze wszytkim P4]

dałem....................................................... zł 2, gr 6
401. Stolarzowi, co poprawiał aniołka . . . . gr 9 [75]
402. Za płótno malarzowi do obraza, 'co miał malo

wać', dałem.................................................zł 2

403. Od robienia ram do obrazu........................... gr 10
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[76]

[77]

[78]

[81]

[84]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]

[91]

[92]

[95]

404. Za laki de grano trzy łuty.................... zł 3
405. Za inny funt laki prosty i za bleywas dałem zł 3
406. Na strawę dla malarczyka dałem przez trzy nie

dziele . . . ...............................zł 2, gr 22
407. Od malowania przez trzy niedziele dałem zł6
408. Za płócienko do obraza

... zł1

A.D. 1641
409. Stolarzowi za ramy do depositiey zł3,gr18
410. Krawcowi od szycia antepedii z herbów dałem

zł1,gr5
A.D. 1642

411. Za drzwiczki do form na chór i za cztery ankry
dałem ....................................................... zł 2

412. Za gwoździe i ankry do form drugą rażą dałem
stolarzowi.............................................zł 1, gr 15

413. Od gałki do form dałem......................... zł 1
414. Wydałem na grób wielkopiątkowy na różne rze

czy. Naprzód tedy droga mnie kosztuje, którą
podjął jechać dla katafalku do Suchej w ten czas,

kiedy się rozciekał śnieg przed środopościem, ze

wszytkimi mnie kosztuje . . . . zł 12, gr 24
415. Chłopom, co go przywieźli na wodzie, co go pil

nowali i co go złożyli z kościoła w Suchej, dałem
ze wszystkim................................... zł 2, gr 16

416. Wszytek grób kosztuje ze wszytkim, a miałem na

to pieniędzy tak ex kollekty mej jako też koś
cielnych ........................................ zł 120, gr 2

A.D. 1643

417. Malarczykom na strawę, na piwo, na miód, na

chleb przez kilka dni................................... zł 3
418. Za nagrobnik lub grobsztyny . . . zł 2, gr 20
419. Ślusarzowi od przybijania zamku na organy i za

dwa klucze do niego................................... zł 1

A.D. 1644
420. Na klej ćwieki, papier do obrazów zł1,gr8
421. Stolarzowi za kratki do grobu . . . zł 2, gr 15
422. Malarzowi od malowania............................ gr 24
423. Złotnikowi od naprawy krzyża . . . . gr 18
424. Malarzowi od poprawy obrazu błogosławionego

gr 15
425. Od naprawy gałki na formach mosiężnej gr 12

A.D. 1645
426. Za kryształ rzezany do głowy świętej Wiktoriey

zł1,gr15
427. Złotnikowi za trzy śrubki i od naprawy tyż głowy

zł2
428. Od rezurekcji i za chorągiewkę nową . . zł 2
429. Za srebro do krucyfiksu do kaplicy P[anny] Marii

zł6,gr10
430. Przydałem stolarzowi do szaf skarbowych za

nadstawki...................................................zł 3

A.D. 1646
431. Stolarczykowi za ramę i od naprawy tabernakułu

gr8
432. Malarzowi od połowy Gloria in excelsis i skrzydła

zł4

A. D. 1647
433. Stolarzowi Pomarańczy od facety [?] . . zł 80
434. Stolarzowi Kuli od perspektywy . . . . zł 24

435. Za farby................................................... zł 11
436. Malarczykowi.............................................. zł 7
437. Za złoto i srebro.........................................zł 8
438. Za płótno............................................. zł 2, gr 17
439. Rama ........................................................ zł 1
440. Na strawę malarzowi....................................gr 20
441. Od twarzy malarzowi...............................gr 6
442. Pomarańczy od wierzchuna grób . . . zł 30 [96]
443. Malarczykowi od malowania.................... zł 10
444. Na farby............................................... zł 4, gr 6
445. Tym co przynosieli....................................gr 29
446. Za krzyż na ołtarz stolarską robotą zł1,gr6

A.D. 1648 [97]

447.
448. Pomarańczy od stawiania [grobu?]
449.
450.
451.
452.

Malarzowi od malowania szuflady w

Kulawemu
Stolarzowi
Malarzowi
Złotnikowi

stolarzowi od stawiania .

za imię JESUS do monstrancji
od złocenia
od oprawy

i malowania .

relikwiarzów

skarbie zł

zł1,gr
. gr 15

gr 20
. zł7
. zł3

A. D. 1649

1
6

[98]

[99]

453.
454.

zł1,gr6Za węgle do komina w zakrystii .

Ślusarzowi od przybicia drzwi do kościoła płó
ciennych gr 21

A.D. 1650 [ioi]
455. Od poprawy krucyfiksu alabastrowego do Bło

gosławionego ................................................. gr 18
456. Stolarzowi od przybicia szafek ad olea sacra gr 15 [102 |

A.D. 1651 [103|

457. Od zrobienia aniołka do lichtarza srebrnego
zł1,gr15

458. Za wieniec na monstrancję z drutu złocistego zł 1 [104]

A.D. 1664

Die 10 Octobris objąłem zakrystię. [105]

Dominica 24 post Pentecostes [16 XI]
459. Stolarzowi od zrobienia antab do szaf i haka do

grobu błogosławionego, gdzie wota, i za kłódkę
tamże ........................................................ gr 12
Dominica 2 Adventus [7 XII]

460. Za szpilki wieszać wota w kaplicy B[eatae] V[irgi-
nis] Mfariae]..............................................gr 2

461. Ślusarzowi od zrobienia śruby do relikwiarza [io6]
wielkiego, w którym palec Jana Świętego, i do
lichtarza wielkiego....................................gr 15
Dominica 3 Adventus [14 XII]

462. Stolarzowi od zrobienia drewnianej szopki na Bo
że Narodzenie dla jasłek i od naprawienia ra-

mów do rozbijania bogatych antepedii . . gr 24

A.D. 1665

Dominica Passionis [22 V]
463. Stolarzowi od naprawy pokładu, który idzie w

perspektywę, który był w niwecz połamany i in
szych rzeczy naprawy do grobu . . zł 2, gr 10

464. Za ramy do obrazu Christi Domini w zakrystii
zł1,gr6

465. Za bretnale do obijania kobiercami filarów na U08]
wielkim chórze na Boże Ciało . . . . gr 12
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[111]
A. D. 1666 483.

[114]

[116]

[117]

[122]

[124]

[127]

466.

467.

468.

469.

470.

471.

472.

473.

474.

[128]

475.

[129]

476.

[130]

Dominica 1 ąuadragesimae [14 III]
Za zamek ślepy do kaplicy, gdzie łotrzy, i antabę,
kołki żelazne do Velum przed wielkim ołtarzem
na post, bo stare per incuriam moskalskiego po-

ginęly ...........................................................

Dominica 19 post Pentecostes [24 X]
Od naprawy złamanego krzyża srebrnego,
nosi humnista w procesji, i pobielania
u niego...........................................................

A.D. 1667

484.

gr 20

który
nogi
zł1

Dominica 3 post Paschae [1 V]
Od wymalowania śmierci na wielki ołtarz na po
grzeby, także głów trupich na papierze i za ramy
stolarzowi do tego obrazu........................... zł 3
Dominica Pentecostes [29 V]
Od naprawy scabellum przed wielkim ołtarzem
i pomalowania tegoż...................................... gr 15
Dominica 1 post Pentecostes [5 VI]
Od poprawy papieżów obrazów malarzowi zł 1
za dwoje ram do obrazów papieżów i ławkę do

zakrystii stolarzowi...................................... gr 20
Dominica 6 post Pentecostes [10 VII]
Od naprawy kielicha i łyżki do trybularza i krzy
żyka u korony srebrnej złamanego od Najświęt
szej Panny, która jest ad sepulchrum B. Stanislai

zł1,gr12
A.D. 1668

Od podwyższania ogniska w kominie w zakrystii
gr6

A.D. 1670

Chłopom od noszenia pozytywu po rynku na Bo
że Ciało i w oktawę.........................................gr 28

A.D. 1672

Od

Za

Od

485.

486.

487.

488.

489.

490.

491.
492.

493.

494.
495.
496.
497.

498.

naprawy osiełka na Palmarum .

A.D. 1673

zł1
499.

pasy rzemienne do drzwi do ołtarza w kaplicy
gr 20

A.D. 1674

naprawy dziesiątka ram do starych obrazów

gr 28

500.

Wydatek na reformowanie zakrystii20.
501.
502.

22 III stolarzowi od naprawy postumentu do cy
borium srebrnego..................................zł 1, gr 8
11 IV cieślom od ustawiania dwóch herbów na

sklepieniu kościelnym i od przewiercenia
dla zatrzymania onychże...........................
18 II cieśli, co drzewo stusował na zasłonę
na wódkę ......................................................

19 VII murarzowi i pomocnikowi od osadzenia
kamieni
ników
24 VIII
kościele
23Xod
skarbcu i naprawy drugiej stolarzowi Marcinowi

zł1,gr5
z podszewką

dziur
zł3

Pasii,
gr8

marmurowych trzech i urobienia naroż-

................................................................. zł 3
murarzowi od uprawiania posadzki w

............................................................ zł..1

wprawienia dna nowego do szuflady w

18 VII za puzdro nowe oraz i

chajową na monstrancję złotą

A.D. 1738

[7]

[8]

[26]

[29]

[30]

mu-

zł6
[33]

[2] A. D. 1730

(■3-| 477. 8 IV od stawiania cyborium...................... gr 10
478. ” od schowania cyborium...................... gr 10

[4-| 479. 26 V od zamku i za klucz od obrazu Najświęt
szej] Panny w kaplicy.......................... zł 1, gr 10

480. 26 V od rychtowania lichtarzów wielkich srebr
nych .................................................................gr 12

481. 10 IX od ustawiania i złocenia cymborium srebr
nego .................................................................gr 20

503.

504.
505.
506.
507.

A.D. 1731

[6] 482. 7 I dzwonnikowi od postawienia i zdymowania
cyborium srebrnego......................................... gr 20

[34]
niej-za zamek do

w zakrystii
zł3,gr15

VIIzahebeldogładzeniaszaf. . . .gr12
VII czteroma ludziom robiącym około gradu-

sów ad
14 VIII

4 II od sporządzenia szuflady i

że do chowania mszałów, albo

30
31

[36]

Ałtarae Beatissimae za kratą .

za hebel do gładzenia szaf .

A.D. 1739

tarcicę na szuflady . . zł 13,

zł2

gr 15

8VIza
VI za hebel do robienia listew .... i

VII na klej do szuflad...........................
VII za klamry do szuflad bibliotecznych

zł1,gr6

11
14

25

gr

gr
gr

24

24

18

[37]

25

A.D. 1740 [39]

V za dwoje kleszczyków do zakładania cybo
rium ................................................. zł 1, gr 18

30 VII za klucz do drzwi na kaplicę z cmentarza

B[eatae] V[irginis] Mariae......................gr 20

A.D. 1741 [41]

31
do

V chłopcom od mosiężnika, co gałki przyniósł
form odlane................................................ gr 6

A.D. 1743

[42]

[45]

X26
Item

30V

25'
27:

,,

od naprawy zamku ad altare Salvatoris zł 3
od klucza do szuflady i od ganku zł 2,

A.D. 1744

na poprawę tymczasem miechów do

[46]

gr 15

X

X
pro (s) gotowe do malowania szafy
za bratnale do tejże szafy ....

za kółka do firanek do tejże szafy 50
19 XII item, co robił szafy per consolatione

zł 2,

organ
zł4
zł1

gr

gr

15
24

gr 15

2528 Pozostałą część zapisów z r. 1674 zajmuje
pozycji odnoszących się do modernizacji zakrystii,
której urządzenie w ostatniej ćwierci w. XVIII zastą
piono meblami i obrazami do dziś zachowanymi. W za
pisach tych występują bezimienni rzemieślnicy.

[47]
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[48]

[50]

[51]

[52]

[53]

[56]

[57]

[60]

[61]

[68]

[69]

A.D. 1745

508. 29 IV od puszki pozłacanej, co był dał naprawić
ks. antecesor mój, a nie zapłacił . . zł 2, gr 15

509. 7 V B. Bogdańskiemu za klej do szaf . . gr 18
510. 2 VI Bratu Bogdańskiemu za klej do antepedium

gr6
511. 6 VI od naprawy zamku i aniołka do cyborium

zł2
512. 12 VII B. Bogdańskiemu za klej do szafy gr 8
513. 15 VII B. Bogdańskiemu per consolatione od szaf

zł1,gr8
514. 13 XI za żelaza do szafy trzeciej i za haczyków

do krosienek 10 i przybicie..................... zł 2

A.D. 1746

515. 7 VIII od poprawy u różyczki, śrubki u krzyża,
w którym Lignum Crucis...........................gr 20

516. 9 IX za szkotu łokci 20 na firanki do szafy a dex-
tris w skarbcu: łokieć po pół talera . . . zł 30

517. Za koronek małych do obrusów na ołtarze no
wych łokci 98................................................ zł 16

518. 16 IX za kółka do tychże firanek . . . gr 15
519. Za drót do tejże szafy................................ gr 15

A.D. 1747

520. 19 IX za lampę mosiężną przed wielki ołtarz nową

średnią........................................................... zł 18
521. 3 XI za zawiaski do szafki przy baptisterium gr 6

A.D. 1749

522. 4 IV za gwoździ półgroszowych pół kopy i gon
towych kopę do ołtarza nowego . . . . gr 21

523. 12 IV za bratnali groszowych pół kopy, półgro
szowych kopę, żelaznych kopę . . zł 2, gr 20

A.D. 1750

524.17Izaklejdoramkościelnych. . . .gr15
525. 27 I od reparacji zamku do Najświętszej Panny

za kratą i klucz nowy tamże . . zł1,gr15
A.D. 1751

526. 8 III krawcowi od roboty opon 4 na ołtarz S.P.N.

Augustini...................................................... zł 16
527. 28 III złotnikowi od przerobienia spodku u łódki

srebrnej i przyłożenia srebra łótów 7 tynfów n° 2

zł25,gr10
528. 30 VI ślusarzowi za śruby do aniołków drewnia

nych na cyborium i przykucia brewiarzy na ora
torium ....................................................... zł 5, gr 2

529. Od wprawienia kropielnice marmurowy w wiel
kich drzwiach ........................................... gr 15

530. 16 VIII ślusarzowi do ambony od fortki, zawiasów
u skrzydeł sprężyn poprawienia i przybicia śrub

zł3

531. 12 X kowalowi za klamer żelaznych do ławek 5
w kościele i oratorium 3, n° 12 . . . . zł8

532. 19 X za gwoździ gontowych, starych kopę na koś
ciół do dachu.................................................gr 6

A.D. 1754

533. 20 VIII stolarzowi od reparacji krzyża drewnia
nego ....................................................... zł 1, gr 6

A. D. 1755 po]
534. 22 IV od roboty malarzowi za pozłocenie ramy [71]

B. Casimiri do obrazu.................................zł 6
535. Eodem stolarzowi za ramę do obrazu B. Casimiri

zł1,gr8
536. 29 IV na szpilki i ćwieki do ubierania ołtarza

B. Stanislaus................................................. gr 12

A. D. 1756 [72]

537. 20 VI stolarzowi od robienia stołu do kościoła
i dwie listwy do ołtarzów........................... zł 4

A.D. 1757 [75]

538. 5 III krawcowi od szycia opon n° 7 do 7 ołtarzów

po 2 sztuki.............................................. zł 11, gr 24

539. 17 III za ćwieki do ołtarzów...................... gr 4

540. 17 IV za krucyfiks drewniany na ołtarz do koś
cioła snycerzowi........................................... zł 3

541. 10 V malarzowi od malowania pasyjki na ołtarz
do kościoła ........................................... zł 2, gr 16

A. D. 1759 [78]

542. 20 VI od zrobienia kielicha cynowego, tac trzech [79]
cynowych................................................ zł 5, gr 16

A. D. 1760

543. 5 III za zwierciadło do zakrystii .... zł 7 [81]
544. 9 III od zrobienia dzbanka cynowego i saladerki

cynowej do soli ad baptismam . . zł 3, gr 10
545. 29 X malarzowi od śmierci malowania z tinkturą

zł3,gr6

A.D. 1762

546. 20 IV kowalowi od sporządzenia serc do dzwona [85]
i drutów do Salvatora i do Najświętszej Panny

zł2

547. 12 XI blacharzowi od reparacji latarni na pałac [86]
zł1,gr24

548. 2 XII snycerzowi za 6 lichtarzów drewnianych
na ołtarze...................................................... zł 19

549. 3 XII ślusarzowi od czopów do tychże lichtarzów

zł2,gr15

A.D. 1763

550. 23 III malarzowi od posrebrzania 6 lichtarzów [87]
drewnianych i 4 głów do katafalku od sztuki

po 6 zł................................. ■............................zł 48

A. D. 1765 [93]

551. 2 II Gegenbaurowi za 4 trupiengłów pod trumnę
zł 18

552. 20 III za pięć dzwoneczków do ołtarzów . zł 10
553. 22 III od przerobienia paschału i dopłacenia

dwóch funtów i ćwierć................................. zł 6

A.D. 1767

554. 10 V stolarzowi od katafalku i trumny . . zł 69 [97]

555. 16 V kowalowi od robienia 8 żelaz do katafalku
zł2
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556.

557.

2 IX złotnikowi od wychędożenia sukienki srebr
nej Najświętszej Marii Panny
6 X malarzowi na konsolatiej

zł5
zł6

580.

[98]

[99]

[102]

[105]

[107]

[109]

[110]

[113]

[115]

[117]

[118]

[119]

558.

559.

560.

561.

562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

14

15

20

I

II

A.D. 1768
581.

za łódkę mosiężną do zakrystii i

malarzowi od malowania katafalku

A. D. 1769

łyżeczkę
zł 15

. zł 120

582.
583.

584.
VIII od robienia cegły dopłaciłem zł

A.D. 1772

1,gr12
585.

8 IV za ćwieki do przybijania obrazów nad kon
fesjonałami

A.D. 1774

3 VI malarzowi od poprawienia obrazów
złacania do chorągiewki...........................
Od roboty......................................................

A. D. 1776

gr 15

i po-
zł 26
zł3

13 IV Ludwisarzowi od reparacyje lawatirza

zakrystii ................................................ zł 2, gr
17 VIII Panu Kognickiemu od reparacji szaf

zakrystii zapłaciło się...........................
15 IX za papieru libry dwie na inwentarz

A.D. 1777

586.

do
12

do

10

zł7
ma
zi3
zł2

Marzec: Walentemu malarzowi na farby i za fa
tygę od malowania blejtramu na Wielki Ołtarz
cum Crucifixo Domini.................................
Za pokost chiński na malowanie ołtarzyka
łego i kredy do cyradekf?]......................
Malarczykowi za fatygę...........................
15 III Walentemu malarczykowi od malowania
obrazu św. Hieronima i inszych odnawianie

zł9,gr12
Aprilis: Panu Lexickiemu od chędożenia sreber

kościelnych ...........................................zł 9, gr 21

Marcinowi murarzowi od ubierania Grobu Pań
skiego za fatygę........................... . . gr 24

A.D. 1781

30 X za 5 kanonów pięknych i 5 ordynaryjnych
do ołtarzy.......................................................... zł 18

587. 17 XII Panu Janowskiemu od wyzłocenia 10 par
kanonów do ołtarzy..........................................zł 60

A.D. 1782

[126]

[127]

588.

589.

17 III krawcowi od roboty przykrycia na ołtarze
sztuk n° 20...................................... zł 13, gr 10

22 X od sporządzenia spuszczanego obrazu
zł

. zł

skarbca

3 X od oprawy regestrów skarbowych
zł2,gr20 590.

591.
16 VI
1 XII

zł1,gr18

malarzowi reszty od lakierowania
od farbowania starzyzny . .

18 I skrybentowi Sokołowskiemu od przepisania
inwentarza zakrystii kościoła......................zł 6
4 IV malarzowi od malowania trzech ramek do

kanonów ...................................................... zł 2

6 IV za dwa zamki do zasuw Altarium Salva-
toris et Beate post cancellos . . . zł 5, gr 15
31 XII za tacę wielką i nalewkę [z] cyny angiel

skiej do skarbu........................................... zł 15

zł5,gr6
aram Beati

. . zł5

572. Za kwiatki z pierza robionych .

573. Złotnikowi od chędożenia wotów ad
także i sukienki na portret tegoż

A.D. 1778

[129]

2,gr20

A.D. 1783

A.D. 1784

592. 2 IV malarczykowi za fatygę......................
593. 30 IX od malowania blejtram i okienic

zł 31,

A.D. 1786

574.

575.

576.

Wrzesień: za trzy kłódki niewielkie
nia szuflad i stolarzowi do zamykania stolarni

zł4,gr12
18 IX złotnikowi od chędożenia ramy srebrnej
do obrazu Beat[a]e w kaplicy...................... zł 3
16 X za gradusiki do ołtarzów 4 pod lichtarze
stolarzowi................................................ zł 4, gr 24

577. 10 XI stolarzowi od roboty dwóch pulpitów do
kościoła ........................................................... zł 2

17 XI dla papa Liexickiego27 reparującego su
kienkę srebrną do kaplicy na obraz Beatfaje pro

Sumption[a]e, czyli na obiad i wina flaszkę
zł5,gr3

do zamyka-

594. 8 II malarzowi od malowania tablic
595. Malarzowi od poprawy obrazów
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.

603.
604.
605.

Malarzowi na farby do obrazów . . . .

28 IV na srebro do malowania antepedium
5 V na srebro do antepedium .

10 V malarzowi od laserowania ram

20 V malarzowi od różnych robót . .

2 IX stolarzowi od ramy do obrazu .

7 IX złotnikowi od roboty i wyzłocenia
chędożenia monstrancji, naprawy łódki .

3 X murarzowi od roboty w skarbie .

14X

28X

zł6
zł3

gr

gr

[131]

12

18

zł 3,
zł7,gr

zł

zł
zł

[134]

[136]

606.
607.

2XI

4XI

578.
608.

609.
610.

10

19
11

A.D. 1779

Luty: za ramę do obrazu św. Hieronima stola
rzowi ................................................................. zł 1

od roboty w skarbie i posługi . .

stolarzowi za blejtram do zasłony
zł‘

od malowania całego katafalku .

od farbowania różnych kawałków
zł

XI malarzowi od odnowienia obrazu

15
6

3
:1
:2

zł9,gr15
. zł 30
. gr 24

koronki,
. zł 18

zł2

zł1

gr [139]

[140]

[141]

4,gr15
zł 54

6, gr
zł

8
5

A.D. 1787

II stolarzowi od roboty ławek na chórze
VIII za funt bursztynu do kościoła zł 3,

zł

gr

4

6

27 Lekszyckiego.

[143]

579.



MICHAŁ ROŻEK

OSTATNIA KORONACJA W KRAKOWIE I JEJ ARTYSTYCZNA OPRAWA

W nocy z 31 stycznia na 1 lutego 1733 r.

dogorywał w Warszawie August II Mocny.
W momencie zgonu monarchy Rzeczpospolita
stanęła przed nowym bezkrólewiem. Już od

wielu lat żyły wielkie europejskie dwory w

oczekiwaniu śmierci polskiego króla. Już za
wczasu w gabinetach wielkich mocarstw doko
nywano wyboru przyszłego kandydata na tron

Polski. W roku 1732 trzy dwory: berliński,
petersburski i wiedeński, w tzw. „traktacie
trzech czarnych orłów”, dokonały wyboru na

rzecz infanta portugalskiego Emanuela, wy
kluczając kategorycznie kandydatury Wettyna
i „piasta”. Tak więc Polska stanęła w prze
dedniu wielkiej politycznej rozgrywki, której
celem był polski tron. Okres ten wypełniła za
cięta walka o objęcie sukcesji po zmarłym kró
lu. Toczyła się nie tylko pomiędzy poszczegól
nymi frakcjami magnackimi czy dworskimi ko
teriami, lecz przede wszystkim między obcy
mi mocarstwami. Te w ostatniej chwili zmie
niły swą politykę w stosunku do sukcesji w

Polsce. Austria z Rosją zaczęły działać na ko
rzyść Wettyna, a przeciwstawiała się im dy
plomacja Ludwika XV, który pragnął osadzić

na tronie swego teścia — byłego koronowane
go króla Polski — Stanisława Leszczyńskiego,
za którym opowiedziała się nieomal cała szlach
ta i część magnaterii, widzącej w osobie Lesz
czyńskiego przedstawiciela reform politycznych
i gwarancję chociaż częściowego powstrzyma
nia interwencji ościennych państw w sprawy

polskie. Mając zapewnione poparcie społeczeń-

1 O sytuacji politycznej Polski w omawianym
okresie por.: Sz. Askenazy, Z przed ostatniego bez
królewia, Biblioteka Warszawska t. 217, Warszawa 1895,
s. 126—158; tenże, Dwa stulecia XVIII i XIX, War
szawa 1901, s. 1—174; J. F e 1 d m a n n, Stanisław Lesz
czyński, Warszawa 1959, s. 140—174.

stwa eks-król Stanisław przybył we wrześniu
do Warszawy. W dniu 12 września znaczną

większością głosów został wybrany królem.

Wybór ogłosił zwolennik Leszczyńskiego —

prymas Teodor Potocki, a następnie w kolegia
cie Sw. Jana odśpiewano Te Deum. Wobec

groźnej i napiętej sytuacji politycznej, którą
pogorszyło wkroczenie na Litwę wojsk rosyj
skich, postanowiono odroczyć uroczystą koro
nację. Nadto część szlachty uznała ważność po
przedniej koronacji Stanisława, odbytej w

Warszawie dn. 4 X 1705 r.

Tymczasem zwolennicy Wettyna rozpoczęli
działania opozycyjne. Oto w dn. 5 października
zgromadzona pod osłoną korpusu rosyjskiego,
wierna Sasom szlachta przeprowadziła w Pod-

kamieniu pod Pragą drugą elekcję, wybiera
jąc królem Fryderyka Augusta. Wybór ogłosił
biskup poznański Stanisław Hozjusz, a wkrótce

w pobliskim kościele bernardyńskim nominat

krakowski, biskup Jan Aleksander Lipski zain
tonował Te Deum. Polska miała zatem dwóch

wybranych' „viritim” monarchów. W odpowie
dzi na podwójną elekcję rozpoczęła się w

Europie zawierucha wojenna, znana w historii

pod mianem wojny sukcesyjnej polskiej. Sta
nęły przeciw sobie w jednym obozie: Fran
cja z Hiszpanią i Sardynią przeciw Austrii,
Saksonii i Rosji, jako sojusznikowi Habsbur
gów. Wkrótce Stanisław Leszczyński opuścił
Warszawę, a potem Polskę. Panem sytuacji sta
wał się powoli August III, który szybko dążył
do opanowania Krakowa i przeprowadzenia
koronacji, będącej ostatecznym aktem nadają
cym, zgodnie z prawem, prerogatywy monar
sze. Koronacja ta, podobnie jak poprzednia,
ojca obecnego króla — Augusta II, miała stwo
rzyć fakty dokonane i w ten sposób ostatecz
nie ugruntować władzę wybranego w Podka-

mieniu monarchy x.

7 — Rocznik Krakowski, XLIV
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1. August III. Fot. z Tek Grabowskiego

Wobec niesprzyjających okoliczności natury
politycznej i społecznej, ostatnia krakowska

koronacja królewska, mimo cech pośpiechu,
zyskała doskonałą oprawę artystyczną i wręcz

znakomitą reklamę. Jej przygotowanie i prze
bieg będą treścią niniejszego studium 2. Zacho
wało się szereg przekazów ikonograficznych,
drukowanych jak i pozostających w rękopisach,
które uzupełnią nam obraz tej wspaniałej ce
remonii 3; ceremonia ta jednak na mieszkań
cach Krakowa czyniła wrażenie raczej smutne.

Oto już najprawdopodobniej z końcem 1733

r. wysłał August III do Krakowa architektów,
którzy wykonali pomiary katedry i zamku,
wiążące się z koronacją 4. W ten sposób dwór

i monarcha zorientowali się w topografii wa
welskiego wzgórza. Plany te, omówione w pol
skiej literaturze, stanowią ważne źródło dla

dziejów katedry i zamku5. Naniesiono na nie

precyzyjnie wszystkie elementy dekoracji ka
tedry podczas omawianych uroczystości. Nad

to chyba już z końcem 1733 r. powstał projekt,
czy też program ceremonii koronacyjnej, który
wręczono elektorowi, zapewne na kilkanaście

dni przed właściwą uroczystością 6.

2 Niniejszy temat podjęty przez autora nie był
dotychczas w pełni opracowany. Poza krótkimi wzmian
kami sygnalizującymi moment koronacji, nieco sze
rzej potraktował go S. Windakiewicz, Dzieje
Wawelu, Kraków 1925, s. 180—184.

3 Z druków dostępnych autorowi należy wymie
nić: Diariusz prawdziwy wjazdu do stołecznego Kra
kowa i koronacji tamże Fryderyka Augusta Elektora

Saskiego wprzód pseudo-elekta a potem przez sejm
pacificationis roku 1736 odprawiony, po abdykacji
Stanisława I, uznanego od zgromadzonych Stanów

Rzeczypospolitej Polskiej Augusta III króla polskiego
[w:] W. Syrokomla, Dwie koronacje Sasów, Au
gusta II i Augusta III królów polskich, Wilno 1854

(dalej cyt. Diariusz prawdziwy}; Relacja wjazdu i ko
ronacji Najjaśniejszego króla Imci Augusta III, b.r.w.

(dalej cyt. Relacja wjazdu}, przedruk w Dzienniku Wi
leńskim I, 1822, s. 455—462; Oznajmienie koronacji Au
gusta III; Nachricht von dem prachtigen Einzuge Au-

gustus III gehalten in Krakau am 14 Januar 1734,
Dresden 1734; Polnische Krbnugs-Geschichte Ihro

Kónigl. Majestat August des III Chur-Furstens zu

Sachsen etc. Dero allerdurchlauchtigen Frau Gemahlin
Maria Josepha, Kayserl. Printzessis aus dem Ertz.-
-Hertzogl. Hause Oesterreich wie solche der 17 Januar
1734 in Cracau mit ungemeiner Pracht geschehen und
was vor bey-und nach derselbigen vorgegangen. Mit
vielen Uhrkunden erlautert und beschreiben, Dressden
und Leipzig, bey Gottlob Christian Hilschen Kónigl.
privileg. Hof-Buchhandler 1734; Ausfiihrliche des

Kónigl. Einzugs in Cracau den 14 Januarii gehalten
und was ferner Hauptssachliches von und der Crónug
porgegangen, Leipzig 1734; Ausfuhriche Relation dessen
was seith Ihro Kóniglichen Majestat pon Polen und

Churfiirstlichen Durchlaucht zu Sachsen Friderici Au
gust III hohen Ankunft an die Polnische Granze ben

Dero-Crónung in Cracau, Warschau 1734; Leben und
Thaten Friedrich Augusti III des Allerdurchleuchtig-
sten Grossmachtigsten Kónigs der Ophlen und Chur-

jurstens zu Sachsen, bis auf gegenwartige Zeit zusam-

mengetragen und ausgefertiget von Johann Gottfried
Mittag Gymnas. Halens Colleg. et Cantor ad BBV,
Leipzig 1737; In diem coronationis Augusti III (druk
ulotny, 1734).

4 Plany omawia H. Bednarski, Nieznane pla
ny pałacu i katedry wawelskiej z okresu koronacji
Augusta III, Studia do Dziejów Wawelu II, Kraków

1961, s. 465—472.
5 Ostatnio sześć planów związanych z koronacją,

przechowywanych w Archiwum Państwowym w Dreź
nie, omówił J. Szabłowski, Nieznane plany ka
tedry wawelskiej z w. XVIII, Sprawozdania z posie
dzeń komisji PAN za r. 1966, Kraków 1967, s. 175—177.

6 Rękopis taki odnalazł u schyłku ubiegłego stu
lecia E. Świeykowski, Projet pour le Ceremo-



99

Z początkiem stycznia 1734 r. król z mał
żonką, dygnitarzami saskimi i dworem stanął
w Tarnowskich Górach ***7. Tutaj w dniu 6 stycz
nia przywitał go panegiryczną mową biskup
krakowski Jan Aleksander Lipski8. Dn. 11

stycznia orszak królewski wraz z towarzyszą
cymi mu polskimi magnatami ruszył do Kra
kowa 9*11. Około południa przyjechał do miasta

biskup Lipski i część magnaterii, a dopiero pod
wieczór przybył August III z Marią Józefą
i „przez Kleparz” udał się do „pałacu Imści

Pani Grabskiej na przedmieściu przy Kapucy
nach” ln. Wraz z królem przybył biskup po
znański Stanisław Hozjusz. Król zanocował w

nie istniejącym dziś pałacyku Wodzickich, sto
jącym w pobliżu klasztoru kapucynów na

Garbarachn. W następnym dniu przybyłemu
monarsze składali wizyty magnaci.

nial du Couronnement du Roi Augustę III a Cracouie,
Sprawozdania Komisji do Badania Historii Sztuki w

Polsce VI, Kraków 1900, s. CXXXI.
7 Ausfuhrliche Relation, o.c., s. 1.
8 Por. druk: Celsissimi Principis Joannis in Lipę

Lipski Episcopi Cracouiensis Ducis Seueriae, Procan-

cellarii Regni habitus Tarnamonti in Silesia in Confi-
niis Regni Poloniae Die 6 Januarii Anno Domini 1734.
Ad Serenissimum Principem ac Dominum Augustum
III Electum Regem Poloniae, inuitando eundern ad

capessenda Regni Gubernacula (1734).
9 Ausfuhrliche Relation, s. 2; Relacja wjazdu,

s. 1.
19 Relacja wjazdu, s. 1.
11 Nie udało się ustalić, kto był właścicielem tzw.

pałacyku „Pani Grabskiej” na Garbarach. Z później
szym pałacem Wodzickich, który chyba w r. 1734 na
leżał jeszcze do Dębińskich, indentyfikuje go S. To m-

k o w i c z, Wawel, I, Teka Grona Konserwatorów Ga
licji Zachodniej, t. IV, Kraków 1906, s. 371; Amb. Gra
bowski, Starożytnicze wiadomości o Krakowie, Kra
ków 1852, na s. 295 podał taką notatkę: „Dnia 17 stycz
nia r. 1734 król August III z małżonką Imcią przybył
do Krakowa i stanął w pałacyku przy kościele OO. Ka
pucynów”. Z akt hipotecznych wiadomo, że tzw. dwór
Wodzickich w 1733 r. stanowił własność Stanisława
i Rozalii Kilarowiczów: por.: M. Bernasikowa,
Dwór Wodzickich w Krakowie, Rocznik Krakowski
t. XXXVII, Wrocław — Kraków 1965, s. 130.

12 Archiwum Kapituły Metropolitalnej Krakow
skiej (dal. cyt. AKap. Krak.) Acta Actorum, t. 21, s.

328—329 — tu opis ingresu biskupa Jana Aleksandra

Lipskiego; por. L. Łętowski, Katalog biskupów,
prałatów i kanoników krakowskich, II, Kraków 1852,
s. 235.

13 Ausfuhrliche Relation, s. 3; Relacja wjazdu,
s. 1.

Relacja wjazdu, s. 1.

W środę dnia 13 stycznia dokonano nie-

2. Maria Józefa. Fot. z Tek Grabowskiego

zwykle uroczyście ingresu na stolicę biskupią
świeżo nominowanego przez nowego monarchę
biskupa Jana Aleksandra Lipskiego 12. Obejmu
jącego diecezję pasterza witał w imieniu du
chowieństwa miejskiego w kościele Mariackim

archiprezbiter Jacek Łopacki, a potem przemó
wili przedstawiciele władz miejskich. Nato
miast w katedrze powitał ordynariusza kler

diecezjalny 13.

Nazajutrz miał miejsce uroczysty wjazd
Augusta III do Krakowa, który rozpoczął się
ok. godziny drugiej po południu. Król wyje
chał z Prądnika. Na całej trasie paradnego
wjazdu stały wojska saskie. Orszak rozpoczy
nali królewscy paziowie, dworzanie, potem szło

26 koni przybranych „złotogłowymi dywdyka-
mi” i podobnie 24 muły. Za nimi jechało 16

karet, na koniec kareta „triumfalna”, zaprzężo
na w osiem koni z dywdykami karmazynowy
mi w herby Polski i Litwy 14. Za karetami je
chała na pięknych rumakach kawaleria i tysiąc

7»
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kirasjerów. Po nich dopiero magnateria i na

końcu konno August III. Królowa Maria Józe
fa przybyła wcześniej „na zamek incognito”
i przyglądała się „z okna na wjazd” 15.

Monarcha, przejechawszy koło kościółka
SŚ. Szymona i Judy, zatrzymał się przed ko
legiatą Sw. Floriana na Kleparzu. Tu powita
ła go kapituła kolegiacka, a w prezbiterium
„przez wymowne usta Rektora”16 Akademia
Krakowska. W imieniu króla odpowiedział re
ferendarz Antoni Dębowski17. W kolegiacie
złożył August III hołd prochom swego ojca
i Jana III oraz Marii Kazimiery. Gdy opusz
czał mury świątyni, „pokazał się liczny miasta
i zewsząd ludzi konkurs, a osobliwie zaś woj
sko i cechy, którzy prezentując się pod zna
kami, starym obyczajem narodu, od Promnika
aż do zamku samego rozciągnąwszy się w pa
radzie, uszykowani stanęli”18. Orszak powoli
zbliżał się do murów miejskich. W bramie po
witał króla imieniem miasta wykwintną ła
cińską mową Stanisław Antoni Łopacki19, ten

sam, który w dniu 12 września 1696 r. w cza
sie uroczystego wjazdu koronacyjnego do Kra
kowa witał Augusta II20. Za monarchę odpo
wiedział znowu Dębowski. Po powitaniu „po
dano bogaty axamitny, karmazynowy balda
chim, złotym galonem suto kameryzowany,
frędzlą takowąż złocistą mający” 21 — i pod nim

pojechał konno król na Wawel. Po drodze mia
sto wzniosło dwie bramy triumfalne, które „rów
nały narożne kamienice” 22. Pierwsza zamykała
ulicę Floriańską od Rynku. Przyozdobiono ją
od strony bramy Floriańskiej herbami Saksonii,
figurami czterech żywiołów, oraz pompatycz
nym napisem:

Serenissimo ac potentissimo Augusto III Regi Po-

loniarum, Magno Duci Lithuaniae, Russiae, Prussiae,
Masoviae, Samogitiae, Kijoviae, Volhyniae, Podoliae,
Podlachiae, Livoniae, Smolensciae, Severiae, Czerni-

choviae, hereditario duci Saxoniae, Juliae, Cliviae,
Montium Angriae et Vestphaliae, Sacri Romani Im-

perii Archi-Marschalco et electori Landgravio Thurin-

giae, Marchiom Misniae nec non superioris et inferio-
ris Luzatine, burgravio Magdeburgensi, comiti Marcae,
principi Hennebergiensi comiti Ravenbergae et Barthi
dno in Ravensthein etc. Cracovia urbis portas pandit
et civium corda cui tellus ima et ignis supremus in

auge aqua fluens servit et omnis militat aeter. Sum-
morum Pontificum Clementis II, Gregorii V, Romano-
rum Caes. Othonis Primi, Secundi, Tertii, Henrici Se-

cundi, Lotharii Primi, Joannis I, Vlad. Jagiellonis
Polon. Regis augusta propago. Dominus Clementissi-
mus ingrediat felix 23.

Od strony kościoła P. Marii na bramie wy
obrażono cztery pory roku, herby saskie i na
stępującej treści napis:

Serenissimo ac potentissimo Augusto III Regi Po-

loniarum, Magno Duci Lithuaniae, Russiae, Borussiae,
etc. etc. etc. Cracovia annum ponit saecula vovet, ver

floridus dispensat honores aestas locupletes submittit

aristas, autumnus quam ferre potest omnem copiam
fundit, brumma non rigidis aquilonibus ferox, sed sua

albedinae in canitiem venerandam mutari studet Rex,
Regina serenissimi annorum prosperitate fruantur
saecula longissima vivant24.

Druga brama znajdowała się u wlotu ulicy
Grodzkiej w Rynek. Od Rynku zdobiły ją po
sągi czterech cnót, herby królewskie i napis:

Serenissimo ac potentissimo Augusto III Regi Po-

loniarum, Magno Duci Lithuaniae etc. etc. etc. Cra-
covia adorationem praestat, obedientiam spondet apud
quem regina virtutum iustitia sancta temperantia
quovis fato prudentia, maior heroica fortitudo operum
et actionum pro cardinibus sunt sanctorum Henrici II

imperatoris, Ludovici Galiae Stephani, Emerici Hun-

gariae regum augustissimus sanguis rex serenissimus,
iustissimus, religiosissimus, prudentissimus, fortissi-

mus, vivat25.

Od ulicy Grodzkiej artysta „kunszt malarskiej
inwencji cztery strony świata wyraził”, a pod
spodem „zaś napis takowy”:

Serenissimus ac potentissimus Augustus III Rex

Poloniarum, Magno Duci Lithuaniae etc. etc. etc. Cra-
covia Orbis Dominum praecatur, prostant mundi par-

15 Ausfuhrliche Relation, s. 4.
16 Diariusz prawdziwy, s. 22. Rektorem UJ był

wtedy ks. Marcin Waleszyński, prof. teol., kanonik

kolegiaty Sw. Floriana; por.: A. Karbowiak,
O rektorach Uniwersytetu Kazimierzowskiego i Ja
giellońskiego [w:] Kronika Uniwersytetu Jagielloń
skiego od r. 1864 do r. 1887, Kraków 1887, s. LIII.

17 Diariusz prawdziwy, s. 22.
18 Ibidem, s. 23.
19 Ibidem.
20 Grabowski, o.c., s. 135; Z. Gajda, Jacek

Augustyn Łopacki, Monografie z dziejów nauki i tech
niki LXIV, Wrocław - Warszawa - Kraków 1969, s. 18.

21 Diariusz prawdziwy, s. 24.
22 Ibidem, s. 25.
23 Napisy cytuję za Polnische Krbnugs-Geschichte,

s. 38. Napisy w Diariuszu prawdziwym, s. 25 (nie
pełny).

24 Polnische Krbnugs-Geschichte, s. 39; Diariusz
prawdziwy, s. 26.

25 Polnische Krbnugs-Geschichte, s. 40; Diariusz
prawdziwy, s. 26.
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tes ad portam Europa, Asia, Affrica, America Poloniae

complaudunt et gratulantur regem serenissimum Au
gusto II patri filius succedit Augustus dent superi to-

tum succedat in orbem sanguine augustissimis impe-
ratoribus conjunctus caelitibus virtutum eminentia
simillimus omnia decora principe digna complexus
Augustus III, toto gloriosissimus mundo — vivat 2“.

W zbiorach graficznych Biblioteki Jagiel
lońskiej znajduje się rysunek piórkiem, przed
stawiający widok bramy triumfalnej w ul.

Grodzkiej (strona od Rynku) wykonanej na

wjazd koronacyjny Augusta III262728.Pod okolicz
nościowym tekstem jest napis: „Franciscus To-

ryani consul cracoviensis et in hac metropoli
regni architectus eximus ac ad ingressum sa
cra regia maiestatis felicissimum arcus portae
istius triumphalis inventor exactissimus”. Bra
ma jest dwukondygnacjowa, zwieńczona szczy
tem o płynnej formie. Kondygnacja dolna, trój-
osiowa, jest podzielona parzystymi kolumnami
i w narożach opięta pilastrami. Oś główną
akcentuje wysokie przejście, powyżej którego
znajduje się kartusz z napisem. W skrajnych
osiach są dwa niskie prostokątne przejścia. Ca
łości dopełniają figury alegoryczne i emblema
ty rycerskie. Wieńczy ją przełamujące się bel
kowanie z attyką tralkową oraz nad skrajnymi
pilastrami obeliski. Kondygnacja górna jest
znacznie węższa, jednoosiowa, zdobi ją kar
tusz herbowy pod koroną typu „clausa” oto
czony bogatymi panopliami, ujęty po bokach

w dwie kolumny, między którymi stoją alego
ryczne figury. Na szczycie flankowanym przez

26 Polnische Kronugs-Geschićhte, s. 41; Diariusz

prawdziwy, s. 27.
27 Zbiory Graficzne Biblioteki Jagiellońskiej syg.

IR 493 teka 8 III. Warto nadmienić, że w Bibliotece

Jagiellońskiej w Oddziale Rękopisów znajduje się
rkps syg. 1837: „Clavis Archivi Urbis Cracoviae” Zyg
munta Jana Zaleskiego, zawierający opisy i rysunki
bram triumfalnych: Michała Korybuta Wiśniowieckie-

go z roku 1669 i Augusta II z 1697, oraz „castrum do-
loris” w kościele Mariackim po Janie III z 1696.

28 S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Pol
sce, Warszawa 1954, s. 313.

29Ibidem, s. 313;U. Thieme, F. Becker, All-

gemeines Lexicon der Bildenden Kilnstler, t. 33, Leip-
zig 1939, s. 304; P. Bohdziewicz, Korespondencja
artystyczna Elżbiety Sieniawskiej z lat 1700—1729,
Lublin 1964, s. 172, 310; Arch. Państw, m. Krakowa;
syg. E-19 Teki Grabowskiego, s. 941 (tu o w.w. bramie).
Bramy triumfalne wykonali: Antoni Frąckiewicz i Ja
kub Matyczyński, Arch. Państw, m. Krakowa, sygn.
3565 (kontrakt z 5 VIII 1733 r.).

. .•»•(.»■>,... ,«*«.■
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3. F. Toriani, Brama triumfalna.

płonące wazony znajduje się anioł dmący
w trąbę. Całość czyni wrażenie przemyślanej
kompozycji.

Jak wynika z przytoczonego wyżej napisu,
twórcą bramy był Franciszek Toriani, miesz
czanin krakowski i architekt, obrany od 1718 r.

rajcą miejskim 2S. O zrealizowanych przez nie
go budowlach prawie nic nie wiemy, poza tym,
że w latach 1738—1740 kierował budową na

zamku wawelskim, a nadto w r. 1717 pracował
przy przebudowie nie istniejącego pałacyku
Elżbiety Sieniawskiej na Wesołej pod Krako
wem oraz wymieniany jest w r. 1726 w związ
ku z bliżej nie znanymi realizacjami archi
tektury okazjonalnej na uroczystości pogrze
bowe hetmana w. koronnego Adama Mikołaja
Sieniawskiego29. Zapewne Toriani zaprojekto
wał nie tylko bramę w ul. Grodzkiej, lecz

także bramę przy ul. Floriańskiej. Nie wyklu
czone, że był przynajmniej w części twórcą de
koracji koronacyjnej w katedrze.
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Tak wyglądała oprawa artystyczna drogi,
którą przejeżdżał orszak królewski. Natomiast

reakcja tłumów, zgromadzonych najpewniej
przymusowo, była przygnębiająca. Brakowało

okrzyków, radości i wiwatów, które towarzy
szyły poprzednim wjazdom. „Pospólstwo smut
ne — pisał współczesny — żaden z ludu po
spolitego vivat król nie odezwał, ale tylko pa
trzyli się jak na tragiczną jakową scenę albo

akt żałoby” 30. Co więcej, ludzie „drzwi i okna

domów swoich zewsząd pozamykawszy” 31 wo-

leli w domach siedzieć. Napięcie polityczne da
wało się odczuć w Krakowie. Gdy król zbliżył
się do zamku, „na wałach kilkanaście razy

ognia dano”32. Około godziny szóstej August
III przybył do katedry krakowskiej, gdzie po
dano mu do ucałowania „caput S. Stanislai” 33.

Z katedry monarcha przeszedł na zamek, do

oczekującej go małżonki.
Dnia 15 stycznia odbył się uroczysty po

grzeb Augusta II, Jana III, królowej Marii Ka
zimiery i Jana, wnuka Jana III, a syna króle
wicza Jakuba Sobieskiego 34.

Zastanawia fakt, dlaczego tak późno odby
wał się pogrzeb Jana III. Otóż zwłoki zmarłego
dn. 17 VI 1696 r. Jana III spoczywały przez

pewien czas w Wilanowie, potem w kaplicy
zamku warszawskiego, a wreszcie przeniesiono
je do Kapucynów w Warszawie. Według rela
cji biskupa Ludwika Załuskiego, miało to na
stąpić w maju 1697 r. Złożono je tymczasowo
w górnym oratorium. W roku 1700 królewicz
Jakub przysłał tu z Oławy trumienkę ze zwło
kami swego synka Jana 35. W kilka lat później
przywieziono potajemnie z Blois ciało Marii

Kazimiery. W klasztorze kapucynów tradycja
przechowała następujące podanie: pewnej nocy
zadzwonił na furcie dzwonek, wyszedł zakon
nik i ujrzał u drzwi wielką trumnę. Czym prę
dzej powiadomił o tym biskupa Jana Tarłę,
przebywającego w owym czasie w klasztorze.

Biskup nakazał otworzyć trumnę. Znaleziono

w niej drugą, obitą jedwabiem, a w tej spo
czywała kobieta w koronie i z berłem żelaz
nym. W ustach miała medalion z napisem wy
jaśniającym, że tu spoczywa Maria Kazimiera.

Na wieść o tym August II urządził u Kapucy
nów, w dniu 17 marca 1717 r. wspaniałe egze
kwie żałobne3fi. Po śmierci Augusta II króle
wicz Jakub Sobieski polecił ciała rodziców
i syna przenieść do chóru, udekorowanego
uprzednio przez niejakiego Eperjesza — zaufa

nego królewicza. U stóp pompatycznego kata
falku postawiono srebrną puszkę z sercem Ja
na III 37. Przy tak okazale wystawionych zwło
kach odbywały się bez przerwy nabożeństwa,
celebrowane przez biskupów przybyłych na

elekcję38. Dziewiątego sierpnia 1733 r., jak
doniosła współczesna prasa, ciała królewskie

przewieziono na zamek i postawiono w kaplicy
obok trumny Augusta II. Rankiem szczątki te

wyniesiono na dziedziniec zamkowy, gdzie się
odbyły uroczystości pożegnalne. Kazanie wy
głosił biskup płocki Stanisław Andrzej Załuski,
po czym żałobny pochód ruszył w kierunku

Krakowa39. I znowu wypada odwołać się do

30 Diariusz prawdziwy, s. 28.
31 Ibidem.
32 Ibidem, s. 27.
33 Relacja wjazdu, s. 2.
34 AKap. Krak. — Prothocollon actorum Capituli

Cathedralis Cracoviensis 1734—1744.
36 Wielu autorów pisze o pogrzebie w 1734 r.

wnuczki Jana III, co jest niezgodne z danymi histo
rycznymi, bowiem był to Jan, syn królewicza Jakuba

Sobieskiego i Jadwigi Elżbiety von Neuburg, urodzony
21 X 1699 i zmarły w lipcu 1700 r. w Oławie, por.:
W. Zawadzki, Jakub i Konstanty Sobiescy, Lwów

1862, s. 67; W. Dwór za czek, Genealogia, tablice,
Warszawa 1959, tabl. 14; W. Roszkowska, Oława
królewiczów Sobieskich, Wrocław - Warszawa - Kra
ków 1968, s. 57—58; por. przypis 44.

36 J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie, I,
Warszawa 1855, s. 219—220; T. Żeleński-Boy,
Marysieńka Sobieska, Warszawa 1954, s. 282—283.

37 Bartoszewicz, o.c., s. 220.
38 Wypada przypomnieć, że król szwedzki Ka

rol XII w r. 1702 nosił się z zamiarem przeniesienia
ciała Jana III do Krakowa, a car Piotr Wielki podczas
pobytu w Warszawie złożył hołd cieniom bohatera

spod Wiednia. W r. 1736 August III wystawił ojcu ka
plicę w kościele Kapucynów, bowiem w nim złożono

wnętrzności Augusta II. W roku 1829 z inicjatywy ks.
Beniamina Szymańskiego serce Jana III przeniesiono
z archiwum klasztornego i wmurowano w sarkofag
stojący naprzeciw pomnika Augusta III, sprawiony
przez cara Mikołaja I. Pracami architektonicznymi
kierował i sarkofag zaprojektował Henryk Marconi,
por. Bartoszewicz, o.c., s. 225—229; Łoza, o.c.,
s. 188. Popiersie Jana III wykonał Ludwik Kaufman.
Dla ścisłości warto przytoczyć napis z sarkofagu Ja
na III: „Servandis praecordis invictissimi principis Jo-
annis III Poloniarum regis ob fausas saepius turcarum

copias et liberatam ab obsidione Viennam clarissimi

predecessori suo augustissimus totius Rossiae impera
tor Nicolaus I rex Poloniae monumentum hoc F., C.
Anno MDCCCXXIX”.

39 Kurier Polski, nr 190 z 1733; T. Lipiński,
Czasy Augusta III wystawione w piśmiennych z owej
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ówczesnej prasy, która tak relacjonowała przy
bycie królewskich szczątków do Krakowa:

Z Krakowa d. 23 Augusti. W przeszłą środę, jak
tylko w Słomnikach trzy mile od Krakowa Ciała Kró
lewskie stanęły, tak zaraz przez umyślnego tu znać
dano o przybyciu ich, które ogłoszono dzwonieniem po
wszystkich kościołach tutejszych. Magistrat zaś miastu
całemu intymował, aby nazajutrz wszyscy pogotowiu
byli na introdukcyją wzwyż namienionych Ciał, jakoż
o godzinie czwartej Magistrat i Cechy tudzież Zakony
udały się na Promnik — tam wszelką przy Ciałach
Królewskich zastawszy gotowość, wszyscy ruszyli
z miejsca processionali ordine i zaraz z armat, naprze
ciw kościoła s. Floriana stojących, 12 razy ognia dano.

Szły tedy naprzód wszystkie bractwa swoim porząd
kiem z świecami, po tym Zakony, Cechy zaś po bokach

z świecami i chorągwiami. IchMć XX. Prałaci i Capi-
tulares, tandem Imć X. Suffragan kujawski pontifica-
liter procedebat, po IMCi X. Suffraganie Ciała pro
wadzono, przy Ciałach... PP. Senatorowie i Urzędnicy
insignia regia nieśli... gdy tedy stanęli na cmentarzu

s. Floriana, zaczęło się kazanie. Strzelanie z armat,
jako i ręcznej strzelby, tutejsze presidium kilkakrot
nie powtórzyło, przez całą zaś processją, która więcej
niż trzy godziny trwała, po wszystkich kościołach nie
ustannie dzwoniono. Dla nieskończonego katafalku zo
stały się ciała na cmentarzu pod namiotem przy pilnej
warcie. Dnia wczorajszego odprawiły się solenne exe-

kwie u s. Floriana, celebrował IMć X. Suffragan ku
jawski, tegoż dnia także do kościoła na pompatyczny
katafalk... ciała deponowano**40.

epoki zabytkach, Biblioteka Warszawska, t. 21, War
szawa 1846, s. 437—474.

40 Kurier Polski, nr 192 z 1733.
41 Relacja wjazdu, s. 2. Kwestię wnuczki wyjaś

niam w przyp. 35.
42 AKap. Krak. — Prothocollon actorum Capituli

Cathedralis Cracoviensis 1734—1744 podaje nazwiska
kanoników biorących udział w uroczystości: kan. kan.
Sebastian Kornecki — kustosz, Andrzej Olszowski —

kanclerz oraz najmłodsi kanonicy — Dembiński i Tur
ski.

43 Por. plany katedry z 1734 r.: Bednarski,
o.c., il. 5.

44F. Kobie1ski, Mowa na pogrzebie Najjaś
niejszych Monarchów Augusta II, Jana III, Marii Ka
zimiery i Infanta wnuka miana w Krakowie 1734. 15

Januarii; O Kobielskim por.: Łętowski, o.c., t. III,
s. 131—133.

45 W katedrze deponowano wówczas zwłoki kró
lewskie tylko w kryptach pod kaplicami Wazów i Zyg-
muntowską. Dopiero w r. 1783 Stanisław August Po
niatowski przeniósł trumnę Jana III do sprawionego
przez siebie sarkofagu w krypcie św. Leonarda, zaś
w r. 1838 zwłoki Augusta II z inicjatywy Ambrożego
Grabowskiego złożono do nowej trumny i przeniesiono
do krypty św. Leonarda; w dwa lata później złożono
tamże trumnę Marii Kazimiery, na którą sarkofag od
kuł Karol Ceptowski; por.: Amb. Grabowski, Gro
by, trumny i pomniki królów polskich w podziemiach
i wnętrzu katedry na Wawelu, Kraków 1868, s. 33 i n.;
W. Eliasz-Radzikowski, Nowa karta z prze
szłości katedry na Wawelu, Kraków 1899, s. 16. Trum
na infanta Jana została prawdopodobnie ok. 1840 r.,

podobnie jak kilka innych trumienek dziecięcych, usu
nięta.

43 Relacja wjazdu, s. 2. Być może, chodzi tu o dwa
miecze ceremonialne z herbami Polski, Litwy i Sa
ksonii, które przed I wojną były w zbiorach Kónigli-
chen Historisches Museum w Dreźnie. Przy jelcach
był napis: „Coronat XVII Jan. MDCCXXXIV”; por.
Pamiątki polskie na obczyźnie (pod red. F. Pułaskiego),
z. V, Warszawa 1908, s. 63.

W kościele Św. Floriana leżały szczątki kró
lewskie do dnia poprzedzającego koronację
Augusta III.

Tak więc w dniu 15 stycznia rozpoczęły się
uroczystości pogrzebowe. Z kościoła Św. Flo
riana ciała zmarłych wieziono na dwóch pa
radnych wozach, zaprzężonych w osiem koni.

Na jednym „deponowany król Jan, królowa
i wnuczka [sic!], na drugim August II” 41. Kon
dukt prowadzili sufragani: poznański, kujawski
i krakowski, wraz z kanonikami kapitulny
mi 42. W katedrze przed konfesją ustawiono

„castrum doloris” o pięciu stopniach, akcento
wane w narożach piramidami z pochodniami.
Tu położono królewskie trumny43. Mszę ża
łobną celebrował biskup Lipski, zaś panegi-
ryczną mowę wygłosił sufragan kujawski Fran
ciszek Kobielski44. Po odśpiewaniu przy „ca
strum” egzekwii kondukt skierował się ku po
łudniowym drzwiom katedry, gdzie pomiędzy
kaplicami Wazów i Zygmuntowską było zejście
do krypt. Ciała królewskie pochowano w kryp
cie Wazów 45.

W tym dniu zdarzył się zabawny wypadek.
Oto jak pisze naoczny świadek, „tegoż dnia

miecze valoris 400 000 talerów z skarbcu elek
toralnego przywiezione, a dla pogrzebowej pa
rady w kir czarny obszyte, między innemi

insigniami w kaplicy położone ukradziono —

i dalej dodaje — trzeciego jednak dnia zło
dziej deprehensus był seąuestrowany, ale

z rozkazu królewskiego wypuszczony, któremu

insuper na drogę dano 10 czerwonych zło
tych” «.

Nazajutrz w sobotę August III odbył, zgod
nie z tradycją, procesję na Skałkę. Około go
dziny drugiej król wyruszył pieszo „na Skał
kę wizytować limina S. Stanisława iuxta anti-
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quum morem” 47. Ze Skałki powrócił monarcha

konno, w asyście dygnitarzy koronnych i litew
skich, wśród szpaleru 2000 ludzi piechoty sas
kiej 48, przy odgłosie „tak saskiej, jako i kra
kowskiej kapeli trąb, kotłów, bębnów —

oraz — hucznem biciu z dział i armat” 4950.

47 Relacja wjazdu, s. 3. Według „Ordo Coronandi”
z r. 1434, król w przededniu koronacji udawał się
w pokutnej, ekspiacyjnej procesji na Skałkę, gdzie, wg
tradycji, w r. 1079 Bolesław Śmiały zabił bpa Stanisła
wa Szczepanowskiego; por. S. Kutrzeba, Ordo Co
ronandi regis Poloniae, Archiwum Komisji Historycz
nej, t. XI, Kraków 1909—1913, s. 162; tenże, Koro
nacje królów i królowych w Polsce, Warszawa 1916, s. 13.

48 Leben und Thate, s. 300; L. Zarewicz, Skał
ka z kościołem SS. Michała i Stanisława w Krakowie,
Kraków 1889, s. 51.

49 Diariusz prawdziwy, s. 30.
50 Ibidem, s. 30—31. Kardynał Jan Aleksander Lip

ski chlubił się tym, że koronował Augusta III, o czym
świadczą napisy na jego grobie w katedrze i na po
mniku u OO. Franciszkanów w Krakowie; por.: L. Łę-
t o w s k i, Katedra krakowska na Wawelu, Kraków

1859, s. 59; S. Tom ko wic z, Galeria portretów bi
skupów krakowskich w krużgankach klasztoru OO.

Franciszkanów w Krakowie, Biblioteka Krakowska,
t. 28, Kraków 1905, s. 196.

51 Diariusz prawdziwy, s. 33.
52 Ibidem.

I wreszcie przyszła niedziela, dzień 17 stycz
nia 1734 r. — dzień koronacji królewskiej, któ
ra kończyła okres bezkrólewia i nadawała peł
ne prawa monarsze. Na uroczystość licznie

przybyli zwolennicy Augusta III, jednakże i tu

nie zaniechano podstawowych środków ostroż
ności. Ceremonię poprzedził ostry spór bisku
pów: krakowskiego i poznańskiego. Biskup
Stanisław Hozjusz rościł sobie pretensje do

praw koronatora. Biskup Lipski natomiast

twierdził, „że on jest głową swojej katedry i nie

pozwoli mu się rządzić na miejscu tern, gdzie
ma mieć swoją powagę, nie dopuści” 30. Osta
tecznie Lipski został koronatorem.

O godzinie dwunastej biskup Lipski rozpo
czął w katedrze sumę pontyfikalną przed głów
nym ołtarzem, przy wtórze kapeli katedralnej
i saskiej. W tym czasie wyruszył z zamku bar
wny orszak. Ubranego w złocistą karacenę
i aksamitną fioletową kapę króla poprzedzali
polscy i sascy dygnitarze. Kolejność była na
stępująca: Jan Klemens Branicki, chorąży ko
ronny, niósł przed elektem chorągiew Króle
stwa, z chorągwią litewską szedł Hieronim Flo
rian Radziwiłł, chorąży litewski. Za nimi

Antoni Lubomirski, miecznik koronny, i Zawi
sza, litewski, nieśli dwie wielkie szpady. Przed

Augustem III szedł Paweł Sanguszko, marsza
łek nadworny litewski51.

W katedrze przywitał wchodzącego monar
chę biskup poznański Stanisław Hozjusz i su-

fragan krakowski Michał Kunicki, „którzy po

uczynionym komplemencie, przestępującego
próg kościelny z uszanowaniem przyjęli,
wziąwszy pod ręce prowadzili tak w środku —

aż do chóru mniejszego” 52. Za królem postę-
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powali „trzej Wojewodowie” z insygniami kró
lewskimi. Koronę niósł wojewoda krakowski

Teodor Lubomirski, berło Jerzy Lubomirski,
wojewoda sandomierski, a jabłko Aleksander

Szembek, wojewoda sieradzki53. W tym miej
scu współczesny dodał: „nie tę jednak [koro
nę], którą się królowie Polscy podczas tako
wych aktów zwykli koronować, ponieważ ta

na schowanie do Częstochowy była dyspono
wana i wydać jej stamtąd, lubo pretendował
Elektor, nie chciano; ale inszą, którą pomienio-

53 Szembek ożeniony był z Anną Leszczyńską, cór
ką Stefana, wojewody kaliskiego, i do koronacji
„gwałtem wzięty z domu, czyli Balic”; por.: Diariusz

prawdziwy, s. 35.
54 Diariusz prawdziwy, s. 34.
55 Skarbiec Paulinów na Jasnej Górze był najbez

pieczniejszym miejscem przechowywania regaliów.
Wersję przechowywania regaliów w Częstochowie po-
daje: Diariusz prawdziwy, s. 34; F. Kopera, Dzieje
skarbca koronnego, Kraków 1904, s. 223. Jedynie
W. Eliasz-Radzikowski (Szczerbiec miecz Bo-

lesławowski, Kraków 1898, s. 4) twierdzi, że regalia
ukryto u Misjonarzy w Warszawie.

56 T hi e me, Becker, o.c., t. 21, Leipzig 1927,
s. 122—123; Julius u. Albert Erbstein, Das Konig-
liche Grikne Gewblbe zu Dresden, Dresden 1884, s. 173—

174; wzmiankowane u H. B i e h n a, Die Kronen Eu-

ropas, Wiesbaden 1957, s. 63.
57 O symbolice i genezie tego typu koron por.:

A. Gieysztor, Non habemus caesarem nisi regem.
Korona zamknięta królów polskich w końcu XV wieku
i w wieku XVI [w:] Muzeum i Twórca. Studia z hi
storii sztuki i kultury ku czci prof. dr. Stanisława

Lorentza, Warszawa 1969, s. 277—292.

ny Xiążę kazał był umyślnie zrobić złotnikom
wrocławskim” 54.

W rzeczywistości po zgonie Augusta II zwo
lennik Leszczyńskiego, podskarbi koronny
Franciszek Ossoliński, w r. 1733 zabrał ze

skarbca insygnia koronacyjne i wywiózł do

Częstochowy, gdzie mogły spokojnie przecze
kać burzliwe chwile 55. Tymczasem August III,
dążąc do jak najszybszej koronacji, polecił pod
koniec 1733 r. — wobec niemożności zdobycia
autentycznych koron — swemu nadwornemu

złotnikowi Johannowi Heinrichowi Kohlerowi

wykonać nowe insygnia56. Ponieważ służyć
miały tylko na tę uroczystość, złotnik wykonał
je prowizorycznie, używając blachy srebrnej
zamiast złotej i w dużej mierze sztucznych ka
mieni. Prawdziwe kamienie wprawiono częścio
wo na czas koronacji.

Omówmy zatem w tym miejscu „koronę
królewską, drogiemi kamieniami jaśniejącą”.
Obie korony — Augusta i Marii Józefy —

przynależą do typu „corona clausa” 57 i w zasa
dzie, poza wymiarami, niewiele się od siebie

różnią. Korona Augusta III ma ażurową obręcz
z trójliśćmi, zamkniętą od góry kabłąkami.
Trybowana jest w ostry akant na puncowa-

nym tle. Ozdobiono ją kamieniami imitujący
mi szlachetne rubiny,, szafiry, szmaragdy oraz

niezliczoną ilością sztucznych brylantów. Na

koronie jest napis: „ANFANG JK” [Johannes
Kohler — przyp. aut.].

Korona Marii Józefy jest znacznie mniej-
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sza i składa się również z obręczy ulistnionej
z kabłąkami. Pokrywają ją imitacje 139 dia
mentów i perły. W porównaniu z koroną Augu
sta III sprawia wrażenie bardziej harmonijnej
i wykwintniejszej.

Powróćmy znowu do uroczystości korona
cyjnych. Gdy biskupi Hozjusz i Kunicki przy
prowadzili Augusta III przed główny ołtarz,
w mury katedry wchodziła Maria Józefa, ubra
na w piękny płaszcz koronacyjny z granato-

6. Płaszcz koronacyjny Marii Józefy

Oba berła mają prawie jednakowy kształt

i tylko nieznacznie różnią się wysokością. Trzon

ich na 1/3 wysokości przerwany jest rodzajem
nodusa w formie kielicha akantowego, a zakoń
czony u góry akantowym kwiatonem, pokry
tym imitacjami szmaragdów, rubinów, szafi
rów, diamentów. Berło królowej pokrywają je
dynie imitacje diamentów.

Jabłka są jeszcze prostsze. Materiał to brąz
grubo złocony; obręcze i krzyż z imitacjami ru
binów, szafirów, i diamentów. Jabłko Marii

Józefy pokrywa imitacja diamentów. Tak wy
glądają insygnia Augusta III58. Wszystko to

świadczy o wielkim pośpiechu, z jakim przygo
towywano oprawę artystyczną monarszej koro
nacji.

58 Precyzyjny, inwentaryzacyjny opis por. B. K o-

p-ydłowski, Wyroby złotnicze i metalowe [w:J
Straty wojenne zbiorów polskich w dziedzinie rzemio
sła artystycznego I, Prace i Materiały Biura Rewindy-
kacyj i Odszkodowań, nr 12, Warszawa 1953, s. 31—

38, ił. 76—78, poz. 14—19.
59 Ibidem, s. 38; płaszcz koronacyjny obecnie w

zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie; por.: Ju-
lius u. Albert Erbstein, o.c., s. 174.

60 Diariusz prawdziwy, o.c., s. 35.

wego aksamitu przetykanego złotem, obszyty
gronostajem i podbity białym atłasem59. Jak
zanotował złośliwie współczesny, „Królowa
wszystka prawie od klejnotów szacownych ja
śniejąca, które splendorem nagradzały uro
dę” 60. Otaczał ją orszak polskich dam. Monar-

chinię prowadził poseł cesarski hr. Wilczek. Za
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nimi szedł długi orszak czterdziestu dam asy
stujących swej pani. Całość pochodu korona
cyjnego zamykali „oficerowie cudzoziemscy
i niektóra szlachta Polska”61. Na trasie jak
i w katedrze nad porządkiem czuwali sascy
żołnierze.

61 Ibidem, s. 36.
62 Ibidem, s. 37.

03 Kaplica św. Jana Chrzciciela albo Zadzika była
miejscem, gdzie ubierał się król do koronacji. Pierwsza
znana mi wzmianka wymieniająca tytuł kaplicy, po
chodzi z czasów koronacji Jana Kazimierza z r. 1649,
a zamieszczona jest w druku: Eigentliche und auss-

fuhrliche Relation, welcher Gestalt Ihr. Konigl. Mays.
zu Pohlen und Schweden Johannes Casimirus anno

1649 den 14 Januarii mit hochansehnlicher Pracht und

Kóniglichen Ceremonien in die Stadt Crakaw Ihren

Einzug gehalten, wie denn auch folgends die Konigl.
Krónung den 17 Jan. mit herlićhen Solennitaten gliic-
klich ist uollzogen worden. Danzig, Gedruckt bei sel.

Georg. Rheten Wittwen; J. Mączyński, Pamiątka
z Krakowa, cz. II, Kraków 1845, s. 46; S. Truć hi m,

Koronacje polskich królów elekcyjnych, Poznań 1931,
s. 43. Wydaje się, że dopiero Władysław IV jako pierw
szy ubierał się w kaplicy św. Jana Chrzciciela. Po
przedni władcy wdziewali szaty liturgiczne na zamku,
por.: A. S. Radziwiłł, Memoriale rerum gestarum
in Polonia 1632—1656, t. I 1632—1633, opr. A. Przyboś,
R. Źelewski, Wrocław—Warszawa—Kraków 1968, s.

168.
64 Diariusz prawdziwy, s. 38. Litania do WW Świę

tych jest modlitwą pochodzenia anglo-syryjskiego. Do

ordo koronacyjnego wprowadzono ją po raz pierwszy
w r. 816 przy koronacji Ludwika Pobożnego w Mo
guncji, por. E. Kantorowie z, Laudes Regiae.
A Study in Liturgical Acclamations and Mediaeual
Ruler Worship, University of California Publications
in History, t. XXXII, Berkeley and Los Angeles 1946,
s. 91.

65 Ibidem, s. 38.
66 Ibidem, s. 39. Miecz ten znajduje się dzisiaj

w skarbcu katedry krakowskiej. Por.: I. Polkow
ski, Skarbiec katedralny na Wawelu, Kraków 1882

(tu tablica); tenże, Prunodce po klenotne kathe-

draly krakonske, Praha 1885, s. 6; W. Elias z-R a dzi
ko w s k i, Kraków dawny i dzisiejszy, Kraków 1902,
s. 401; Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. IV-cz. I

Wawel pod red. J. Szabłowskiego, Warszawa 1965, s.

119, il. 801.
37 Diariusz prawdziwy, s. 40—41 (AKap. Krak.,

Inwentarz katedry z r. 1761 — tu opis aksamitnego
karmazynowego obicia z koronacji Augusta III).

68 Ibidem, s. 41.

Przed ołtarzem August III przyklęknął, w

tym czasie przeczytano pacta conventa, które
król zaprzysiągł. Rozpoczęło się namaszczenie
elekta. Biskup Lipski odczytał przepisane cere
moniałem modlitwy, podczas których namaścił

monarsze prawą dłoń, kości łokcia i karku. Po

namaszczeniu „prowadzili Biskupi między sobą
Xiążęcia [Augusta III] do kaplicy pobocznej,
gdzie złożony był apparat królewski” 62 tj. alba,
tunicella, dalmatyka i kapa. Mowa jest oczy
wiście o kaplicy św. Jana Chrzciciela, w której
ubierano królów do koronacji ®3. Gdy dostojni
cy ubierali króla w strój liturgiczny, przy oł
tarzu kończono śpiewać Epistołę. Król wyszedł
z kaplicy prowadzony przez biskupów, obszedł

„przez kościół na swoje miejsce i uklękną
wszy” padł krzyżem „na pawiment”. W tym
momencie kler zaintonował bardzo starą
i długą litanię do Wszystkich Świętych, śpie
waną przez Kościół podczas największych uro
czystości ®4. Monarcha cały czas leżał krzyżem.

Po odśpiewaniu litanii koronator wręczył
Augustowi III berło i jabłko, zaś po chwili

„wziąwszy z wezgłowia bogatą koronę w koło
wielkiemi kamieńmi i diamentami sadzoną,
włożył mu na głowę” ®5, a następnie podał mo
narsze miecz, który August III oddał mieczni
kowi koronnemu do przypasania. Po tych ce
remoniach król dobył miecza, „trzykroć nim

na obie strony machnął — i tu współczesny
relator dodaj e — „nie był też ten miecz praw
dziwy Szczerbiec Bolesława Wielkiego ale nie
jaka długa klinga niemiecka obosieczna, na

kształt miecza osadzona, którą umyślnie do

aktu tego przygotowano” 66.

Gdy skończył się obrzęd koronowania, „pro
wadził Elektora Biskup Krakowski na tron”

ustawiony w prezbiterium od strony konfesji
św. Stanisława, cały pokryty aksamitem kar
mazynowym, a nad nim „baldakim takowyż
axamitny, przepyszny, złotem suto kwiatami

haftowany, galonem złotym kameryzowany,
takoweż frędzle bogate po brzegach mający” ®7.

Chyba do dzisiaj przetrwały w katedrze frag
menty dekoracji koronacyjnej. I tak baldachim

nad tronem arcybiskupim wraz z kilkumetro
wej długości aksamitną materią z galonami,
tworzącymi regencyjne cęgi, ma być, wedle ka
tedralnej tradycji, pozostałością po ostatniej
koronacji, co wydaje się być zgodne z formą
artystyczną.

Przy tronie asystowali dostojnicy duchowni
i świeccy. W chwili gdy August III „wstąpił
na tron” — biskup krakowski „formą z Pon
tyfikatu Królem go Polskim wolnie wybranym
i prawnie koronowanym ogłosił” 68. W tym mo
mencie słychać było dzwony wszystkich kra
kowskich kościołów i ogłuszający huk dział,
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które ogłaszały Polsce nowego monarchę. Bis
kup Lipski zaintonował Te Deum. Po odśpie
waniu hymnu duchowieństwo wróciło do ołta
rza, a do króla zaczęli przystępować ministro
wie „do-ucałowania ręki” 69.

69 Ibidem, s. 42.
79 Ibidem, s. 44.

71 Ibidem. Nie znamy „Ordo”, wg którego korono
wano parę królewską. Należy sądzić, że użyto jednego
z tekstów przechowywanych w katedrze krakowskiej,
zob. S. Kutrzeba, Ordo Coronandi regis Poloniae,
Archiwum Komisji Historycznej, t. XI, Kraków 1916,
s. 133—216.

72 Panegyricus Serenissimis ac potentissimis Au
gusto III nec non Mariae Josephae regibus Poloniarum

magnis ducibus Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Maso-

viae, Samogitiae, Livoniae, Kijoviae, Vołhyniae, Podo-

liae, Podlachiae, Smolensciae, Sever, Czerniechoviaeq.
haereditarius ducibus Saxoniae SRI Electoribus etc.

etc. Ipso solenni inaugurationis regalis die ex voto

Almae Universitatis Cracoviensis a M. Casimiro Jar
mundowicz philosophiae doctore et professore Collegii
Minore ecclesiae collegiatae Sanctorum Omnium ca-

nonico oblatus anno Domini MDCCXXXIV die 17 Janu
arii, Cracoviae Typis Universitatis. O Jarmundowi-

czu, który należał do ciekawszych postaci Krakowa
XVIII w., por.: W. M. B a r t e 1, Jarmundowicz Kazi
mierz Franciszek (1698—1762), Polski Słownik Biogra
ficzny, t. X, Wrocław—Warszawa—Kraków 1962—1964,
s. 625—626.

73 J. Iwaszkiewicz, Jan Sebastian Bach, Kra
ków 1968, s. 54.

74 Ibidem, s. 55.
75 Diariusz prawdziwy, s. 46.
76 Ibidem, s. 49.

Koronator rozpoczął koronację Marii Józefy,
której ceremoniał liturgiczny był podobny do

królewskiej. Gdy ukoronowano królową, za
częto czytać Ewangelię i kontynuować sumę.
Podczas Offertorium królestwo dali z osobna

„po jednej kiesie złotogłowej pełnej czerwo
nych złotych, całowali po wtóre pierścień Bis
kupi i różne święte Relikwie” 70. Komunię przy
jęli pod dwiema postaciami. Po „Ite missa

est” — biskup Lipski „odwróciwszy się od ołta
rza, po trzy razy zawołał Vivat Augustus III

Rex Poloniae — a następnie — Vivat Maria

Josepha Regina Poloniae” 71. Obecni krzyknęli
vivat; przy wtórze huku dział i muzyki ka
peli.

Gdy August III i Maria Józefa powstali
z tronu, przystąpił do nich profesor UJ Kazi
mierz Jarmundowicz „z panegirykiem przez
siebie imieniem Uniwersytetu na cześć Elek
tora skoncypowanym”72, który od profesora
odebrał biskup Hozjusz i wręczył monarsze.

Tak dobiegła końca liturgiczna uroczystość kró
lewskiej koronacji.

Nie można przy jej omawianiu pominąć
strony muzycznej. Jak wspomnieliśmy, kapelę
katedralną i saską podzielono na trzy chóry.
Jak wyglądał program muzyczny koronacji?
Aby to wyjaśnić, cofnijmy się o kilka tygodni
wstecz. Oto dosłownie w przeddzień elekcji
Augusta III nadworny jego muzyk Jan Seba
stian Bach przesłał elektorowi wraz z dedy
kacją Kyrie i Gloria z Mszy h-moll. Jak pisze
monografista Bacha, Jarosław Iwaszkiewicz,
„można się domyślać, że pragnął, aby msza jego
kompozycji stała się mszą koronacyjną. Ma
rzył, aby to wspaniale dzieło zabrzmiało pod
stropami katedry na Wawelu” 73. Mszy h-moll
nie wykonano wprawdzie w czasie koronacji,
jednak w murach gotyckiej katedry zabrzmiała

muzyka Jana Sebastiana Bacha, bowiem w cza
sie uroczystości odegrano jedną z kantat kompo
zytora, „którą przyszły Hofmusikus... dostar
czył naprędce, podłożywszy odpowiednie słowa

pod gotową od dawna świecką kantatę Uspoko
jony Eolus" 74. Tak więc muzyka Bacha uświet
niła koronację Augusta III.

Powróćmy do uroczystości koronacyjnych.

Król i królowa przy wtórze muzyki, w gronie
wiernych dygnitarzy przeszli z tronu do ołta
rza, gdzie monarcha pocałował podaną mu

przez biskupa Lipskiego patenę. Stąd orszak

ruszył ku głównym drzwiom. Przy wyjściu
z katedry „rzucono między ludzi monetę sre
brną — na której po jednej stronie wyrażona
była korona królewska z tą inskrypcją «Meruit

et tuebitur», na drugiej zaś stronie były litery
w te słowa ułożone stylem łacińskim: Augu
stus III Rex Poloniar. Magnus Dux Litt. Elec-

tus D. 5 8bris 1733 a coronatus d. 17 Januarii

1734 a.” 7S. Orszak powoli zbliżał się do zamku,
gdzie króla powitał imieniem senatu biskup
Hozjusz, któremu za władcę odpowiedział Dę-
bowski. W komnatach uprzednio na tę uro
czystość przygotowanych odbyła się uczta ko
ronacyjna. Współczesny nie omieszkał zanoto
wać, że „za dziedzińcem wołu całego, oprawne
go na rożnie wielkim pieczono dla pospól
stwa — i dalej dodaje — którego brać każde
mu wolno było” 76. Nadto przygotowano „wina
węgierskiego kilka beczek”. Ucztowano i ba
wiono się do późnej nocy.

Do tradycyjnych uroczystości integralnie



109

powiązanych z koronacją należało homagium
miasta, składane nowemu królowi w dzień po

koronacji. Zatem zgodnie z obyczajem poprzed
ników w dniu 18 stycznia udał się August III

na „theatrum” przygotowane w Rynku na

Goldzie 77, by tu odebrać hołd mieszczan. Mia
sto przygotowało się wyśmienicie do tej uro
czystości. Na bramie triumfalnej od ul. Grodz
kiej i na wieży ratuszowej „rozstawiono naj
przedniejsze kapele” 78, a pod ratuszem i wokół

Rynku stały bogato przystrojone cechy miej
skie. Począwszy od zamku wzdłuż całej trasy
„stała infanterja saska w barwie łosiej, dwie
ma liniami uszykowana”79. Przy „theatrum”
byli „drabanci w czerwonej barwie”80, usta
wieni w trzy rzędy.

Po godzinie pierwszej wyruszył z zamku

barwny, pełen żywych kolorów królewski

orszak, który rozpoczęli „dragonowie Sascy
w barwie czerwonej”, za nimi „szła infanterya
w szamerowanej suto barwie”, dalej kawaleria

„z najwyborniejszych mężczyzn” 81, potem je
chali paziowie „w barwie pąsowej z galonami
srebrnymi”, następnie prowadzono 24 muły
„z kredensem Elektora”, za nimi „szło 12 ru
maków” i piętnaście „innych dosyć pysznych
dziannetów pod dekami suto od złota i srebra

haftowanemi” 82. A dalej — kontynuuje ano
nimowy relator — „nastąpiły... karety Elek-

77 Miejsce zwane „na Goldzie”, czyli na hołdzie,
znajdowało się na Rynku, mniej więcej u wylotu ul.

Brackiej; por.: J. L o u i s, Przechadzka kronikarza po

Rynku Krakowskim, Kraków 1890, s. 120.
78 Diariusz prawdziwy, s. 51.

70 Ibidem.
80 Ibidem.
81 Ibidem.

82 Ibidem, s. 54.
83 Ibidem.
84 Ibidem.
85 Ibidem, s. 56.
86 Ibidem, s. 59.
87 Ibidem, s. 60.
88 Ibidem, s. 60; która kamienica była wtedy włas

nością Morsztyna, nie udało się dociec. Wg Louisa do
r. 1736 do Morsztynów należała kamienica pod nr 46

(Linia A—B). Wydaje się bardziej prawdopodobnym,
że królowa przebywała w jednej z kamienic usytuowa
nych w południowej pierzei Rynku; por.: Louis, o.c.,

s. 196.
89 Diariusz prawdziwy, s. 62.

90 Relacja wjazdu, s. 4.
91 Diariusz prawdziwy, s. 65.

92 Relacja wjazdu, s. 4.

torskie, tych było 7 bogatych i pięknych, w

każdej po sześć koni, a ósma, najbogatsza,
w ośm koni maści bułanej, wszystkie pod
dekami haftowanemi i w czubach z piór stru
sich” 83. Przy ostatniej karecie było dwunastu

pajuków „w barwie bogatej pąsowej od srebra
z piórami strusimi” 84. Za nimi jechali tręba
cze, ministrowie sascy, arystokracja saksońska,
s.zlachta polska, a na końcu dygnitarze koronni
i litewscy. Orszak zamykał August III, jadący
na gniadym rumaku „pod dywdykiem bogato
na przepych w złoto i srebro haftowanym...
rząd na nim szczerozłoty, od diamentów jaś
niejący” 8S. Monarcha ubrany był w polski
strój. Pod ratuszem zsiadł z konia, udał się do

jednej z sal, gdzie przebrał się w strój korona
cyjny, wcześniej przywieziony z Wawelu, i po
przedzany przez dostojników wszedł na thea
trum. Tu powitał go imieniem miasta Stanisław

Łopacki, prosząc króla o potwierdzenie dotych
czasowych przywilejów i roztoczenie opieki
nad popadającym w ruinę miastem. Na mowę

Łopackiego odpowiedział biskup Lipski, a na
stępnie rajcy przysięgli monarsze wierność, na

znak czego „przyniesiono xięgi praw i klucze
od miasta szczerozłote” 86.

Uroczystość homagium zakończyła nobilita
cja pięciu rajców: Barszcza, Karliego, Micha
łowskiego, Soldaniego i Turianiego 87. Królowa

oglądała hołd „z domu kasztelana sandeckiego
Morsztyna” 88.

Po zakończeniu ceremonii August III wró
cił na ratusz, gdzie uwolnił więźniów przeby
wających w ratuszowych lochach. Pod wieczór
monarcha konno wrócił na zamek, drogą rzę
siście oświetloną pochodniami.

Bawił się tej nocy krakowski lud i jak pi-
sze współczesny, „wino węgierskie z góry ra
tusza w kadzie duże lano dla pospólstwa,
a przed kościołem Panny Marii... wołu całego
pieczono” 89.

Nazajutrz, we wtorek 19 stycznia, zwołał

August III sejm koronacyjny. Z rana w ka
tedrze wotywę o Duchu św. miał „Xsiądz
Suffragan poznański90 [bp Grabowski, przyp.
aut.] przy assystującej... całej kapitule kano
ników z duchowieństwem w zwyczajnych dla

siebie pod baldakimem zasiedli miejsce lo
żach” 91. Po południu „w senatorskiej izbie za
siadł król Imść w Polskim stroju” a „Ichmość
senatorowie w krzesłach, ministri na swoich

miejscach stali”92. Obok monarchy stanął
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książę Sanguszko „jako marszałek z laską” 93.

Tu w sali senatorskiej wszyscy obecni złożyli
królowi przysięgę wierności. Rozpoczęły się
obrady sejmowe, które toczyły się w sali Po
selskiej. Był to ostatni sejm koronacyjny w

Krakowie.

93 Ibidem.
94 Ibidem.

95 Medal omawia E. Raczyński, Gabinet me
dalów polskich, t. III, Poznań 1841, s. 196, poz. 370;
nadto na s. 196—198 omówienie pozostałych medali.

96 W roku 1735 w Metryce Koronnej wpisano pro
test przeciw F.M. Ossolińskiemu i W. Sierakowskie
mu, którzy bez zgody senatu wywieźli insygnia ko
ronne. Opublikowano go drukiem: Protestantur Magni-
fici Craconien. Sendomirien. Trocen. Palatini suis et

aliorum nominibus in contra Magnificum Ossoliński

Supremum Thesaurium Regni et uenerabilem Siera
kowski Custodem Coronarum Regni. Est in actis Me-
trices Regni (druk m. in. w Bibl. Czartoryskich, sygn.
19246 III). Por.: W. Eliasz-Radzikowski,
Szczerbiec, s. 4; Kopera, o.c., s. 224.

97 F. Pułaski, Odzyskane korony, Świat XX,
nr 50 z 12 XII 1925, s. 6; Konstytucję sejmu z 1736 r.

odnośnie do regaliów zob. Volumina legum VI, Peters
burg 1860, s. 314—315.

CT[us] V OCTOfbris] MDCCXXXIII CORONA-

TUS XVI JANfuarii] MDCCXXXIV” 9S96.
W trzy lata po koronacji wróciły do Kra

kowa prawowite insygnia koronacyjne. Złożo
no je, zgodnie z rozporządzeniem sejmowym
z r. 1736, w skarbcu koronnym 9fi. Wydano wte-

7. Koronacja Augusta III wg medalu koronacyjnego

Uroczystości koronacyjne zakończył w dniu

21 stycznia wielki bal „w pokojach królowej
Imści aż do godziny ósmej”94. Tak dobiegła
końca ostatnia krakowska koronacja. Co po

niej pozostało? Zachowały się precyzyjne, omó
wione w literaturze plany katedry i zamku.

Przetrwały w skarbcu katedralnym materie
i miecz użyty miast Szczerbca.

Z okazji koronacji wybito pięć medali,
z których na szczególną uwagę zasługuje tzw.

wielki medal koronacyjny. Awers wyobraża po
piersie z profilu Augusta III i napis w owalu:

,,D[ei] Gjratia] AUGUSTUS III REX POLfo-

niae] M[agnus] D[ux] LITHfuaniae] D[ux]
SAX[oniae] EL[ector] i litery AP. GROSKVRT”.

Na rewersie medalier przedstawił moment wło
żenia korony na głowę Augustowi. Oto zgro
madzeni przed ołtarzem dostojnicy polscy,
ubrani w polskie stroje, trzymają insygnia ko
ronacyjne. Pośrodku klęczy elekt, któremu

biskup-koronator w asyście dwóch współkoro-
natorów wkłada na głowę koronę. W otoku

i poniżej opisanej sceny jest napis: „CONCOR-
DIBUS LIBERAE GENTIS SUFFRAGIS ELE-

dy pismo królewskie do senatorów w kwestii

klejnotów, które „windykowane ex loco ob-

scuro et humido... w nową skrzynię złożyć ka
zaliśmy” 97.

Regalia użyte do koronacji postanowił Au
gust III wywieźć do Drezna. W roku 1737 zo-
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stały wystawione na publicznej wystawie w

Dreźnie. Z tej okazji Christian Philipp Linde-

mann wykonał miedzioryt przedstawiający in
sygnia, opatrzony komentarzem, stanowiącym
rodzaj katalogu wystawy 98. W zbiorach Griines

Gewólbe przetrwały do roku 1924

98 Miedzioryt Lindemanna znajduje się w zbio
rach graficznych Biblioteki Jagiellońskiej pod syg. I

7272, zakupiony w r. 1896, Tekst napisu (od lewej):
„Quod felix faustumąue sit! Accurata delineatio in-

signium Regiorum Coronarum scilicet, Sceptrorum et

Pomorum aureorum antehac adhibitorum in Corona-
tione Solemni Serenissimi ac Potentissimi Poloniarum

Regis Augusti III Electoris Saxoniae et Desideratis-
simae uniceąue Dilectissimae Conjungis Ejusdem Se-
renissime Poloniarum reginae Mariae Josephae archi-
ducis ex Augustissima Dorno Austriaca, in totius con-

foederatae Reipublicae Praesentia ritibus consuetis

magnifice peracta Cracoviae MDCCXXXIV. d. 17 Jan.

Vivant! Valeant! Crescant! Vireant! Faustissimeąue
regnantes senescant!”. Od prawej: „Insignia haec Re-

gia jussu et impensis Serenissimi Augusti III ex auro

et gemmis mirae magnitudinis ac maximi pretii, affa-
bre confecta sunt. Corona, Sceptrum et Globus cruci-

ger Regis praestant multitudine adamantium in forma
rosae varia in latera Scalptorum, inter quos oculis
etiam arrident: Granata permagna Bohemica — nr 1,

Po upadku królestwa Saksonii, na mocy

uchwały Landtagu saskiego z dn. 21 VII

1924 r. zostały przekazane, jako osobista wła
sność Wettynów, byłemu królowi Fryderykowi
Augustowi, wielkiemu miłośnikowi i kolekcjo
nerowi figurek ptasich z porcelany 10°. W rok

8. Insygnia koronacyjne Augusta III i Marii Józefy
(1737 r.) wg miedziorytu Ch. P. Lindemanna

Rubini aliąuot magnitudinem ordinariam excedentes
nr 2, Sapphiri varii nr 3, Smaragdi nonnulli nr 4 ubi-

que indicati. Corona, Sceptrum et Pomum aureum Re
ginae, Fibula adstringendi Pallii Reginae inserviens
nec non Crux octangula et Stella Ordinis Aquilae al-
bae constant ex meris adamantibus rosarum forma

angulatis absque ullis aliis intermixtis gemmis. Sin-

gulae gemmae autem hic designatae ejusdem sunt

magnitudinis et formae, uti revera in Coronatione

utriusque Majestatis extiterunt et adhuic in Gazophi-
lacio Dresdensi servantur Curiosorumque admirationi

quotidie exhibentur”. U dołu jest napis: Joannes Hen-

ricus Koehlerus Sac. Reg. Maj. Pol. et Elect. Sax.
a pretiosis excogitavit. Cum privilegio Reg. Pol. et

Elect Sax Christian Philipp Lindemann sculpsit Dre-
sdae 1737. Miedzioryt reprodukowany u M. Pułaskiego,
o.c., i Kopydłowskiego, o.c., ił. 78; A. Briik-

k n e r, Encyklopedia Staropolska, t. I, Warszawa 1939,
s. 591.

99J. u. A.Erbstein, oc., s.173—174.
100 Sachsische Gesetzblatt nr 37 z 9 VIII 1924, s. 202.
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później Fryderyk August wymienił regalia Au
gusta III na kolekcję rzadkich figurek Kańd-

lera przedstawiających ptaki. Tę transakcję za
warł z Szymonem Szwarcem, przedstawicielem
wiedeńskiej firmy antykwarskiej Pollack et

Winternitz Antiąuitaten. W lipcu 1925 roku

płk Bronisław Gembarzewski, dyrektor Muze
um Narodowego w Warszawie, zakupił od

Szwarca regalia koronacyjne Augusta III i Ma
rii Józefy wraz z płaszczem koronacyjnym za

kwotę 175 000 złp. 101

101 Zakup omawia Pułaski, o.c., s. 9. Warto do
dać, że Fułaski był autorem niezachowanej monografii
regaliów Augusta III, o czym donosi krótka notka w

Famiętniku IV Zjazdu Historyków Polskich, II, Pro
tokoły, Lwów 1927, s. 116. Nadto por.: Słowo Wileńskie

IV, nr 282 z 10 XII 1925; S. Lorentz, Muzeum Na
rodowe w Warszawie — zarys historyczny, Rocznik

Muzeum Narodowego w Warszawie I, Warszawa 1938,
s. 45; tenże, Dzieje Muzeum Narodowego w War
szawie, Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie

VI, Warszawa 1962, s. 29.
102 T. Mańkowski, St. Gebethner, Prze

wodnik po dziale sztuki zdobniczej, Warszawa 1936,
s. 28.

103M.Friede1-Bogucka, Wspomnienia oMu
zeum Narodowym, Rocznik Muzeum Narodowego w

Warszawie IX, Warszawa 1965, s. 362.
104 St. Gebethner, Wspomnienia z okupacji,

Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie XI, War
szawa 1967, s. 244.

105 Lorentz, Dzieje Muzeum, o.c., s. 49; nadto
bardzo liczne wzmianki prasowe z początku listopada
1960 r. oraz S. K. Kuczyński, Powrót insigniów
Augusta III, Mówią Wieki IV, nr 3 z 1961, s. 7—9.

W okresie międzywojennym insygnia wy
stawiano w tzw. Sali Saskiej Muzeum Narodo
wego w Warszawie102. W pierwszych dniach

tragicznego września 1939 r. pracownicy Mu
zeum ukryli i zabezpieczyli królewskie re
galia 103. Jednak niemieccy znawcy sztuki,
z dr Muhlmannem na czele, już wkrótce za
żądali wydania koron saskich. W roku 1940

przewieziono je na krótko do Krakowa (praw
dopodobnie do rezydencji Hansa Franka na

Wawel), skąd szybko wróciły do Warszawy.
Jak wspomina doc. Stanisław Gebethner, „zja
wił się dr J. Muhlmann ponownie w Muzeum,
chyba w czerwcu 1944. Przyjechał po skrzy
nie z zabezpieczonymi i zapakowanymi przez

niego dziełami sztuki” 104. Były wśród nich klej
noty Augusta III. Wywiezione do Niemiec, zo
stały po wojnie odnalezione przez żołnierzy ra
dzieckich i przewiezione do ZSRR. W dniu

9 września 1960 r. przekazano je władzom pol
skim, które zwróciły je do Muzeum Narodowe
go w Warszawie 105.

Tak przedstawiała się ostatnia królewska

koronacja w Krakowie. Zdumiewa fakt, że w

niesłychanie trudnych warunkach wykonano
doskonałą oprawę artystyczną i szeroko roz
reklamowano uroczystości. Koronacja była bar
dzo starannie przygotowana. Postarano się
o efektowną oprawę artystyczną, w której nie
poślednie miejsce zajmują bramy triumfalne
Franciszka Torianiego. W katedrze oprawy

plastycznej dopełniała przede wszystkim mu
zyka Jana Sebastiana Bacha.



TADEUSZ PRZYBYLSKI

Z DZIEJÓW KRAKOWSKIEJ MUZYKI W CZASACH OŚWIECENIA
I POCZĄTKACH XIX WIEKU

Już w wiekach średnich reprezentował Kra
ków silne ognisko kultury muzycznej stając się
w XVI wieku jej centrum na ziemiach polskich.
Po przeniesieniu stolicy przez Zygmunta III

Wazę do Warszawy, po zniszczeniach dwukrot
nej okupacji szwedzkiej, jakiej doświadczył
Kraków w połowie XVII i na początku
XVIII w., po rujnujących przemarszach wojsk
swoich i obcych (saskich, rosyjskich, austriac
kich i pruskich) — zaczął się powolny upadek
kulturalny i gospodarczy tego miasta. Miary
upadku świetnego ongiś podwawelskiego grodu
dopełnił pierwszy rozbiór Polski, który sprawił,
że Kraków utracił pokaźne dochody z żup sol
nych, stając się miastem granicznym, odciętym
od dużej połaci kraju, dla którego był niegdyś
centrum życia gospodarczego i umysłowego.

W małym, bo liczącym ok. roku 1780 w

obrębie murów zaledwie 10 tys. mieszkańców,
Krakowie, pozbawionym stałego teatru, przy

całkowitym zaniku muzykowania domowego,
tak kwitnącego w czasach renesansu, jedynym
miejscem uprawiania muzyki w tym czasie by
ły kościoły krakowskie, i to tylko znaczniejsze,
oraz uroczystości weselne. Te ostatnie obsługi
wane zresztą były przeważnie przez miernych
muzyków, często przez grających ze słuchu

„usualistów”. Kongregacja muzyków kazimie
rzowskich jako pozostałość dawnej organizacji
cechowej niewielką odgrywała rolę, działalność

swą koncentrując na konkurencyjnych walkach

z niecechowymi „usualistami”. W tej sytuacji
życie muzyczne Krakowa w XVIII w. zaskle
piło się w zasadzie w ramach czterech kapel:

rorantystów, katedralnej, mariackiej i jezuic
kiej (po kasacie jezuitów i ta przestała istnieć),
ożywione jedynie w latach 1698—1734 kompo
zytorską i dyrygencką działalnością na Wawelu

Grzegorza Gerwazego Gorczyckiego oraz od r.

1748 działalnością kapeli Akademickiej przy
kolegiacie Św. Anny1. Istniejąca od r. 1764

bursa muzyczna przy tejże kolegiacie, fundacji
ks. Andrzeja Artwińskiego, jako podstawa dla

muzyki kościelnej przy tej świątyni, nie odgry
wała większej roli.

1 K. Mrowieć, Niewykorzystane źródło do dzie
jów Kapeli Akademickiej w Krakowie, Muzyka 1967,
nr 2.

2 A. Nowa k-R omanowicz, Józej Elsner,
Kraków 1957, s. 20.

Dla celów porównawczych warto wspo
mnieć, że np. we Wrocławiu, liczącym pod ko
niec XVIII w. ponad 42 tysiące mieszkańców,
oprócz kapel kościelnych przy każdej parafii,
tak protestanckiej jak i katolickiej, istniała

także dworska kapela biskupia na wysokim po
ziomie. Muzyka świecka była szeroko uprawia
na przez silnie rozwinięty związek muzyków
cechowych. Istniały również abonamentowe

koncerty zimowe dostępne dla szerszej publicz
ności 2.

Można więc przyjąć, że w Krakowie od

śmierci G. G. Gorczyckiego (f 1734) do około

1780 r. nie istniał w zasadzie jakiś ruch mu
zyczny zasługujący na większą uwagę. Kompo
zytorska bowiem działalność Jacka Szczurow
skiego w kapeli jezuickiej w latach 1758—1771

ograniczała się do komponowania dla potrzeb
tejże kapeli. Dopiero muzyczna działalność ka
nonika i prefekta kapeli wawelskiej Wacława

Sierakowskiego, jaką przedsięwziął od roku

1781 przez wprowadzenie publicznych koncer
tów oraz założenie szkoły muzycznej, ożywi
ła na nowo bujne ongiś życie muzyczne tego
miasta, kładąc razem z działalnością profeso
rów tej szkoły (Fr. Ks. Kratzera, Jakuba Go
łąbka i Feliksa Michała Langa) oraz jej ucz
niów niejako podwaliny pod rozwój kultury
muzycznej XIX-wiecznego Krakowa.

8 — Rocznik Krakowski, XLIV
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O rozmachu działalności muzycznej Wacła
wa Sierakowskiego świadczyć może m. in. fakt,
że w Bibliotece Kapituły Katedralnej na Wa
welu w zachowanych muzykaliach tego okresu

„Wszystkie niemal utwory kameralne i symfo
niczne pochodzą ze zbiorów X. Sierakowskie
go” 3. Jakkolwiek muzyczna działalność Wacła
wa Sierakowskiego stanowi tylko krótki okres

między rokiem 1781 a 1787, była ona jednak
na tyle intensywna, że ożywiła tchnące stag
nacją ówczesne życie muzyczne Krakowa, wy
dając w przyszłości trwałe owoce.

3 A. Chybiński, Przyczynki do historii kra
kowskiej kultury muzycznej w XVII i XVIII w., Wia
domości Muzyczne 1925, nr 7, s. 185.

4 Były to, jak wiadomo, instytucje koncertowe

istniejące w licznych miastach Europy. Naśladowały
one formy paryskiej instytucji pod nazwą „Concerts
spirituels”, założonej przez francuskiego kompozytora
Andre-Philidor Danicana (1681—1728), której celem

było wykonywanie kompozycji religijnych w okresie

wielkiego postu, kiedy opery były nieczynne. Później
na tych koncertach wykonywano muzykę nie tylko re
ligijną. Instytucja ta, zdobywając rozgłos w całej
Europie, dotrwała do czasów rewolucji francuskiej.

5 W. Sierakowski, Sztuka muzyki dla mło
dzieży krajowej, t. II, Kraków 1796, s. 43.

6 A. Chybiński, Dwa listy Kazimierza Kratze-
ra do Józefa Sikorskiego, Polski Rocznik Muzykolo
giczny 1936, t. II, 143—145.

7 A. Chybiński, podaje (Słownik muzyków
dawnej Polski, Kraków 1949, s. 68); że Feliks Lang
był pochodzenia czeskiego, że był śpiewakiem i nau
czycielem w Szkole Sierakowskiego oraz kantorem

szkoły katedralnej na Wawelu w 2 poł. XVIII w. (ok.
1790 r.), zaznaczając, że był kompozytorem i że żadne

jego dzieło się nie dochowało (por. jeszcze: A. P o-

liński, Dzieje muzyki polskiej, Lwów 1907, s. 161;
A. Chybiński, Przyczynki do dziejów krakowskiej
kultury muzycznej w XVII i XVIII w., Wiadomości

Muzyczne 1925, nr 7; J. Reiss, Almanach muzycz
ny Krakowa, Kraków 1939, s. 18; Słownik muzyków

Sierakowski, wzorując się na modnych wów
czas za granicą tzw. „concerts spirituels” 4, za
czął od ok. r. 1781 urządzać w swoim domu

na ulicy Grodzkiej, przeważnie w okresie zi
mowym, publiczne koncerty, na które spraszał
licznych gości. Między nimi był też w czerwcu

1787 r. na takim koncercie obecny król Stani
sław Poniatowski ze swoim dworem. Wykony
wano tu głównie kantaty włoskich kompozyto
rów, których tekst przetłumaczył W. Sierakow
ski. Na temat tych koncertów tak pisał Siera
kowski:

...do takowych pięknych i najprzyzwoitszych za
baw dla tutejszej publiczności służą w tej mierze kan
taty, które od kilkunastu lat z włoskiego na język
polski tłumaczyłem, nie szczędząc pracy i majątku na

druk ich i muzykę najliczniejszą. Takowe kantaty w

dnie znaczniejsze uroczyste starałem się, z jaką tylko
można okazałością, tj. śpiewaniem i graniem, ogła
szać 56.

Według ówczesnych bowiem poglądów este
tycznych, do serc słuchaczy można było trafić

jedynie przez zrozumienie treści słów.

Ta kilkuletnia działalność koncertowa Sie
rakowskiego dała niewątpliwie impuls pobu
dzający zainteresowania muzyczne krakowian,
zapoznawała ich z twórczością europejskich
kompozytorów, ożywiała i urozmaicała życie
muzyczne Krakowa. Opis takiego koncertu

podał jeden z ich wykonawców, Kazimierz
Kratzer:

... robiono poprzednio próby, a gdy Hrabia [Sie
rakowski — przyp. aut.] przekonał się, że wszystk.o
idzie doskonale, przeznaczył dzień i godzinę do repre
zentacji, a to wszystko własnym kosztem, bez naj
mniejszej pretensji. Śpiewacy śpiewali z nut przed
sobą na pulpitach leżących, w sukienkach zwykłych,
bez kostiumów, ale schludnie i stosownie do wieku,
bo partie głosowe śpiewały dzieci od lat 10 do 18 lat,

dobrane z muzyki kościelnej, a reszta śpiewała w

komplecie za tymi, łącznie z orkiestrą. Takowe repre
zentacje były co 14 dni przedstawiane, i to najwięcej
w dni jesienne i zimowe przy dostatecznym oświe
tleniu... bywało czasem 200-set osób widzówa.

Dla realizacji tych koncertów założył Siera
kowski w r. 1781 Szkołę Śpiewu dla młodzieży,
która także zasilała następnie liczebnie i ja
kościowo chór katedralny na Wawelu. Trzeba
tu zaznaczyć, że Szkoła Śpiewu Sierakowskie
go nie była pierwsza w Krakowie w XVIII w.

Istniała już bowiem do roku 1773 bursa je
zuicka kształcąca młodych chłopców na muzy
ków dla celów własnej kapeli. Szkoliła również
kilku chłopców wspomniana już Bursa ks.

Andrzeja Artwińskiego oraz krótkotrwała Szko
ła Zygmuntowskiego, dawnego muzyka jezuic
kiego. Nauczycielami w Szkole Śpiewu W. Sie
rakowskiego byli: Franciszek Ksawery Kratzer,
kantor wawelski, Jakub Gołąbek, były kape-
lista jezuicki, a następnie wawelski, oraz Fe
liks Lang, muzyk i kompozytor sprowadzony
przez Sierakowskiego ze Śląska7. Na temat

swej Szkoły tak pisał sam Sierakowski:
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...w przeciągu lat sześciu, kiedy utrzymywałem
własnym kosztem młodzież do muzyki sposobiącą się,
udawali się do mnie z dalekich stron dystyngowani
obywatele, z samej nawet Wielkiej Polski, żądając
edukacji w tej umiejętności swych dzieci8.

polskich IS PAN, t. I, Kraków 1964, s. 318; Mała ency
klopedia muzyki, Warszawa 1968).

A. Chybiński (Słownik muzyków), Słownik
IS PAN oraz Mała encyklopedia muzyki, 1968, mylnie
podają, jakoby F. Lang był kantorem szkoły katedral
nej na Wawelu w II poł. XVIII w. (ok. 1790 r.), gdyż
po pierwsze określenie to nie jest ścisłe, bo mógł być
tylko seniorem szkoły katedralnej, albowiem tytuł
kantora odnosi się do funkcji kościelnej. O pełnieniu
zaś funkcji seniora szkoły katedralnej przez F. Langa
nie mamy żadnej wiadomości w aktach wawelskich.
Po drugie — urząd kantora piastował już w latach
1768—1806 Franciszek Ksawery Kratzer. (Zob. na ten

temat: T. Przybylski, Rodzina Kratzerów, Mu
zyka 1961, nr 1, s. 34—57.) Mylne jest również twier
dzenie, jakoby nie zachowała się żadna kompozycja
F. Langa, gdyż w muzykaliach Archiwum Kapituły
Katedralnej na Wawelu znajduje się utwór M. F. Lan
ga „O salutaris”, w dwóch wersjach (sygn. W. 131,
K. 3 oraz W. 112, K. 9), który przypisywano W. Sie
rakowskiemu, błędnie tłumacząc dedykację łacińską
M. Langa (inne kompozycje M. Langa zob.: Z dziejów
polskiej kultury muzycznej, Kraków 1966, cz. II,
s. 48—59). W Szkole Sierakowskiego był Lang „metrem
dla solmizowania harmonicznie śpiewów” oraz także

dyrygentem, jak na to wskazuje notatka w zapiskach
Żegoty Paulego (Cod. rękopisów Bibl. Jag., sygn. 5400,
k. 98) stwierdzająca, że podczas wykonywania w dniu
15 kwietnia 1786 r. kompozycji Teodora Zygmuntow-
skiego Miserere w kościele Mariackim w Krakowie

przez uczniów Szkoły Sierakowskiego dyrygował F. M.

Lang.
8 Sierakowski, o.c., t. I, s. 40.
0 J. Reiss, Polscy śpiewacy i polskie śpiewaczki,

Wiedza Powszechna 1948, z. XVII, oraz tegoż autora

Almanach muzyczny Krakowa, t. 1, Kraków 1939,
s. 8.

10 A. Grabowski, Rzecz o zasługach obywa
telskich i naukowych W. Hr. W. Sierakowskiego, Rocz.

Tow. Nauk. Jagiell., t. IV, Kraków 1849, s. 540.
11 E. Kuba1ski, Z dziejów krakowskiej muzyki,

Biblioteka Krakowska, t. 32, Kraków 1906, s. 2, oraz

KI. Bąkowski, Teatr Krakowski 1780—1815, Bi
blioteka Krakowska, t. 37, Kraków 1910, s. 7—8. Po
wyżsi autorzy błędnie podają, jakoby tę trupę teatral
ną sprowadził w r. 1784 W. Sierakowski. Zob. Z. J a-

błoński, Jacek Kluszewski, Rocznik Biblioteki PAN
w Krakowie, R. 12: 1966, s. 5—34 oraz tenże, Z dziejów
teatru krakowskiego w drugiej połowie XVIII w.,

Rocznik Biblioteki PAN w Krakowie, R. 16: 1970,
s. 19—49.

12 T. Przybylski, Rodzina Kratzerów, Mu
zyka 1969, nr 1, s. 42.

13 Sierakowski, o.c., t. III, s. 81.

Ze Szkoły Sierakowskiego wyszli słynni
swego czasu śpiewacy, jak tenor Dominik Kacz
kowski czy bas buffo Jan Nepomucen Szczu
rowski 9. Wyraźnie podkreślił też korzyści, ja
kie w wyniku działalności tej Szkoły odniosła

kultura polska, Ambroży Grabowski pisząc:

Tej to szkole muzycznej Ks. Sierakowskiego wi
nien był teatr polski w Warszawie, pod dyrekcją Woj
ciecha Bogusławskiego zostający, dwóch znakomitych
śpiewaków, którzy opery polskiej niemałą byli ozdo
bą, z niej wyszedł niezapomniany Jan Nepomucen
Szczurowski, znakomity artysta w operach Buffo,
również emeryt muzyczny Walenty Kratzer, tudzież
weteran muzyczny Kazimierz Kratzer, który ciągle
jeszcze w muzyce głównej Katedry Krakowskiej jest
czynny 10.

Kiedy w r. 1787 pojawiła się w Krakowie

włoska trupa operowa Toniollego, zespół ten

zasilali także — w charakterze chórzystów —

uczniowie Szkoły Sierakowskiego. Występy od
bywały się w Rynku Głównym, „w zburzonym
obecnie ratuszu, w narożniku północnym w

dawnym spichrzu, miejscu zwanym na cle” n.

W r. 1786 powstał w Krakowie pierwszy
polski stały teatr. Mieścił się on w Pałacu Spis
kim. Założycielem teatru był Jacek Kluszew
ski, starosta brzegowski, administrator żup wie
lickich. Także i ten teatr zasilali uczniowie

Szkoły Sierakowskiego. M. in. występowało
tam rodzeństwo Kratzerów: Kazimierz, Walen
ty i Małgorzata, jako aktorzy i śpiewacy12.
Ważkość tego przedsięwzięcia, jakim było zało
żenie polskiego teatru, dobrze ocenił Sierakow
ski, gdy pisał:

Świadkiem jest publiczność nasza chwalebnych
starań Wielmożnego Kluszewskiego..., który unieśmier
telnił swe imię w tym kraju, iż z wielu obywateli za

pełną satysfakcją, z więcej ludzi pożytkiem, najwięcej
dobrych chęci swoich prawdziwie patriotycznym oka
zaniem, Teatrum w ojczystym języku ciąg czasu kil
kuletni najprzyzwoiciej utrzymywałls.

Kiedy po traktacie rozbiorowym z r. 1795

wojska austriackie zajęły Kraków w r. 1796,
zaprzestano w ogóle wystawiania sztuk w ję
zyku polskim. Okupacyjne władze austriackie

rozpoczęły akcję germanizacyjną, przystępując
m. in. do otworzenia teatru niemieckiego. Do
piero w r. 1805 Jacek Kluszewski uzyskał po
zwolenie na granie raz w tygodniu sztuk pol
skich. W spisie aktorów polskich tego okresu

widnieje wspomniane już rodzeństwo Kratze-

8*
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rów, które wystąpiło m. in. w wielkiej operze

heroiczno-komicznej wykonanej w języku pol
skim pt. Święto Braminów słońca 14. Pełne pra
wa repertuarowi polskiemu na scenie krakow
skiej przywrócono w r. 1809, po wejściu do

Krakowa wojsk ks. Józefa Poniatowskiego, za

którymi przybył ze swoją trupą Wojciech Bo
gusławski.

14 K. Estreicher, Teatra w Polsce (wyd. no
we), Warszawa 1953, t. I, s. 196.

15 Pamiętnik Franc. Ksawerego Kratzera, opr.
A. Chybiński, Przegląd Muzyczny 1928, nr 5. Zob. też

T. Przybylski, Rodzina Kratzerów, Muzyka 1969,
nr 1, s. 48—49.

16 W rękopisie pozostał łaciński traktat o kompo
zycji J. T. B. Pękalskiego pt. „Discordia consors sive
de magna arte musica” (ok. 1750).

17 Szersze omówienie tego dzieła zob. T. Przy
bylski, „Sztuka Muzyki" Wacława Sierakowskiego,
Muzyka 1968, nr 3, s. 66—77.

18 Sierakowski, o.c., t. I, s. 58.

Jeszcze w pierwszych latach Wolnej Rze
czypospolitej Krakowskiej zbierano plony z

działalności Szkoły Sierakowskiego: podczas
złożenia na Wawelu zwłok Tadeusza Kościusz
ki (20 VI 1818) można było wykonać siłami
krakowskich muzyków i śpiewaków, z których
wielu wyszło z tej właśnie Szkoły, pod dyrek
cją Kazimierza Kratzera (również ucznia tej
Szkoły) takie dzieło, jak Reąuiem W. A. Mo
zarta, i to „z całą dokładnością w kantacie
i na instrumentach”, jak twierdzili współ
cześni 15.

Należy jeszcze omówić chociaż ogólnie 3-to-

mowe dzieło W. Sierakowskiego dotyczące mu
zyki, które powstało w Krakowie w latach

1795/96, pt. Sztuka muzyki dla młodzieży kra
jowej. Jest to bowiem pierwsza drukowana pra
ca od czasu wydania w Oliwie w latach 1680—

1691 dziesięciotomowego dzieła jezuity wileń
skiego, ks. Wojciecha Tylkowskiego, pt. Phy-
sica curosia, w którym podjęte zostały m. in.

zagadnienia muzyczne. W odróżnieniu od wy
mienionego dzieła publikacja Sierakowskiego
poświęcona była wyłącznie muzyce 16.

Sztuka muzyki, napisana w języku polskim,
wzbogaca obraz naszej pedagogicznej literatury
muzycznej, na którą złożyły się: 28-kartkowa
Tabulatura muzyki Jana Aleksandra Gorcyna,
wydana w roku 1647, czy późniejsza Grama
tyka muzyczna Mikołaja Pawła Dyleckiego,
wydana w języku polskim w Wilnie, w roku

1675.

Sztuka muzyki — to trzytomowe dzieło Sie
rakowskiego, liczące w sumie 558 stron — oma
wia wartości wychowawcze muzyki, zawiera na
stępnie pewnego rodzaju małą encyklopedię
muzyczną oraz podaje praktyczne wskazówki

wykonawcze odnoszące się przede wszystkim
do muzyki kościelnej17. Ogólnie na temat tego
dzieła trzeba powiedzieć, że na wiadomościach,
jakie Sierakowski w nim podaje z zakresu
teorii muzyki, zaciążył brak fachowej wiedzy.
Do błędnych, dziwacznych czy przestarzałych

już z ówczesnego punktu przedstawień w nie
małej mierze przyczynił się jeszcze fakt, że

światopogląd W. Sierakowskiego stanowił prze
dziwną mieszaninę, którą najlepiej ujmuje ła
cińskie powiedzenie „extrema se tangunt”.
Skłaniając się do nowego światopoglądu Siera
kowski nie potrafił uwolnić się w pełni od sta
rego schematyzmu myślowego. Z jednej stro
ny — próbował patrzeć na świat z pozycji ra
cjonalistycznych człowieka Oświecenia, z dru
giej zaś — pozostał wierny jeszcze średniowiecz
nym pojęciom naukowym, stwierdzając na

przykład na samym wstępie Sztuki muzyki,
że muzyka w „Klasie Nauk Wyzwolonych jest
umieszczona”, i dodając w przypisie średnio
wieczną terminologię łacińską: „Inter Artes

Liberales” 18.

Trzeba jednak w ocenie tej obiektywnie
stwierdzić, że dzieło W. Sierakowskiego nie

nawiązywało bezpośrednio do tradycji, bowiem

przez prawie 150 lat polskie piśmiennictwo mu
zyczne leżało odłogiem, a po tak długiej prze
rwie „primum initium” na tym polu wziął w

swe ręce nie fachowiec gruntownie przygoto
wany, ale amator, laik, gdyż tak można okre
ślić muzyczne wykształcenie Sierakowskiego
w świetle jego wypowiedzi i poglądów. Stąd
nic dziwnego, że oprócz pozytywnych nowości,
jak posłużenie się po raz pierwszy terminologią
do dziś używaną w muzyce polskiej, np.: mo
tyw, modulacja, metryka, czy podzielenie in
strumentów muzycznych na trzy zasadnicze

grupy, przy interpretacji takich teoretyków
muzycznych, jak Rameau, Tartini czy Zarli-
no — gubi się nieraz Sierakowski dochodząc
do fantastycznych wniosków. Jednak dla hi
storii muzyki dzieło Sierakowskiego stanowi

szczególną wartość jako cenne źródło informu-
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jące o stanie polskiej kultury muzycznej
u schyłku XVIII wieku. Sama zaś działalność

muzyczna Sierakowskiego w środowisku kra
kowskim zasługuje w całej pełni na uznanie
i przypomnienie jej współczesnym.

Chciałbym jeszcze przedstawić życie mu
zyczne ośrodka wawelskiego w latach 1754—

—1824, w ramach którego działały wspomnia
ne już na wstępie dwie kapele kościelne: ka
tedralna i rorantystów, oraz szereg innych nie

wymienionych jeszcze zespołów muzycznych
istniejących w owym środowisku w tym okre
sie. Będzie to nie tyle omówienie dziejów po

szczególnych zespołów, co próba przedstawienia
organizacji życia muzycznego w katedrze wa
welskiej na podstawie zachowanych protoko
łów, zwanych „Acta Actorum”, z posiedzeń
Kapituły, dotyczących spraw administracyj
nych i gospodarczych katedry, między którymi
znajdują się adnotacje dotyczące muzyki.

W powyższym okresie istniały w katedrze

wawelskiej trzy kapele: rorantystów (od 1543),
katedralna (od 1619) i angelistów (od ok. 1630).
Kapele rorantystów i angelistów były zespoła
mi wyłącznie wokalnymi, a kapela katedralna

zespołem wokalno-instrumentalnym. Kapele te
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3. Nagrobek W. Sierakowskiego w Katedrze na Wawelu

go, jakim muzykiem mającym przygotowanie
do pełnienia tej funkcji Kapituła dysponowała
w danym czasie. Administracyjny nadzór nad

tym zespołem z ramienia Kapituły sprawował
jeden z kanoników wybrany z jej grona, który
nosił tytuł prefekta muzyki („prefectus musi-

cae”), zwany też czasem prowizorem*******202122*242S. Miał

on powierzone staranie o sprawy materialne

zespołu, o karność wśród członków kapeli oraz

opiekę nad muzykaliami i instrumentami mu
zycznymi26. Od roku 1816 miał on do pomocy,

głównie dla utrzymania karności wśród kape-
listów, jeszcze wiceprefekta muzyki27.

10 A. Chybiński, Stosunki muzyczne w Ka
tedrze Wawelskiej za czasów G.G. Gorczyckiego 1694—
—1734, Muzyka Kościelna 1927, nr 3, s. 52. Zob. też

Aneks, poz. 99. Trzeba tu jednak zaznaczyć, że do

pierwszoplanowych obowiązków kapeli angelistów na
leżało wykonywanie jednogłosowego chorału grego
riańskiego.

20 Aneks, poz. 54.
21 Aneks, poz. 28.

22 Aneks, poz. 1.

28 Chybiński, o.c., s. 52—53; A. Szwey
kowska, Początki krakowskiej kapeli katedralnej,
Muzyka 1959, nr 2, s. 18, oraz Aneks, poz. 96, 107.

24 Aneks, poz. 7, 31, 39, 53.

26 Aneks, poz. 13, 20, 64.

20 Aneks, poz. 2, 13, 17, 20, 21, 31, 45, 50.

27 Aneks, poz. 83.

28 Aneks, poz. 31.

28 Aneks, poz. 7, 10, 12, 39, 43, 47, 48, 49.
30 Aneks, poz. 68.

31 Aneks, poz. 110, 111, 114, 117, 121.

Do obowiązków dyrygenta, oprócz pewnych
drobnych czynności administracyjnych, jak np.

zapisywanie obecności muzyków28 (później
czynił to wiceprefekt muzyki), należało naucze
nie zespołu wykonywanych kompozycji, dyry
gowanie podczas występów oraz — co szcze
gólnie często jest podkreślone we wspomnia
nych dokumentach — uczenie „śpiewu figural
nego” 4 chłopców-dyszkancistów29. Wzmianka

o chłopcach-dyszkancistach pojawia się ostatni

raz w protokołach Kapituły w roku 180 6 30, co

jednak nie oznacza, że w roku następnym wy
eliminowano z kapeli chłopców-dyszkancistów,
gdyż pierwsze wzmianki o kobietach chórzy-
stkach pojawiły się dopiero w roku 1821, po
wtarzane potem w następnych latach 31.

Tak dyrygent, jak i członkowie kapeli ka
tedralnej pobierali pensję z tzw. „funduszu

wykonywały kompozycje wielogłosowe19. Wy
mienione natomiast poniżej zespoły były prze
znaczone wyłącznie do wykonywania liturgicz
nego jednogłosowego chorału gregoriańskiego.
Zespoły te, zwane też wspólnotami, były na
stępujące: ks. ks. wikariuszów, mansjonarzy,
psalterzystów20, oraz zespół uczniów Szkoły
Zamkowej, zwanych scholarami, w ramach

którego występowali też studenci Uniwersyte
tu Jagiellońskiego mieszkający na wzgórzu wa
welskim21. Udział Szkoły Zamkowej w śpiewie
liturgicznym wykonywanym przez duchowień
stwo katedralne był uświęcony zwyczajem się
gającym zapewne wieków średnich 22.

Zespół kapeli katedralnej, złożony w zasa
dzie z ludzi świeckich, liczył w omawianym
okresie ok. 30 osób 23. Na czele zespołu stał dy
rygent, zwany „magister capellae”, będący du
chownym lub świeckim24, w zależności od te-
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muzyki” 32. Kapela katedralna nie występowa
ła codziennie, lecz tylko w niedziele i święta
a także w „dni uroczyste całego roku”, grając
na sumie oraz podczas nieszporów pierwszych
i drugich33. Przy wykonywaniu większych
kompozycji z okazji różnych uroczystości ścią
gano do pomocy muzyków z innych kapel ka
tedralnych, a nawet spoza zespołów katedral
nych, wzajemnie wypożyczając sobie muzy
ków np. w opactwie cysterskim w Mogile lub

benedyktyńskim w Tyńcu 34.

Capella Regia Rorantistarum — Królewska

Kapela Rorantystów składała się z 11 duchow
nych, zwanych prebendarzami3S. Otrzymywali
oni za wykonywanie śpiewów wynagrodzenie,
które było źródłem ich utrzymania. Na czele te
go zespołu stał prepozyt-proboszcz, zwany też

seniorem, będący administratorem fundacji i za
razem przeważnie jego dyrygentem. Kapela ta

miała również zawsze swego kanonika protek
tora, wyznaczonego spośród członków Kapitu
ły, który na posiedzeniach kapitulnych repre
zentował jej interesy36. Podstawy bytowe ka
peli od czasów rozbiorów były mocno zachwia
ne. W w. XIX rząd austriacki zabrał jej bene
ficja fundacyjne, wypłacając w zamian na

utrzymanie członków kapeli „kompetencję pie
niężną” w wysokości 10 282 złp., co nie zawsze

zresztą było wypłacane37. W r. 1872 rząd
austriacki ostatecznie zawiesił należną roran-

tystom roczną „kompetencję”, oddając pozo
stałe dochody kapeli magistratowi krakowskie
mu, przyczyniając się tym samym do jej
likwidacji 38.

32 Aneks, poz. 39, 42, 43, 46.

33 Chybiński, o.c ., ibid., nr 4, s. 82, oraz Aneks,

poz. 90.
34 Chybiński, o.c., ibid., nr 5, s. 105; Szwey

kowska, o.c., p. 19; Aneks, poz. 84, 85.

35 Chybiński, o.c ., ibid., nr 3, s. 52.

36 Aneks, poz. 92, 95.

37 Aneks, poz. 107.

38 J. Reiss, Mała encyklopedia muzyki, War
szawa 1960, s. 643.

39 Chybiński, o.c., nr 3, s. 52—53; Aneks, poz.

57, 58, 59, 70.

40 Aneks, poz. 99.

41 Aneks, poz. 14, 78.

42 Aneks, poz. 99 .

43 A. Chybiński, Materiały do dziejów Kró
lewskiej Kapeli Rorantystów na Wawelu (cz. I: 1540—
—1624), Warszawa — Kraków 1910.

44 Aneks, poz. 29.

Kapela angelistów miała taką samą we
wnętrzną organizację jak kapela rorantystów.
Składała się z 9 duchownych prebendariuszy,
na których czele stał dyrygent zawiadujący za
razem fundacją kapeli, oraz posiadała swego
kanonika protektora 39. W r. 1817 liczba człon
ków kapeli zmalała do 6 osób 40. Między człon
kami poszczególnych kapel często dochodziło do

kumulacji prebend, tak że członek np. kapeli
rorantystów był równocześnie członkiem kapeli
angelistów, a nawet i kapeli katedralnej 41.

Ostatni raz wspomniana jest kapela angeli
stów w notatkach kapitulnych omawianego
okresu w r. 1817 42.

Kapele rorantystów jak i angelistów na

podstawie fundacji obsługiwały nabożeństwa

odprawiane w katedrze wawelskiej w dni po
wszednie. Kapela rorantystów miała za zada
nie co dnia wykonywać „cantu figurato” wo-

tywy roratnie (stąd nazwa zespołu) w kaplicy
Zygmuntowskiej. Oprócz tego, jak wynika ze

spisu muzykaliów, posiadała owa kapela ob
szerny repertuar, którym uświetniała codzien
ne nabożeństwa43. Kapela rorantystów była
ufundowana przez króla Zygmunta Starego,
natomiast kapela angelistów przez biskupa
Marcina Szyszkowskiego. Nosiła ona też nazwę:

„Custodes Sepulchri S. Stanislai” — Stróżów

grobu św. Stanisława. Zespół ten miał się opie
kować grobem św. Stanisława i śpiewać co
dziennie wotywną mszę o aniołach („de Ange-
lis” — stąd nazwa kapeli) przed konfesją św.

Stanisława umieszczoną na środku katedry
wawelskiej.

Niezależnie od muzyki wielogłosowej dużą
rolę w życiu muzycznym ośrodka wawelskiego
pełnił jednogłosowy chorał gregoriański, do

którego wykonywania były zobowiązane wy
mienione już wspólnoty duchownych (ks. ks. wi
karych, psalterzystów, mansjonarzy), a nawet

często w większe uroczystości angażowano do

tego cały kler katedralny44. Rozkład odpra
wianych przez te wspólnoty godzin kanonicz
nych („Officium Divinum”) był tak ułożony,
że wykonywano chorał w katedrze wawelskiej
przez całą dobę. Układ ten dotrwał do począt
ków XIX w.

Odprawiano aż 4 oficja brewiarzowe. Głów
ne oficjum wyznaczone na dany dzień („de die”)
odprawiała wspólnota ks. wikarych zasilana

zespołem scholarów. W przerwach w śpiewa-
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5. Jedna z kart podręcznika do nauki chorału gre
goriańskiego wydanego w r. 1748

niu godzin kanonicznych przez tę wspólnotę
występowała wspólnota psalterzystów śpiewa
jących psalmy, a następnie wspólnota ks. man-

sjonarzy odmawiająca małe oficjum o Matce

Bożej („Officium parvum de BMV”); odmawia
no jeszcze oficjum o Krzyżu św. („de sancto

Cruce”) i za zmarłych („defunctorum”). W ten

sposób następowało po sobie np. czworo nie
szporów należących do poszczególnych oficjów,
potem cztery komplety, a następnie jutrznie
i dalsze godziny kanoniczne, co wypełniało
rzeczywiście 24 godziny.

Za liturgiczny śpiew chorałowy odpowia
dał przed Kapitułą kantor, zwany „magister
chori”. Funkcję tę pełnił w katedrze wawel
skiej zawsze kapłan znający dobrze chorał. Do

jego istotnych obowiązków, oprócz przewodni
czenia śpiewom liturgicznym, należało naucza
nie zasad śpiewu chóralnego uczniów Szkoły
Zamkowej, za co pobierał osobne wynagrodze
nie, oraz opieka nad księgami chorałowymi.

Kapituła przykładała do funkcji kantora ogrom
ną wagę, grożąc w wypadku zaniedbań przez

niego wspomnianych obowiązków karami ziem
skimi i pozaziemskimi 45.

Już jednak w latach sześćdziesiątych
XVIII w. było w Polsce coraz mniej duchow
nych znających chorał, co wyraźnie stwierdza

biskup Kajetan Sołtyk w liście powizytacyjnym
pisanym do Kapituły krakowskiej: „Że pryncy-

palna w Świątyniach Pańskich ozdoba, chorał,
upada przez niedostatek kapłanów Kant dobrze

umiejących, jest nad czym ubolewać” 46. W od
powiedzi na list swojego ordynariusza Kapitu
ła przedstawiła trudności, jakie napotyka w

pielęgnowaniu znajomości chorału wśród du
chownych, obrazując zarazem krakowskie sto
sunki w tej dziedzinie: „Jedno seminarium
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Zamkowe, które ma powierzone ex Capitulo
utrzymanie i ćwiczenie chorału,... nie może

dać dobrych subiektów... Insze zaś Seminaria

tak w Krakowie, jak też na wszystkich Die
cezji miejscach niezależnych od Kapituły, przez
co zaniedbany u nich Chorał, osobliwie zaś po
Seminariach Jezuickich, w których wcale upadł
[uprawiali głównie muzykę wielogłosową —

przyp. aut.]” 47. W tej sytuacji, z powodu bra
ku odpowiedniego duchownego na stanowisko

kantora katedry, powołała Kapituła z koniecz
ności 20 lutego 1768 r. człowieka świeckiego.
Objął je Franciszek Ksawery Kratzer, członek

kapeli katedralnej, późniejszy jej dyrygent.
Wprawdzie ze strony Kapituły uczyniono za
strzeżenie, że będzie on pełnił tę funkcję aż

do czasu wybrania z kleru nowego kantora,
ale ta tymczasowość trwała przeszło 40 lat.

Odtąd funkcję kantora w katedrze wawelskiej
pełnili już ludzie świeccy 48. Jak wynika z py
tań, postawionych w kwestionariuszu z okazji
wizytacji biskupiej w roku 1808 „Wspólnot
istniejących przy tutejszym kościele katedral
nym”, były one uważane za pewnego rodzaju
zgromadzenia, które winny dzielić między
swoich członków wspólne dochody, wspólny stół

i mieć swojego przełożonego-seniora49*. Spec
jalną troską otaczała Kapituła kapelę kate
dralną doceniając jej działalność w podnosze
niu splendoru katedry. M. in. świadczą o tym
często spotykane w protokołach kapitulnych
wzmianki o podwyżkach uposażenia muzyków
oraz nagrody dla nich so. Kilkakrotnie spotyka
my wzmiankę o obdarzeniu przez Kapitułę gra

47 Aneks, poz. 7 .

48 T. Przybylski, Rodzina Kratzerów, Muzy
ka 1969, nr 1, s. 34—48.

49 Aneks, poz. 73.

99 Aneks, poz. 16, 18, 25, 27, 28, 35, 41, 53, 55, 56,
60, 65, 67, 72, 79, 96, 99, 108, 110, 114, 117.

51 Aneks, poz. 15, 19, 24, 26, 53, 60.

52 Aneks, poz. 2, 9, 17, 21, 22, 30, 32, 37, 38, 50, 87,
91, 92, 98, 100, 115, 118.

63 Aneks, poz. 12, 40, 42.

54 Aneks, poz. 81, 82.

53 Aneks, poz. 107, 112, 113, 119, 120, 122, 123, 124,
125. Zob. też T. Przybylski, Rodzina Kratzerów,
s. 48, przyp. 77.

tyfikacjami kompozytora Jakuba Gołąbka „dla
jego wybitności w sztuce muzyki”, jak również
kantora i dyrygenta kapeli katedralnej, Fran
ciszka Kratzera „ze względu na jego pilność
w wykonywaniu obowiązków” 51. Pilnie też za
biegano o utrzymanie instrumentów muzycz
nych w należytym stanie, dokupując w razie

potrzeby nowe, starając się zarazem o nowe mu-

zykalia — aby kapela miała odpowiedni reper
tuar — które były sprowadzane w XIX w.

głównie z Wiednia jako stolicy panującego w

tym czasie w muzyce stylu klasycznego („kla
syków wiedeńskich”)52. Zakupione materiały
nutowe świadczą o aktualnym orientowaniu się
ośrodka wawelskiego w nowościach muzycz
nych. W omawianym okresie kapela katedralna

nie zawsze posiadała pełny skład osobowy. By
ły okresy, jak np. w r. 1770, że „z powodu
klęski kontrybucji nałożonej na Kraków przez

wojska rosyjskie i zajęcie dóbr kapitulnych”
musiano zwolnić na czas jakiś wszystkich mu
zyków, zatrzymując tylko kantora, organistę
i dwóch chłopców-dyszkancistów, co „z powo
du wzrastających kontrybucji i zupełnego wy
czerpania funduszu przeznaczonego na muzykę
katedralną” powtórzyło się w r. 1794 53.

W r. 1815 Kapituła poleciła opracować dwom

swoim członkom projekt szkoły muzycznej,
którą planowano założyć dla młodzieży na

Wzgórzu Wawelskim. Miała ona na celu przy
gotowywać śpiewaków i śpiewaczki dla kapeli
katedralnej. Jednak z powodu braku fundu
szów odłożono to na później 54. Dopiero w r. 1821

spotykamy w protokołach kapitulnych pierw
szą notatkę o istnieniu takiej szkoły, do któ
rej uczęszczały również dziewczęta. Wzmianki
o działalności tej szkoły powtarzają się kilka
krotnie aż do r. 1824. Uczył w niej m. in. dy
rygent, skrzypek i kompozytor krakowski, Ka
zimierz Nowakiewicz 5S.

Na podstawie podanych dokumentów można

stwierdzić, że życie muzyczne ośrodka wawel
skiego, jakkolwiek nie tak bujne jak w XVI w.,

było jednak, uwzględniając ówczesne stosunki

polityczno-gospodarcze Krakowa, na tyle pręż
ne, że stanowiło ważne ogniwo w całokształcie

jego kultury muzycznej w omawianym okre
sie.
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ANEKS

Materiały dokumentalne dotyczące spraw muzycz
nych w Katedrze Wawelskiej w latach 1754—1824 za
warte w zespole pod nazwą : „Acta Actorum Capitu-
laria Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis T. XXIII—
XXIX. Z języka łacińskiego tłumaczył Autor *

* W tym miejscu składam serdeczne podziękowa
nie ks prałatowi dr Kazimierzowi Figlewiczowi za kon
sultacje przy opracowywaniu dokumentów oraz ich
udostępnienie.

** Na końcu każdego fragmentu podajemy w na
wiasie tom, datę dzienną i roczną oraz stronę zespołu.

1. „Uczniowie uczący się w Szkole Zamkowej
przedłożyli Kapitule petycję, w której zwracają się
do niej z prośbą, powołując się na stary zwyczaj
istniejący w tym kościele katedralnym, aby mogli
brać udział w wykonywaniu śpiewu chóralnego [litur
gicznego chorału gregoriańskiego — przyp. aut.] i że
by mogli z tej racji pobierać stosowne wynagrodzenie.
W tym celu proszą zarazem o to, aby byli nauczani

śpiewu chorału przez kantora. Kapituła . przychyliła
się do ich prośby. Natomiast kantor katedralny wniósł

sprzeciw, uzasadniając go tym, że jest rzeczą bardzo

trudną i prawie niemożliwą, aby nie znający się na

śpiewie mogli wykonywać „Divinum Officium” i po
prawnie go śpiewać. Kapituła uwzględniając zastrze
żenia kantora, bojąc się umniejszenia kultu Bożego
i zmniejszonego uświetnienia nabożeństw, poleciła mu

wziąć do pomocy dwóch rutynowanych choralistów,
którzy by mu przez pewien czas pomagali uczyć wspo
mnianą młodzież, dzieląc z nią wynagrodzenie”.

(T. XXIII, 7 X 1755, p. 57) **

2. „Kapituła zleciła kanonikowi Łopackiemu po
rozumienie się z organomistrzem w sprawie budowy
nowego chóru i organów”.

(T. XXIII, 3 II 1756, p. 66)

3. „Z powodu nieporozumień między kantorem

(„Magister Chori”) a seniorem [kierownikiem szkoły —

przyp. aut.] Szkoły Zamkowej Kapituła uchwaliła dla
uśmierzenia tych niesnasek następujące wytyczne:
1. Senior nie może sobie uzurpować w procesjach
pierwszeństwa przed kantorem, który jest kapłanem.
2. Senior nie może otrzymywać kwot przeznaczonych
dla wynagrodzenia scholarów [uczniów Szkoły Zamko
wej — przyp. aut.] jak również nie może ich sam wy
nagradzać pieniędzmi otrzymanymi z viceprokuratorii,
lecz ma to robić kantor, który ma obowiązek rozdzie
lać należności uczącym się śpiewu scholarom według
ich zdolności i pilności. 3. Podczas nieobecności
uczniów Szkoły Zamkowej, szczególnie w czasie świąt
Bożego Narodzenia, Wielkanocy i wakacji, kantor mo
że najmować obcych ludzi stosownych i z nimi wyko
nywać śpiewy liturgiczne”.

(T. XXIII, 26 II 1756, p. 72)

4. „Kapituła uchwaliła, żeby kantor w myśl de
kretu reformującego Szkołę Zamkową, wydanego
przez kanonika Andrzeja Lipskiego, scholastyka kra
kowskiego, uczył w niej scholarów śpiewu chóralne
go. Zaś senior na podstawie zaświadczenia kantora ma

rozdawać wynagrodzenie między obecnych uczniów”.

(T. XXIII, 25 III 1756, p. 85)

5. [List ordynariusza krakowskiego, biskupa Kaje
tana Ignacego Sołtyka, do Kapituły katedry wawel
skiej w sprawie śpiewów liturgicznych pisany w języ
ku polskim]:

„Że pryncypalna w Świątyniach Pańskich ozdoba,
chorał, upada przez niedostatek kapłanów Kant dobrze

umiejących, jest nad czym ubolewać. Spomiędzy spo
sobów do zapobieżenia temu brakowi jest, ażeby w se
minarium pomnożyć ćwiczenia w śpiewaniu. Niepo
dobna, żeby młodzi księża nie znaleźli się sposobny
mi do śpiewania, gdyby ich w tym doskonale ćwiczo
no ... Żeby w szkołach przy farach znajdujących się
usilniej niż dotąd młódź do śpiewania wprawiano”.

(T. XXIII, 8 X 1759, p. 277—8)

6. [Odpowiedź Kapituły katedry wawelskiej na

list swego ordynariusza, również w języku polskim]:
„Jedno seminarium zamkowe, które ma powierzo

ne ex Capitulo utrzymanie i ćwiczenie Chorału ... nie
może dać dobrych subiektów sposobnych do kompletu
liczby XX Wikarych Katedralnych. [Mieli oni obo
wiązek śpiewania w katedrze brewiarzowych godzin
kanonicznych — przyp. aut.] Insze zaś seminaria tak
w Krakowie, jak też we wszystkich diecezji miejscach
niezależnych od Kapituły, przez co zaniedbany w nich

Chorał, osobliwie zaś w Seminariach Jezuickich [w
swych kościołach uprawiali głównie muzykę wielogło
sową — przyp. aut.], w których wcale upad! ... dlatego
upraszaliśmy X Oficjała, ażeby mocą swego urzędu
rozkazał wszystkim Zwierzchnikom nad farami i ko
legiatami, ażeby kantorów takich przetrzymywali,
którzy by początków Chorału nauczać mogli ... Gdy
to dokonane będzie we wszystkim, za czasem nie tylko
Katedra, ale cała Diecezja Chorał umiejącymi się ka
płanami napełni”.

(T. XXIII, 24 X 1759, p. 200)

7. „Po rezygnacji z obowiązku dyrygenta [Magister
Capellae] ks. Jana Kapińskiego został na to stanowisko

powołany sławetny Cienkiewicz Andrzej, biegły w

sztuce muzyki, pod następującymi warunkami w kon
trakcie umieszczonymi: 1. ażeby poprzestał na pensji,
jaką mu wcześniej wyznaczono; 2. ażeby chłopców od
powiednich, obdarzonych głosem najął i żeby ich ćwi
czył w śpiewie we wszelki możliwy sposób, oraz wy
nagradzał ich z funduszów prokuratorii; 3. żeby wyko
nywał z chórem kompozycje współczesnych kompo
zytorów. Cienkiewicz, dziękując Kapitule za powoła
nie na to stanowisko, przyjął powyższe warunki”.

(T. XXIII, 12 IV 1760, p. 311)

8. „Po złożeniu z urzędu kantora ks. Jana Józef-
kiewicza Kapituła powierzyła to stanowisko prebenda-
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rzowi rorantystów (członkowi Kapeli Rorantystów) ks.
Marcinowi Latalskiemu, polecając mu przy tym, aby
przy uczeniu i wykonywaniu liturgicznych śpiewów
„Divini Officii” dla wzmożenia pobożności u wiernych
kierował się postanowieniami soborów laterańskiego
i trydenckiego oraz wskazówkami Klemensa V i Be
nedykta XIV, zachowując podczas wykonywania śpie
wów chorałowych odpowiednią artykulację głosu i wy
śpiewywanych nut. Przeto dla usunięcia wszelkich
braków wykonawczych poleciła Kapituła nowemu kan
torowi uczenia zasad śpiewu w Szkole Zamkowej 3

razy w tygodniu od 5—6 po południu tych z młodzieży,
którzy są wyznaczeni do śpiewania w chórze. Zazna
czono też, że do jego obowiązków należy czuwanie, by
w chórze śpiewający zachowywali się poprawnie i po
bożnie, w czym ma sam dawać przykład. Następnie
poleciła Kapituła kantorowi troskę o książki chorało
we, ażeby śpiewacy nie dotykali niepotrzebnie ksiąg,
nie zaginali kartek, zalecając zarazem uprzednie przy
gotowanie w nich miejsc przeznaczonych do śpiewa
nia. To wszystko, a szczególnie nauczanie uczniów

Szkoły Zamkowej (scholarów) śpiewu chorałowego w

godzinach i dniach powyżej zaznaczonych nakazuje
Kapituła generalna kantorowi, przestrzegając zara
zem, że za niesumienne wykonywanie tych obowiąz
ków będzie odpowiadał na Sądzie Bożym, szczególnie
zaś za zaniedbywanie talentu umiejętności śpiewa
czych. Oprócz tego jeżeli nie będzie należycie spełniał
swoich obowiązków, zostanie pozbawiony wszelkich

beneficjów katedralnych i skazany na dom emerytów
[dom usytuowany naprzeciw kościoła Św. Marcina w

Krakowie, na ul. Grodzkiej — przyp. aut.]. Czuwanie
nad wykonywaniem tych postanowień zleciła Kapi
tuła kanonikowi Bieńkowskiemu, protektorowi Wspól
noty Rorantystów”.

(T. XXIII, 9 II 1761, p. 361)

9. „Kanonik Józef Grodzicki przywiózł z Rzymu,
po dwuletnim tam pobycie, 12 mszy z nieszporami i 1

Reąuiem dla użytku kapeli katedralnej. Powyższe dy
rygent kapeli Cienkiewicz przekazał do archiwum mu
zycznego”.

(T. XXIII, 20 I 1764, p. 498)

10. „Kapituła przedłużyła Cienkiewiczowi, dyry
gentowi kapeli katedralnej, dzierżawę wsi Bystrzyce.
Ponadto uchwaliła Kapituła fundusz w wysokości
300 złp. na poprawę wynagrodzenia dla dyrygenta ka
peli za uczenie śpiewu chłopców”.

(T. XXIV, 22 VI 1765, p. 19)

11. „Kapituła biorąc pod uwagę niedbalstwa ks.
Józefa Józefkiewicza, kantora i wikariusza tego koś
cioła, pozbawiła go tego urzędu, biorąc na jego miejsce,
do czasu wybrania z kleru nowego kantora, sławetne
go Franciszka Ksawerego Kratzera z Kolegium mu
zycznego (kapeli katedralnej), bardzo biegłego w śpie
wie chóralnym”.

(T. XXIV, 20 II 1768, p. 212)

12. „Z powodu klęski kontrybucji nałożonej na

Kraków przez wojska rosyjskie i zajęcia dóbr kapi

tulnych, Kapituła w tej sytuacji została zmuszona do

wstrzymania od przyszłego miesiąca wypłacania pen
sji artystom muzykom katedralnym, wyjąwszy kan
tora, organistę i dwóch chłopców”.

(T. XXIV, 25 VII 1770, p. 318)

13. „Kanonik Pruski, prowizor (prefectus musicae)
fundacji muzycznej, zrzekł się na Kapitule tej funkcji.
Na jego miejsce prowizorem został wybrany kanonik
Wacław Sierakowski, któremu polecono ustanowienie

pensji dla artystów muzycznych”.
(T, XXIV, 12 X 1773, p. 464)

14. „Przewielebny Bernard Bitner, prebendarz
(angelista), wybitny w sztuce muzyki, przyjęty został
do grona kolegium muzycznego [kapeli katedralnej —

przyp. aut.] tego kościoła, z wyznaczoną miesięczną
pensją”.

(T. XXIV, 20 V 1774, p. 500)

15. „Kapituła mając uznanie dla artysty muzycz
nego Gołąbka, dla jego wybitności w sztuce muzyki,
podwyższyła mu pensję do 20 florenów miesięcznie”.

(T. XXIV, 10 II 1775, p. 543)

16. „Kapituła uchwaliła wyasygnować sumę 150
florenów do jednorazowego podziału między chłopców
biorących udział w śpiewie”.

(T. XXIV, 10 II 1775, p. 543)

17. „Kapituła uchwaliła, żeby kanonik W. Siera
kowski, prowizor kapeli, zajął się sprawą naprawy
instrumentów muzycznych”.

(T. XXV, 21 III 1776, p. 24)

18. „Kapituła uchwaliła wyasygnowanie dla ko
legium muzycznego 250 fl. jako wynagrodzenie za

trud w czasie procesji i misji w tym kościele”.

(T. XXV, 21 IV 1776, p. 29)

19. „Kapituła wyasygnowała 100 fl. kapeliście Go
łąbkowi za trud sporządzania partytury muzycznej na

procesję w święto Bożego Ciała”.

(T. XXV, 7 VI 1776, p. 36)

20. „Przew. Kanonik Sierakowski, prefekt muzy
ki, zrzekł się na Kapitule tego obowiązku. Na jego
miejsce został wybrany przew. kanonik Tymoteusz Go-

rzeński, któremu zaraz powierzono reperację małych
organów”.

(T. XXV, 7 II 1777, p. 96)

21. „Kapituła uzyskawszy informacje o stanie or
ganów powierzyła kanonikowi Gorzeńskiemu, jako
prefektowi muzyki, sprawienie małych organów w

prezbiterium nad stallami”.

(T. XXV, 13 V 1777, p. 107)

22. Postulaty Kapituły do swego biskupa ordy
nariusza zanotowane w języku polskim: „Organy od

dawnego czasu bardzo porujnowane. Reperacja ich,
lubo przez JW X-cia Załuskiego umyślona była, to jed
nak projektowane wspaniałe myśli przenoszenia ich
na nowy chór marmurowy i nowych stawianie zatrzy-
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mały, gdy dla zaszłej śmierci tegoż Pasterza ze wszy
stkiego nie nastąpiła, coraz bardziej psując się teraz

do koniecznej potrzeby reperacji przyszły, nowego
z gruntu przerobienia potrzebując”.

(T. XXV, 14 V 1777, p. 109)

23. „Przedłożono na Kapitule sprawę zamiany go-
dżin wykonywania pewnej części „Officium Divinum”

przez scholarów Szkoły Zamkowej śpiewane w bar
dziej uroczyste święta. Kapituła poleciła wszystkim
scholarom zamieszkującym na Wawelu brać udział w

tym śpiewie”.
(T. XXV, 15 V 1777, p. 116)

24. „Kapituła wyasygnowała 100 florenów dla ka-

pelisty Gołąbka za trud sporządzenia partytury mu
zycznej na procesję na święto Bożego Ciała”.

(T. XXV, 31 V 1777, p. 126)

25. „Kapituła, biorąc pod uwagę pilność w wyko
nywaniu od 10 lat obowiązków, wyasygnowała Kra-

tzerowi, kantorowi chóru i śpiewakowi, 200 florenów”.
(T. XXV, 9 X 1777, p. 145)

26. „Sławetnemu Gołąbkowi, artyście muzykowi
w Kolegium Muzyków, bardzo zasłużonemu, Kapituła
postanowiła tytułem wynagrodzenia za kompozycje
muzyczne napisane z własnej woli i każdego roku ma
jące być napisane wyasygnować 200 fl. każdego roku
na czas jego służby w tutejszej katedrze”.

(T. XXV, 13 XII 1777, p. 154)

27. „Kapituła postanowiła powiększyć pensje
Wspólnocie Angelistów”.

(T. XXV, 8 X 1779, p. 272)

28. „Kapituła wyznaczyła 29 fl. 14 gr dla 6 oficja
listów zamieszkujących w Szkole Zamkowej i studiu
jących na Uniwersytecie Krakowskim za śpiewanie w

tej katedrze nieszporów ... Kantor chóru ma być osob
no wynagrodzony za uczenie scholarów śpiewu, o ile

rzeczywiście to czyni. Również studenci śpiewający
mają być aktualnie studiujący na Uniwersytecie kra
kowskim, a nie jacyś inni”.

(T. XXV, 16 X 1780, p. 377)

29. „Kapituła postanowiła, ażeby w większe świę
ta nie tylko sama Wspólnota Księży Wikarych brała
udział w śpiewie, lecz wszystkie Wspólnoty całego kle
ru katedralnego ..., wyjąwszy Wspólnotę Seminarzy
stów, ażeby im nie zabierać czasu przeznaczonego na

studia”.
(T. XXV, 12 X 1781, p. 363)

30. „Kapituła postanowiła budowę nowych wiel
kich organów w katedrze, które mają być umieszczo
ne na chórze marmurowym [obecny — przyp. aut.],
powierzając zarazem tę sprawę przewielebnym dele
gatom”.

(T. XXV, 7 V 1784, p. 526)

31. „Stosownie do woli i myśli fundatora Kapitu
ła poleca kanonikowi Gorzeńskiemu, prefektowi mu
zyki, ażeby nakazał notować dyrygentowi kapeli nie

obecność niedbałych muzyków, karząc ich za nią
uszczupleniem wynagrodzenia proporcjonalnie do wi
ny, a dochód z tych kar przeznaczyć na odnowienie
instrumentów muzycznych. Równocześnie polecono dy
rygentowi kapeli katedralnej wielebnemu Bitnerowi,
ażeby sporządził inwentarz wszystkich instrumentów

muzycznych i wszystkich muzykaliów, nakładając za
razem obowiązek dopilnowania tego kanonikowi pre
fektowi muzyki”.

(T. XXV, 4 II 1785, p. 576)

32. „Kanonik Wacław Sierakowski i Wojczyński
delegowani przez Kapitułę przedstawili plany archi
tektoniczne oraz plany odnośnie do budowy wielkich

organów. Kapituła plany zaakceptowała i poleciła im
zawrzeć umowę ze specjalistą, aby te projekty dopro
wadzić do skutku. Fundusz na organy mają pobrać
z sumy, jaką biskup Sołtyk ofiarował”.

(T. XXV, 5 II 1785, p. 569)

33. „Kapituła stwierdziła małą ilość osób wśród

wykonawców chóru [chodzi tu o wykonawców litur
gicznego chorału gregoriańskiego — przyp. aut.] z po
wodu braku scholarów. Powodem ich braku jest ruina

budynku Szkoły Zamkowej, która powoduje, że nie

mają oni gdzie mieszkać. W tej sytuacji Kapituła zle
ciła kanonikowi scholastykowi przew. Bieńkowskiemu

zajęcie się sprawą odnowienia budynku szkolnego”.
(T. XXV, 7 II 1785, p. 570)

34. „Przewielebny kustosz kanonik Olszowski zdał

Kapitule sprawozdanie z zakupu ksiąg chorałowych,
a mianowicie antyfonarzy, psałterzy, procesjonału i ry
tuału, przeznaczonych do użytku w katedrze. Przed
stawił rachunek wynoszący 560 florenów 18 groszy.
...Stare zaś księgi Kapituła poleciła oddać do użytku
swoich kościołów parafialnych Piotrowic [pow. Puła
wy — przyp. aut.] i Pawłowic [pow. Iłża — przyp.
aut.]”

(T. XXV, 29 X 1785, p. 647)

35. „Sławetnemu Karolowi Lisińskiemu, organiś
cie tej katedry, od wielu lat bardzo gorliwemu w peł
nieniu obowiązków, na jego prośbę Kapituła podwyż
szyła uposażenie do wysokości 100 florenów rocznie”.

(T. XXV, 17 XII 1785, p. 650)

36. „Ponieważ artyści muzycy tej katedry z okazji
zapustów chodzą po domach członków Kapituły gra
niem i śpiewaniem sprawiając zamieszanie, Kapituła
uchwaliła dla uniknięcia tej niewygody wypłacać im

corocznie, niezależnie od pensji: śpiewakowi po 2,
a instrumentalistom po 3 floreny”.

(T. XXV, 3 II 1786, p. 656)

37. „Kapituła wydała kanonikowi Wojczyńskiemu,
opiekunowi budowy, na wydatki związane z budową
wielkich organów dla Katedry sumę 14,559 fl. i 22
i pół grosza”.

(T. XXV, 9 X 1786, p. 705)

38. „Sprawę wykończenia dekoracji nowych wiel
kich organów w tej katedrze z kapituły generalnej
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przełożono na cotygodniową, polecając na razie dele
gatom ustalenie kosztorysu, który następnie Kapituła
przeanalizuje”.

(T. XXV, 13 X 1786, p. 707)

39. „Stosownie do dekretów poprzedniej kapituły
generalnej w sprawie wyznaczenia wydatków na wy
chowanie, kształcenie i utrzymanie 4 chłopców śpie
wających w chórze [dyszkancistów — przyp. aut.]
wyznaczono 800 fl. rocznie, a dla uczącego ich 100 flo
renów rocznie. Sumę tę ma się wypłacać do rąk dyry
genta kapeli katedralnej, ks. Podgórskiego, z fundu
szów fundacji muzycznej. Odzież dla tych chłopców
ma być zakupywana również z tej fundacji według
informacji słownej danej także ks. Podgórskiemu”.

(T. XXV, 14 V 1787, p. 750)

40. „Prokurator [kanonik zajmujący się sprawami
finansowymi katedry i Kapituły — przyp. aut.] poin
formował Kapitułę, że fundusz przeznaczony na utrzy
manie muzyki w katedrze jest na wyczerpaniu i że

z powodu różnych okoliczności nie ma na razie na
dziei na jego powiększenie. W tej sytuacji Kapituła
poleciła prokuratorowi, żeby wypłacił muzykom poło
wę tylko pobieranego przez nich wynagrodzenia mie
sięcznego”.

(T. XXVI, 5 IV 1794, p. 80)

41. „Kapituła poleciła wypłacić do rąk biskupa
sufragana 20 florenów na rzecz Antoniego Lisińskiego,
uczącego się przedtem muzyki w tym kościele, a obec
nie przebywającego w Neapolu i tam ćwiczącego się
w sztuce kompozycji muzycznej, mającego stamtąd
dobre opinie, który dla chóru tutejszego kościoła ofia
rował mszę swojej kompozycji”.

(T. XXVI, 5 I 1794, p. 58)

42. „Z powodu wzrastających kontrybucji i zupeł
nego wyczerpania funduszu przeznaczonego na muzy
kę katedralną, nawiązując do rezolucji powziętej w

dniu 5 IV b.r. Kapituła poleciła prokuratorowi wy
płacić muzykom połowę pensji za miesiąc bieżący,
a jeżeli się warunki nie zmienią, to ich po miesiącu
zwolnić. Do śpiewu zaś wykonywanego z towarzysze
niem organów na sumach i nieszporach w dnie nie
dzielne i świąteczne zostawić organistę Gorączkiewi-
cza, kantora Kratzera z pensją miesięczną w wysokości
36 florenów, zaś Szmiglowi po 20 fl. i Ptasińskiemu
16 fl. [dwaj ostatni wymienieni prawdopodobnie byli
śpiewakami, może dyszkancistami — przyp. aut.]”.

(T. XXVI, 8 V 1794, p. 85)

43. „Sławetny Franciszek Kratzer wystosował pi
smo do Kapituły, w którym ją informuje, że pensja,
która mu została zmniejszona z powodu rewolucji,
a przeznaczona na wyżywienie, kształcenie i okrycie
4 chłopców ćwiczących się w śpiewie figuralnym, już
mu nie wystarcza na ten cel. Biorąc to pod uwagę,

Kapituła zleciła wypłacenie z funduszów przeznaczo
nych na muzykę katedralną pensję, jaką pobierał
przed rewolucją za każdego chłopca, tj. po 300 fl.

rocznie. Kratzerowi zaś za starania w uczeniu chłop
ców poleciła wyasygnować 180 fl. rocznie”.

(T. XXVI, 9 II 1796, p. 242)

44. „Kapituła zleciła kanonikowi Sebastianowi
Sierakowskiemu i Lochmannowi opracowanie regula
minu dla muzyków tej katedry tak co do zarządzania
nimi, jak i co do określenia wysokości pensji dla nich”.

(T. XXVI, 12 V 1796, p. 262)

45. „Przew. kanonicy Seb. Sierakowski i Loch-

mann, wyznaczeni przez Kapitułę do opracowania re
gulaminu dla muzyków katedralnych, odczytali tako
wy z zaznaczeniem miesięcznych poborów dla każ
dego muzyka. Regulamin zyskał aprobatę Kapituły.
Na prefekta muzyków wybrany został przew. kanonik
Lochmann”.

(T. XXVI, 13 V 1796, p. 263)

46. „Ad consolationem z rejestru muzycznego [fun
duszu — przyp. aut.] w myśl statutu Szyszkowskiego
kanonicy kapitulni podzielili między siebie sumę 1 800
florenów polskich”.

(T. XXVI, 3 X 1796, p. 293)

47. „Kapituła postanowiła udzielić dyrygentowi
kapeli tutejszej katedry pensji na rok bieżący, na wy
datki związane z utrzymaniem chłopców ćwiczących
się w śpiewie figuralnym, w wysokości 10 złotych”.

(T. XXVI, 10 II 1797, p. 330)

48. „Kapituła postanowiła ponownie wypłacić
Franciszkowi Kratzerowi 180 florenów polskich na

rok bieżący, na utrzymanie chłopców uczących się
śpiewu figuralnego”.

(T. XXVI, 17 II 1798, p. 426)

49. „Kapituła postanowiła także na ten rok wypła
cić Franciszkowi Kratzerowi 180 florenów polskich na

utrzymanie chłopców uczących się śpiewu figural
nego”.

(T. XXVI, 6 II 1799, p. 496)

50. „Kapituła poleciła prefektowi muzyki katedral
nej, kanonikowi Lochmannowi, aby z funduszu prze
znaczonego na muzykę sprawił nowe instrumenty zwa
ne waltorniami, ponieważ stare wydawały już niere
gularne tony i stały się nieprzydatne”.

(T. XXVI, 7 X 1799, p. 525)

51. „Jak corocznie, Kapituła udzieliła zwracające
mu się z prośbą sławetnemu Franciszkowi Kratzerowi

sumy 180 florenów polskich na utrzymanie chłopców
wykonywaj ących śpiew figuralny”.

(T. XXVI, 5 II 1800, p. 575)

52. „Poinformowano Kapitułę, że dyrygent kapeli
katedralnej [chodzi tu o Fr. Kratzera — przyp. aut.]
na podstawie rekomendacji przyjmuje do uczenia śpie
wu figuralnego chłopców niezdatnych do tego, po czym
po jakimś czasie oddala ich. Kanonicy jednogłośnie
postanowili, aby dyrygent przy przyjmowaniu chłop
ców do nauki śpiewu nie kierował się względami ja
kichkolwiek osób, lecz przyjmował wyłącznie chłopców
zdatnych do nauki tegoż”.

(T. XXVI, 6 X 1801, p. 720)
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53. „W odpowiedzi na pismo sławetnego Francisz
ka Kratzera, dyrygenta kapeli katedralnej i nauczy
ciela chłopców uczących się śpiewu figuralnego „ex
occasione caritatis”, postanowiła Kapituła wypłacać
rocznie 400 florenów dla każdego z 4 chłopców wyko-
nywających śpiew figuralny. Sumę tę postanowiono
wziąć z funduszów przeznaczonych na muzykę. Sła
wetnemu zaś Kratzerowi, ze względu na jego pilność
w pełnieniu obowiązków, postanowiła Kapituła jedno
głośnie wypłacić z funduszów muzyki 200 florenów”.

(T. XXVI, 24 X 1801, p. 730)

54. [Tekst oryginalny w języku polskim] „Ustano
wienie sześciu kleryków przy kościele katedralnym.
Powinności tychże kleryków. 1. Ci klerycy zawsze bę
dą na usłudze kościoła i zakrystii. 2. Będą się uczyć
Kantu od Kantora i z nim zawsze w chórze śpiewać.
3. W dni powszednie do sumy asystować. 4. Do wotyw
śpiewanych służyć. 5. Podczas procesji baldachim no
sić. Ci klerycy będą pod zarządem XX Podkustoszych,
którzy nie tylko ich pilnować będą, żeby swoje po
winności w kościele skromnie odbywali, ale też prze
strzegać, żeby byli dobrych obyczajów. Każdy z tych
kleryków mieć będzie 400 złp. na rok. Poza tym za
krystia dopłacać im będzie złp. 1376. Oprócz tych sześ
ciu kleryków, innych przy Katedrze nie będzie, a za

tym: Zgromadzenie XX Wikarych, Mansjonarzy, Psał-

terzystów, Rorantystów do swojej pomocy z tych sześ
ciu tylko brać powinni. Ponieważ ci klerycy wszyst
kie posługi w kościele czynić będą, a zatem odtąd
dwóch tylko Swiątników [zakrystianów — przyp. aut.]
będzie”.

(T. XXVI, 7 XI 1801, p. 731)

55. „Kapituła uchwaliła podwyższenie pensji kal-
kanciście do organów do wysokości 8 fl. miesięcznie”.

(T. XXVI, 6 II 1802, p. 748)

56. „Kapituła, mając na względzie przeszło 30-let-

nią, bez przerwy, pracę kapelisty katedralnego Stani
sława Kwiatkowskiego, podwyższyła jego pensję mie
sięczną do 54 fl. polskich do czasu zajmowania przez
niego tego stanowiska. Po jego przejściu na emeryturę
postanowiła Kapituła wypłacać mu rocznie 216 fl.”.

(T. XXVI, 6 X 1803, p. 801)

57. „Na protektora Wspólnoty Angelistów przy tu
tejszej katedrze ustanowiony został przew. kanonik
Seb. Sierakowski”.

(T. XXVI, 9 II 1803, p. 867)

58. „Z powodu zajęć kapitulnych kanonik Seb.
Sierakowski zrezygnował z protektoratu nad Wspólno
tą Angelistów”.

(T. XXVI, 30 rv 1803, p. 882)

59. „Z powodu niepokojów istniejących od wielu
lat we Wspólnocie Angelistów kanonik Sierakowski,
protektor tej Wspólnoty, poprosił Kapitułę, aby stwo
rzyła komisję złożoną z kanoników, którzy by przy
czynę tych niepokojów usunęli i przykazali tej Wspól
nocie, aby się one więcej nie powtórzyły”.

(T. XXVII, 14 V 1803, p. 5)

60. „Tytułem nagrody za pilną i od 40 lat trwa
jącą służbę w kapeli muzycznej tej katedry Kapituła
poleciła wyasygnować dyrygentowi tejże, sławetnemu
Franciszkowi Kratzerowi, 200 florenów”.

(T. XXVII, 18 V 1803, p. 7)

61. „Kapituła poleciła nabyć z drukarni Uniwer
sytetu Jagiellońskiego kanonikowi wicekustoszowi

księgi chorałowe do użytku kościoła katedralnego”.
(T. XXVII, 23 VII 1803, p. 15)

62. „Kapituła zleciła opracowanie projektów pul
pitów do chóru w prezbiterium kanonikowi Seb. Sie
rakowskiemu. Rozpatrując prośbę kapelisty Mikołaja
Majewskiego, pracującego od 10 lat w kapeli kate
dralnej, w sprawie podwyżki jego uposażenia, Kapi
tuła uchwaliła tę podwyżkę od listopada bieżącego
roku, w wysokości 30 złp.”

(T. XXVII, 6 X 1803, p. 25)

63. „Kapitułę poinformowano, że prokurator
Wspólnoty Angelistów od kilku lat nie składa nikomu

sprawozdania z dochodów i wydatków tej Wspólnoty.
W tej sytuacji Kapituła wyznaczyła kanoników Seb.

Sierakowskiego i Dubieckiego do uporządkowania
i odebrania rachunków dotyczących dochodów tej
Wspólnoty. Na prefekta kapeli, tymczasowo do czasu

przyszłej kapituły generalnej, wyznaczony został ka
nonik Seb. Sierakowski”.

(T. XXVII, 19 XI 1803, p. 31)

64. „Na prefekta kapeli katedralnej został wybra
ny i zatwierdzony przez Kapitułę kanonik Seb. Siera
kowski”.

(T. XXVII, 21 I 1804, p. 36)

65. „Kapituła postanowiła wyasygnować z fundu
szu muzyki 100 fl. proszącemu kapeliście Rychterowi,
pozostającemu w służbie tutejszego kościoła od 27 lat”.

(T. XXVII, 12 I 1804, p. 47)

66. „Klerykowi Błońskiemu uczącemu się w semi
narium diecezjalnym, równocześnie śpiewającemu
w kapeli tutejszej katedry, postanowiono wypłacić
pensję miesięczną w wysokości 20 fl. Równocześnie

Kapituła wydała polecenie, aby na jego miejsce przy
jąć innego chłopca-dyszkancistę i uczyć go śpiewu
figuralnego z pensją wyznaczoną dla chłopców-dysz-
kancistów”.

(T. XXVII, 3 XI 1804, p. 71)

67. „Kapituła z okazji obecnej drożyzny, biorąc pod
uwagę ciągłość pracy Franciszka Kratzera, kantora

tutejszej katedry, podwyższyła mu pensję roczną do
24 złotych, tj. 432 florenów. Na utrzymanie zaś 4 chłop-
ców-dyszkancistów polecono z funduszu muzyki wy
płacić 200 florenów polskich”.

(T. XXVII, 15 V 1805, p. 94)

68. „Na Kapitule została poruszona sprawa Fran
ciszka Ksawerego Kratzera, kantora tutejszej katedry,
dyrygenta kapeli i nauczyciela chłopców-dyszkancis-
tów, który po 48 latach pracy przy tutejszym kościele
z powodu starości nie może już pełnić tych urzędów.
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Proponuje więc na swoje miejsce syna swego Kazi
mierza. Kapituła postanowiła, aby Franciszek Kratzer

nadal uczył chłopców-dyszkancistów śpiewu figural
nego, resztę obowiązków zlecając jego synowi Kazi
mierzowi (znanemu od 18 lat jako członek kapeli ka
tedralnej, jak również ze znajomości tak chorału, jak
i śpiewu figuralnego). Mianowała go więc Kapituła
kantorem i dyrygentem kapeli z 700 fl. pensji”.

(T. XXVII, 16 V 1806, p. 138—139)

69. „Kapituła poleciła wypłacić z funduszu muzyki
kapeliście Kwiatkowskiemu 100 flp. Proszącemu zaś

Wąsowiczowi 40 fl., a Skarżyńskiemu 20 fl.”

(T. XXVII, 7 II 1807, p. 164)

70. „Ponieważ Wielebny Bernard Bitner, prokura
tor fundacji Wspólnoty Angelistów w tutejszym koś
ciele, z powodu swojej starości i słabych oczu nie chciał

zarządzać dochodami i rozchodami swej Wspólnoty,
zaniedbując często swoje obowiązki, Kapituła poleciła
objąć tę funkcję kanonikowi Sułkowskiemu”.

(T. XXVII, 3 VII 1807, p. 181)

71. „Sprawę niewypłacania należności zastępcom
członków Wspólnoty Angelistów odłożono na kapitułę
generalną”.

(T. XXVII, 2 I 1808, p. 209)

72. „Na prośbę muzyków tutejszego kościoła ka
tedralnego ubiegających się o podwyżkę uposażenia
z powodu powstałej w tych czasach drożyzny środków

żywnościowych i innych rzeczy, Kapituła uchwaliła

pomoc proszącym przez wyasygnowanie 356 florenów

każdego miesiąca. Suma ta ma być podzielona między
muzyków. Podział tej kwoty zlecono kanonikowi pre
fektowi muzyki”.

(T. XXVII, 8 II 1808, p. 214)

73. „Regulamin wizytacji kościoła katedralnego
krakowskiego. Pytania, na które należy odpowiedzieć
w związku z mającą się odbyć wizytacją Wspólnot
istniejących przy tutejszym kościele katedralnym.

1. Ilu jest wikariuszów, rorantystów, angelistów,
psalterzystów, penitencjarzy, mansjonarzy i jaki jest
ich dochód?

2. Czy każda ze Wspólnot ma swego seniora i pro
kuratora, czy sprawy materialne danej Wspólnoty są

kolegialnie załatwiane, czy przyjmując dochody człon
kowie Wspólnoty dzielą je między sobą?

3. Czy Wspólnoty poszczególne mają wspólny stół?
4. Czy mają jakieś dochody, do których odnosiłoby

się prawo opcji według starszeństwa?
5. Ile i jakie są msze i rocznice obowiązujące każ

dą ze Wspólnot na podstawie fundacji?
6. Czy mają spis dochodów i obowiązków?”

(T. XXVII, 27 II 1808, p. 220)

74. „Prałat prepozyt, jako prefekt kapeli, przed
stawił Kapitule spis muzyków z projektem ich upo
sażeń, które mają być im w przyszłości wypłacane
z powodu zmiany pieniędzy w Królestwie [Księstwie
Warszawskim — przyp. aut.]. Projekt ten Kapituła
w całości zaakceptowała. Jego realizację mocą kapi

tuły generalnej przekazano do działu spraw gospodar
czych cotygodniowych zebrań kapitulnych”.

(T. XXVII, 19 V 1810, p. 297)

75. „Przeczytano pismo Franciszka Kratzera do

Kapituły oskarżające kanonika Apolinarego Sułkow
skiego o niewypłacanie zastępcom rorantystów należ
nych sum od wielu lat, za wykonywanie przez nich

wotyw roranckich. Sprawa ta została przekazana scho
lastykowi i generalnemu oficjałowi”.

(T. XXVII, 29 X 1814, p. 466)

76. „W odpowiedzi na pismo wniesione przez mu
zyków w sprawie wstrzymania im wypłaty należnej
sumy za śpiewanie mszy o Aniołach (de Angelis)
w miesiącach styczniu, lutym i marcu, Kapituła pole
ciła im wypłacić należną kwotę z fundacji Szyszkow-
skiego”.

(T. XXVII, 3 XII 1814, p. 468)

77. „Odczytano pismo Franciszka Kratzera oskar
żające organistę tutejszej katedry o niemoralność.

Sprawę tę przekazano kanonikowi Bystrzonowskiemu
jako prefektowi muzyki”.

(T. XXVII, 31 XII 1814, p. 470)

78. „Na wniosek kanonika scholastyka i zarazem

oficjała generalnego kapłan Jacek Janowski został do
puszczony do obowiązków i korzyści z fundacji Wspól
not istniejących przy tutejszej Katedrze, a mianowicie

rorantystów i angelistów. Trzem kapelistom wyzna
czono miesięczne pensje, a mianowicie: Mikołajowi
Majewskiemu 18 fl., żonie jego 24 fl., i organiście 24 fl.
Czterem chłopcom-dyszkancistom wyznaczono na każ
dy kwartał 216 fl. Proszącemu kapeliście Kwiatkow
skiemu wyasygnowano 50 fl.”

(T. XXVII, 13 II 1815, p. 481)

79. „Prośbę kapelisty Żychlińskiego w sprawie wy
znaczenia mu dożywotniej pensji przekazano kanoni
kowi Bystrzonowskiemu, jako prefektowi muzyki, z po
leceniem zbadania sprawy i poinformowania Kapitu
ły”.

(T. XXVII, 13 V 1815, p. 506)

80. „Na wniosek kanonika Bystrzonowskiego Kapi
tuła uchwaliła wypłacać kapeliście Żychlińskiemu do
żywotnią pensję”.

(T. XXVII, 20 V 1815, p. 509)

81. „Do opracowania regulaminu dotyczącego pro
jektowanego założenia szkoły muzycznej wyznaczeni
zostali kanonik kustosz i kanonik Antoni Bystrzonow-
ski”.

(T. XXVII, 15 VI 1815, p. 521)

82. „Kanonik Antoni Bystrzonowski, prefekt mu
zyki, odczytał projekt dotyczący mającej być założo
nej szkoły muzycznej, który zyskał całkowitą apro
batę Kapituły. Wykonanie jego jednak zawieszono do
czasu uzyskania odpowiednich funduszy na ten cel”.

(T. XXVII, 6 X 1815, p. 549)

83. „Ustanowienie wiceprefekta muzyki. Między
sprawami dotyczącymi służby Bożej omówiono pro-
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blem przedstawiony przez kanonika Trzcińskiego. Zre
lacjonował on Kapitule, że często dochodzi między mu
zykami do kłótni i skandali. Ostatnio w święto No
wego Roku grali nieszpory bez obecności celebransa,
i to z takim pośpiechem, że księża wikarzy musieli je
po raz drugi odśpiewać. Po wysłuchaniu tej relacji
Kapituła postanowiła położyć kres tym nadużyciom.
W tym celu polecono notariuszowi zbadać tę sprawę,
mianując go oprócz tego wiceprefektem muzyki z obo
wiązkiem stałej odtąd kontroli kapeli katedralnej”.

(T. XXVIII, 4 V 1816, p. 16)

84. „Powiększenie ilości muzyków. Z okazji nad
chodzącego święta św. Stanisława poleciła Kapituła
powiększyć ilość muzyków”.

(T. XXVIII, 4 V 1816, p. 16)

85. „Powiększenie ilości muzyków kapeli. Przy
omawianiu spraw dotyczących służby Bożej prałat ku
stosz Bystrzonowski, jako prefekt muzyki, postawił
wniosek, aby dla podniesienia splendoru tutejszego koś
cioła katedralnego powiększyć skład kapeli katedralnej
o 5 muzyków, angażując dwóch oboistów, dwóch wal-
tornistów i jednego skrzypka. Zaznaczył też, że byłoby
wskazane sprowadzenie nowych kompozycji muzycz
nych jako też sprawienie kotłów. Kapituła wychodząc
z założenia, że to przyczyni się do powiększenia po
bożności wśród wiernych, do zwiększenia splendoru
tutejszej katedry, zwłaszcza w tym czasie, kiedy świą
tynię tę ma spotkać najwyższy zaszczyt z powodu ob
jęcia stolicy biskupiej przez najprzewielebniejszego
arcypasterza [po dwuletnim wakansie biskupstwo kra
kowskie obejmował bp Paweł Woronicz — przyp. aut.]
i że zgodne to jest z wolą pobożnych fundatorów da
jących fundusz na utrzymanie muzyki katedralnej,
w całej rozciągłości przyjęła wniosek. Polecono zara
zem kanonikowi kustoszowi, aby opracował na piśmie
projekt nowego regulaminu dla muzyków wraz z wszy
stkimi wydatkami na [en cel”.

(T. XXVIII, 10 V 1816, p. 38)

86. „Projekt ułożenia regulaminu dla muzyków
wraz z wyszczególnieniem wszystkich wydatków na

cele muzyki Kapituła zleciła notariuszowi”.
(T. XXVIII, 16 V 1816, p. 44)

87. „O muzykaliach. Kapituła poleciła prokurato
rowi wypłacić kwotę 82 fl. na muzykalia (3 msze kom
pozycji Mozera) sprowadzone z Wiednia przez pana
Gorączkiewicza, muzyka katedralnego”.

(T. XXVIII, 27 V 1816, p. 62)

88. „Załatwienie próśb, które wpłynęły do Kapi
tuły o przyjęcie w poczet chóru kapeli katedralnej,
Jana Nowińskiego, Antoniego Dorauta i Kulińskiego
zostało odłożone do najbliższej kapituły generalnej”.

(T. XXVIII, 26 VI 1816, p. 76)

89. „Ad consolationem [na pocieszenie] z resztują-
cej sumy 700 fl pozostałych z funduszu muzyki sto
sownie do statutu Szyszkowskiego [fundatora tego fun
duszu ,— przyp. aut.] Kapituła poleciła podzielić mię
dzy 16 jej członków, licząc wiceprokuratora i notariusza

za jedną osobę, zaznaczając przy tym, że należy za
chować te wszystkie zastrzeżenia, jakimi została ob
warowana ta procedura”.

(T. XXVIII, 4 X 1816, p. 72)

90. [Oryginał napisany w języku polskim]:
„Urządzenie Muzyki przy Kościele Katedralnym kra
kowskim stanowiące obowiązki członków tęź muzykę
składających.

1. Obowiązani grać na chórze: Sumy co niedziele
i święta i dni uroczyste całego roku. Nieszpory pierw
sze i drugie w uroczystości wszystkie, w niedziele od

Świąt Wielkanocnych do WW Świętych. Wotywy w

czasie kapituł generalnych — Fundatorską i Msze ża
łobne, tudzież Msze na uroczystościach Rządowych.
W Sobotę W. grać przy Grobie i na uroczystość Bożego
Ciała na Procesji podług zwyczaju dotąd praktykowa
nego. Co wszystko z największą i świętością miejsca
odpowiadającą skromnością najskrupulatniej jako na

słusznych i uczciwych ludzi wypełniać mają.
2. Każde przyzwoitości uchybienie Viceprefekt po

bezskutecznym wykraczającego napomnieniu winien

będzie pod swoistą odpowiedzialnością donieść W-ne-
mu Prefektowi lub bezpośrednio Przew. Kapitule, któ
ra oddalenie niepoprawnego zadecyduje.

3. Nie będący na obowiązku utraci całą ilość,
a przychodzący nierychło część płacy proporcjonalnej
do pensji (:jaka wypadnie z podziału pensji miesięcznej
przez ilość obowiązków w miesiącu wypadających, ra
chując za Wotywę i Nieszpory 1/a mniej jak za sumę:),
tak iż przychodzący na Mszę po Gloria utraci V4, po
Credo xlz, po Sanctus slt, na Nieszpory przychodzący
po pierwszym psalmie utraci połowę.

4. Dla ściślejszego dopełnienia tego artykułu wy
płata na Prokuratorii pensji miesięcznej inaczej nie

nastąpi, jak po okazaniu na Ultimie poświadczenia
przy wyciśnięciu pieczęci mniejszej z wyszczególnie
niem karencji przez Vice-Prefekta wydanego, który
pod niebytność swoją na Chórze mocen jest zobowią
zać któregoś z członków do sumiennego notowania

karencji.
5. Nie mogący sam osobiście dopełnić obowiązku,

winien posłać godnego siebie zastępcę biegłego w tej
części muzyki, do której sam jest użyty, inaczej za

nieprzytomnego uważany będzie.
6. Za nieprzytomnego podobnież uważany będzie

z utraty podług artykułu 3-go płacy, kto by na chórze
został nieczynnym lub arbitralnie to odbywał, do cze
go nie jest przyjętym, wyjąwszy gdyby w potrzebie
do innego instrumentu lub głosu od dyrygującego był
wyznaczonym.

7. Papiery muzyczne [nuty — przyp. aut.] jakie
(: podług różnicy świąt z porządku wypadające:)
przedstawione będą także ściśle exekwowane są obo
wiązani strzegąc od wszelkich nieważnych ukróceń,
ujmowań, opuszczeń istotnych tekstów.

8. Gdyby zdarzyć się mogąca wielka jakaś Muzy
ka lub sprowadzenie nowych papierów [nut — przyp.
aut.] wymagało poprzedniej próby, na tej znajdować
się, ile razy potrzeba wypadnie, muzycy ściśle są zobo
wiązani.
Które to powyższe Urządzenie ręką JW Prezydującego
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podpisane do ścisłego zachowania we wszystkich swo
ich punktach podanych obowiązuje. Dan na Sesji Ka
pitulnej d. 8 X 1816 r. podpisano X. Skórkowski Dzie
kan”.

(T. XXVIII, 7 X 1816, p. 95)

91. „Sprowadzenie muzykaliów z Wiednia. Kapi
tuła poleciła wypłacić 75 fp za sprowadzenie z Wied
nia następujących muzykaliów: 2 mszy, jedna wotyw
na druga de reąuiem, kompozycji Schidermayera,
dwóch litanii kompozycji Lelel[?] i offertorium kom
pozycji Dreszlera”.

(T. XXVIII, 20 X 1816, p. 102)

92. „Na protektora Wspólnoty kapeli królewskiej
rorantystów Kapituła delegowała kanonika Starczew
skiego z obowiązkiem odebrania od kanonika Sułkow
skiego inwentarza całego sprzętu wymienionej Wspól
noty i doręczeniu w ręce notariusza, z tytułu admini
strowania przez niego do czasu przyszłej kapituły ge
neralnej. Projekt sprawienia nowych kotłów według
najnowszego modelu [prawdopodobnie chodzi tu o ko
tły strojone systemem Gerharda Cramera, po raz

pierwszy zastosowanym w Monachium w 1812 r.]
przedstawiony przez p. Stathauera, z obowiązkiem do
starczenia kosztorysu, przyjęto i zatwierdzono”.

(T. XXVIII, 18 I 1817, p. 120)

93. „Kanonik kustosz i prefekt muzyki zaprotesto
wał przeciwko sprowadzeniu kotłów ze 6 śrubami w

miejsce jednej, jak było przewidziane w projekcie.
Kapituła protest przyjęła”.

(T. XXVIII, 29 III 1817, p. 147)

94. „Muzykowi Kulińskiemu na jego prośbę przy
znano jednorazowo kwotę 4 fl i 15 gr. za wykonanie
mszy wotywnej o Aniołach”.

(T. XXVIII, 19 IV 1817, p. 148)

95. „Inwentarz sprzętów i kosztowności wymie
nionej kaplicy polecono od administratora kanonika

Apolinarego Sułkowskiego powtórnie przejąć kanoni
kowi Starczewskiemu, ustanowionemu protektorem
Wspólnoty rorantystów. Na wniosek kanonika kusto
sza [pełniącego zarazem funkcję prefekta muzyki —

przyp. aut.] odłożono sprawę zakupu nowych instru
mentów do czasu kapituły generalnej, która odbędzie
się we wrześniu”.

(T. XXVIII, 21 V 1817, p. 162)

96. „28 muzykom wykonującym śpiewy figuralne
w uroczystą procesję Bożego Ciała Kapituła poleciła
wypłacić 168 fl. poi.”.

(T. XXVIII, 7 VI 1817, p. 167)

97. „Sumę resztującą z funduszu na muzykę w wy
sokości 600 fl. ad consolationem podzielono między
16 członków Kapituły”.

(T. XXVIII, 4 X 1817, p. 186)

98. „Na wniosek kustosza i wiceprefekta muzyki
postanowiono sprawić nowe instrumenty muzyczne:
trąbki inwencyjne [z krąglikami — przyp. aut.] i klar
nety”.

(T. XXVIII, 7 X 1817, p. 188)

99. „Powiększenie pensji angelistom. 6 angelistom
śpiewającym ciągle z wielką pilnością figuralne msze

wotywne Kapituła uchwaliła zaplanować w roku bie
żącym pensję kwartalną w wysokości 38 fl. dla każdego
z nich”.

(T. XXVIII, 8 X 1817, p. 190)

100. „Za sprowadzenie z Wiednia mszy Stamitza,
reąuiem Godfryda, missa brevis Diabellego, trzech

mszy J. Haydna oraz nieszporów na cały rok Bliichera

Kapituła poleciła wypłacić 248 fl.”

(T. XXVIII, 18 II 1818, p. 21)

101. „Do chóru kapeli katedralnej w miejsce Ja-

narowskiego przyjęty został Nowakiewicz”.

(T. XXVIII, 14 V 1818, p. 220)

102. „Na miejsce zmarłego kantora Franciszka
Kratzera przyjęty został jego syn Kazimierz Kratzer

na czas, aż jego młodszy brat Paweł będzie zdatny do

pełnienia tego urzędu należycie”.
(T. XXVIII, 8 VIII 1818, p. 237)

103. „Powiększenie kapeli katedralnej. Na wnio
sek prałata prepozyta Kapituła uchwaliła, ażeby pen
sję, która była pobierana przez zmarłego kantora Fran
ciszka Kratzera, przeznaczyć na powiększenie człon
ków kapeli katedralnej i podzielić pomiędzy trzech

kandydatów: Józefa Stefanowskiego, Tomasza Wadow
skiego i Wojciecha Trackiego, z zastrzeżeniem obda
rowania także dzieci zmarłego kantora: Katarzyny i jej
brata Pawła”.

(T. XXVIII, 15 X 1818, p. 252)

104. „Pensja dla kantora Kazimierza Kratzera zo
stała wyznaczona kwartalnie w wysokości 72 fl.”

(T. XXVIII, 17 X 1818, p. 253)

105. „Biorąc pod uwagę prośbę organisty katedral
nego Wincentego Gorączkiewicza, Kapituła wyraziła
zgodę na zamieszkanie przez niego w domu Kapituły”.

(T. XXVIII, 24 X 1818, p. 265)

106. „Kapituła orzekła, że dziesięciny ze wsi Chrzą
stowice na podstawie fundacji Szyszkowskiego należą
się Wspólnocie angelistów”.

(T. XXVIII, 4 II 1819, p. 283)

107. [Oryginał napisany w języku polskim]:
„Wykaz stanu diecezji krakowskiej w względzie fun
duszowym i obowiązkowym na zgromadzeniu warszaw
skim biskupów wystawiony. ...Do świetności i przystoj-
ności tej głównej bazyliki należała od wieków liczna
i wybrana muzyka, którą w szczególności Zygmunt
August Jagiellończyk i staraniem osobistym, i docho
dem uposażył. Z reszty tych uposażeń pozostało w za
rządzeniu Kapituły rocznego dochodu złp. 6816 gr 26,
z których też Kapituła utrzymuje orkiestrę z 28 osób

złożoną i szkołę muzyczną dla młodzieży. Ten szczupły
dochód, nie odpowiadając zapewnie i aktualnej posłu
dze, i zamiarowi do tego przedmiotu uczniów, znaj
dzie jakie zasilenie z funduszów spodziewanych.
... Oprócz Kapituły Katedralnej pełnią usługi i obo
wiązki przy tej świątyni liczne niegdyś kolegia ks. ks.

S— Rocznik Krakowski, XLIV
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Wikariuszów, Mansjonarzy, Psałterzystów i oddzielna

korporacja przy kaplicy Jagiellońskiej, zwana Roran-

tystów, ... ostatnio kolegium Rorantystów po różnych
stratach i przeniesieniach osadzone było od rządu au
striackiego na Kompetencji pieniężnej Zip 10,282, która
od Rządu Księstwa Warszawskiego przyznana i pobie
rana, później w etacie kompetencji opuszczona zalega
w Skarbie od 1809 do 10 lutego 1813 tudzież od czerw
ca 1815 aż do niniejszej daty”.

(T. XXVIII, 6 X 1821, p. 504)

108. „Organiście Wincentemu Gorączkiewiczowi na

poczet pensji postanowiono wypłacić 100 fl.”.

(T. XXVIII, 16 X 1819, p. 384)

109. „Sprawa ustalenia pensji dla organisty zosta
ła odłożona na czas późniejszy”.

(T. XXVIII, 10 II 1820, p. 403)

110. „Na prośbę Magdaleny Majewskiej wyznaczo
no jej pensję 20 fl. z funduszu muzyki na czas do

przyszłej kapituły generalnej”.
(T. XXVIII, 9 VI 1821, p. 492)

111. „Zrealizowanie prośby Rozalii Wieruszew
skiej o wyasygnowanie pensji jej córce Sabinie przy
jętej do chóru kapeli katedralnej odłożone zostało na

najbliższą kapitułę generalną”.
(T. XXVIII, 18 VIII 1821, p. 499)

112. „Dla zwizytowania Szkoły śpiewu figuralne
go wyznaczeni zostali prałat kustosz i kanonik Za
rzecki”.

(T. XXVIII, 6 X 1821, p. 504)

113. „Sprawozdanie kanonika kustosza o stanie

Szkoły śpiewu figuralnego zostało przyjęte przez Ka
pitułę, która mu zleciła dalszą nad nią opiekę. Na

prośbę uczennicy tej Szkoły Sabiny Wieruszewskiej
przyznano jej 100 fl.”

(T. XXVIII, 13 X 1821, p. 511)

114. „Sabinie Wierciszewskiej i Wiktorii Matrusiń-

skiej wykonywującym śpiew figuralny wypłacono
z funduszu muzyki 30 fl.”

(T. XXVIII, 9 II 1822, p. 529)

115. „Remont organów. Sprawę remontu organów
w tutejszym kościele katedralnym Kapituła zleciła no
tariuszowi będącemu zarazem wiceprefektem muzyki
i p. Ziernickiemu organomistrzowi”.

(T. XXVIII, 9 V 1822, p. 541)

116. „Zawarto kontrakt na remont organów”.
(T. XXVIII, 22 VI 1822, p. 558)

117. „Śpiewającym w chórze: Sabinie Wierciszew-

skiej za kwartał wypłacono 36 fl., Wiktorii Matrusiń-

skiej na ten raz 20 fl.”

(T. XXVIII, 7 XI 1822, p. 572)

118. „Kapituła poleciła wypłacić 248 fl na zakup
następujących instrumentów dla kapeli katedralnej:
klarnetu, fletu i trąbki razem z krążkami inwencyjny-
mi. Muzykom kapeli katedralnej Walentemu Szlagur-
skiemu i Kubackiemu wypłacono każdemu po 12 fl.
Sabinie Wierciszewskiej została powiększona pensja do
15 fl miesięcznie, a Wiktorii Matrusińskiej do 6 fl.”

(T. XXVIII, 30 V 1823, p. 603)

119. „Na egzamin do Szkoły śpiewu figuralnego
wyznaczeni zostali: prałat prepozyt oraz kanonik Ro
man Zarzecki”.

(T. XXVIII, 1 VI 1823, p. 604)

120. „Na egzamin Szkoły śpiewu figuralnego wy
znaczeni zostali prałat prepozyt oraz kanonik Roman
Zarzecki”.

(T. XXVIII, 4 II 1824, p. 644)

121. „Na koszty pogrzebu Katarzyny Kratzer, dob
rze zasłużonej w chórze kapeli katedralnej, Kapituła
poleciła wyasygnować prokuratorii 60 fl.”

(T. XXVIII, 5 II 1824, p. 646)

122. „Na egzamin do Szkoły śpiewu figuralnego
na miejsce chorego kanonika Zarzeckiego wyznaczony
został kanonik Helbinowski”.

(T. XXVIII, 12 V 1824, p. 639)

123. „Śpiewającej w chórze kapeli katedralnej
Sabinie Wierciszewskiej podniesiona została pensja do
18 fl miesięcznie. Uczącemu w tejże Szkole śpiewu
figuralnego Kazimierzowi Nowakiewiczowi polecono
jednorazowo wypłacić 72 fl.”

(T. XXVIII, 22 V 1824, p. 663)

124. „Na egzamin do Szkoły śpiewu figuralnego
wyznaczeni zostali kanonik Jankowski i Helbinow
ski”.

(T. XXVIII, 6 X 1824, p. 680)

125. „Na podstawie relacji kanonika Helbinowskie-

go o stanie Szkoły muzycznej podwyższono pensję
miesięczną do 24 fl. Sabinie Wierciszewskiej, pod wa
runkiem wydoskonalenia się w śpiewie figuralnym.
Tejże na odzież na ten raz wyasygnowano 24 fl.”

(T. XXIX, 6 XI 1824, p. 1)

126. „Sporządzony wykaz muzyków katedralnych
z zaznaczeniem poborów na rok bieżący został odczy
tany, przyjęty i przez przewodniczącego dziekana pod
pisany”.

(T. XXIX, 6 XII 1824, p. 65)



MISCELLANEA

PERYPETIE TEATRALNE PANA MEGERLE

(Kartka z dziejów sceny krakowskiej w 1853 r.)

Teatr odgrywał zawsze dużą rolę w życiu
kulturalnym Krakowa. W burzliwych latach

czterdziestych XIX wieku kierowany wytraw
ną ręką Hilarego Meciszewskiego osiągnął bar
dzo wysoki poziom. Jednak wypadki rewolu
cyjne 1846 i 1848 roku, później represje, jakie
spadły na miasto, a wreszcie ogromny pożar
Krakowa w lipcu 1850 roku — wszystko to

przyczyniło się do powolnego jego upadku.
Zubożałe miasto, zepchnięte przez władze

zaborców do rzędu „prowincji”, nie straciło
i wówczas własnych ambicji artystycznych,
których szczególnym obiektem był teatr, krze
wiący sztukę polską mimo swej organizacyjnej
łączności z niemiecką operą.

Ówczesny dzierżawca i dyrektor teatru kra
kowskiego, „entrepryner”, według nomenkla
tury tamtych lat, Tomasz Andrzej Chełchow-

ski, borykając się z trudnościami finansowymi
i organizacyjnymi sceny polskiej i niemieckiej,
zmuszony był w maju 1853 roku zlikwidować

polski teatr, a w miesiąc później i niemiecką
operę. Rada Gubernialna, której kompetencji
podlegały również sprawy teatru, rozwiązała
z nim kontrakt, a dążąc przede wszystkim do

utrzymania niemieckiej opery, rozpisała kon
kurs na nową dzierżawę obejmującą okres

trzech lat (1853—1856), ogłaszając warunki na

łamach poczytnego miejscowego dziennika

Czas(R.7:1853,nr228z6X,s.4).
Jak czytamy w „Obwieszczeniu” dzierżawa

dawała równocześnie „wyłączne prawo utrzy
mywania widowisk teatralnych, użytkowania
sali redutowej, z konsensem na kawiarnię, cu
kiernię, traktyjernię i utrzymywanie bilardu

w gmachu teatralnym”, a także „z wolnym
pomieszkaniem w miarę miejsca dla dyrekto
ra”.

W dniu 26 października 1853 roku na mocy

decyzji Prezydium Rady przyznano dzierżawę

wiedeńczykowi, dyrektorowi podmiejskiego
teatrzyku rewiowego Jerzemu Wilhelmowi Me-

gerle von Miihlfeld, „właścicielowi i dyrekto
rowi c.k. uprzywilejowanego teatru na Joseph-
stadt we Wiedniu” — jak sam się szumnie ty
tułował w gazetowych anonsach. Nie tracąc
czasu, ufny w przyszłe powodzenie na gruncie
krakowskim, zamieścił Megerle 8 listopada
1853 roku ogłoszenie w prasie, w którym po
wiadamiając o uzyskaniu dzierżawy teatru do
nosił, że „artyści płci obojej, ubiegający się
o roczne umieszczenie przy jednej z wymie
nionych widowni [tj. niemieckiej i polskiej —

uwaga moja], zechcą najpóźniej do dnia 20 li
stopada r. b. zgłosić się listownie do podpisanego
do Wiednia i mogą rachować na szybką i za
spakajającą odpowiedź” (Czas, R. 7: 1853, nr

255z8XI,s.4).
W swych rachubach Megerle nie brał zu

pełnie pod uwagę możliwości braku chętnych
artystów do współpracy z swym teatrem. Prze
cież kilkumiesięczna przerwa w działalności

sceny krakowskiej, a co za tym idzie — brak

zajęcia przy ogólnym zubożeniu powinien był
dostatecznie skłaniać krakowskich aktorów do

korzystania z oferty Megerlego.
Tymczasem stała się rzecz dziwna napraw

dę: wezwanie do aktorów polskich nie odniosło

spodziewanego skutku. Mimo ciężkich warun
ków bytowych artyści nie kwapili się wcale

do podjęcia pracy zarobkowej u wiedeńskiego
przedsiębiorcy. Prowadzone przez Megerlego
rozmowy i pertraktacje, początkowo z trupą
Leona Borkowskiego z Czerniowiec, czy też w

połowie grudnia z zespołem Chełchowskiego,
dającym z powodzeniem swe występy w Galicji
Wschodniej, nie dały pozytywnych rezultatów.

Zapewne przyczyniły się do tego kiepskie wa
runki oferowane polskim aktorom ze strony
Megerlego.
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Zaniepokojony tym stanem rzeczy i bra
kiem innych zgłoszeń Megerle zjawił się wraz

z zespołem wiedeńskim w Krakowie 25 listo
pada, ogłosiwszy ten fakt osobnym inseratem

do publicznej wiadomości, ponawiając apel
o zgłoszenia „do przyjęcia posady artysty dra
matycznego przy teatrze polskim”, które ustnie

i pisemnie przyjmować będzie osobiście „przez
czas trzechtygodniowego pobytu swego” (Czas,
R.7:1853,nr271z26XI,s.4).Wparę
dni później rozszerzył treść owego inseratu

wyrażając opinię i nadzieję wobec polskiej pu
bliczności, że „po świętach Bożego Narodzenia

rozpocznie i polskie prezentacje, bo do tego
czasu będzie mógł pozyskać dla polskiego tea
tru brakujących jeszcze artystów” (Czas, R. 7:

1853,nr274z30XI,s.4).
Usiłując uratować zaangażowane w kra

kowską imprezę, przewidziane warunkami kon
kursu dość znaczne fundusze, nie zważając
dłużej na ciągły brak polskich aktorów, zainau
gurował Megerle 3 grudnia 1853 roku wystę
py swego teatru niemiecką jednoaktówką (Das
Versprechen hinter’m Herd) oraz pokazem „ba
letu z 38 tancerek złożonego”. Mimo przychyl
nej recenzji ostrożnego Czasu (nr 279 z 6 XII,
s. 4) zamiar nie powiódł się — tym razem

z winy krakowskiej publiczności, która kon
sekwentnie omijała przedstawienia, domagając
się w ten sposób polskiego repertuaru. Według
współczesnej relacji Karola Estreichera, „pu
bliczność krakowska [w 1853 i 1854 roku] ucie
ka od bram teatru jak od zapowietrzonego

miejsca... Nie było słuchaczy, bo miasto nie

garnęło się ku narzucanej cywilizacji” (K.
Estreicher, Teatra w Polsce, t. 2, Kraków

1876, s. 454—456).
Wzięty w dwa ognie przez polskich akto

rów i widownię Megerle rychło zbankrutował

i jako niewypłacalny dłużnik uciekł do Wied
nia, gdzie powędrował do aresztu. Równie

smutny los dotknął wiedeńskich artystów: ży-
jąc bez gaży, narobiwszy długów, zmuszeni

byli chyłkiem opuszczać Kraków w obawie

przed sankcjami swych wierzycieli.
Teatr Megerlego przestał istnieć, a tym sa

mym Kraków pozostał znowu bez teatru. Ten

stan rzeczy trwał do wiosny 1854 roku. Kry
zys teatralny zakończył nowy dyrektor, Józef

Pfeiffer, przybyły ze Lwowa, który w dniu 27

kwietnia 1854 roku rozpoczął przedstawienia
Ślubami panieńskimi Aleksandra Fredry. Wy
pełniona po brzegi widownia, entuzjastycznie
oklaskująca polskie słowo płynące ze sceny,

była wyraźnym dowodem, że „strajk aktorów

i publiczności” zakończył się w Krakowie

i przeszedł już do historii.

Jak widać z opisanych tu wypadków, wal
ka z naporem germanizacji jaką przeżywał
Kraków w latach pięćdziesiątych ubiegłego
wieku, obejmowała również i teatr. Posiadała

różnorodne formy, a jej dzieje nie pozbawione
były przecież zarówno momentów dramatycz
nych, jak i niekiedy nawet humorystycznych.

W. B.

s»



MISCELLANEA GRABOSCIANA

AMBROŻY GRABOWSKI ODKRYWCĄ FRANCISZKA LEKSZYCKIEGO

W podjętych w ostatnich latach szerokich

badaniach nad twórczością Ambrożego Gra
bowskiego, związanych ze stuletnią rocznicą
jego śmierci, uszło uwagi zainteresowanie tego
krakowskiego księgarza osobą Franciszka Lek-

szyckiego. Zagadnienie to warto podnieść jako
łączące się z rozwojem badań nad polskim ma
larstwem wieku XVII. Grabowski zajął się
mistrzem Franciszkiem niewątpliwie pod wpły
wem profesora Józefa Sołtykowicza, które
go dzieło O stanie Akademii Krakowskiej1
przygotował do druku w latach 1810—18112.

W pełnym erudycji wykładzie ubolewał Soł-

tykowicz nad małym zainteresowaniem dzieła
mi artystów Polaków, podnosząc wartość obra
zów o tematyce z życia Chrystusa w kościele

Bernardynów na Stradomiu oraz malowidła

przedstawiającego świętą Marię Magdalenę w

kościele tegoż zakonu w Kalwarii Zebrzy
dowskiej. Autor przytoczył ponadto utrzymu
jącą się w zakonie tradycję o wykonaniu obra
zów przez miejscowego zakonnika i wspomniał
o obietnicy przeora stradomskiego klasztoru po
czynienia poszukiwań za nazwiskiem twórcy3.

1J. Sołtykowicz, O stanie Akademii Krakow
skiej, Kraków 1810, przypis na s. 367—368.

2 Por. K. Estreicher, Dzieło Ambrożego Gra
bowskiego, Rocz. Krak. XL, Kraków 1970, s. 13—14.

3 Sołtykowicz, l.c.

4 Por. A. Komoniecki, Dziejopis żywiecki, I,
wyd. S. Szczotka, Żywiec 1937, s. 158.

5A. Gra[bowski], Wzmianka o Franciszku

Lexyckim, Krakowczyku, malarzu około roku 1620,
Pamiętnik Warszawski III, t. VIII, Warszawa 1817, s.

352—354.
6 A. Grabowski, Historyczny opis miasta Kra

kowa i jego okolic, Kraków 1822, s. 132.

7 A. Grabowski, Kraków i jego okolice, Kra
ków 1830, s. 175, przypis 29 na s. 409—410, s. 213.

Marginesowa wzmianka w dziele Sołtyko
wicza okazała się brzemienną w skutkach. Pa
miętał o niej Ambroży Grabowski przeglądając
bibliotekę Andrzeja Wielopolskiego w Żywcu,
gdzie znalazł wzmiankę o Lekszyckim w kro
nice wójta żywieckiego Andrzeja Komoniec-

kiego, spisanej w r. 1704. Notatka ta zawiera

informacje o wykonaniu przez o. Franciszka

Lekszyckiego z polecenia Jana Zebrzydowskie
go, miecznika koronnego, trzech obrazów w

kaplicy Trzeciego Upadku w Kalwarii Zebrzy
dowskiej 4.

Rezultatem skojarzenia sugestii Sołtykowi
cza z wiadomością, jakiej dostarczyły archi
walia, był osobny artykuł o Franciszku Le
kszyckim opublikowany przez Grabowskiego
w tomie VIII Pamiętnika Warszawskiego, któ
ry ukazał się w r. 1817 5. Nawiązując do spo
strzeżeń Sołtykowicza wyraził w nim Grabow
ski swoje uznanie dla badaczy wydobywają
cych z zapomnienia nazwiska artystów-Pola-
ków, opublikował wzmiankę Komonieckiego
oraz związał z Lekszyckim obrazy w kościele

Bernardynów w Krakowie. Uznał również Lek
szyckiego, opierając się na fakcie, że w Kra
kowie występuje rodzina o tym nazwisku, za

krakowianina. Błędem, jaki uczynił nasz ską
dinąd zasłużony badacz, było określenie czasu

działalności malarza na około 1620 r.

Do uczynionego przez siebie odkrycia Gra
bowski wielokrotnie powracał. Przede wszy
stkim wzmiankę o obrazach w krakowskim

kościele Bernardynów zamieścił w swoim prze
wodniku po Krakowie wydanym w r. 1822,
wysoko oceniając mistrza Franciszka 6. W dru
gim wydaniu tego dzieła, które ukazało się w

r. 1830, wzmianki o pracach Lekszyckiego ule
gły znacznemu poszerzeniu7. Grabowski dodał

w nim opublikowane już w Pamiętniku War
szawskim wiadomości o Lekszyckim jako auto-
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Ryc. 1. Domniemany portret Franciszka Lekszyckiego
(litografia Jana Feliksa Piwarskiego opublikowana w

Słowniku malarzy Polaków E. Rastawieckiego w r.

1850).

Nie zawsze były to powtórzenia mechaniczne.

Świadczy o tym fakt, że w ostatnim wydaniu
swego przewodnika znowelizował Grabowski

notatkę o żyjących w Krakowie Lekszyckich
podając, że rodzina ta wymarła dopiero w 1844

roku 89101112.

8 Por. F. Dzielowski, Kalwaria albo nowe Je
ruzalem, w Kazimierzu przy Krakowie..., 1669, s. 136—
— 137.

9 A. Grabowski, Kraków i jego okolice, Kra
ków 1836, s. 174, przypis 192, s. 226.

10 A. Grabowski, Kraków i jego okolice, Kra
ków 1844, s. 263, przypis 47 na s. 523, s. 340.

11 A. Grabowski, Kraków i jego okolice, Kra
ków 1866, s. 165, przypis 53 na s. 380, s. 244.

12 Tamże, s. 380.

13A. Gr[abowski], O. Franciszek Lexycki,
Bernardyn, malarz w. XVII, Przyjaciel Ludu III, nr

23, Leszno 10 XII 1836, s. 183—184.

14 W rzeczywistości był to portret o. Franciszka
z Węgier (por. M. Skrudlik, Zycie i dzieła mala
rza O. Franciszka Lekszyckiego, Sandomierz 1916,
s. 12—13).

15 A. Grabowski, Ojczyste spominki w pis
mach do dziejów dawnej Polski I, Kraków 1845, s. 251—
—252.

16 Por. I. G. K o h 1, Reisen im Inneren von Russ-

land und Polen, Lipsk 1841, II, s. 316.

Równocześnie opublikował Grabowski wia
domości o mistrzu Franciszku i w innych wy
dawnictwach. Na pierwszym miejscu wymie
nić tu należy artykuł o malarzu ogłoszony dru
kiem w Przyjacielu Ludu z r. 1836 13. W cha
rakterystyczny sposób rozpoczął tu rozważania
od stwierdzenia, że zbyt mało mówi się o arty-
stach-Polakach. Z dzieł Lekszyckiego wymie
nił Grabowski na tym miejscu obrazy u Ber
nardynów w Krakowie, w Kalwarii Zebrzydow
skiej oraz u Augustianów i u Franciszkanów,
także w Krakowie. Warto jeszcze zwrócić uwa
gę na sam tytuł artykułu, który mówi o Le
kszyckim jako o malarzu w. XVII — jest to

poprawniejsze określenie od zastosowanego w

roku 1817 — oraz na ilustrujący publikację
drzeworyt, przedstawiający rzekomy portret
malarza oparty na wizerunku zachowanym w

krakowskim kościele Bernardynów 14.

Grabowski wzmiankował również Lekszy
ckiego w Ojczystych spominkach15. Stwier
dził tam wprawdzie tylko, że nie posunął się
dalej w badaniach nad to, co zamieścił w IV

wydaniu Krakowa i jego okolic, ale ocenił

krytycznie wzmiankę o Lekszyckim u Kohla 16,
co świadczy, że śledził literaturę przedmiotu.

rze obrazów w Kalwarii Zebrzydowskiej, tym
razem poparte jeszcze relacją zaczerpniętą
z dziełka F. Dzielowskiego (Kraków 1669) 8.

Wspominał także, opierając się na ustnej tra
dycji, o niezachowanym obrazie Lekszyckiego
w ołtarzu głównym kościoła Sw. Katarzyny w

Krakowie. Z archiwaliów dodał informację
o wymalowanej przez bernardyńskiego mala
rza (nie wymienionego z nazwiska) chorągwi
brackiej u Franciszkanów w Krakowie, spra
wionej w r. 1664, której wykonanie związał
z Lekszyckim.

Niestety, Grabowski powołał się również

na mylną, opartą na tradycji wiadomość o wło
skich studiach, jak i bezdzietnym małżeństwie

malarza (żona Lekszyckiego miała jakoby także

wstąpić do zakonu).
Wszystkie te dane znalazły się w następ

nych wydaniach Krakowa i jego okolic, które

ukazały się w latach 1836 9, 1844 10 oraz 1860 n.
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Ryc. 2. Portret Franciszka Lekszyckiego
(kopia z w. XIX)

Jeszcze raz wrócił zasłużony księgarz kra
kowski do postaci Lekszyckiego w Starożytni-
czych wiadomościach, które ukazały się w

r. 1852 17*. Zajął się tam osiadłą w Krakowie

rodziną Lekszyckiego wymieniając różne

brzmienia nazwiska.

17 A. Grabowski, Starożytnicze wiadomości

o Krakowie, Kraków 1852, s. 270.

13 A. Grabowski, Mozaika złożona z wiado
mości starożytniczych, dziejów sztuki, ułamków biogra
ficznych itp., Biblioteka Warszawska IV, ogólnego
zbioru t. LX, 1855, s. 61—62.

19 Tamże, s. 61.

20Por. Skrud1ik, o.c., s. 58.

21 Tamże, s. 57.

22 Podaje o tym wiadomość E. Rastawiecki,
Słownik malarzów polskich tudzież obcych w Polsce

osiadłych, t. I, Warszawa 1850, s. 267.

23 Por. A. Grabowski, Dawne zabytki miasta

Krakowa, s. 162—165; tenże, Starożytnicze wiado
mości o Krakowie, s. 286—287.

Po raz ostatni pisał Grabowski o naszym
malarzu w Mozaice, wydanej w r. 1855 ls.

Znajdujemy tam wiadomości o obrazie Le
kszyckiego z kościoła Bernardynów w Wil
nie, przedstawiającym świętego Franciszka

z Asyżu. Z malowidłem tym zapoznał się Gra
bowski poprzez rycinę Franciszka Antoniego
Oleszczyńskiego, wykonaną w r. 1850 19. Traf
nie przypisał także badacz bernardyńskiemu
malarzowi obraz św. Antoniego z Padwy w

kościele Bernardynów w Krakowie. Z dalszych
atrybucji wymienił obraz św. Katarzyny w ko
ściele parafialnym w Nowym Targu (niezacho-
wany) 20 i malowidło, wyobrażające ścięcie św.

Jana, w Szkole Malarskiej w Krakowie; spło
nął w 1859 roku)21. Artykuł kończą uwagi
o trudnościach w badaniach nad dziejami sztu
ki w Polsce.

W sumie w ciągu 50 lat zajmował się Gra
bowski w swych dziełach mistrzem Francisz
kiem dziesięciokrotnie, coraz bardziej posze
rzając oeuvre artysty. Do tego dodać należy
jeszcze fakt odkrycia przez Grabowskiego w

r. 1829 w kościele Bernardynów w Krakowie

domniemanego portretu artysty, który zdepo
nowany został w Szkole Technicznej w Kra
kowie 22. Rezultatem tych badań Grabowskie
go było wyraźne zarysowanie sylwetki artysty,
który za jego sprawą (jak Jan Chryzostom
Proszowski, Jan Aleksander Triciusz i inni)23
zajął poczesne miejsce w dziejach malarstwa
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polskiego. Następcy doceniali odkrycie Gra
bowskiego — świadczą o tym wzmianki u Ra-

stawieckiego 24 i Skrudlika 25.

24 Rastawiećki, o.c ., s. 267—268.

85Skrud1ik, o.c., s. 4—6.

26 Por. R. [K. Wójcicki], Ks. Franciszek Le-

kzycki, Kłosy XVI, 1873, s. 252—253, ryc. na s. 248;
A. B., Franciszek Lexycki, Kłosy XXVII, 1878, z. 691,
s. 206—207, ryc. na s. 201. ’

27Skrud1ik, o.c., s.6—9.

28 Por. J. Samek, Lekszycki Franciszek (ok.
1600—1668), malarz zakonny, bernardyn, Polski Słow
nik Biograficzny t. XVII, z. 2, Wrocław—Warszawa—

—Kraków 1972, s. 15—16.

29 M. Grońska, M. Ochońska, Zbiory Pa
wlikowskich, Katalog, Katalogi rysunków w zbiorach
Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, I,
Wrocław 1960, s. 120—121, pozycja 753—754, fig. 60 .

Publikacje krakowskiego księgarza zaważy
ły silnie na dalszych badaniach nad Lekszyc-
kim. Trafne atrybucje stały się podstawą do po
szerzenia dorobku malarza o następne dzieła, od
najdywane w bernardyńskich kościołach i klasz
torach. Inaczej oddziałały powtórzone przez

Grabowskiego tradycje. Niejasne, owiane ro
mantyczną legendą koleje życia artysty aż do

początków wieku XX były podnietą dla litera
tów i malarzy26. Dopiero monografia Skrudli
ka, choć niezadowalająca z naukowego punktu
widzenia, wyjaśnia źródło mylnej wiadomości

o włoskich studiach i rzekomym małżeństwie
malarza 27.

Obecnie, gdy od odkrycia malarza minęło
z górą 150 lat, a jego bibliografia (licząc arty
kuły i rzeczowe wzmianki) osiągnęła pokaźną
liczbę około 70 pozycji28, warto zdać sobie spra
wę z rzeczywistej wartości dzieł mistrza Fran
ciszka i z dalszych perspektyw badań. Okaże się
wtedy, że Ambroży Grabowski nie mylił się
doceniając wartość artystyczną malarstwa Le-

kszyckiego. Stanowi ono bowiem pierwszy na

większą skalę i jedyny w swoim rodzaju re
fleks barokowej sztuki Rubensa i Van Dycka
w Polsce. Koloryt obrazów Lekszyckiego (do

tychczas nie oceniany należycie) mieści się w

kategoriach manieryzmu renesansowego stano
wiąc głównie o odrębności dzieł naszego ma
larza.

Kończąc, stwierdzić wreszcie należy, że

obecnie lepiej można wglądnąć w warsztat

artysty poprzez porównanie zachowanych pro
jektów malowideł z wykonanymi obrazami29.
Ale to już należy do dalszych, szczegółowych
rozważań nad malarstwem mistrza Franciszka,
które podejmiemy w innej, obszerniejszej pra
cy-

Jan Samek



Z ŻAŁOBNEJ KARTY

WŁADYSŁAW BOGATYŃSKI (1884—1971)

Był seniorem krakowskiego środowiska hi
storycznego, a zarazem najstarszym członkiem

Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa, do którego wstąpił jeszcze w 1919 r.

W skład Wydziału został wybrany w 1931 r.,

by od r. 1947 przejść do Komisji Rewizyjnej.
Na walnym Zgromadzeniu w dniu 22 III 1967 r.

otrzymał godność członka honorowego.

Władysław Julian Konstanty Bogatyński,
syn Józefa i Julii Rawicz Leśniewskiej, uro
dził się w Krakowie, dnia 25 IX 1884 r.1 W r.

1903 ukończył Gimnazjum im. Króla Jana So
bieskiego w Krakowie i w latach 1903—1907
studiował historię na Uniwersytecie Jagielloń
skim. Miał znakomitych mistrzów w osobach

Wincentego Zakrzewskiego, Wiktora Czermaka

i Stanisława Krzyżanowskiego. Słuchał również

wykładów z historii literatury i języka polskie
go Stanisława Tarnowskiego i Jana Łosia oraz

filozofii wykładanej przez ks. Stefana Pawlic
kiego i Maurycego Straszewskiego. Grono ko
legów Wł. Bogatyńskiego tworzyli wówczas

1 Pragnę złożyć wyrazy serdecznego podziękowa
nia pp. Adamowi Bogatyńskiemu i Marii Łubieńskiej
z Warszawy za dostarczone mi łaskawie dane biogra
ficzne i fotografię ze zbiorów rodzinnych, a także za

cenne informacje drowi Bolesławowi Łopuszańskiemu
z Muzeum Etnograficznego w Krakowie.
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m. in. Franciszek Duda, Franciszek Fuchs,
Marian Goyski, Kazimierz Kaczmarczyk, Wi
told Kamieniecki, Abdon Kłodziński, Stanisław

Kościałkowski i Kazimierz Marian Morawski.

Stopień doktora filozofii uzyskał na UJ po zło
żeniu dysertacji Hetman Jan Tarnowski i po
zdaniu rygorozów z filozofii (19 VII 1910) oraz

historii i języka polskiego (15 III 1911). Pro
motorem Wł. Bogatyńskiego był prof. W. Czer
niak; sponsję doktorską odbył w dniu 17 III

1911 r.

Swą długoletnią, bez mała czterdziestoletnią
pracę pedagogiczną rozpoczął Wł. Bogatyński
(po uzyskaniu w 1908 r. dyplomu uprawnia
jącego do nauczania historii i geografii w szko
łach średnich) od dnia 1 I 1909 r., początkowo
w szkole realnej w Wieliczce, by od dnia 1 II

1914 r. kontynuować ją na terenie Krakowa
w Gimnazjum Sobieskiego, gdzie uczył historii

i geografii do r. 1917. Później, u schyłku lat

wojny światowej, był profesorem historii w

Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki na Pod
górzu; przez krótki czas (1921—1922) ponownie
w Gimnazjum Sobieskiego. Uczył także w kra
kowskich szkołach prywatnych (m. in. w Gim
nazjum im. Hugona Kołłątaja). Po drugiej woj
nie światowej (w 1945 r.) podjął pracę w Gim
nazjum im. Jana Kochanowskiego w Krako
wie. Na emeryturę przeszedł w 1949 r.

Wychował kilka pokoleń młodzieży, której
umiał wpoić zainteresowanie historią, a zwłasz
cza dziejami Krakowa, zalecając wielokrotnie

bardziej zapalonym uczniom niebieskie tomy
Biblioteki Krakowskiej jako dodatkową lekturę
szkolną.

Twórczość pisarską i naukową rozpoczął w

1911 r., ogłaszając na łamach Biblioteki War
szawskiej artykuł Hetman Jan Tarnowski
1488—1561 z okazji 350-lecia zgonu. Do tej po
staci powrócił jeszcze trzykrotnie, drukując
obszerne studium na ten temat w Przeglądzie
Polskim (r. 47: 1913 i odb. Kraków, 1913 8°

s. 181, nlb. 2, tabl. 1), Listy Tarnowskiego do
Albrechta z r. 1544 (Przegląd Historyczny, t. 17:

1913) oraz artykuł W czterechsetlecie bitwy
obertyńskiej w krakowskim Przeglądzie Współ
czesnym (t. 39: 1931 i odb.).

Zainteresowania badawcze skupił przede
wszystkim na dziejach Polski w dobie jagiel
lońskiej. W latach 1914—1916 odbył podróże
naukowe do Królewca i Wiednia. Na posiedze
niu Wydziału Historyczno-Filozoficznego Aka

demii Umiejętności w Krakowie przedstawił
w dniu 20 IX 1915 r. Stanowisko społeczeństwa
polskiego wobec małżeństwa Zygmunta Augu
sta z Barbarą (streszczenie w Sprawozdaniach
z Czynności i Posiedzeń AU, t. 20: 1915, nr 8)
oraz równocześnie ogłosił pracę na temat Sto
sunku Polski do Litwy w sprawie Inflant (r.
1560) w Przeglądzie Historycznym (t. 19: 1915).
W r. 1916 ukazało się w t. 59 Rozpraw Wy
działu Historyczno-Filozoficznego AU w Kra
kowie gruntowne studium Wł. Bogatyńskiego,
oparte o nie znane dotąd archiwalia wiedeńskie
i królewieckie, zatytułowane Z dziejów małżeń
stwa Zygmunta Augusta z Barbarą. Potrzebom

bieżącej chwili służyła praca Sto lat rozwoju
społeczno-gospodarczego Królestwa Polskiego,
wydana w Sprawozdaniach Dyrekcji III Gim
nazjum w Krakowie za rok szkolny 1915/16

(Kraków 1916).
Po tak pięknie zainicjowanym, pełnym roz

machu starcie naukowo-badawczym przez wie
le lat nieprzerwanie publikował Wł. Bogatyński
swe liczne artykuły, studia i recenzje, których
liczba przekracza trzysta pozycji bibliograficz
nych. Wspomnieć tu należy Jego długoletnią
współpracę z krakowskimi pismami naukowy
mi: z Przeglądem Powszechnym zapoczątkowa
ną aktualnym wówczas tematem o Przyczynach
upadku Polski w świetle najnowszej historio
grafii (r. 35: 1918, t. 137) oraz od r. 1927

z wspomnianym już Przeglądem Współczesnym.
Tu ogłosił wiele recenzji i omówień, m. in.

przegląd Z najnowszej historiografii maryni
stycznej polskiej (t. 68: 1939), współpracował
także z lwowskim Kwartalnikiem Historycz
nym od r. 1911. Wł. Bogatyński wydał też

zwięzły, syntetyczny zarys Historii Polski (Kra
ków 1920) oraz biografie bohaterów narodo
wych Tadeusza Kościuszki (Kraków 1919) i Ka
zimierza Pułaskiego (Kraków 1929).

Swe wielostronne zainteresowania całością
dziejów Polski (wymienić tu należy przykłado
wo np. rozprawę Czym było Powstanie Listo
padowe? w lwowskiej księdze jubileuszowej
z 1931 r. czy przyczynek źródłowy dotyczący
Udziału Polaków w powstaniu w Palatynacie
Nadreńskim i w Badenii w r. 1849, Przegląd
Historyczny, t. 34: 1937—1938), a zwłaszcza

historią Krakowa, ujawnił w licznych artyku
łach drukowanych także w prasie krakowskiej:
w Czasie (od r. 1915), a w okresie międzywo
jennym w Ilustrowanym Kurierze Codziennym,
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zwłaszcza od r. 1925 na łamach jego tygodnio
wego Kuriera Literacko-Naukowego. Tu uka
zały się dziesiątki artykułów Wł. Bogatyńskiego
(często podpisane kryptonimami „dr W. B.”

lub „Wube”) omawiających różnorodną proble
matykę z zakresu historii politycznej, wojsko
wej, a także wielu dziedzin kultury polskiej
i obyczajowości od okresu renesansu aż po
wiek XIX, w przeważnej części dotyczących
przeszłości Krakowa. Podobnie szeroki zasięg
chronologiczny i tematyczny objęły rozpraw
ki Wł. Bogatyńskiego drukowane w rocznikach

poczytnego Kalendarza IKC (Kraków 1931—

1933). Przypominały one ważne wypadki z dzie
jów Polski i rocznice historyczne, popularyzo
wały także kult zabytków i pamiątek narodo
wych, m. in. w Krakowie. Wspomnieć też na
leży o licznych prelekcjach historycznych wy
głaszanych przez Wł. Bogatyńskiego w audy
cjach Rozgłośni Krakowskiej Polskiego Radia

(np. w 1931 r. piękny cykl gawęd poświęconych
polskim zamkom).

Ale zawsze najbliższą była Wł. Bogatyńskie-
mu tematyka krakowska. Także w latach póź
niejszych, w 1953 r. brał np. udział w konfe
rencji naukowej naszego Towarzystwa poświę
conej krakowskiemu Odrodzeniu i ogłosił swój
głos dyskusyjny na temat przemian życia oby
czajowego w numerze 109 Biblioteki Krakow
skiej (Kraków 1954), a w serii „Kraków Daw
niej i Dziś” jako nr 7 została wydana popu
larnonaukowa praca Wł. Bogatyńskiego Walka

z pijaństwem w renesansowym Krakowie (Kra
ków 1954). Ukazaniu piękna i walorów wycho
wawczych zabytków Krakowa poświęcone są m.

in. Metodyczne wskazówki dla nauczycieli histo
rii organizujących wycieczki do Krakowa, napi
sane jeszcze w 1948 r., a drukowane znacznie

później (Wiadomości Historyczne, r. 3: 1960, nr

2/3). Czujnie upominał się również na łamach
Dziennika Polskiego o los zagrożonych zabyt
ków i ich konserwację, a także o poprawną po
pularyzację dziejów Krakowa (np. nr 280 z 25

XI 1958). Należał do częstych prelegentów na

zebraniach naukowych naszego Towarzystwa —

w latach dawniejszych (1950—1954) w sali Mu
zeum Przemysłowego, w ostatnich (1959—65)
w auli PAN. I tak np. w lutym 1950 r. uka
zał „Kraków w życiu Jadwigi i Jagiełły”, w lu
tym 1952 r. wyjaśnił „Jak Kraków zwalczał

pijaństwo w dawnych wiekach”, a w marcu

1954 r. przedstawił „Życie Krakowa w dobie

Odrodzenia”. Problematyki historii kultury
Krakowa dotyczyły również i późniejsze od
czyty Wł. Bogatyńskiego, jak np. „Kultura
renesansowa Krakowa” (w maju 1954 r.) i in
ne. W kwietniu 1962 r. wygłosił swego rodzaju
„pochwałę Krakowa” w odczycie zatytułowa
nym „Kraków w opinii Tysiąclecia” (przygoto
wywał również większą pracę na ten temat,

zamierzając ją drukować w wydawnictwach
Towarzystwa), a w styczniu 1965 r. dociekliwie

recenzował Kalendarz dziejów Krakowa opra
cowany przez Mirosława Franćića (Kraków
1964), ogłaszając później swe uwagi polemicz
ne w Małopolskich Studiach Historycznych
(R. 9: 1966, z. 1/2). Jako członek-senior repre
zentował też często nasze Towarzystwo w wielu

obchodach i uroczystych okazjach.
Wł. Bogatyński brał równocześnie bardzo

czynny udział w życiu organizacyjnym kra
kowskiego ośrodka historycznego. Do Towa
rzystwa Historycznego we Lwowie wstąpił w

1911 r. W grudniu 1912 r. należał do założy
cieli Krakowskiego Koła Towarzystwa Histo
rycznego, które swą działalność rozpoczęło od

dnia 11 I 1913 r., a od stycznia 1925 r. prze
kształciło się w Oddział Krakowski Polskiego
Towarzystwa Historycznego. Od r. 1932 był
Wł. Bogatyński także członkiem Sekcji Dydak
tycznej Oddziału. W latach 1920—1952 był
współpracownikiem Komisji Historycznej Pol
skiej Akademii Umiejętności, a od r. 1957
członkiem Komisji Nauk Historycznych Od
działu Polskiej Akademii Nauk w Krakowie.

Po przejściu na emeryturę z pracy pedago
gicznej w 1949 r., objął Wł. Bogatyński dnia
1 III 1950 r. stanowisko kustosza Muzeum

Etnograficznego w Krakowie. Początkowo (do
r. 1952) pracował w dziale naukowo-oświato-

wym, a później (od 1 VII 1963 r.) w Archiwum

Kwerend Naukowych. Położył tu duże zasługi
zarówno w dziele gromadzenia, jak i informacji
oraz inwentaryzacji archiwalnej. Posiadał ku

temu nie tylko dobre przygotowanie fachowe

jako historyk, ale także i właściwą orientację
w zakresie problematyki etnograficznej. Na
leży bowiem wspomnieć, że Wł. Bogatyński
bardzo wcześnie przejawił w wielu swych pra
cach zainteresowania ludoznawcze jak i krajo
znawcze, by wymienić tylko studium monogra
ficzne Nowotarszczyzna (Lud, t. 18: 1912/13),
artykuły zamieszczane później na łamach Zie
mi (1927—1928), a także tego typu prace syn-
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tetyczne, jak Ubiory szlachty i mieszczaństwa
w dawnej Polsce (Wielka Ilustrowana Ency
klopedia Powszechna Wydawnictwa Gutenber
ga, t. 13, Kraków 1931).

W okresie pracy w Muzeum Etnograficznym
Wł. Bogatyński ogłosił pracę W walce chłopów
z uciskiem szlacheckim w Polsce w XVII

i XVIII wieku, stanowiącą dokumentację hi
storyczną do mapy znajdującej się na wysta
wie „Historia wsi” (Kraków 1955) oraz artyku
ły z zakresu muzealnictwa etnograficznego (np.
O idei skansenowskiej w Polsce, Od A do Z,
R. 8: 1953, nr 19, Elementy małopolskich stro
jów ludowych mieszczan i chłopów w świetle
materiałów źródłowych, Polska Sztuka Ludo
wa, r. 11: 1957, nr 3). Wygłaszał także liczne

prelekcje w Muzeum Etnograficznym (w latach

1953—1957). Za swe zasługi został w 1959 r.

odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Od
rodzenia Polski.

Długotrwała i ciężka choroba nie pozwoliła
Mu już brać w ostatnim czasie bardziej aktyw
nego udziału w pracach Towarzystwa, któremu

nie szczędził nigdy wysiłku i wielkiego, oso
bistego zaangażowania. Zmarł w Krakowie

dnia 25 I 1971 r., a pogrzeb odbył się na

cmentarzu Rakowickim 29 tego miesiąca.
Jego życie było pełną powołania służbą dla

oświaty i wychowania patriotycznego młodzie
ży, a jednocześnie wytrwałą, przeszło półwieko
wą służbą dla polskiej nauki historycznej. Prze
de wszystkim zaś życie Wł. Bogatyńskiego było
wierną służbą dla Krakowa.

Wiesław Bieńkowski



BRONISŁAW WALDEMAR SCHÓNBORN

(Wspomnienie pośmiertne)

W dniu 27 maja 1971 r. zmarł w Krakowie,
w pełni sił twórczych Bronisław Schónborn,
popularny artysta grafik, zasłużony członek

Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa.

Bronisław Schónborn urodził się w Pozna
niu 23 lipca 1909 r. Od wczesnej młodości ży
wo interesował się historią, pomnikami prze
szłości i malarstwem. Już w gimnazjum pod
kierunkiem malarza Adolfa Zawadowskiego
wykonał szereg rysunków i akwarel zabytko
wej architektury, które sygnalizowały później
szy kierunek jego zainteresowań artystycznych.
W 1930 r. wyjechał do Włoch studiując w Pe-

rugii na Uniwersytecie dla Cudzoziemców,
a następnie na Królewskiej Akademii Sztuk

Pięknych w Rzymie. Tu właśnie ukształtował

się i sprecyzował charakter jego twórczości.

Obrał drogę rysownika-dokumentalisty zabyt
ków architektury, drogę, którą konsekwentnie

kroczył do końca życia.
Po raz pierwszy zetknął się Schónborn

z Krakowem w czasie uroczystości pogrzebo
wych Juliusza Słowackiego w 1927 r. Obraz

miasta pozostawił niezatarty ślad w pamięci
młodego chłopca. Dlatego też w 1945 r. spro
wadził się na stałe do Krakowa, by „swojemu
miastu z wyboru”, jak go określał, oddać cały
swój talent, całą pasję artystyczną i pozostać
wiernym do końca życia. W ten sposób Kra
ków — „miasto najbardziej polskie z miast

polskich” — pozyskał w osobie Schónborna
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wnikliwego interpretatora zabytków i zagorza
łego popularyzatora jego piękna. W setkach

rysunków wykonanych ołówkiem, tuszem czy

węglem utrwalał nie doceniane często, nie
dostrzegalne fragmenty ginącej zabudowy mia
sta. Tworzył cykle obrazów: wnętrza wawel
skie, sienie domów krakowskich, portale, dzie
dzińce, klatki schodowe. Próbował też swoich

sił artystycznych odtwarzając nie istniejące za
bytki architektury. W ten sposób powstał cykl
dawnych baszt i murów miejskich, zabudowy
wzgórza wawelskiego, domów w Rynku Głów
nym. Prace te często były poprzedzone wnikli
wymi studiami i badaniami archiwalnymi.
W tym celu też gromadził książki, przewod
niki, dokumenty, opracowania, archiwalia, które
z biegiem lat utworzyły pokaźną bibliotekę.

Dorobek twórczy artysty, składający się
z kilku tysięcy prac propagujących piękno sta
rego Krakowa, eksponowany był na wielu wy
stawach krajowych i zagranicznych.

Bronisław Schónborn prowadził także sze
roką działalność popularyzatorską. Był świet

nym, pełnym wewnętrznej pasji prelegentem,
przewodnikiem po zabytkach Krakowa i pu
blicystą. Dzięki znajomości kilku języków ob
cych i dużej wiedzy o mieście starał się roz
sławiać Kraków także i poza granicami Polski.

W artykułach prasowych, publicznych wystą
pieniach i dyskusjach żarliwie bronił ginącej
atmosfery i charakterystycznego nastroju sta
rego Krakowa.

W uznaniu jego zasług Rada Narodowa

przyznała mu w 1962 r. Nagrodę Artystyczną
m. Krakowa, a w 1953 r. Złotą Odznakę za

Pracę Społeczną dla m. Krakowa.

W naszym odczuciu pozostanie Bronisław
Schónborn przede wszystkim artystą, który
przy pomocy prostych środków umiał zespolić
wartości dokumentalne z osobistym zaangażo
waniem się i osobistym stosunkiem do obiektu;
pozostanie artystą, którego cała twórczość wy
nikła z wielkiej miłości i szlachetnej pasji do

miasta pomników przeszłości — do Krakowa.

Leszek Ludwikowski



JERZY DOBRZYCKI

(Wspomnienie pośmiertne)

W dniu 18 września 1972 r. odszedł na zaw
sze z naszego grona docent dr Jerzy Dobrzycki,
wielki entuzjasta, badacz i znawca dziejów
Krakowa, aktywny i długoletni członek Towa
rzystwa Miłośników Historii i Zabytków Kra
kowa.

Jerzy Dobrzycki urodził się w Inwałdzie
22 września 1900 r. Jednakże już od najwcześ
niejszych lat związał się nierozerwalnie z Kra
kowem. Tutaj bowiem rozpoczął naukę, tu też

w najstarszym, krakowskim gimnazjum Św.
Anny uzyskał w 1918 r. świadectwo dojrzałości.
Dalsze studia kontynuował na Uniwersytecie
Jagiellońskim, uzyskując w 1923 r. stopień dok

tora filozofii na podstawie pracy Śląska wy
twórczość ceramiczna w XVIII w. Jako student

brał aktywny udział w pracach plebiscytowych
na Górnym Śląsku oraz w III Powstaniu Ślą
skim.

Po zakończeniu studiów podjął dr Dobrzycki
pracę w Muzeum Etnograficznym w Krakowie.

W 1924 r. został członkiem Towarzystwa Mi
łośników Historii i Zabytków Krakowa, gdzie
przez wiele lat pełnił funkcję Kierownika Dzia
łu Naukowego, a później wiceprezesa Zarządu
Towarzystwa. W tym też czasie powołano go
na członka-współpracownika Komisji Historii
Sztuki Polskiej Akademii Umiejętności.



J44

Zarząd Miejski w Krakowie powierzył dr.

Dobrzyckiemu w 1934 r. stanowisko Kierow
nika Miejskiego Biura Propagandy Artystycz
nej. Kierując przez 5 lat działalnością arty
styczną i kulturalną miasta rozwinął szeroką
akcję popularyzującą dzieje i piękno zabytków
Krakowa. Zainicjował doroczne obchody „Dni
Krakowa”, zorganizował konkursy szopek,
Wianki, Lajkonika. Wygłaszał odczyty i pre
lekcje, oprowadzał po zabytkach Krakowa wy
cieczki i oficjalne delegacje, prowadził kursy
przewodnickie, przygotował szereg publikacji
popularnonaukowych i albumowych jak: Kra
ków Miasto Polskiej Chwały, Kraków 1936,
czy Stary Kraków, Kraków 1938.

We wrześniu 1939 r., ewakuowany z Kra
kowa na polecenie Zarządu Miejskiego, dostaje
się dr Dobrzycki na teren Rumunii. Tutaj w

1940 r. powierzono mu organizację całego pol
skiego szkolnictwa oraz funkcję Dyrektora Li
ceum Polskiego w Bukareszcie.

Po powrocie do kraju w 1945 r. podjął po
nownie pracę w Zarządzie Miejskim w Wy
dziale Oświaty, Kultury i Sztuki, a w dniu
1 kwietnia 1946 r. uzyskał nominację na sta
nowisko Dyrektora nowo utworzonego Muzeum

Historycznego m. Krakowa. Pracując nieprzer
wanie na tym stanowisku przez 20 lat, włączył
się aktywnie w nurt krakowskiego życia kul
turalnego. Zorganizował stałą ekspozycję mu
zealną w budynku Towarzystwa Miłośników
Historii i Zabytków Krakowa przy ul. Sw.

Jana 12, poświęconą dziejom i kulturze Kra
kowa. Przygotował wiele wystaw czasowych,
uczestniczył w pracach Komisji Kultury i Sztu
ki Rady Narodowej, Rady Artystycznej m.

Krakowa, Społecznego Funduszu Odbudowy

Zabytków, Komitetu Odbudowy Zamku Kró
lewskiego na Wawelu, Komitetu Odbudowy
Collegium Maius, Obywatelskiego Komitetu

Uporządkowania Otoczenia Wawelu i wielu

krakowskich towarzystw i stowarzyszeń.
Wynikiem jego wieloletniego dorobku nau

kowego i pasji popularyzatorskiej są ogłoszone
drukiem prace i .rozprawy, z których do bar
dziej znanych należą: Michał Stachowicz, Kra
ków 1925; Dzieje Almae Matris, Kraków 1925;
Introligatorstwo Krakowskie, Kraków 1926;
Dawne Warownie Krakowa, Kraków 1952; Mu
zeum Historyczne m. Krakowa i Jego Zbiory,
Kraków 1955; Kraków Klejnot Polski, Kraków

1959; Hejnał Krakowski, Kraków 1961; Kra
ków (album), Warszawa 1968; U Źródeł wizji
wawelskich Wyspiańskiego, Kraków 1962.

Za całokształt działalności zawodowej i spo
łecznej został docent Dobrzycki wyróżniony
wieloma odznaczeniami, jak: Krzyżem Kawa
lerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym
Krzyżem Zasługi, Krzyżem Węgierskiego Or
deru Zasługi, Śląskim Krzyżem Waleczności

i Zasługi, Złotą Odznaką za Pracę Społeczną
dla Miasta Krakowa; był też laureatem na
grody m. Krakowa w dziedzinie upowszech
niania kultury.

Dziś pisząc wspomnienie pośmiertne o Je
rzym Dobrzyckim czuję i wdem, że odszedł od
nas człowiek, którego nieprędko i niełatwo bę
dzie można zastąpić. Odszedł od nas gorący
miłośnik i wybitny znawca starego Krakowa.

Zamknęła się karta życia człowieka, który Kra
ków ukochał ponad wszystko.

Leszek Ludwikowski

Od redakcji: Już po złożeniu nin. tomu do druku
zmarł członek honorowy TMHiZK dor. dr Jerzy Do
brzycki; dlatego też zamieszczamy tu jedynie krótkie

wspomnienie pośmiertne L. Ludwikowskiego. Obszer
niejsze omówienie zasług i dorobku Zmarłego zawie
rać będzie tom 45 „Rocznika”.



WIESŁAW BIEŃKOWSKI

TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW HISTORII

I ZABYTKÓW KRAKOWA W 1970 ROKU

W okresie sprawozdawczym można, wyróż
nić cztery główne domeny działalności statu
towej Towarzystwa: 1) organizacyjną, 2) nau-

kowo-wydawniczą, 3) popularyzującą wiedzę
o przeszłości Krakowa oraz 4) opiekę nad za
bytkami i tradycjami krakowskimi.

1) W zakresie pierwszej, wspomnieć trzeba

przede wszystkim zwołanie w dniu 18 III

1970 r. Walnego Zgromadzenia, poprzedzonego
odczytem dr Wiesława Bieńkowskiego „Nasze
dwudziestopięciolecie — Fakty i refleksje
z dziejów Towarzystwa w latach 1945*—1969” L

Walne zebranie, któremu przewodniczył długo
letni członek i działacz PTTK, p. Roman Ho-

molicki, wybrało w skład Wydziału mgr. inż.

Stanisława Broniewskiego, autora szeregu pu
blikacji o dawnym Krakowie12, pozostawiając
kandydaturę na drugie wolne miejsce po zmar
łym w dniu 7 III 1970 r. śp. doc. dr. Władysła
wie Grabskim, decyzji Wydziału i kooptacji w

terminie późniejszym.

1 W. Bieńkowski, Nasze dwudziestopięciole-
cie — Fakty i refleksje z dziejów Towarzystwa, Rocz
nik Krakowski, t. 42: 1971, s. 5—20, 109.

2 Por. S . Broniewski, Kraków wczorajszy, w.

anegdocie [w:] Kopiec wspomnień, Kraków 1959,
s. 297—373 (toż, wyd. 2 rozszerz., Kraków, 19.64,. s ., .445—

—500); tenże, Przez sitko mikrofonu, Wrocław 1965;
tenże, Igraszki z czasem czyli minione lata na. cen
zurowanym, Kraków 1970. Z.ob. też: S. P.etęrs,. Nie-,

zwykli kolekcjonerzy, Gazeta Krakowską, Wyd. Ą,
R.23:1971,nr120z22,23V,s.5.

Wydział ukonstytuował się (6 V) w nastę
pującym składzie: prezes — dr W. Bieńkowski,
I wiceprezes — prof. dr Wiktor Zin, II wice
prezes — doc. dr Józef Mitkawski, sekretarz

dr Jan M. Małecki, skarbnik. — dr Witold

Grzybek oraz członkowie: prof. dr Henryk Ba
rycz, mgr Władysław Berbelicki, doc. dr Ja
nina Bieniarzówna, mgr inż. Ś. Broniewski,

mgr Stanisław Czerpak, dr Henryk Dobrowol
ski, prof. dr Karol Estreicher,, doc. dr hab. Jó
zef Lepiarczyk, p. Zofia Mehoffer, mgr Sta
nisława Pańków, doc. dr hab. Krystyna Pie-

radzka, mgr Michał Rożek, art. grafik Broni
sław Schónborn, prof. dr Jerzy Szabłowski,
doc. dr hab. Jerzy Wyrozumski oraz doc. dr
hab. Andrzej Żaki. Komisja Rewizyjna, której
dotychczasowy skład nie uległ zmianie, liczy
czterech członków: doc. dr hab. Wojciech M.

Bartel, kustosz Helena Lipska, mgr Kazimierz

Olszański i jej przewodniczący mec. mgr Sta
nisław Synowiec.

Wydział odbył w ciągu roku sprawozdaw
czego trzy posiedzenia plenarne (10 II, 6 V oraz

5 XI); częściej zbierało się Prezydium (mniej
więcej raz w miesiącu).

Ilość członków wynosiła w dniu 31 XII

1970 r. 316 osób fizycznych i prawnych. W sto
sunku do ub. r. (302 osoby) stan ten zwiększył
się o 4,5°/o, niemniej w dalszym ciągu nie jest
to liczba zbyt wysoka. Sekretariat i Skarbnik

Towarzystwa dbali o regularne ściąganie fun
duszów składek członkowskich, wysyłając w

tym celu dwukrotnie w ciągu roku (23 II i 2 V)
imienne wezwania do wszystkich zalegających
z wpłatami członków. Zgodnie ze statutem To
warzystwa (§ 6 punkt b), nieprzestrzeganie te
go obowiązku przez dwa lata powoduje skre
ślenie z listy członków. W okresie sprawozdaw
czym po uprzednim wezwaniu ich do uiszczenia

zaległości skreślono z dniem 30 VI 1970 r.

9 osób, które nie opłacały składek qd 1966 r.

Konieczność zwiększenia dyscypliny w tym za
kresie nakazują nam zalecenia Biura Finanso
wego PAN, przestrzegające rygorystycznie od
nośnych przepisów.

Niestety, jak co roku, przychodzi odnoto
wać w kronice '

Towarzystwa bolesne straty.
W 1970 r. ubyli.,z naszych szeregów, śp. człon-

10 — Rocznik Krakowski, XLIV
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kowie: 28 II Maria Antoniewicz, em. kustosz
Biblioteki PAN w Krakowie (członek od r. 1947),
7 III doc. dr inż. arch. Władysław Grabski (czło
nek od r. 1964), 12 III prof. dr Jan Moszew (czło
nek od r. 1966), 16 XI prof. dr Władysław Szafer

(członek od r. 1963), 24 XII Cecylia Antoniewicz

(członek od r. 1964) 3. Cześć Ich pamięci.

3 Por. klepsydry i nekrologi: (Marii Antoniewicz),
Dziennik Polski, Wyd. A, R. 26: 1970, nr 52 z 3 III, s. 2;
(Władysława Grabskiego), Echo Krakowa, wyd. A, R.

25:1970,nr57z9III,s.2,tamże,nr58z10IIIs.2;
Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 58 z 10 III,
s.2;tamże,nr59z11III,s.2;tamże,nr60z12III,
s. 5; (Jana Moszewa), Echo Krakowa, wyd. A, R. 25:

1970, nr 61 z 13 III, s. 5, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26:

1970,nr61z13III,s.2,tamże,nr62z14III,s.1,2,
tamże nr 63 z 15—16 III, s. 2, 7, 8; (Władysława Sza
fera), Echo Krakowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 270 z 17

XI, s. 1—2, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr

273z17XI,s.1,4,tamżenr274z18XI,s.4,tamże
nr275z19XI,s.4;tamże,nr276z20XI,s.1;Życie
Warszawy wyd. (W), R. 27: 1970, nr 275 z 18 XI, s. 6;
tamże, nr 276 z 19 XI, s. 6, F. Górski, Profesor
Władysław Szafer (1886—1970), Tygodnik Powszechny,
R.25:1971,nr1z3I,s.2.

4 Zob. S. Peters, Kolekcjoner doskonały — 100

rocznica zgonu A. Grabowskiego, Gazeta Krakowska,
wyd.A,R.21:1970,nr85z11i12IV,s.4.Wartoteż
wspomnieć o wyrażonych w 1970 r. opiniach na temat

wcześniejszych publikacji Towarzystwa, por. tu oce
ny książki W. Bieńkowskiego, Anna Libera

„Krakowianka" 1805—1886 (Kraków 1968), przez I. Tur-

nau (Kwartalnik Historii Kultury Materialnej R. 18:

1970, s. 511): „Omawiana monografia dobrze przed
stawia atmosferę mieszczańskiego Krakowa ubiegłe
go stulecia...”, oraz Cz. Zgorzelskiego (Historia
literatury polskiej — Romantyzm [w:] Rocznik Lite
racki 1968, Warszawa 1970, s. 242), który stwierdza, że

publikacja ta „stanowi sympatyczne świadectwo tros
ki Krakowa o trwałość związków z własną regionalną
tradycją, nie tylko w najświetniejszych jej epizo
dach”.

2) W naukowo-wydawniczej działalności To
warzystwa odnotować trzeba przede wszyst
kim ukazanie się dwóch kolejnych tomów Rocz
nika Krakowskiego: w styczniu 1970 r. tomu

40-go, a w październiku t.r. tomu 41-go. Re
daktorem wydawnictwa jest prof. dr K. Estrei
cher, a członkami Komitetu redakcyjnego doc.

dr J. Lepiarczyk, doc. dr K. Pieradzka oraz

prof. dr W. Zin.

Tom 40, dedykowany Ambrożemu Grabow
skiemu w stulecie śmierci, zawiera następujące
rozprawy: Karola Estreichera, Dzieło Ambro
żego Grabowskiego; Andrzeja B. Krupińskiego,
Księgarska działalność Ambrożego Grabowskie
go; Zofii Sołtysowej, Rachunki Grabowskiego;
Kazimierza Nowackiego, Listy Franciszka Mi-

reckiego; Ignacego Trybowskiego, Grabowski
a Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w

Krakowie; Wacława Kolaka, Ikonografia Kra
kowa w zbiorze rycin Grabowskiego; Ignacego
Trybowskiego, Zbiór drzeworytów ludowych;
Władysława Berbelickiego, Indeks do dzieł

Ambrożego Grabowskiego, a także dział Mis-

cellanea-Grabosciana (w opracowaniu K. Estrei
chera, I. Trybowskiego i Marii Zakrzewskiej),
dalej wspomnienia pośmiertne Stanisława Ko-

lowcy (przez K. Nowackiego) i Franciszka Ksa
werego Pusłowskiego (przez K. Estreichera);
Kronikę Towarzystwa za rok 1967 w opraco
waniu W. Bieńkowskiego oraz indeks osób spo
rządzony przez J. M. Małeckiego. Powyższy
tom Rocznika posiada piękną szatę graficzną,
m. in. odbitki z klocków drzeworytniczych oraz

blach miedziorytniczych pochodzących ze zbio
rów A. Grabowskiego znajdujących się obecnie
w Muzeum UJ. Wydany został w ustalonym
nakładzie 500 + 130 egzemplarzy, a jego obję
tość wynosi 17,40 arkuszy wydawniczych. Wzo
rem lat poprzednich Rocznik wydał, jak zawsze

starannie, Oddział Krakowski Zakładu Naro
dowego im. Ossolińskich w Wrocławiu — Wy
dawnictwa PAN. Wzbudził duże zainteresowa
nie u odbiorców i krytyki4.

Na różnorodną tematycznie i chronologicz
nie treść tomu 41 Rocznika składają się trzy

rozprawy: Józefa S. Jamroza, Średniowieczna
architektura dominikańska w Krakowie; Ireny
Skąpskiej-Swięcickiej, Początki wystaw arty
stycznych w Krakowie oraz Karola Estreichera,
U początków Towarzystwa Przyjaciół Sztuk

Pięknych w Krakowie, a także ciekawy tekst

źródłowy: Wspomnienia Ludwika Morstina

(1785—1865), opracowany i poprzedzony wstę
pem przez K. Estreichera. Tom ten mieści rów
nież kronikę konserwatorską (Jerzego Kossow
skiego), dział miscellaneów (w opracowaniu
Jerzego Paszendy, K. Estreichera, Zofii Sołty
sowej, Mieczysława Rokosza i Ignacego Try
bowskiego), nekrologię: Józefa Mitkowskiego,
Wspomnienie o Marianie Friedbergu i Czesła
wa Lechickiego, Uzupełnienie do nekrologu
F. K. Pusłowskiego, Kronikę Towarzystwa za

rok 1968 (w opracowaniu W. Bieńkowskiego)
oraz indeks osób. Wysokość nakładu analogicz
na jak poprzedniego tomu Rocznika, a obję-
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tość mieszcząca się w przewidzianych planem
wydawniczym rozmiarach (15,40 ark. wyd.).
Równocześnie w czerwcu 1970 r. złożono do

Wydawnictwa Ossolineum kolejny tom 42 Rocz
nika, który ukaże się w roku przyszłym.

W wyniku przeprowadzonych pomyślnie
rozmów z Dyrekcją Miejskiego Przedsiębior
stwa Wodociągów i Kanalizacji oraz podpisa
nej umowy zlecenia oddano również do pro
dukcji wydawniczej pracę mgr Elżbiety Li
gęzy, pt. Urządzenia wodociągowe dawnego
Krakowa, o objętości 5 ark. wyd., stanowiącą
nr 18 serii Kraków Dawniej i Dziś. Druk reali
zuje Drukarnia Związkowa w Krakowie.

Tom 114 Biblioteki Krakowskiej, tj. praca

mgr Janiny Kras o Wyższych Kursach dla Ko
biet im. Adriana Baranieckiego w Krakowie

w latach 1868—1924, ukaże się dopiero w roku

następnym. Tę nie przewidzianą przez nas

zwłokę spowodowało znaczne spiętrzenie za
ległości powstałych w Wydawnictwie Literac
kim, które jest nakładcą serii Biblioteki Kra
kowskiej.

3) Popularyzacji wiedzy o Krakowie słu
żyły przede wszystkim prelekcje, odbywające
się w środy w sali odczytowej Muzeum Histo
rycznego m. Krakowa, Rynek Główny 35.
W okresie sprawozdawczym odbyto siedemnaś
cie zebrań z odczytami i dyskusją (wykaz te
matów w aneksie). Dotyczyły one, jak zawsze,

aktualnych obchodów i rocznic, ukazywały tak
że mniej znaną szerszemu ogółowi słuchaczy
tematykę w przeważającej mierze w zakresie
historii sztuki Krakowa w różnych okresach

historycznych.
Wśród powyższych zebrań wyróżnić należy

uroczyste posiedzenie w dniu 25 XI 1970 r.,

urządzone w 150-lecie istnienia Obywatelskie
go Komitetu Budowy i Opieki nad Kopcem
Kościuszki oraz rozpoczęcia sypania Kopca, sta

raniem Towarzystwa Miłośników Historii i Za
bytków Krakowa, Komitetu Opieki nad Kop
cem Kościuszki, Muzeum Historycznego m.

Krakowa oraz Towarzystwa Przyjaciół Sztuk

Pięknych w Krakowie, a odbyte w Pałacu
Sztuki. Na program posiedzenia złożyło się za
gajenie prezesa Towarzystwa W. Bieńkowskie
go, następnie historia Komitetu i sprawozdanie
z jego półtorawiekowej działalności, które

przedstawił prof. dr K. Estreicher, oraz odczyt
na temat Kościuszki i tradycji kościuszkow
skich w Krakowie, wygłoszony przez doc. dr

hab. W. M. Bartla. Po sesji odbyło się zwie
dzanie okolicznościowej wystawy pamiątek
kościuszkowskich pochodzących ze zbiorów Ko
mitetu Opieki nad Kopcem Kościuszki oraz Mu
zeum Historycznego m. Krakowa5****10.Posiedze
nie cieszyło się dużą frekwencją zaproszonych
gości, a wśród nich także przedstawicieli władz
miasta z Zastępcą Przewodniczącego Prezydium
Rady Narodowej dr. Janem Garlickim na czele.

5[O.Jędrzejczyk](Olg.Jędrz.),Opiekędzierżą
nad Kopcem Kościuszki, Gazeta Krakowska, wyd. A, R.

22: 1970, nr 280 z 25 XI, s. 4; M. Kuczewski, 150

lat Kopca Kościuszki, Echo Krakowa, wyd. A, R. 25:

1970, nr 277 z 25 XI, s. 2; (an), 150 lat Kopca Kościusz
ki, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 281 z 26 XI,
s. 6; Kronika, Życie Literackie, R. 20: 1970, nr 50 z 13

XII, s. 5; [S. P e t e r s] (SEP), 150-lecie Kopca Kościusz
ki, Gazeta Krakowska, wyd. A, R. 23: 1971, nr 7 z 9,
10 I, s. 8. Zob. też S. Garztecki, 144 lata Kopca
Kościuszki, Tygodnik Powszechny, R. 21: 1967, nr 46

z12XI,s.6.

Wprawdzie w Krakowie jesteśmy przyzwy
czajeni do wielu obchodów jubileuszowych, ale

uroczystość ta posiadała pewne rysy szczególne,
które warto chyba podkreślić.

Towarzystwo pragnęło przede wszystkim
uczcić i upamiętnić istnienie w ciągu półtora
wieku ruchu społeczno-kulturalnego ujętego
w trwałe formy organizacyjne, ruchu wyrosłe
go z inicjatywy obywatelskiej przed 150 laty.
Jego długoletnie istnienie i rozwój stanowi więc
cechę pierwszą. Drugą — jest ścisły związek
Komitetu z kultem i pietyzmem narodowym,
jakim wszystkie warstwy społeczeństwa pol
skiego obdarzały i jakim czczą nadal postać
Naczelnika w sukmanie.

Powstanie Komitetu, który w dniu 24 XI

1820 r. uzyskał zatwierdzenie władz Senatu

Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa, oraz je
go owocną działalność umożliwiły zarówno

sprzyjająca ogólna atmosfera polityczna lat

dwudziestych XIX wieku oraz — co chyba
ważniejsze — szczęśliwa symbioza dążeń sze
rokiego i żywiołowego wprost ruchu społeczno-
-patriotycznego powstałego w imię kultu Koś
ciuszki, połączonego harmonijnie ze zrozumie
niem i poparciem władzy miejscowej.

Splot tych dwóch czynników zadecydował
o powodzeniu całego przedsięwzięcia i o nie
bywałym tempie budowy Kopca dokonanej
w znacznej mierze bezinteresowną pracą spo
łeczną. Kiedy dziś czytamy źródła mówiące
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o tych wydarzeniach (zarówno oficjalne współ
czesne publikacje Komitetu, czy też relacje
świadków: Franciszka Salezego Gawrońskiego,
Ambrożego Grabowskiego, Kazimierza Girtle-

ra, Ludwika Łętowskiego oraz Stanisława Wo-

dzickiego, reprezentujących różne poglądy i

orientacje), ogarnia nas zdumienie wobec utrwa
lonych w tych przekazach przejawów niezwy
kłego wprost entuzjazmu, z jakim przyjęto po
wszechnie pomysł sypania Kopca i przystą
piono do jego realizacji.

Współczesnym Polakom trudno już wyo
brazić sobie Kraków bez Kopca Kościuszki.
Zrósł się on bowiem z pojęciem Krakowa rów
nie mocno i nierozerwalnie, jak Wawel, Bra
ma Floriańska czy Sukiennice. Wyraził to za
pewne nieco przesadnie Kornel Ujejski używa
jąc dopuszczalnej w swym poetyckim tworzy
wie przenośni o „wnieborosłej mogile” Koś
ciuszki, która „urosła, już widzi ją przecho
dzień daleki. Każda chata na nią patrzy. Od

wieków po wieki stać jej w straży będą: Mi
łość i Wiara, dwie służki. Wawel runie —

zostanie: Mogiła Kościuszki!”, ale chyba traf
nie oddał główną tendencję, która przyświe
cała projektodawcom i twórcom Kopca — stwo
rzenia w monumentalnej, a nade wszystko
trwałej formie pomnika narodowego, który
przetrwać mógłby wszystkie możliwe, nieobce

naszym dziejom zawieruchy i kataklizmy wo
jenne.

Kult zarówno postaci Kościuszki, jak i jego
Kopca stanowi niezwykłe zjawisko w dziejach
kultury polskiej. Współczesny historyk kultu
ry nie zawaha się określić Kopca mianem „ży
wej szkoły patriotyzmu” dla szerokich rzesz

zwiedzających go, a przybyłych często z wszy
stkich stron kraju i z zagranicy, zewsząd, gdzie
tylko przyszło żyć Polakom na świecie.

Postać Tadeusza Kościuszki i jego idee

przetrwały czasy mu współczesne, co więcej,
po śmierci Kościuszki stawały się wielokrot
nie, w różnych okresach historycznych podnie
tą i inspiracją ideowo-polityczną zarówno dla

konspirującej, patriotycznej młodzieży Wolne
go Miasta Krakowa z czasów przed powsta
niem listopadowym, jak i późniejszych lat za
boru austriackiego, dla robotników i studentów

warszawskich biorących udział w manifestac
jach 1861 i 1864 roku, płacących za to więzie
niem w Cytadeli i zsyłką, jak i dla pracy uświa
damiającej i agitacyjnej polskiego ruchu socja

listycznego lat dziewięćdziesiątych ubiegłego
wieku. Nie przypadkiem tradycje kościuszkow
skie odżywały w czasach najcięższych dla na
rodu. W latach okupacji hitlerowskiej echa idei

Kościuszki nierzadko pojawiały się na łamach

prasy konspiracyjnej różnych odcieni politycz
nych, i to zarówno w Biuletynie Informacyj
nym AK, jak w pismach PPR, RPPS czy BCh.

Pierwsza Dywizja Piechoty formowana przez
Związek Patriotów Polskich na terenie ZSRR

nosiła imię Tadeusza Kościuszki, a oddziały
leśne Batalionów Chłopskich przyjęły jako swe

hasło „Żywią i Bronią”, wypisane kiedyś na

sztandarze grenadierów krakowskich z 1794 r.

W ten sposób historyk stwierdzić może cieka
we zjawisko drugiego niejako życia wielkich

idei, wielkich dążeń i programów społeczno-
-politycznych.

Społeczeństwo polskie godnie uczciło pa
mięć Kościuszki ogólnonarodowymi obchoda
mi w 1946 r., a świat nauki przypomniał bli
żej jego działalność, ukazaną na tle współczes
nej epoki, wielką sesją naukową poświęconą
dziejom Oświecenia polskiego w r. 1951. Oczy
wiście skromna uroczystość, zorganizowana na

miarę możliwości jej organizatorów, posiadała
inny wymiar i znaczenie. Była obchodem przede
wszystkim ściśle „krakowskim”, bowiem z ży
ciem naszego miasta łączyła się swym tema
tem najmocniej. Obchód 150-lecia działalności
Komitetu rozpoczęliśmy w dniu 23 XI składa
jąc wieniec na grobie wawelskim Kościuszki.

Uroczystym posiedzeniem, mającym charakter

małej sesji naukowej, pragnęliśmy jedynie
przypomnieć działalność obywatelską tych
„strażników Kopca”, aby ukazać i przybliżyć
nam wszystkim plon ich pięknej, wieloletniej
i tak potrzebnej dla Krakowa, działalności.

Z innych form popularyzujących przeszłość
Krakowa wymienić należy współpracę Towa
rzystwa z młodzieżowym Kręgiem Miłośników

Krakowa, działającym przy Młodzieżowym Do
mu Kultury im. dr Henryka Jordana w Kra
kowie, oraz szkolnymi kołami miłośników Kra
kowa. Zagadnieniu form bliższej współpracy
z Kręgiem poświęciło Towarzystwo szczególną
uwagę na posiedzeniu Wydziału w dniu 27 X

1970 r., zapraszając w tym celu instruktora
MDK i opiekuna Kręgu mgr Halinę Karwiń-

ską. Ponadto dla młodzieży zrzeszonej w Krę
gu mgr M. Rożek wygłosił dwie prelekcje:
9 XII pt. „Dawne koronacje królów polskich”,
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Złożenie wieńca na grobie T. Kościuszki w dniu 23 XI 1970 r. na Wawelu przez
delegację krakowskich towarzystw kulturalno-naukowych

a 21 t. m. poświęconą zbiorom Muzeum UJ w

Collegium Maius. Dalsze imprezy, przeznaczo
ne specjalnie dla Kręgu, a organizowane przez

Towarzystwo, przewidziane są w roku przy
szłym.

Dużą i godną podkreślenia ruchliwość w za
kresie akcji popularyzacyjnej wykazał w okre
sie sprawozdawczym członek Wydziału mgr
inż. St. Broniewski: 14 X brał udział w spot
kaniu z Kręgiem Miłośników Krakowa działa
jącym przy V Liceum Ogólnokształcącym w

Krakowie z okazji 150-lecia Kopca Kościuszki,
oraz wygłosił dwie pogadanki dla młodzieży stu
denckiej Krakowa (28 X w ramach spotkań ju
bileuszowych Klubu pod Jaszczurami pt. „Kra
ków mojej młodości” oraz 13 XI na temat „Spe
cyfiki kultury Krakowa w czasach rozbiorów”

dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły
Muzycznej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej).
Prócz tego odbywał spotkania z czytelnikami
swej książki Igraszki z czasem, brał udział

w imprezach organizowanych przez Miejską

0 (1), Jubileusz szkoły zasłużonej dla Krakowa,
Echo Krakowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 229 z 30 IX,
s. 5.

.bibliotekę Publiczną (6 V oraz 23 VI) i w Klu
bie Inteligencji Katolickiej (27 V), wygłaszał
prelekcje w Oddziale Teatralnym Muzeum Hi
storycznego m. Krakowa (15 XII), był również

autorem scenariuszy i uczestniczył w progra
mach Telewizji Krakowskiej „Kraków mało

znany”(26I,11II,8VI,24Xi20XII).
Wymienić tu też należy pogadankę na te

mat dziejów miłośnictwa Krakowa oraz historii

naszego Towarzystwa w latach 1896—1969,
którą wygłosił 21 III prezes W. Bieńkowski w

Klubie Związku Nauczycielstwa Polskiego w

Krakowie. Ponadto reprezentował on Towarzy
stwo (20 VI) na uroczystości zakończenia roku

szkolnego w V Liceum Ogólnokształcącym im.

Augusta Witkowskiego w Krakowie. Warto

podkreślić dawne i bardzo ścisłe związki To
warzystwa z tą długoletnią (w przyszłym roku

będzie obchodzić swe 100-lecie) i wielce zasłu
żoną dla propagowania naszych idei, szkołą
krakowską6. Jej wychowankowie, wyróżniają
cy się w skali ogólnopolskiej znajomością hi
storii sztuki (w tym także historii zabytków
Krakowa), odnoszący wielokrotnie sukcesy w

licznych konkursach i imprezach młodzieżo
wych, od wielu lat znajdują się pod naszą opie
ką. Dyrekcja szkoły współdziała ściśle z na-
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szym Towarzystwem, stąd też obecność je
go przedstawiciela w uroczystościach szkolnych
weszła już do miłej dla nas i zaszczytnej tra
dycji, W roku sprawozdawczym była połączo
na z obchodem 15-lecia zasłużonego Krakow
skiego Teatru Międzyszkolnego działającego w

tymże Liceum 7. Z tej racji zespół Teatru Mię
dzyszkolnego oraz jego inicjator, opiekun i re
żyser, dyrektor Liceum mgr Stanisław Poto
czek, otrzymali dyplomy pamiątkowe od To
warzystwa, które wręczył prezes W. Bieńkow
ski. Dowodem uznania władz miasta dla Teatru

było odznaczenie go Złotą Odznaką „Za pracę

społeczną dla miasta Krakowa”.

7 (b), Młodzież i Melpomena — Teatr z „Piątki”,
Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 188 z 9—10
VIII, s. 8.

8 Pierwsza w Polsce konferencja pod hasłem:

„Stylowe wnętrza atrakcją miasta”, Echo Krakowa,
wyd. A, R. 25: 1970, nr 234 z 6 X, s. 5; J. Madeyski,
Handel a zabytki, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26:

1970, nr 239z8X, s. 3;tenże, Zaniedbane atrakcje
miast, Życie Literackie, R. 20: 1970, nr 52 z 27 XII,
s. 11, 13; B. Zagórska, Stylowe wnętrza prawdzi
wą atrakcją: 1. Miasto to nie tylko architektura; 2.

Ocalmy to, co jeszcze można uratować, Echo Krako
wa,wyd.A,R.25:1970,nr244z17,18X,s.3;tamże,
nr246z20X,s.3.

9 (Kas), Rozstrzygnięcie ogólnopolskiego konkursu
Kazimierz — wczoraj, dziś i jutro. Piękna dzielnica
krakowska ożyła na kliszy fotograficznej, Echo Kra
kowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 246 z 20 X, s. 1—2; (an),
Ogólnopolska wystawa fotograficzna „Kazimierz —

wczoraj, dziś i jutro” otwarta, tamże, nr 248 z 22 X,
s. 1; tenże, Krakowski Kazimierz w obiektywie fo
tografów, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 251
z 22 X, s. 4; (Kas), Wręczenie nagród laureatom kon-

4) Opiece nad zabytkami i tradycjami kra
kowskimi poświęcono również w omawianym
okresie sporo uwagi. Odnotować tu możemy
głównie aktywność szeregu reprezentantów To
warzystwa, ponieważ Towarzystwo jako insty
tucja nie jest jeszcze w dalszym ciągu dosta
tecznie powoływane przez władze miejskie i jej
instancje do współpracy w tym zakresie. Stan

ten jednak wydaje się ulegać obecnie wyraźnej
przemianie. Fakt stałej obecności czołowych
działaczy Towarzystwa w szeregu akcji, w

konkursach oraz konferencjach poświęconych
problemom konserwatorskim, świadczy wy
mownie o ich fachowości i przydatności głosu
doradczego i opiniodawczego, a także o isto
tnym znaczeniu Towarzystwa oraz jego fak
tycznej roli spełnianej w służbie ochrony za
bytków Krakowa.

I tak przedstawiciele Towarzystwa (prezes
W. Bieńkowski, mgr Józef Dużyk oraz prze
wodniczący Komisji Konserwatorskiej Wydzia
łu doc. dr hab. J. Lepiarczyk) brali udział w

pracach Zespołu Ochrony Zabytków i Pomni
ków powołanego przy Komisji Gospodarki Ko
munalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa DRN

Stare Miasto w Krakowie. Odbyto dwa posie
dzenia plenarne Zespołu (24 II i 13 IV), z któ
rych pierwsze poświęcone było referatowi doc.

Lepiarczyka na temat „Niektórych potrzeb i za
dań opieki nad zabytkami dzielnicy Stare Mia
sto w Krakowie” oraz dyskusji, a drugie omó
wieniu planu pracy Zespołu na r. 1970. Warto

również dodać, że doc. Lepiarczyk opracował
ponadto dla Zespołu wytyczne programowe
i wnioski dotyczące ochrony i konserwacji za
bytków.

Towarzystwo uczestniczyło również w kon
ferencji odbytej w dniach 5—6 X staraniem

Wydziału Kultury Prezydium RN, Konserwa
tora Zabytków i Oddziału Krakowskiego Sto
warzyszenia Historyków Sztuki zatytułowanej
„Stylowe wnętrza atrakcją miasta”, której pre
legentami byli dwaj członkowie WTydziału,
prof. dr K. Estreicher (zagajenie wraz z wpro
wadzeniem w problematykę konferencji) oraz

doc. J. Lepiarczyk (odczyt pt. „Przemiany sty
lowe wnętrz użytkowych Krakowa”)89.

W dniu 19 X prezes W. Bieńkowski oraz

członek honorowy Towarzystwa doc. dr Jerzy
Dobrzycki zasiadali w jury ogólnopolskiego
konkursu fotograficznego „Kazimierz — wczo
raj, dziś i jutro”, zorganizowanego przez Re
dakcję Echa Krakowa, Krakowskie Towarzy
stwo Fotograficzne, Prezydium DRN Stare

Miasto i Wydział Kultury Prezydium RN m.

Krakowa. 79 autorów z całej Polski nadesłało

662 prace, z których kilkunastoosobowy sąd
konkursowy, obradujący pod przewodnictwem
red. naczelnego Echa Krakowa Teresy Stani
sławskiej, zakwalifikował 207 fotogramów,
a z nich wyróżnił złotym medalem Krakow
skiego Towarzystwa Fotograficznego „Synago
gę Remuh” Adama Bujaka z Krakowa. Ponad
to przyznano medale srebrne i brązowe oraz

dyplomy. Dn. 21 X nastąpiło uroczyste otwar
cie wystawy konkursowej. Impreza ta została

zorganizowana z okazji jubileuszu 75-lecia
działalności wielce zasłużonego na tym polu
Krakowskiego Towarzystwa Fotograficznego
(1895—1970) ».
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Trzech członków Wydziału (prezes W. Bień
kowski, wiceprezes J. Mitkowski i doc. J. Le-

piarczyk) oraz członek honorowy Towarzystwa,
doc. J. Dobrzyoki, zasiadali w Radzie Muzeal-

kursu fotograficznego Kazimierz — wczoraj, dziś i ju
tro, Echo Krakowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 266 z 12 XI,
s. 1; Dyplom honorowy „Exakta Klub” Drezno dla or
ganizatorów wystawy „Kazimierz, zapomniana dziel
nica Krakowa”, tamże, wyd. A, R. 26: 1971, nr 145

z 23 VI, s. 3; (KAS), Światowe zainteresowanie wy
stawą fotograficzną „Kazimierz — wczoraj, dziś i ju
tro”, tamże, wyd. A, R. 27: 1972, nr 38 z 15 II, s. 1—2.

10 Zob. 25 lat powojennej działalności Muzeum Hi
storycznego m. Krakowa, Dziennik Polski, wyd. A, R.

26: 1970, nr 302 z 20—21 XII, s. 8; (an), W służbie hi
storii miasta i dziejów jego kultury, tamże, wyd. A,
R. 27: 1971, nr 19 z 23 I, s. 6; (do), Muzeum najściślej
związane z naszym miastem. 25-lecie działalności w

Polsce Ludowej, Gazeta Krakowska, wyd. A, R. 23:

1971, nr 19 z 23, 24 I, s. 8; Z dziejów krakowskiego
rzemiosła — wystawa w Muzeum Historycznym,
Dziennik Polski, wyd. A, R. 27: 1971, nr 20 z 24—25 I,
s. 1.

11 XXVIII konkurs szopek krakowskich, Dzien
nik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 274 z 18 XI, s. 6;
toż: Echo Krakowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 271 z 18

XI, s. 3; Konkurs szopek krakowskich, Dziennik Pol
ski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 286 z 2 XII, s. 4; (an),
Z tradycją krakowskich przedmieść, tamże, nr 289 z 5

XII, s. 6; [O. Jędrzejczyk] (Olg. Jędrz.), Konkurs

szopek przeglądem fantazji i pomysłów, Gazeta Kra
kowska, wyd. A, R. 21: 1970, nr 289 z 5, 6 XII, s. 8;
(le), Tradycyjnym zwyczajem..., Echo Krakowa, wyd.
A,R.25:1970,nr286z5,6XII,s.1;Wkraju,Poli
tyka,R.14:1970,nr51/52z19—26XII,s. 2;L.San-
decka, Saga rodu szopkarzy, Kobieta i Życie [R. 25]:
1970, nr 51/52 z 20—27 XII, s. 1—2; Z. Turek, Szop
ka krakowska, Przekrój [R. 26]: 1970, nr 1341—42 z 24

XII, s. 9; (and), XXVIII Konkurs krakowskich szopek,
Spółdzielczość Pracy, [R. 17]: 1971, nr 2 z 11 I, s. 2.
Zob. też St. Zawadzki, Konkursowa szopka, Echo

Krakowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 265 z 11 XI, s. 5;
toż: Express Wieczorny, wyd. DCBA, R. 25: 1970, nr

275z22,23XI,s.4.
12 Por. S. Czerpak, Szopki krakowskie — Pre-

sepi di Cracovia, VII Congresso Internazionale Amici

del Presepio, Napoli, Ottobre 1970, [Kraków 1970],
a także (an), Krakowskie szopki pojadą na światowe

wystawy, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 206

z 30—31 VIII, s. 8; tenże, Krakowskie szopki pojadą
do Włoch, tamże, nr 227 z 24 IX, s. 3; Szopki krakow
skie w Neapolu, Echo Krakowa, wyd. A. R. 25: 1970,
nr 234 z 6 X, s. 5; Kariera szopki krakowskiej, Express
Wieczorny, wyd. DCBA, R. 25: 1970, nr 288 z 8 XII, s. 4;
Światowa kariera szopki krakowskiej, Życie Literackie,
R. 20: 1970, nr 50 z 13 XII, s. 15; (elg), Wszędzie, gdzie
się pojawiły, wzbudzały podziw, Echo Krakowa, wyd.
A,R.26:1970,nr15z19I,s.5.

13 Zob. P. Grzegorczyk, Diariusz kultury
polskiej 1946, Kraków 1947, s. 10.

nej Muzeum Historycznego m. Krakowa, które
w roku sprawozdawczym obchodziło właśnie
25-lecie swej działalności jako usamodzielnio
na i odrębna instytucja miejska 10.

Jak co roku, Towarzystwo brało udział w

tradycyjnym, kolejnym XXVIII Konkursie

szopek krakowskich, który odbył się staraniem

Muzeum Historycznego m. Krakowa w dniu

4 XII 1970 r.łl Konkurs ten przyniósł wpraw
dzie niezbyt wysoką liczbę 50 szopek (w 1969 r.

było zgłoszonych 77 szopek), odznaczających
się jednak wyrównanym i na ogół bardzo wy
sokim poziomem. Nadal występowały próby
stosowania innowacji i poszukiwań nowator
skich w zakresie tworzywa szopek. Przykła
dem tego była szopka rzeźbiona w wosku przez

mgr Krystynę Habura-Dymkową, czy też szop
ka wykonana w całości z andrutu przez Jerze
go Sudera. Obie te szopki autorów krakows
kich, oznaczone w konkursie numerami 46 oraz

11, otrzymały wyróżnienia I stopnia. Kwota

1500 zł, stanowiąca wkład Towarzystwa do

ogólnego funduszu nagród (40 200 zł gotówką
oraz 500 zł w formie nagród książkowych), zo
stała decyzją jury konkursowego (w skład któ
rego wchodzili z ramienia Towarzystwa: prezes
W. Bieńkowski, członek honorowy doc. J. Do-

brzycki oraz członek Wydziału art. grafik
B. Schónborn, reprezentujący także Związek
Polskich Artystów Plastyków) przyznana Ta
deuszowi Gillertowi z Krzeszowic, autorowi

szopki nr 7, jako jedna z czterech trzecich na
gród. Otwarcie dorocznej wystawy pokonkur
sowej nastąpiło 6 XII 1970 r. Ruch szopkarski
pozyskał ostatnio trwalsze formy organizacyj
ne w postaci powołanego do życia Towarzy
stwa Przyjaciół Szopki Krakowskiej, działają
cego przy Muzeum Historycznym m. Krako
wa. Wzorem lat ubiegłych, szopki krakowskie

święciły swe triumfy także za granicą — w

październiku 1970 r. na VII Międzynarodowym
Kongresie Miłośników Szopek (Congresso In-

temazionale Amici del Presepio) w Neapolu 12.

Ponadto Towarzystwo nasze, nawiązujące do

swej dawnej, a nie kontynuowanej od 1946 r.

inicjatywy 13, starało się przy pomocy Muzeum

Historycznego m. Krakowa wskrzesić przedsta
wienie tradycyjnej szopki krakowskiej. Przy
gotowania odpowiedniego scenariusza i tekstów

szopki podjął się członek Wydziału mgr inż.
S. Broniewski, a spektakl zrealizowało Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Imprez Estradowych
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w Krakowie 14. Niestety, wykonawcy potrakto
wali dość dowolnie dostarczony im materiał,
stąd też przedstawienia (zapoczątkowane 29 XII)
odbiegały dość znacznie od tradycyjnych wzo
rów, choć i tak cieszyły się dużą frekwencją
i zainteresowaniem publiczności uczęszczającej
chętnie na spektakle „Estrady”, odbywające
się w pięknej sali wystawowej szopek krakow
skich w Muzeum Historycznym m. Krakowa

przy ul. Franciszkańskiej 4. Wspominając tu

wskrzeszenie jednego z dawnych przejawów
działalności Towarzystwa, warto poinformować
też o jeszcze innej inicjatywie Towarzystwa
nawiązującej do pięknych tradycji w tym za
kresie, datujących się prawie od początków
jego działalności. Mamy tu na myśli starania,
podjęte jeszcze w okresie letnim 1970 ,r., ce
lem zorganizowania w Muzeum Historycznym
m. Krakowa wystawy malarstwa Stanisława

Tondosa, poświęconego tematyce krakowskiej.
Myśl tę przedyskutowano wspólnie z Dyrekcją
Muzeum oraz wystąpiono z odpowiednim ape
lem w prasie, który spotkał się z żywym odze
wem i licznymi zgłoszeniami z terenu całej
Polski15. Otwarcie wystawy przewidziane jest
na wiosnę 1971 r.

14 (zb), Szopka krakowska, Dziennik Polski, wyd.
A, R. 26: 1970, nr 294 z 11 XII, s. 4; (an), Święto szopki,
tamże, nr 307 z 29 XII, s. 6; (Z), Ożyła legenda i tra
dycja, Echo Krakowa, wyd. A, R. 25: 1970, nr 305

z30XII,s.5.
15 Por. Kraków Stanisława Tondosa, Tygodnik

Powszechny, R. 24: 1970, nr 44 z 1 XI, s. 3; Dziennik

Polski,wyd.A,R.27:1971,nr39z16II,s.6.Zża
lem stwierdzić wypada, że mimo naszej prośby Re
dakcja Przekroju nie zamieściła apelu Towarzystwa
na lamach swego poczytnego pisma.

16 Zob. Program upowszechnienia kultury w mieś
cie Krakowie na okres od 1 września 1970 do 31 grud
nia 1971. Prezydium Rady Narodowej miasta Krako
wa Wydział Kultury, Kraków 1970; Bez nakładów

inwestycyjnych można urozmaicić formy pracy wy
chowawczej. Inauguracja Roku Kulturalno-Oświato
wego, Dziennik Polski, wyd. A, R. 26: 1970, nr 220

z16IX,s.4.

W oparciu o nasze Towarzystwo (choć for
malnie jeszcze nadal jako organizacja odrębna)
działał również Komitet Opieki nad Kopcem
Kościuszki (przewodniczący prof. dr K. Estrei
cher, sekretarz p. Zofia Czarnik), sprawujący
troskliwą pieczę nad tym cennym monumen
tem historii i zabytkiem Krakowa.

Podobnie jak w latach ubiegłych, także i w

omawianym okresie uporządkowano teren

i stoki Kopca, a w zabudowaniach kaplicy św.

Bronisławy czynna była stała wystawa po
święcona Kościuszce i dziejom Kopca. Należy
tu nadmienić, że zbiory pamiątek kościuszkow
skich stale się powiększają. O wspólnym posie
dzeniu Towarzystwa i Komitetu z okazji 150-
-lecia istnienia i działalności była już mowa

powyżej. Zorganizowana z tej okazji wystawa
pamiątek w Pałacu Sztuki czynna była przez
miesiąc, ciesząc się zrozumiałym zainteresowa
niem publiczności.

W okresie sprawozdawczym nasze Towa
rzystwo przejawiało znacznie ożywione i pełne
inicjatywy kontakty z władzami miejskimi,
Polską Akademią Nauk, a także pokrewnymi
instytucjami i towarzystwami społeczno-kul
turalnymi, co stanowi niewątpliwy dowód

uznania Towarzystwa i jego znaczenia w śro
dowisku krakowskim.

Wymienić tu należy współudział Towarzy
stwa w akcji Wydziału Kultury Prezydium
Rady Narodowej pod hasłem „Miłośnikom Kra
kowa”. Pierwsze zebranie, poświęcone koordy
nacji prac oraz omówieniu ogólnomiejskiego
programu, odbyło się w dniu 16 II 1970 r.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Związków
Zawodowych oraz Zrzeszenia Studentów Pol
skich, a także wielu krakowskich stowarzyszeń
społeczno-kulturalnych. Towarzystwo repre
zentował prezes W. Bieńkowski. Powołano do

życia Radę Programową akcji „Miłośnikom
Krakowa”, w skład której weszło także i nasze

Towarzystwo. Drugie zebranie tego typu, po
łączone z inauguracją Roku Kulturalno-Oświa
towego 1970/71, poświęcone dyskusji nad pro
gramem upowszechnienia kultury na terenie

Krakowa, zwołano w dniu 15 IX t.r.16. Za
równo Wydział Kultury, jak i poszczególne
stowarzyszenia uznały za celowe powołanie
wspólnej organizacji jednoczącej i koordynu
jącej działalność upowszechnienia kultury w

Krakowie. Ma się nią stać Krakowska Rada

Stowarzyszeń Kulturalnych, która będzie ukon
stytuowana w roku przyszłym.

Wspomnieć trzeba o aktywnym udziale

przedstawiciela Towarzystwa w pracach Komi
tetu Organizacyjnego Obchodów 500 rocznicy
urodzin Mikołaja Kopernika, powołanego przez
Krakowski Komitet Frontu Jedności Narodu.

Uchwałą Prezydium Komitetu FJN z dnia

19 IX 1970 r. został powołany w skład wspom-



153

nianego Komitetu Organizacyjnego W. Bień
kowski, jako prezes naszego Towarzystwa, któ
ry następnie od 31 X t. r. brał udział w czyn
nościach ścisłego Zespołu Koordynacyjnego,
mającego na celu przygotowanie programu ob
chodów 500-lecia urodzin M. Kopernika na te
renie Krakowa i województwa krakowskiego
w latach 1971—1973.

Wreszcie nieco informacji o kontaktach To
warzystwa z instytucjami pozakrakowskimi.
Tu w pierwszym rzędzie wypada odnotować
udział prezesa Towarzystwa w spotkaniu
z przedstawicielami specjalistycznych towa
rzystw naukowych pozostających pod opieką
Wydziału I Nauk Społecznych PAN, które od
było się w Warszawie 4 VI 1970 r. Spotkanie,
pod przewodnictwem Zastępcy Sekretarza Wy
działu prof. dr. Tadeusza Cieślaka, poświęcone
było referatowi wprowadzającemu prof. Cie
ślaka o doświadczeniach Wydziału z współpra
cy z towarzystwami naukowymi oraz dyskusji,
w której przedstawiciele poszczególnych towa
rzystw zgłaszali swe postulaty. W imieniu na
szego Towarzystwa prezes W. Bieńkowski zgło
sił na piśmie potrzeby finansowe i konieczność

dodatkowego przydziału ilości arkuszy wydaw
niczych celem systematycznego publikowania
Biblioteki Krakowskiej oraz przedstawił trud
ną sytuację lokalową Towarzystwa. Prof. Cie
ślak obiecał pomoc Wydziału I w tych spra
wach.

Ponadto w dniu 15 XII 1970 r. prezes To
warzystwa uczestniczył jako gość w II Spra
wozdawczo-Wyborczym Walnym Zgromadzeniu
Delegatów Towarzystwa Przyjaciół Warsza
wy, które obradowało w Sali Lustrzanej Pała
cu Staszica 17. Zabierając głos w dyskusji mów
ca zwrócił uwagę na fakt, że założenie naszego

Towarzystwa przez obywateli miasta, ludzi

nauki, pisarzy i artystów było wyrazem ruchu

społeczno-kulturalnego końca XIX wieku, w

epoce zaborów, który w trosce o los zabytków
i tradycji, a zarazem o rozwój wiedzy o Kra

17 (at), Towarzystwo z Warszawą w herbie — Przed
niedzielnym spotkaniem, Życie Warszawy, Wyd. (W),
R. 27: 1970, nr 272 z 14 XI, s. 8; Walne Zgromadzenie
Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Express Wieczor
ny, wyd. DCBA, R. 25: 1970, nr 270 z 17 XI, s. 5; (KK),
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, Stolica, R. 25:

1970,nr48z29XI,s.3.

kowie szukał takich form społecznej działalnoś
ci, które gwarantowały ich ochronę oraz pra
widłowy rozwój badań naukowych. Daleko
siężnej, głęboko przewidującej myśli naszych
światłych poprzedników zawdzięczać należy,
że zarówno program, jak i założenia statuto
we Towarzystwa nie zdezaktualizowały się po
dzień dzisiejszy. Uczestnicząc aktywnie w życiu
współczesnym naszego miasta, pragniemy sze
roko upowszechniać wartości przekazane nam

przez pokolenia przeszłe i tradycje z myślą
o naszych następcach i przyszłości. Towarzy
stwo nasze w swej codziennej pracy nie działa

w izolacji. Wysoce cenimy sobie i staramy się
stale poszerzać kontakty z pokrewnymi towa
rzystwami i organizacjami, zarówno na tere
nie kraju, jak i działającymi wśród Polonii za

granicą. Wśród organizacji krajowych z du
żym uznaniem i podziwem obserwujemy pełne
organizacyjnej prężności i świetnego rozwoju
Towarzystwo Przyjaciół Warszawy, które w

ciągu swej siedmioletniej działalności zdołało
tak pięknie powiększyć liczbę członków, jak
i rozwinąć w setki idące imprezy kulturalne.

Nawiązując do toczonej żywo i ciekawej dy
skusji W. Bieńkowski podkreślił, że znalazł w

jej tematyce wiele spraw wspólnych, choć nie
kiedy różnych, biorąc pod uwagę zrozumiałą
skalę spraw dawnej i obecnej stolicy Polski.

Równocześnie zadeklarował, w imieniu „naj
bardziej krakowskiego” z towarzystw Krako
wa temu „najbardziej warszawskiemu” z to
warzystw stolicy, chęć dalszej współpracy
i kontaktów, które zapoczątkowało spotkanie
Prezydiów obu Towarzystw w dniu 11 VI

1968 r. Wystąpienie prezesa Towarzystwa zo
stało przyjęte serdeczną owacją zebranych.

Trzeba tu dodać ilustrację nowej płasz
czyzny kontaktów naszego Towarzystwa z TPW,
wzajemne kontakty opiekunów szkolnych kół

Miłośników Krakowa i Warszawy. Po wymia
nie korespondencji, w dniu 6 XII 1970 r. dr

W. Grzybek złożył w Warszawie wizytę opie
kunowi szkolnych kół TPW prof. mgr. Fran
ciszkowi Klimie. Celem spotkania było omó
wienie form współpracy, które przewiduje w

roku przyszłym m. in. wycieczkę grupy kra
kowskiej do Warszawy, połączonej ze zwiedza
niem miasta i okolicy. Być może uda się też

zorganizować występ Krakowskiego Teatru

Międzyszkolnego na jednej ze scen stołecznych.
Zobrazowane tu zwięźle główne kierunki



154

działalności Towarzystwa Miłośników Historii

i Zabytków Krakowa w 1970 roku ukazują po
dejmowane prace i wysiłki Wydziału, aby w

sposób możliwie różnorodny i skuteczny ucze
stniczyć w społeczno-kulturalnym ruchu na

szego środowiska, a także w miarę posiadanych
środków, pomimo szczupłych funduszów i do
tkliwego braku lokalu, wnosić także swój twór
czy wkład do rozwoju życia kulturalnego Kra
kowa.

WYKAZ ODCZYTÓW
1970

7 1 — mgr Stanisław Czerpak, Szopka krakowska
w Niemieckiej Republice Federalnej

14 I — mgr inż. Stanisław Broniewski, Karnawał
w dawnym Krakowie

18 I — mgr Michał Rożek, Zabytki skarbca kate
dralnego na Wawelu

21 I — mgr Tadeusz Wroński, Wyzwolenie Kra
kowa w 1945 roku

4 II — dr hab. inż. Józef Jamroz, Jak powstał
średniowieczny układ miasta Krakowa

11 II — mgr Michał Rożek, Zabytki skarbca i koś
cioła OO. Franciszkanów

18 II — doc. dr Janusz Bogdanowski, Zieleń i for
tyfikacje w krajobrazie Krakowa XIX—XX
wieku

25 II — mgr Michał Rożek, Zabytki klasztoru OO.

Cystersów w Mogile
1 III — mgr Michał Rożek, Z dziejów polskiego ce

remoniału koronacyjnego na Wawelu
11 III — dr Tadeusz Nowak, Obrona Krakowa przed

Szwedami w 1655 roku
18 III — dr Wiesław Bieńkowski, Nasze dwudzie-

stopięciolecie — Fakty i refleksje z dziejów
Towarzystwa w latach 1945—1969 (Walne
Zgromadzenie)

8 IV — mgr Stanisław Czerpak, Kraków w oczach
Lenina

18 XI — doc. dr Józef Mitkowski, Jak powstaje film
o Bolesławie Śmiałym

25 XI — Uroczyste zebranie naukowe z okazji 150-
lecia rozpoczęcia sypania Kopca Kościuszki
oraz działalności Komitetu Opieki nad Kop
cem: dr Wiesław Bieńkowski, Zagajenie;
prof. dr Karol Estreicher, Sprawozdanie
i historia Komitetu Opieki nad Kopcem
Kościuszki; doc. dr Wojciech M. Bartel,
Kościuszko i tradycje kościuszkowskie w

Krakowie
2 XII — doc. dr hab. Jan Małecki, Kiedy Kraków

przestał być stolicą Polski?
9 XII — dr Kazimierz Dziwik, Fundacja dla litera

tów Edmunda Liwskiego w Krakowie
16 XII — mgr Czesław Lechicki, Kraków przed stu

laty



INDEKS NAZWISK

Agnieszka N. 91
Alberti Leone Battista 10
Albrecht Hohenzollern, książę

pruski 138

Aleksander Jagiellończyk 28, 32
Anna Jagiellonka 7, 15, 23, 29
Annibal z Kapui 35
Antoniewicz Cecylia 146
Antoniewicz Maria 146
Artwiński Andrzej 113, 114

Askenazy Szymon 97

August II Mocny 16, 32, 97, 98,
101—103, 105

August III 31, 32, 97—112

Babraj Jan 63

Bach Johann Sebastian 108, 112

Balcer, malarz 89
Baliński Michał 23, 35
Balsanek A. 52
Balzer Oswald 55
Banach Jerzy 48
Baran Antoni 75
Baraniecki Adrian 147
Barański Paweł 41, 45, 61
Barbara Radziwiłłówna 32, 138

Barszcz, rajca 109
Bartczakowa Aldona 61
Bartel Wojciech 108, 145, 147, 154

Bartosz, stolarz 72, 91
Bartoszewicz Julian 24, 29, 31, 34,

35, 102

Barycz Henryk 145

Bąkowski Klemens 25, 115
Becker Felix 82, 101, 105
Bednarski Henryk 98, 103

Benedykt, budowniczy 47, 56

Benedykt XIV, papież 123

Benisz, dzierżawca 17
Bensdorff J. 44

Berbelicki Władysław 145, 146
Bernasikowa Maria 99
Beuren Jan von 52
Biehn Heinz 105
Bieniarzówna Janina 145

Bieńkowski, ksiądz 123, 124
Bieńkowski Wiesław 132, 140,

145—147, 149—154
Biernacki Cezary 30

Bitner Bernard 123, 124, 127
Błachut Augustyn 63, 64

Błoński, kleryk 126
Bobrowska Irena 75
Bochnak Adam 37, 57, 58, 61

Bogatyńska Julia z Leśniowskich
137

Bogatyński Adam 137

Bogatyński Józef 137

Bogatyński Władysław 44, 137—
140

Bogdanowski Janusz 18—20, 154

Bogdański, brat zakonny 72, 96

Bogusławski Wojciech 115—116
Bohdziewicz Piotr 101
Boinet Amedee 53
Bolesław I Chrobry (Wielki) 107
Bolesław II Śmiały 104, 154

Bolesław V Wstydliwy 7 ,

Bolkowski (?) 92
Bona Sforza 7, 14, 32
Bonerowie 36, 55
Boner Seweryn 14

Boniecki Adam 39
Borek Stanisław 51, 58
Borkowski Leon 131

Bozetho Lorenzo 11, 15, 16
Bramante 10
Branicki Jan Klemens 104

Braun, sztycharz 48
Brodowski Józef 43, 50, 57
Broniowski Stanisław 145, 149,

151, 154
Bruckner Aleksander 13, 111

Brykiet Dominik 85
Buczkowski Kazimierz 16

Bujak Adam 150

Bujak Franciszek 25, 28, 34, 35

Burgemeister Ludwig 51

Bystrzonowski Antoni 127

Cali Franęois 53
Caracci Agostino 82, 83

Cecylia Metella 52

Cecylia Renata, królowa 31

Ceptowski Karol 103
Cercha Maksymilian 44, 45
Chełchowski Tomasz Andrzej 39,

40, 131

Chłapowski P., rysownik 40, 52,
53, 55

Chmarzyński Gwido 80

Chmiel Adam 48, 58, 59
Chodkiewicz Jan Karol 85, 87

Chybiński Adolf 114—116, 118,
119

Cienkiewicz Andrzej 122, 123
Cieślak Tadeusz 153
Ciołek Gerard 6, 8, 9,13,14,17—19

Collaert Adriaen 79—81
Cramer Gerhard 129
Crescenzi Piotr 11

Csombor Marton 27
Czarnik Zofia 152
Czarnkowski Andrzej 55

Czartoryscy 110
Czermak Wiktor 137, 138

Czerpak Stanisław 145, 151, 154

Danican Andre-Philidor 114

Dąbrowski Jan 8

Decjusz Just Ludwik 11, 14, 17,
48

Dehio Georg 53

Dembiński, ksiądz 103
Demel Juliusz 41

Dębińscy 99

Dębowski Antoni 100, 108
Diabelli Antonio 129
Dioscurides Pedanios 5

Długosz Jan 8, 47

Dłuscy 38, 45
Dobrowolski Henryk 145
Dobrowolski Tadeusz 6, 15, 41, 48,

56, 70, 75, 76
Dobrzeniecki Tadeusz 76, 80

Dobrzycki Jerzy 14, 143, 144, 150,
151

Dolabella Tomasz 63, 72, 82—85

Dominik, złotnik 84, 89
Dorant Antoni 128

Drachny Jan 44

Dreszler, kompozytor 129
Drozdowski Marian 26

Dubiecki, ksiądz 126
Duda Franciszek 138
Dutkiewicz Józef 56

Dużyk Józef 150
Dworzaczek Włodzimierz 38, 39,

87, 102

Dyck Anton van 136

Dylecki Mikołaj Paweł 116
Dzielowski Franciszek 134
Dziewulski Stefan 21, 25
Dziwik Kazimierz 154

Eleonora, królowa 31, 32
Eliasz-Radzikowski Walery 11,

16, 17, 103, 105, 107, 110
Elsner Józef 113
Elżbieta Austriaczka, królowa 32

Emanuel, infant portugalski 97

Eperiesz, dworzanin 102
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Erbstein Albert 105, 106, 111

Erbstein Julius 105, 106, 111

Estreicher Karol (jun.) 37, 52, 54,
61, 80, 133, 145—147, 150, 152,
154

Estreicher Karol (sen.) 11, 27, 39,
116, 132

Estreicher Stanisław 41

Estreicherówna Maria 41

Fehr Gótz 56
Feldman Józef 97

Figlewicz Kazimierz 122

Fischinger Andrzej 50, 55

Fodyga Kacper 50
Franćić Mirosław 22, 139
Frank Hans 112

Frąckiewicz Antoni 101
Fredro Aleksander 132

Friedberg Marian 146

Friedel-Bogucka Maria 112

Fryderyk August, zob. August III

Fryderyk August, król saski 111,
112

Fuchs Franciszek 138

Gajda Zdzisław 100
Garlicki Jan 22, 147
Garztecki Stanisław 147

Gawroński Franciszek Salezy 148

Gąsiorowski Bogumił 44

Gąsiorowski Wilhelm 81, 88
Gebethner Stanisław 112

Gelazy I, papież 81

Gegenpauer Antoni 75, 76, 86, 95
Gembarzewski Bronisław 112
Gerhard Jakub 16
Gerhard Piotr 16
Gierowski Józef 36

Gieysztor Aleksander 22, 105

Gieysztorowa Irena 25
Gillert Tadeusz 151
Gintel Jan 35
Girtler Kazimierz 148
Giulio Romano 10
Giżanka Barbara 36
Głowacki Jan Nepomucen 44

Godfryd, kompozytor 129

Gołąbek Jakub 113, 114, 121, 123,
124

Gołębiowski Łukasz 23, 35
Gołos Jerzy 66
Gomulicki Juliusz Wiktor 24, 29,

30, 34, 36
Gomulicki Wiktor 24

Gorączkiewicz Wincenty 125,
128—130

Gorcyn Jan Aleksander 116

Gorczycki Grzegorz Gerwazy 113,
118

Gorczyński Akwilin Michał 64
Gorzeński Tymoteusz 123, 124
Gostomski Anzelm 13

Goyski Marian 138
Górnicki Łukasz 18

Górski Franciszek 146
Grabiszewski Franciszek 75
Grabowski Adam Stanisław 109
Grabowski Ambroży 7, 15, 16, 19,

39, 41, 63, 98—101, 103, 115,
133—136, 146, 148

Grabski Władysław 47, 145, 146
Graul Richard 53
Griesebach August 52—54
Grodzicki Józef 123

Grońska Maria 136
Grundmann Giinther 51

Grzegorczyk Piotr 151

Grzegorz V, papież 100

Grzybek Witold 145, 153
Gucci Santi 15, 55

Guerąuin Bohdan 47
Gumiński Samuel 55
Gumowski Marian 32

Gursone, ogrodnik 11

Gustaw Romuald 55
Gutowska Ewa 50
Gutowski Maciej 50
Gutowski Wojciech 59

Habsburgowie 97

Habura-Dymkowa Krystyna 151
Hadziewicz Rafał 50
Hahr August 56
Hałatkiewicz Franciszek 40, 60
Hanff Konstanty 75

Hartwig E. 53

Haydn Joseph 129

Helbinowski, ksiądz 130

Henryk II, cesarz 100

Henryk Walezy 7, 29, 32
Herbst Stanisław 22

Herzig Franciszek 38

Hieronim, ksiądz 91
Hilschen Gottlob Christian 98
Hochstim Feiwel 61

Hogenbergh, sztycharz 48
Homecka Zofia 37
Homolicki Roman 145

Hozjusz Stanisław 97, 99, 104,
106, 108

Humbert Szczepan 44
Husarski Wacław 48, 52, 54

Iwaszkiewicz Jarosław 108

Jabłoński Zbigniew 39, 115

Jadwiga, królowa 139

Jagiellonowie 14, 28
Jaksa z Miechowa 7

Jakubowski Zbigniew 75
Jamroz Józef 55, 146, 154

Jan, malarz 70, 85, 90

Jan, snycerz 89

Janarowski, kapelista 129
Janicki Klemens 14, 17, 18

Jan I Olbracht 28, 32, 100
Jan II Kazimierz 16, 25, 27, 30,

32, 33, 107
Jan III Sobieski 16, 27, 30—32,

100—103, 137, 138

Jankowski, ksiądz 130

Janowski, złotnik 96
Janowski Jacek 127
Jarmundowicz Kazimierz 108

Jarosławiecka-Gąsiorowska Maria

63, 67, 68
Jasieński Henryk 46, 58
Jezieniecki Michał 17
Jezierski Franciszek Salezy 27,

28, 34, 35

Jędrzejczyk Olgierd 147, 151

Joannes, ogrodnik królewski 11

Jordan Henryk 148
Jordanowie 13
Jouvin de Rochefort Albert 27

Józefkiewicz Jan 122
Józefkiewicz Józef 123

Kaczkowski Dominik 115

Kaczmarczyk Kazimierz 138
Kamieniecki Witold 138
Kantak Kamil 75
Kantorowicz Ernst 107

Kapiński Jan 122

Karaś, stolarz 89
Karbowiak Antoni 100

Karli, rajca 109
Karol XII, król szwedzki 31, 102
Karwińska Halina 148

Katarzyna Austriaczka, królowa
32

Katarzyna Opalińska, królowa 32
Kaufman Ludwik 102

Kazimierczyk Stanisław 63, 64,
69, 70, 74, 76, 77, 80, 85

Kazimierz III Wielki 7, 9, 15
Kazimierz IV Jagiellończyk 9, 28
Kersten Adam 21, 26

Kębłowski Janusz 56
Kilarowicz Stanisław 99
Kilarowiczowa Rozalia 99
Klein Franciszek 41, 46, 58
Klemens II, papież 100
Klemens V, papież 123
Klemens VIII, papież 19

Klepacka Jadwiga 45
Klima Franciszek 153
Klociński M. 91
Kluszewski Jacek 115
Kłoczowski Jerzy 5—9

Kłoczyński Marcin 64
Kłodziński Abdon 138
Kłodziński Adam 30

Kłos Juliusz 80
Kobielski Franciszek 103
Kochanowski Jan 138

Kognicki, stolarz 96
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Kohl Johann Georg 134
Kolak Wacław 146
Kolowca Stanisław 146

Kołłątaj Hugo 138
Kornecki Sebastian 103
Komoniecki Andrzej 133

Komornicki Stefan 55, 56, 59
Konarski Kazimierz 25, 26, 33

Koniecpolscy 39, 50, 59

Koniecpolska Joanna Barbara
z Zamoyskich 39

Koniecpolski Aleksander 39

Konopczyński Władysław 28, 33

Kopera Feliks 32, 63, 76, 105, 110

Kopernik Mikołaj 152, 153

Kopydłowski Bogusław 106, 111
Kossowski Jerzy 22, 146

Kostczanka Anna, zob. Ostrogska
Anna z Kostków

Kostka Jiri 52
Kościałkowski Stanisław 138
Kościuszko Tadeusz 116, 138, 148,

149, 154
Kowalski Wojciech 41, 61
Kohler Johann Heinrich 105, 111

Kras Janina 147
Kratzer Franciszek Ksawery

113—116, 121, 123—127, 129
Kratzer Katarzyna 129, 130
Kratzer Kazimierz 114—116, 127,

129
Kratzer Małgorzata 115
Kratzer Paweł 129
Kratzer Walenty 115
Kratzerowie 115, 116, 121

Kremer Karol 40, 60, 61

Krieger Ignacy 74
Król Aleksander 50

Krupiński Andrzej 146

Krzysztof, stolarz 68

Krzysztofowicz Stefania 63

Krzyżanowski Stanisław 14, 27,
137

Księżarski Feliks 61

Kubacki, kapelista 130

Kubalski Edward 115
Kubiak A. 50
Kuczewski Maciej 147

Kuczyński Stefan Maria 32, 112

Kula, stolarz 72, 84, 93

Kulawy, stolarz 72, 93

Kulczycki F. 27

Kuliński, kapelista 128, 129
Kunicki Michał 104, 106
Kurkiewicz Władysław 22
Kutrzeba Stanisław 37, 104, 108

Kiinstle Karl 81
Kwiatkowski Stanisław 126, 127

Lanci Franciszek Maria 61

Lanckorońscy 55

Lang Feliks 114, 115

Lang Michał 113
Latalski Marcin 123
Lechicki Czesław 146, 154

Lekszyccy 134

Lekszycki, malarz 96

Lekszycki Franciszek 133—136

Lekszycki Jan 85

Lekszycki Marcin 85

Lekszycki Walenty 85
Leon I, papież 81, 83

Leopold I, cesarz 27

Lepiarczyk Józef 14, 15, 37, 61,
145, 146, 150, 151

Lepszy Leonard 85

Leszczyńska Anna, zob. Szembe-
kowa Anna z Leszczyńskich

Leśniowska Julia, zob. Bogatyń-
ska Julia z Leśniowskich

Libera Anna 146
Liberiusz Jacek 66, 70

Ligęza Elżbieta 147
Lindemann Christian Philipp 111

Lipiński Tymoteusz 23, 35, 102

Lipska Helena 145

Lipski Andrzej 122

Lipski Jan Aleksander 97, 99, 103,
104, 107, 108

Lisiński Antoni 125
Lisiński Karol 124
Liwski Edmund 154

Lochmann, ksiądz 125
Lorentowicz Z. 61
Lorentz Stanisław 105, 112

Lotar I, cesarz 100
Louis Józef 109
Lubomirski Antoni 104
Lubomirski Jerzy 105
Lubomirski Teodor 105
Ludwik XV, król francuski 97
Ludwik Pobożny, cesarz 107

Ludwikowski Leszek 22, 142, 144
Ludwik Węgierski 28, 31
Lutostańska Alicja 58

Łepkowski Józef 20

Lepkowski Tadeusz 21

Łętowski Ludwik 99, 103, 104,
148

Łoniewski Krzysztof 64

Łopacki Antoni 100

Łopacki Jacek Augustyn 99, 100,
122

Łopacki Stanisław 109

Łopuszański Bolesław 137
Łoś Jan 137
Łoza Stanisław 101, 102
Łubieńska Maria 137
Łukasiewicz Juliusz 25

Łukasz, malarz 74, 77, 80, 85, 88,
89

Łuszczkiewicz Władysław 48, 61,
63, 76, 83

Macharska Maria 80

Maciej, stolarz 68, 70, 85, 90, 91

Maciej z Miechowa (Miechowita)
9

Maciejowski Samuel 18

Madejski Eugeniusz 61

Madeyski Jerzy 150

Majewska Magdalena 130

Majewski Alfred 47, 58

Majewski Mikołaj 126, 127
Makarewicz Julian 75

Maksymilian, arcyksiążę 16
Małecki Jan 21, 36, 145, 146, 154
Mańkowski Tadeusz 112

Marcin, malarz 70, 72, 91

Marcin, murarz 96

Marcin, stolarz 94
Marconi Henryk 102

Marek, budowniczy 55
Marescotti Galeazzo 27, 35
Maria Józefa, królowa 31, 32,

98—100, 105, 106, 108, 111, 112

Maria Kazimiera, królowa 32,
100, 102, 103

Matrusińska Wiktoria 130

Matyczyński Jakub 101

Maurycy, ksiądz 92

Mączyński Franciszek 41

Mączyński Józef 107
Meciszewski Hilary 39, 131

Megerle von Miihlfeld Jerzy Wil
helm 131, 132

Mehoffer Zofia 145
Michalski Jerzy 27
Michał Korybut Wiśniowiecki 32,

101

Michałowicz Jan 55
Michałowska Celina 39

Michałowski, rajca 109
Michałowski Piotr 39
Michnik Helena 21

Mikołaj I, car 102
Miks Nina 58
Milewski Walenty 39

Miłobędzki Adam 37, 43, 45, 47,
48, 50, 54—56

Mirecki Franciszek 146
Mitkowski Józef 145, 146, 151, 154

Mittag Johann Gottfried 98

Monteluppiowie 14

Morawska Wanda 72
Morawski Kazimierz Marian 138
Morstin Ludwik 146

Morsztyn 109

Morsztynowie 109
Mosler Ludwika 21

Moszew Jan 146
Mozart Wolfgang Amadeus 116

Mozer, kompozytor 128
Mrowieć Karol 113
Muczkowski Józef 50

Miihlmann, historyk sztuki 112
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Miinch Henryk 45

Myszkowscy 61

Nagler Georg 82

Neuburg Jadwiga Elżbieta, zob.
Sobieska Jadwiga Elżbieta
z Neuburgów

Niemcewicz Julian Ursyn 23, 35

Niemiecz, złotnik 90
Niesiołowska-Rothertowa Zofia

76, 80
Niwiński Mieczysław 37
Nowacki Kazimierz 146
Nowak Tadeusz 154
Nowak-Romanowicz Alina 113
Nowakiewicz Kazimierz 121, 129,

130
Nowicki A. 61
Nowiński Jan 128
Nowodworski Michał 81

Ochońska Maria 136

Odrowąż Iwo 6, 7

Odrowążowie 6

Oleszczyński Franciszek Antoni

135
Oleśnicki Zbigniew 9
Olszański Kazimierz 145
Olszowski Andrzej 103, 124

Opacki Zygmunt 7

Orłowski Łukasz 74
Orzelski Świętosław 7

Ossolińscy 136
Ossoliński Franciszek Maksy

milian 105, 110

Ostrogscy 38

Ostrogska Anna z Kostków 38

Ostrogska Katarzyna, zob. Za
moyska Katarzyna z Ostrog-
skich

Ostrogska Zofia z Tarnowskich

38

Ostrogski Aleksander 38, 45

Ostrogski Janusz 38, 45

Ostrogski Konstanty 38
Ostrowski Jan 37
Otto I, cesarz 100
Otto II, cesarz 100
Otto III, cesarz 100
Oumont-Wilder L. 53

Pagaczewski Julian 55

Pankracy, budowniczy 56
Pańków Stanisława 145
Passucio d’Antonio Donato, zob.

Bramante
Paszenda Jerzy 146
Pauli Żegota 115

Pawlicki Stefan 137

Pawlikowscy 136

Pecq A. 80

Peters Stanisław 145—147
Petr Frantiśek 52

Pękalski Józef 116
Pfeiffer Józef 132
Pfeiffer Juliusz 39
Piastowie 28
Piekosiński Franciszek 27, 48
Pieradzka Krystyna 8, 145, 146

Pigler Andras 81
Piotr Wielki, car 102
Piwarski Jan Feliks 134
Piwarski Kazimierz 30
Pliniusz Starszy 5
Płaza Stanisław 33

Podgórski, ksiądz 125
Podkora (Podgóra, Podgórski)

Wojciech 67, 72, 81—83, 85, 88,
89

Pokutyński Filip 61
Poliński Aleksander 114

Polkowski Ignacy 107
Pollack Kazimierz 25

Pomarańcza, stolarz 72, 84, 93
Poniatowski Józef 116

Porębski Łukasz 67, 68, 76—82, 85
Potocki Teodor 97
Potoczek Stanisław 150
Proszowski Jan Chryzostom 135

Pruski, ksiądz 123

Pruszcz Piotr Hiacynt 63
Przeździecki Aleksander 35

Przyboś Adam 107

Przybylski Tadeusz 113, 115, 116,
121

Ptasiński, śpiewak 125
Pukał Paweł 83, 90
Pułaski Franciszek 103, 110—112
Pułaski Kazimierz 138
Pusłowski Franciszek Ksawery

146

Raczyński Edward 110
Radwański Feliks 44

Radziszewski Henryk 21, 25
Radziwiłł Albrycht Stanisław 107
Radziwiłł Hieronim Florian 104
Radziwił Jerzy 29
Rameau Jean Philippe 116
Ranotowicz Stanisław 64, 66, 69,

70, 85, 86, 90
Rastawiecki Edward 80, 134—136
Reau Louis 53

Regnard Jean Franęois 27
Reiss Józef 114, 115, 119

Rej Mikołaj 13
Remer Jerzy 80
Ridolfi Bartolomeo 11
Rokosz Mieczysław 146
Rolle Karol 14
Rostworowski Emanuel 27
Roszkowska Wanda 102
Rożen vel Rożen 38
Rożek Michał 58, 97, 145, 148, 154
Rubens Peter Paul 136

Ruczka Bernard 90

Ruszczycówna Janina 76, 80
Rutkowski Henryk 47
Rutkowski J. 80

Rychter, kapelista 126

Rydzowska Helena z Rzesińskich
41

Rykaczewski Erazm 27

Ryszkiewicz Andrzej 72
Rzesińska Helena, zob. Rydzow

ska Helena z Rzesińskich
Rzesiński Jan 41

Rzymkowski Jan 41

Samankova Eva 52
Samek Jan 63, 66, 68, 74, 133, 136

Samuel, malarz 70, 85, 90, 91
Sandecka L. 151

Sangallo Antonio da 58

Sanguszko Paweł 104, 110

Sanguszkowie 38
Santi Rafael 10

Schidermayer, kompozytor 129
Schonborn Bronisław Waldemar

141, 142, 145, 151
Schuster Małgorzata 75
Schwaiser (Schweyscher) Domi

nik 85
Serres Oliver de 13

Siemieński Lucjan 27
Sieniawska Elżbieta 101
Sieniawski Adam Mikołaj 101

Sienkiewicz Jerzy 39
Sierakowski Sebastian 125, 126
Sierakowski Wacław 11, 113—118,

123, 124
Sierakowski Wacław Hieronim

110
Sikora Ludwik 39
Sikorski Józef 114

Simphandus Loisius 11

Skarżyński, kapelista 127

Skąpska-Święcicka Irena 41, 146

Skórkowski Karol 129
Skrudlik Mieczysław 63, 78, 80,

85, 134—136

Skwarczyński Zdzisław 28
Słoński Gabriel 55—57
Słowacki Juliusz 141

Sobiescy 102
Sobieska Jedwiga Elżbieta z Neu

burgów 102
Sobieski Jakub 102
Sobieski Jan, wnuk Jana III 102,

103
Sobieski Konstanty 102
Sobieszczański Franciszek Mak

symilian 24

Sokołowski, skryba 96
Solarz Olga 29, 58

Soldani, rajca 109

Sołtyk Kajetan Ignacy 120, 122,
124
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Sołtykowicz Józef 133

Sołtysowa Zofia 146

Spezza Giovanni 19

Sroczyńska Krystyna 50
Stachowicz Michał 144

Stamitz Johann 129
Stanisław August Poniatowski 17,

30—33, 50, 103, 114

Stanisław Leszczyński 31, 32, 97,
98

Stanisław ze Szczepanowa 104,
107, 119

Stanisławska Teresa 150
Staszic Stanisław 153

Starczewski, ksiądz 129

Stathauer, muzyk 129

Stefan, król węgierski 100

Stefan, snycerz 68, 70, 72, 85, 89,
90

Stefan Batory 7, 14—16, 29, 30, 32
Stefanowski Józef 129

Stehlik, rzeźbiarz 61

Stępniewska Barbara 11—13
Stolot Franciszek 63
Stosław (ps.) 41
Straszewski Maurycy 137

Stronczyński Kazimierz 50

Stryjeński Tadeusz 41

Stiihler, architekt 61
Suder Jerzy 151
Sułkowski Apolinary 127, 129

Synowiec Stanisław 145

Syrokomla Władysław 98
Szabłowski Jerzy 37, 47, 54—56,

59, 75, 98, 107, 145
Szafer Władysław 146
Szczotka Stanisław 133
Szczurowski Jacek 113
Szczurowski Jan Nepomucen 115
Szembek Aleksander 105
Szembekowa Anna z Leszczyń

skich 105

Szlagurski Walenty 130

Szmigiel, śpiewak 125
Szostakowski Stanisław 21

Szpalernik Jakub 38
Szwankowski Eugeniusz 25, 34
Szwarc Szymon 112

Szweykowska Anna 118, 119

Szymański Beniamin 102

Szymon, stolarz 67, 72, 74, 85, 88,
90, 91

Szyszkowski Marcin 119, 125,
127—129

Sledziewski Piotr 80

Snieżyńska-Stolotowa Ewa 63
Swiechowski Zygmunt 51

Świeykowski Emanuel 98
Swiszczowski Stefan 38, 50, 56,

59

Tarło Jan 102

Tarnowscy 37, 56
Tarnowska Zofia, zob. Ostrogska

Zofia z Tarnowskich
Tarnowski Jan 37, 38, 43, 44,

46—48, 51, 53—56, 138
Tarnowski Stanisław 137
Tartini Giuseppe 116
Tatomir Adam 22

Teodorowicz-Czerepińska Jadwi
ga 47

Tęczyńscy 56
Thieme Ulrich 82, 101, 105
Tołwiński Tadeusz 9
Tomasini M. 26, 31

Tomasz, organista 72, 89
Tomkiewicz Władysław 25, 63, 70,

72, 83

Tomkowicz Stanisław 7, 11, 17—

19, 29, 37—39, 41, 45—48, 50, 51,
55, 57—60, 80, 81, 87, 99, 104

Tondos Stanisław 152

Toniolli, aktor 115
Toriani Francesco 101, 112
Tracki Wojciech 129
Trevano Giovanni 29, 57—59

Tricjusz Jan Aleksander 135
Truchim Stefan 107

Trybowski Ignacy 146

Trzciński, ksiądz 128
Trzebicki Andrzej 18
Turek Zbigniew 151

Turiani, rajca 109
Turnau Irena 146

Turski, ksiądz 103

Tylkowski Wojciech 116

Ujejski Kornel 148
Urban Herbert 42

Vagioli Astolf 76
Veronese Paolo 81, 83

Vogel Zygmunt 50

Voigt Johannes 30
Vos Marten de 80

Wadowski Tomasz 129

Walenty, malarz 96

Waleszyński Marcin 100
Walicki Michał 72

Warszauer, doktor 41

Wazowie 103

Wąsowicz, kapelista 127
Webb Geoffrey 53
Wedum Ulrich 35

Wejnert Aleksander 24, 25, 30

Węgierska Justyna 40
Widełka Teofil 63, 70
Wielewicki Jan 25

Wielopolscy 37—39, 41—45, 47—

49, 51—54, 56—58, 60

Wielopolska Elżbieta 40

Wielopolska Fryderyka 40

Wielopolski Adam 39, 40

Wielopolski Aleksander 39, 40, 60

Wielopolski Andrzej 39, 40, 133

Wielopolski Franciszek 39

Wielopolski Hieronim 39

Wielopolski Ignacy 39

Wielopolski Jan (I) 38, 39, 59

Wielopolski Jan (II) 39

Wielopolski Jan (III) 39

Wielopolski Karol 39
Wierciszewska Rozalia 130
Wierciszewska Sabina 130
Wierzbowski Teodor 24

Wierzynkowie 36

Wilczek, poseł cesarski 106
Windakiewicz Stanisław 25, 28,

29, 32, 98
Winter F. 41

Witkowski Adam 75
Witkowski August 149

Władysław I Łokietek 31

Władysław II Jagiełło 28, 63, 100,
139

Władysław III Warneńczyk 28

Władysław IV Waza 16, 29, 32,
107

Wodziccy 99
Wodzicki Stanisław 148

Wojciechowski Jarosław 80

Wojciechowski Stefan 50

Wojczyński, ksiądz 124

Woliński Janusz 27
Wolski Mikołaj 19
Woronicz Paweł 128
Wódka (Boja, Janowiecki) Sta

nisław 87

Wójcicki Kazimierz Władysław
136

Wroński Tadeusz 154
Wiisten Ernst 53

Wygrzywalski L. 75

Wyrozumski Jerzy 145

Wyspiański Stanisław 144

Zachwatowicz Jan 51
Zadzik Jakub 107

Zagórska Bożena 150

Zagórski Ignacy 23—25, 28
Zahorski Andrzej 25, 26
Zakrzewska Maria 146
Zakrzewski Wincenty 137

Zaleski Zygmunt Jan 101
Załuski Ludwik 102
Załuski Stanisław Andrzej 102,

123

Zamoyscy 14, 39

Zamoyska Joanna Barbara, zob.

Koniecpolska Joanna Barbara
z Zamoyskich

Zamoyska Katarzyna z Ostrog-
skich 38

Zamoyski Jan 57
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Zamoyski Tomasz 38, 39, 57, 59
Zarewicz Ludwik 104

Zarlino Giuseppe 116

Zarzecki Roman 130

Zawadowski Adolf 141

Zawadzki Stanisław 151
Zawadzki Tadeusz 75
Zawadzki Władysław 102

Zawieyski Jan 41, 45, 62

Zawisza, miecznik 104

Zboińska-Daszyńska Bożena 63

Zebrzydowski Andrzej 18

Zebrzydowski Jan 133

Zebrzydowski Mikołaj 29

Zgorzelski Czesław 146

Ziernicki, organista 130

Zin Wiktor 145, 146

Zlat Mieczysław 51—53

Zonca A. 52

Zygmunt I Stary 14, 28, 32, 33,
47, 119

Zygmunt II August 11, 25, 28, 29,
32, 34, 36, 129, 138

Zygmunt III Waza 7, 16, 19, 21—

—25, 27, 29, 32—35, 58, 113

Zygmuntowski Teodor 115

Żaki Andrzej 145

Żarnecki Jerzy 75
Żebrawski Teofil 61

Żeleński-Boy Tadeusz 102

Żelewski Roman 107

Żorawski Jan Gelazy 64, 86

Żurawski Wiesław 22

Żychliński, kapelista 127

Żychliński Teodor 38
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