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KRZYSZTOF OŻÓG

KRAKOWSCY DUCHOWNI
W SŁUŻBIE KRÓLEWSKIEJ W XIV WIEKU

i

J uż od XI w. środowisko umysłowe w Kra

kowie tworzyli wykształceni duchowni; począt
kowo przybysze z cesarstwa, Francji i Italii, w

miarę upływu czasu także i duchowni polscy,
którzy uzyskali wykształcenie w szkołach kate
dralnych metropolii gnieźnieńskiej, a niekiedy
również w sławnych szkołach zachodniej Euro
py. Od połowy XII w. można wyraźnie dostrzec

rozrastanie się krakowskiego środowiska inte
lektualnego; spora liczba duchownych zdoby
wała wiedzę uniwersytecką m.in. w Paryżu,
Montpellier, Bolonii, Padwie oraz po r. 1348

w Pradze.
Badania przeprowadzone dla XIV stulecia

ujawniły w środowisku krakowskim ponad stu

duchownych świeckich, legitymujących się na

pewno wiedzą uniwersytecką, zaś dalszych
pięćdziesięciu prawdopodobnie studiowało przez

jakiś czas w europejskich wszechnicach. Kler

krakowski interesował się głównie sztukami

wyzwolonymi i prawem kanonicznym, wiedza

bowiem z tych dziedzin ułatwiała karierę ko
ścielną, a także państwową, głównie w kance
larii i dyplomacji królewskiej. Mniejszym na
tomiast powodzeniem cieszyły się: medycyna,
prawo rzymskie i teologia. Ważną rolę w wy
kształceniu niższego kleru krakowskiego odgry-

1 Szerzej o tych zagadnieniach zob. Z. Budko
wa, U źródeł kultury Krakowa [w:] Kraków stary
i nowy. Dzieje kultury, pod red. J. Bieniarzówny,
Kraków 1968, s, 7—44; K. O ż ó g, Zycie intelektiialne

wała wówczas szkoła katedralna na Wawelu,
w której nauczano w dość szerokim zakresie

gramatyki, retoryki, dialektyki oraz elementów

prawa kanonicznego i teologii, zaś w mniej
szym stopniu realizowano program kwadry-
wium. Szkoła ta dobrze przygotowywała do

pracy na stanowiskach pisarzy i notariuszy w

różnego typu kancelariach k

Począwszy od XI stulecia wielu wykształ
conych duchownych krakowskich służyło swo
ją wiedzą i umiejętnościami władcom piastow
skim, najpierw w capelli monarszej, a następ
nie w kancelariach książęcych. Odbudowa zjed
noczonej monarchii polskiej na przełomie XIII

i XIV w. spowodowała wzrost znaczenia kan
celarii krakowskiej, która po długotrwałej ewo
lucji stała się w końcu XIV stulecia kancelarią
ogólnopaństwową — jednym z najważniejszych
urzędów centralnych spełniającym różnorodne

funkcje prócz swych podstawowych zadań (tj.
sporządzania dokumentacji pisanej postanowień
i rozporządzeń władcy). Nowe prerogatywy
kancelarii uwidoczniły się wyraźnie za czasów

Kazimierza Wielkiego, który w znacznej mie
rze realizował swą politykę wewnętrzną i za
graniczną poprzez kancelarię. Dzięki temu mo
gła ona ze swej strony wywierać wpływ na

decyzje królewskie. Przyjęcie zasady załatwia
nia spraw państwowych, zarówno wielkich, jak
i małych drogą pisemną spowodowało, że kan

io przedlokacyjnym Krakowie [w:] Kraków przed-
lokacyjny, Kraków 1987; tenże, Kultura umysło
wa w Krakowie w XIV wieku. Środowisko ducho
wieństwa świeckiego, Wrocław 1987,
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celaria królewska stała się instytucją regulują
cą życie polityczno-gospodarcze państwa 2. Sta
nowisko i zadania kancelarii w strukturze admi
nistracyjnej Królestwa Polskiego sprawiły, że

mogli w niej pracować jedynie litterati z wy
kształceniem uniwersyteckim bądź wiedzą zdo
bytą w szkołach katedralnych 3. Trudne sprawy

dyplomatyczne, zwłaszcza te prowadzone w

kurii papieskiej, również wymagały ludzi o głę
bokiej wiedzy4. Stąd też warto prześledzić
udział wykształconych duchownych krakow
skich w pracach kancelarii i dyplomacji kró
lewskiej.

2 Zob. K. Maleczyński, M. Bielińska,
A. Gąsiorowski, Dyplomatyka wieków śred
nich, Warszawa 1971, s. 222—227; J. Krzyżania
ków a, Kancelaria królewska Władysława Jagiełły.
Studium z dziejów kultury politycznej Polski w XV

wieku, cz. I, Poznań 1972, s. 3—11, 97—105; I. S u ł-

kowska-Kurasiowa, Dokumenty królewskie

i ich funkcja w państwie polskim za Andegawenów
i pierwszych Jagiellonów 1370—1444, Warszawa 1977,
s. 156—175.

3 Zob. W. K o r t a, Rola kulturalna średniowiecz
nej kancelarii [w:] Studia z dziejów kultury i ideolo
gii, Wrocław 1968, s. 63—78; Krzyżaniaków a,

Kancelaria, cz. I, s. 118—139.
4 Por. S. Szczur, Dyplomaci Kazimierza Wiel

kiego w Awinionie, Nasza Przeszłość, t. 66: 1986,
s. 43—104.

5 Zob. K. Maleczyński, Zarys dyplomatyki
polskiej wieków średnich, cz. I, Wrocław 1951, s. 250—

254; Maleczyński, Bielińska, Gąsiorow
ski, Dyplomatyka, s. 206—207; J. Wyrozumski,
Kazimierz Wielki, Wrocław 1982, s. 175—176.

II

Powrót Władysława Łokietka do Małopol
ski w r. 1305 i podjęcie na nowo wysiłków
zjednoczenia państwa polskiego łączyły się
z koniecznością zaangażowania przez księcia w

kancelarii krakowskiej i innych kancelariach

dzielnicowych wykształconych urzędników.
Władca ten sięgnął przede wszystkim do duże
go środowiska umysłowego w Krakowie, jakim
było polskie duchowieństwo. Większość kleru

krakowskiego popierała rządy i dążenia Łokiet
ka i wzięła udział w trudach odbudowy Króle
stwa Polskiego.

Władysław Łokietek prawie stale przeby
wał w Krakowie, dlatego też podniosło to zna
czenie kancelarii krakowskiej, chociaż formal
nie nadal obowiązywał zwyczaj równorzędnego
działania wszystkich kanclerzy dzielnicowych 5.

Jeszcze przed koronacją Łokietka podkanclerzy
krakowski przyjmował niekiedy tytuł podkan
clerzego dworu („vicecancellarius curiae no-

strae”), natomiast na stałe od r. 1325. Wówczas

to podkanclerzy nadworny stanął hierarchicz
nie ponad kanclerzami dzielnicowymi. Rozwią
zanie to było jednak tymczasowe i na początku
panowania Kazimierza Wielkiego podkancler-
stwo straciło na znaczeniu 6.

Zaraz po odzyskaniu Małopolski w r. 1306

Władysław Łokietek obsadził kanclerstwo kra
kowskie. Stanowisko to objął Klemens Pierz
chała herbu Roch, kanonik katedry krakow
skiej, i piastował je do r. 1309 7. Jego następcą
został Jarost, kustosz krakowski, który był
kanclerzem w latach 1310—1315 8. Po nim god
ność tę objął w latach 1316—1327 magister
Franciszek z Krakowa, kanonik krakowski, je
den z głównych doradców Łokietka 9. Ostatnim

kanclerzem krakowskim mianował król w r.

1328 Zbigniewa ze Szczyrzyca prepozyta, a na
stępnie dziekana krakowskiego. Był on już od

dłuższego czasu w służbie Władysława Łokiet
ka, najpierw jako podkanclerzy krakowski w

latach 1315—1320, później jako kanclerz sie
radzki od 1321 do 1327 r. Cieszył się on rów
nież zaufaniem Kazimierza Wielkiego, urząd
kanclerski bowiem dzierżył aż do swej śmierci
w r. 1356 10. Pierwszym podkanclerzym kra
kowskim za panowania Władysława Łokietka

był Jan Grot, kanonik krakowski, wykształco
ny w prawie kanonicznym w Bolonii. Objął to

stanowisko w r. 1307 i pełnił do r. 1311 n. Na-

8 Zob. Maleczyński, Zarys, s. 252—254; S.

Kętrzyński, Do genezy kanclerstwa koronnego,
Kwartalnik Historyczny, R. 42: 1928, s. 713—739.

7 Zob. Maleczyński, Zarys, s. 286; T. Że-
b r o w s k i, Zarys dziejów diecezji płockiej, Płock

1976, s. 37.

8 Zob. Maleczyński, Zarys, s. 286.

9 Zob. Z. Kozłowska-Budkowa, Franci
szek z Krakowa [w:] Polski Słownik Biograficzny
(dalej: PSB), t. 7: 1948—58, s. 77.

10 Najdawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz,
wyd. Z. Kozłowska-Budkowa, Monumenta

Poloniae Historica, Series Nona, t. 5, Warszawa 1978

(dalej cyt.: MPH SN, t. 5), s. 192; S. Szczur, Dy
plomacja Kazimierza Wielkiego. Funkcjonowanie
i skład osobowy, Kraków 1985 (maszynopis rozprawy

doktorskiej), s. 121—131. Autorowi dziękuję za łaska
we udostępnienie tej pracy.

11 Zob. M. Niwiński, Biskup krakowski Jan

Grotowic i zatargi jego z Włodzisławem Łokietkiem

i Kazimierzem Wielkim, Nova Polonia Sacra, t. 3:

1939, s, 59—61.
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stępnie książę powierzył urząd podkanclerzego
w latach 1311—1313 Zdzisławowi prepozytowi
Św. Floriana na Kleparzu 12*. Po nim podkancle
rzym został wspomniany wyżej Zbigniew ze

Szczyrzyca. Ostatnim podkanclerzym krakow
skim za panowania Łokietka był Piotr Szyrzyk
z Fałkowa, kanonik krakowski, który dzierżył
ten urząd w latach 1322—1333. Przed objęciem
podkanclerstwa odbył studia w jednym z uni
wersytetów włoskich. Odszedł on z tego stano
wiska w momencie, kiedy Kazimierz Wielki

koronował się na króla 1S.

12 Zob. Maleczyński, Zarys, s. 286; K. J a-

s i ń s k i, Uwagi nad kancelarią Władysława Łokietka

i Kazimierza Wielkiego, Zapiski Towarzystwa Nauko
wego w Toruniu, t. 19: 1953, s. 84.

18 Zob, F. Kiryk, Piotr z Fałkowa, [w:] PSB,
t. 26: 1981, s. 396—397; Szczur, Dyplomacja, s.

199—200; K. O ż ó g, Studia nad wykształceniem
uniwersyteckim krakowskiego duchowieństwa świec
kiego w XIV wieku, Studia Historyczne, R. 26: 1983,
s. 559.

14 Zob. Niwiński, Biskup krakowski, s. 60—62;
Jasiński, Uwagi, s. 78—79.

15 Zob. K. Stachowska, Jarosław z Bogorii
[w:] PSB, t. 11: 1964—65, s. 1—3.

Z powyższych danych wynika, że godność
kanclerza i podkanclerzego krakowskiego obsa
dzał Władysław Łokietek wyłącznie duchowny
mi związanymi ściśle z Krakowem. Wśród nich
kilka osób było wybitnych, np. Jan Grot i Piotr

Szyrzyk zostali później biskupami krakowski
mi.

Łokietek po odzyskaniu władzy powierzył
swoim stronnikom również inne kancelarie
dzielnicowe. I tak Jan Grot posiadał w latach

1313—1325 kanclerstwo kujawskie14, po nim

urząd ten w r. 1331 objął Jarosław Bogoria ze

Skotnik, archidiakon krakowski, jeden z naj
bardziej zaufanych ludzi Łokietka, i pełnił go
do r. 1342 15. Odbył on studia prawnicze w Bo
lonii, ale nie uzyskał stopni naukowych. Jako

syndyk uniwersytetu ultramontanów był jed
nym z przywódców secesji scholarów boloń-
skich do Imoli w r. 1321 16. Wspomniany wyżej
magister Franciszek z Krakowa był kancle
rzem sieradzkim w r. 1315, a jego następcą
w latach 1318—1319 był Nanker, kanonik
i dziekan krakowski, który na początku XIV

stulecia studiował prawo kanoniczne w Bolo
nii 17. Po Nankerze urząd ten sprawował Zbi
gniew ze Szczyrzyca od 1321 do 1327 r. Wresz
cie kanclerstwo łęczyckie w latach 1318—1322

posiadał Jan, prepozyt Sw. Michała na zamku

krakowskim 18.

Tak więc poza Wielkopolską Władysław Ło
kietek nadawał kanclerstwa dzielnicowe przede
wszystkim duchownym krakowskim. Niższy
personel w kancelarii tego władcy nie był zbyt
liczny, należał do niego tylko jeden kanonik

krakowski, Piotr, który przebywał wraz z księ
ciem na wygnaniu, a następnie pracował jako
notariusz przed r. 1308/9 i w latach 1316—■
1323 19. Można jednak przypuszczać, że wielu

notariuszy i pisarzy z kancelarii Łokietka mia
ło niewielkie beneficja kościelne w Krakowie,
o których źródła z reguły milczą.

Kazimierz Wielki po koronacji oparł się
właściwie na ludziach wiernych jego ojcu.
Dawno już zauważono, że kancelaria krakow
ska za Kazimierza Wielkiego usunęła w cień

pozostałe kancelarie dzielnicowe i odgrywała
dużą rolę w Królestwie Polskim. Wielką ewolu
cję przeszło podkanclerstwo krakowskie, gdyż
u schyłku rządów kazimierzowskich stało się
urzędem centralnym, a Janko z Czarnkowa

przyjął od 1367 r. tytuł: „vicecancellarius Regni
Poloniae”20. Zwiększenie się zadań kancelarii

krakowskiej spowodowało jej rozbudowę per
sonalną. Na urzędzie kanclerskim pozostał aż

do 1356 r. Zbigniew ze Szczyrzyca, który
w trakcie długoletniej służby nigdy nie utracił
zaufania królewskiego21. Jego następcą został

Janusz Suchywilk, doktor dekretów (kształcił
się prawdopodobnie w Bolonii), dziekan kra
kowski. Pełnił on funkcje kanclerza w latach
1357—1374 i był jednym z głównych doradców

króla i architektów polskiej polityki zagranicz
nej 22.

Na podkanclerstwie zachodziły dość liczne

zmiany. W r. 1333 odszedł z tego urzędu Piotr

Szyrzyk; była to jedyna zmiana w kancelarii

związana ze wstąpieniem na tron Kazimierza

Wielkiego. Król powołał wówczas na to stano
wisko Sięgniewa syna Włosta z Gręboszowa,
prepozyta Sw. Michała na zamku krakowskim.

16 Zob. H. Barycz, Spojrzenie w przeszłość
polsko-włoską, Wrocław 1965, s. 24—35.

17 Zob. Jasiński, Uwagi, s. 81—83; Z. K o z-

łowska-Budkowa, Nanker [w:] PSB, t. 22: 1977,
s. 514—517.

18 Zob. Jasiński, Uwagi, s. 79, przyp. 45; por.

Maleczyński, Zarys, s. 283.

19 Zob. Jasiński, Uwagi, s. 79—80; tenże,
Piotr [w:] PSB, t. 26: 1981, s. 373—374.

20 Zob. Kętrzyński, Do genezy kanclerstwa,
s. 748—760; Maleczyński, Zarys, s. 259 nn.

21 Zob. Szczur, Dyplomacja, s. 121—131.

22 Zob. A. Strzelecka, Janusz Suchywilk [w:]
PSB, t. 10: 1962—64, s. 583—585.
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Był on dobrze przygotowany do pracy w kan
celarii poprzez studia prawnicze w Bolonii.

Sprawował on urząd podkanclerzego do r. 1343,
gdyż jako zwolennik polityki proluksembur-
skiej musiał odejść ze względu na wojnę pol
sko-czeską 23. Wtedy powrócił do łask Piotr

Szyrzyk i był podkanclerzym przez dwa lata

(do r. 1345) 24. W następnym roku stanowisko

podkanclerzego otrzymał Tomisław z Mokrska,
kanonik krakowski (krewniak Piotra Szyrzy-
ka), i dzierżył je do swej śmierci w r. 1359.
Nie odegrał on wybitniejszej roli w kancelarii
i polityce kazimierzowskiej2526.Po nim urząd
podkanclerzego sprawował w latach 1360—1366

biegły w prawie kanonicznym Jan z Buska,
kanonik krakowski. Był on związany z kancela
rią jako pisarz już od r. 1346, a od r. 1356 jako
protonotariusz i sekretarz Kazimierza Wielkie
go. Jan z Buska przebywał w latach 1360—1366
w Awinionie i to uniemożliwiało mu pełnienie
funkcji podkanclerzego w Polsce 2G. Na następ
cę Jana z Buska król powołał wykształconego
w prawie kanonicznym Janka z Czarnkowa (po
siadającego m. in. kanonikat krakowski), który
przyjął tytuł podkanclerzego Królestwa Polskie
go. Utracił on jednak szybko to stanowisko

(w r. 1371), gdyż stanął w opozycji do rządów
Ludwika Węgierskiego 27.

23 Zob. Szczur, Dyplomaci, s. 63—67; O ż ó g,
Studia nad wykształceniem, s. 555, 569.

24 Zob. Maleczyński, Zarys, s. 295; Szczur,
Dyplomacja, s. 199—200.

25 Zob. Jasiński, Uwagi, s. 94—95; Z. Bud
kowa, Mokrski Tomisław [w:] PSB, t. 21: 1976,
s. 607—608.

26 Zob. Jasiński, Uwagi, s. 95; Jan z Buska

[w:] PSB, t. 10: 1962—54, s. 446; Szczur, Dyploma
ci, s. 83—84.

27 J. Dąbrowski, Jan z Czarnkowa [w:] PSB,
t. 10: 1962—64, s. 446-—449; Wyrozumski, Kazi
mierz Wielki, s. 176—177.

28 Zbiór dyplomów klasztoru mogilskiego przy

Krakowie, wyd. E. Janota, Kraków 1865, nr 71, s. 61;
Jasiński, Uwagi, s. 96—97; Sułkowska-Ku-

rasiowa, Dokumenty, s. 260—261.

W kancelarii Kazimierza Wielkiego stano
wiska kierownicze należały do duchownych
krakowskich mających w ogromnej większości
wyższe wykształcenie prawnicze. Trzeba tu

wymienić: Janusza Suchywilka, doktora dekre
tów, Sięgniewa, syna Włosta z Gręboszowa,
Jana z Buska i Janka z Czarnkowa. Brak tylko
poświadczenia źródłowego faktu studiów uni
wersyteckich dla Zbigniewa ze Szczyrzyca

i Tomislawa z Mokrska. Kazimierz Wielki wy
bierał na swoich głównych doradców i współ
pracowników wykształconych przedstawicieli
kleru krakowskiego.

Wśród niższego personelu kancelarii było
znacznie mniej duchownych krakowskich. Moż
na zauważyć pewną prawidłowość, że praca
w charakterze notariusza była drogą do boga
tych beneficjów krakowskich. Notariuszem
królewskim w latach 1341—1356 był Maciej
ze Śnieżkowic, który kanonikiem krakowskim

został przed 1355 r. Później objął on kancler-

stwo dobrzyńskie 28. Jakub z Ossowy, notariusz
w latach 1352—1356, 1361—1369, posiadał w r.

1368 kanonię u Św. Jerzego na zamku krakow
skim 29. Długoletnim notariuszem był także Mi
kołaj z Wolborza, wykształcony w prawie ka
nonicznym, pracował on w kancelarii w latach

1350—1370, będąc zarazem prebendariuszem
ŚŚ. Feliksa i Adaukta na Wawelu30. Michał

Niedźwiedź z Broniszowa (studiował prawo ka
noniczne na uniwersytecie praskim), notariusz

królewski w latach 1361—1372, otrzymał na
stępnie w r. 1374 kanonię krakowską, a od

1381 do 1386 r. pełnił funkcję kanclerza bisku
pa krakowskiego31. Brat Janka z Czarnkowa,
Szymon z Ruszkowa, notariusz w latach 1365—

1370, uzyskał później godność kanclerza ka
tedry krakowskiej 32. Świętosław z Szańca, no
tariusz od 1368 do 1370 r., kanonikat katedral
ny objął w r. 1374 już jako magister artium
i bakałarz prawa kanonicznego33. Na koniec

należy wspomnieć o dwóch notariuszach krótko

zatrudnionych w kancelarii: Macieju z Kłobuc
ka 34, kanoniku krakowskim (w r. 1357) i Sta
nisławie ze Skrzynna („iuris peritus”), kano
niku krakowskim w latach 1366—1372 35. Pra-

29 Zob. K. Jasiński, Jakub z Ossowy [w:]
PSB, t. 10: 1962—64, s. 362—363.

30 Biblioteka PAN w Krakowie, rkps nr 8512

(Teki rzymskie), k. 221; Maleczyński, Zarys, s.

299.

31 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Doku
menty, s. 241; O ż ó g, Studia nad wykształceniem,
s. 561, 568.

32 MPH SN, t. 5, s. 152; Sułkowska-Kura
siowa, Dokumenty, s. 250—251.

33 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Doku
menty, s. 258; O ż ó g, Studia nad wykształceniem,
s. 569.

34 Maleczyński, Zarys, s. 299; por. Jasiń
ski, Uwagi, s. 96—97.

35 Pracował on w kancelarii w r. 1366. Zob. Bi
blioteka PAN w Krakowie, rkps nr 8512, k. 222; Ve-
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wdopodobnie niektórzy z pozostałych notariu
szy królewskich posiadali niewielkie prebendy
w Krakowie, ale źródła o tym milczą.

Kanclerstwa dzielnicowe w czasach Kazi
mierza Wielkiego traciły coraz bardziej na zna
czeniu, a zakres ich działania zależał w dużej
mierze od indywidualnych zdolności i energii
poszczególnych kanclerzy36. Kanclerstwo wiel
kopolskie posiadał w latach 1333—1366 Otto

Pakosławowie ze Mstyczowa, kanonik krakowski,
który przejawiał na tym stanowisku dość dużą
aktywność 37. Przed objęciem tego urzędu stu
diował prawo kanoniczne w Padwie i był jed
nym z redaktorów statutów uniwersytetu praw
ników, a zarazem rektorem ultramontanów w

r. 132 1 38. Po nim kanclerzem wielkopolskim
był od 1366 do 1375 r. doktor dekretów Mi
kołaj z Kórnika, kanonik krakowski. Studia

odbył w Padwie, gdzie w r. 1355 był rektorem

ultramontanów. Nawet w opinii swego prze
ciwnika Janka z Czarnkowa uchodził za czło
wieka wielkiej wiedzy39. Natomiast kancler
stwo kujawskie do r. 1342 dzierżył wspomniany
wyżej Jarosław Bogoria, a jego następcą był
w latach 1343—1363 Herman z Opatowca (brat
Wojciecha, kanclerza dobrzyńskiego), kanonik

krakowski. Jako kanclerz nie przejawiał on

żywszej działalności40. Dużą rolę za Kazimie
rza Wielkiego odgrywała kancelaria łęczycka,
gdy posiadał ją (od 1339 do 1366 r.) Florian

Mokrski, kanonik i prepozyt krakowski. Ten

wykształcony w Padwie i energiczny współ
pracownik króla jako kanclerz łęczycki rozwi
nął działalność ogólnopolską, bowiem w latach

pięćdziesiątych i sześćdziesiątych wystawiał
dokumenty w wielu dzielnicach poza Łęczycą 41.

Z okresu kazimierzowskiego znany jest rów
nież jeden kanclerz sieradzki; był nim w la

tach 1332—1350/57 Jakub Szyrzyk (brat Piotra),
kanonik i scholastyk krakowski42. Także kan
clerstwo dobrzyńskie znajdowało się w ręku
duchownych krakowskich. W latach 1350—1360

sprawował ten urząd magister „iuris peritus”
Wojciech z Bochni, kanonik krakowski. Nie ma

dowodów na to, aby wykonywał czynności wy
nikające z funkcji kanclerskich. Był on nato
miast zaangażowany w działalność dyplomacji
królewskiej w Awinionie43. Jego następcą zo
stał wspomniany wyżej Maciej ze Śnieżkowic,
który dzierżył kanclerstwo dobrzyńskie od 1361
do 1396 r.44

Z powyższego przeglądu wynika, że Kazi
mierz Wielki powierzał stanowiska kanclerzy
dzielnicowych prawie wyłącznie duchownym
krakowskim, swoim bliskim współpracowni
kom. Mieli oni z reguły uniwersyteckie wy
kształcenie w prawie kanonicznym (Jarosław
Bogoria, Florian Mokrski, Otto ze Mstyczowa,
Wojciech z Bochni i Mikołaj z Kórnika).

Przejęcie tronu polskiego przez Ludwika

Węgierskiego nie przyniosło generalnych zmian

w kancelarii. Tylko Janko z Czarnkowa utra
cił w r. 1371 stanowisko podkanclerzego. Objął
je Zawisza z Kurozwęk, kanonik i archidiakon

krakowski, będący podporą stronnictwa ande
gaweńskiego. Prawdopodobnie studiował on

w jednym z uniwersytetów zachodnioeuropej
skich, bowiem bulla papieska z r. 1380 podkre
śla jego „litterarum scientia”. Zkoleiwr.

1374 przeszedł Zawisza na urząd kanclerski,
gdy Janusz Suchywilk otrzymał arcybiskup-
stwo gnieźnieńskie45. Po wstąpieniu Zawiszy
z Kurozwęk na biskupstwo krakowskie w r.

1380 Ludwik Węgierski mianował kanclerzem

wszechstronnie wykształconego (magister ar-

tium i medycyny oraz bakałarz teologii uniwer-

tera Monumenta Poloniae et Lithuaniae gentiumąue
finitimarum historiam illustrantia..., ed. A. Theiner,
Romae 1860 (dalej cyt.: VMPL), t. 1, nr 878, s. 650;
MPH SN, t. 5, s. 183.

38 Zob. Maleczyński, Bielińska, Gąsio
rów s k i, Dyplomatyka, s. 210—214; Wyr ozumski,
Kazimierz Wielki, s. 175—177.

37 Zob. J. Bieniak, Otto ze Mstyczowa [w:]
PSB, t. 24: 1979, s. 633—634.

38 O ż ó g, Studia nad wykształceniem, s. 556, 568.

39 Zob. J. Krzyżaniaków a, Mikołaj z Kór
nika [w:] PSB, t. 21: 1976, s. 117; Sułkowska-
-Kurasiowa, Dokumenty, s. 222; O ż ó g, Studia
nad wykształceniem, s. 557, 568.

40 Zob. Jasiński, Uwagi, s. 93; Z. Lesz
czyńska, Herman [w:] PSB, t. 9: 1960—61, s. 460—

461.

41 Zob. Z. Kozłowska-Budkowa, Mokrski

Florian [w:] PSB, t. 21: 1976, s. 600—602; Wyro
zum s k i, Kazimierz Wielki, s. 176.

42 MPH SN, t. 5, s. 127; S. Kętrzyński, Ze
studiów genealogicznych, Miesięcznik Heraldyczny, z.

13: 1934, s. 102—103; Jasiński, Uwagi, s. 79—80, 93.

43 Zob. Szczur, Dyplomaci, s. 60—62; O ż 6 g,
Studia nad wykształceniem, s. 570.

44 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Doku
menty, s. 260—261.

45 Zbiór dokumentów katedry i diecezji krakow
skiej, cz. I, wyd. S. Kuraś, Lublin 1965, nr 78; S t r z e-

1 e c k a, Kurozwęcki Zawisza [w:] PSB, t. 16: 1971,
s. 277—278; Sułkowska-Kurasiowa Doku
menty, s. 225.
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sytetów w Paryżu i Montpellier) Jana Radlicę,
kanonika i archidiakona krakowskiego. Pełnił

on urząd krótko, bo do r. 1382, ale jako pierw
szy tytułował się: „cancellarius supremus Reg-
ni Poloniae”4G. To dowodzi, że kanclerz kra
kowski przejął ogólnopolskie kompetencje pod
kanclerzego i stał się kanclerzem całego króle
stwa 4647. Podkanclerstwo po odejściu Zawiszy
z Kurozwęk dostał były notariusz Kazimierza

Wielkiego Szymon z Ruszkowa i posiadał je
w latach 1377—1381 48.

46 Kodeks dyplomatyczny Wielkopolski, wyd. I.

Zakrzewski, t. 3, Poznań 1879, nr 1792, 1793; A.

Strzelecka, Jan z Radliczyc [w:] PSB, 1.10:1962—

64, s. 469—472; O ż ó g, Studia nad wykształceniem,
s. 560, 567.

47Maleczyński, Bielińska, Gąsiorów-
s k i, Dyplomatyka, s. 215.

48 Zob. wyżej przyp. 32.

49 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Doku
menty, s. 139.

50 Ibidem, s. 214.

51 Ibidem, s. 140—141.

62 Zob. A. Strzelecka, Kielcz z Książnic [w:]
PSB, t. 12: 1966—67, s. 410—411; Sułkowska-Ku
rasiowa, Dokumenty, s. 218.

53 Zob. Krzyżaniaków a, Kancelaria, cz. II,
s. 21—23.

Z okresu panowania Ludwika Węgierskiego
znanych jest zaledwie sześciu notariuszy kró
lewskich 49. Już wyżej wspomniałem o karierze

kancelaryjnej Michała Niedźwiedzia z Broni-
szowa. Ponadto tylko Klemens Jastrzębiec (brat
Wojciecha) pracował jako notariusz w kance
larii w latach 1367—1374, a następnie przed
1379 r. otrzymał kanonię krakowską 50.

Tak więc Ludwik Węgierski utrzymał ten
dencję do obsadzania stanowisk w kancelarii

wiernymi sobie i wykształconymi duchownymi
krakowskimi.

Po śmierci Andegawena polska kancelaria
królewska praktycznie przestała istnieć. Do
piero z chwilą przybycia Jadwigi do Krakowa

została ona na nowo zorganizowana. Małżeń
stwo Jadwigi z Jagiełłą pociągnęło dalsze zmia
ny, królowa bowiem powołała do życia własną
kancelarię, natomiast kancelaria królestwa

przeszła pod władzę Jagiełły51.
Jadwiga dokonywała w swojej kancelarii

częstych zmian personalnych. W latach 1386—

1391 na jej czele stał Kielcz zwany Wataj, ar
chiprezbiter kościoła NPMarii w Krakowie52.

Następcą Kielcza był w latach 1391—1393 ma
gister artium Maciej z Sandomierza, związany
poprzednio z biskupem Janem Radlicą jako

jego notariusz. Ponadto Maciej pełnił także

funkcję protonotariusza w kancelarii Jagiełły
od 1388 do 1391 r.53 Tytuł kanclerza Jadwigi
w latach 1391—1392 posiadał również Piotr

Wysz, doktor obojga praw, wysłany wówczas

przez królową do Stolicy Apostolskiej. Wszech
stronne wykształcenie w prawie kanonicznym
i rzymskim zdobył on w Padwie, gdzie także

w latach 1379, 1385 był rektorem ultramonta-
nów. Dzięki zabiegom królowej Piotr uzyskał
w r. 1392 biskupstwo krakowskie54. Z kolei

urząd kanclerza w latach 1393—1395 sprawo
wał Dziwisz (krewniak Floriana Mokrskiego),
kanonik krakowski53. Ostatnim kanclerzem

Jadwigi był od r. 1397 Wojciech Jastrzębiec,
scholastyk krakowski. Urząd pełnił do śmierci

królowej5G. Wśród notariuszy Jadwigi znalazł

się tylko jeden kleryk krakowski — Piotr ze

Szczytnik 57.
Do roku 1400 w kancelarii Władysława Ja

giełły pracowało niewielu duchownych. Oprócz
wspomnianego wyżej Macieja z Sandomierza
z kancelarią królewską był związany dawny
notariusz Kazimierza Wielkiego — Świętosław
z Szańca, doktor dekretów, kanonik i oficjał
krakowski. W r. 1387 został on określony jako
zastępca kanclerza58. Wtedy rozpoczynał rów
nież swoją bogatą karierę Mikołaj Trąba; był
w latach 1390—1403 notariuszem i protonota
riuszem Jagiełły. Z Krakowem łączyły go wów
czas liczne więzy, gdyż posiadał tam kilka pre-
bend59. Należy także wspomnieć, że tytular
ne kanclerstwo sieradzkie dzierżył Sieciej
z Chmielnika, wykształcony w prawie kanoni
cznym kanonik krakowski, który został obrany
w r. 1392 na biskupa krakowskiego, ale musiał

zrezygnować z tej godności pod presją Jadwi
gi 60-

54 Zob. S. Kijak, Piotr Wysz, biskup krakowski,
Kraków 1933, s. 1—12; S. Trawkowski, Piotr

z Radolina [w:] PSB, t. 26: 1981, s. 423.

55 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Dokumen
ty, s. 210.

58 Ibidem, s. 214—215; Krzyżaniaków a, Kan
celaria, cz. II, s. 51—62.

57 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Doku
menty, s. 259.

58 Ibidem, s. 258; Krzyżaniaków a, Kance
laria, cz. II, s. 29.

53 Zob. Krzyżaniaków a, Kancelaria, cz. II,
s. 39—43.

60 Katalogi biskupów krakowskich, wyd. J. Szy
mański, MPH NS, t. 10, cz. 2, Warszawa 1975, s. 207;
Sułkowska-Kurasiowa, Dokumenty, s. 252;
O ż ó g, Studia nad wykształceniem, s. 562, 569.
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Z przedstawionych faktów wynika, że Ja
giełło korzystał w niewielkim stopniu z wy
kształconego duchowieństwa krakowskiego w

kancelarii. Pewną rolę w tej instytucji zaczęli
odgrywać świeccy, np. Zaklika z Międzygórza 01

i Klemens z Moskorzewa. Natomiast w kance
larii królowej prawie wszyscy należeli do wy
kształconego kleru krakowskiego.

W XIV wieku duchowni pełniący urząd
kanclerza i podkanclerzego równocześnie z pra
cą w kancelarii łączyli w swych rękach wyso
kie stanowiska w hierarchii Kościoła krakow
skiego. Posiadali oni z reguły bogato uposażo
ne prałatury oraz kanonie, przede wszystkim
katedralne. Poza katedrą tylko nieliczne pre-

bendy były w ich posiadaniu, jak np. archi-

prezbiteriat NPMarii, prepozytury Św. Floria
na na Kleparzu i Św. Michała na zamku kra
kowskim.

Niższy personel kancelarii otrzymywał od

władców skromniejsze uposażenie w postaci
niewielkich prebend krakowskich, jednak dłuż
sza praca w kancelarii torowała drogę niektó
rym notariuszom do kanonii katedralnych,
uzyskiwanych z reguły przy poparciu królew
skim.

W XIV stuleciu utarł się stopniowo zwyczaj
wynagradzania po skończonej służbie wysokich
urzędników kancelarii godnością biskupią lub

arcybiskupią. Na uwagę zasługuje fakt, że pra
wie wszyscy biskupi krakowscy w tym stuleciu

przed wyniesieniem na stolicę biskupią pełnili
urząd kanclerza bądź podkanclerzego (Nanker,
Jan Grot, Piotr Szyrzyk, Florian Mokrski, Za
wisza z Kurozwęk, Jan Radlica i Piotr Wysz).
Jedynie Bodzęta, biskup krakowski w latach

1348—1366, nie należał do współpracowników
króla, ale i nominację na biskupstwo uzyskał
wbrew woli Kazimierza Wielkiego. Natomiast

arcybiskupstwo gnieźnieńskie otrzymali kolej
no dwaj najbliżsi doradcy ostatnich Piastów:

najpierw Jarosław Bogoria, a po nim Janusz

Suchywilk. Jeszcze w trakcie pełnienia obo

wiązków kanclerza wielkopolskiego Mikołaj z

Kórnika, prepozyt NPMarii w Krakowie, został

wyniesiony na biskupstwo poznańskie. Te fak
ty dowodzą, że władcy szczodrze wynagradzali
swych krakowskich współpracowników.

III

Odrodzone Królestwo Polskie musiało roz
wiązywać wiele spraw z zakresu polityki za
granicznej drogą dyplomatyczną. Nieodzowna

więc była służba dyplomatyczna gotowa do wy
pełnienia tych zadań. Ponieważ w Polsce w

XIV stuleciu nie znano jeszcze zawodu dyplo
maty, dlatego też władcy zlecali każdorazowo
konkretne misje dyplomatyczne odpowiednio
dobranym i wykształconym osobom 62.

Po odzyskaniu władzy Władysław Łokietek

przystąpił do tworzenia służby dyplomatycznej,
w której zaangażował również duchownych kra
kowskich. Dzieje dyplomacji polskiej za pano
wania tego władcy nie zostały dotąd monogra
ficznie opracowane, dlatego też nie jest znany

pełny katalog osób związanych z jej działalno
ścią 6S. Łokietek utrzymywał dość żywe kon
takty z kurią papieską w Awinionie. Wysyłał
tam jako posłów duchownych, obeznanych ze

sposobem załatwiania spraw w kurii i biegłych
w prawie kanonicznym. Do r. 1323 głównym
dyplomatą królewskim w Awinionie był Ger-

ward, biskup włocławski 64. W dwa lata później
(w r. 1325) Władysław Łokietek wyprawił do

kurii poselstwo złożone z Piotra Milesa, kano
nika krakowskiego, i Mikołaja Manentis, miesz
czanina genueńskiego63. Załatwiało ono spra
wy związane ze sporem polsko-krzyżackim, so
juszem polsko-litewskim i z zagrożeniem tatar
skim 66. Piotr Miles cieszył się względami pa
pieża Jana XXII, w r. 1325 uzyskał bowiem

pozwolenie na wybór spowiednika, który otrzy
mał prawo uwalniania Piotra od ekskomuniki,
suspensji i interdyktu. Ponadto Piotr Miles

uzyskał od papieża przywilej pełnego odpusz-

01 Zaklika z Międzygórza kanclerz koronny w la
tach 1385—1409 występuje w źródłach jako duchow
ny do r. 1394 (miał niższe święcenia), a po tej dacie

już jako osoba świecka. Zob. Sułko wska-Kura-
s i o w a, Dokumenty, s. 271—272; Krzyżaniak o-

w a, Kancelaria, cz. II, s. 13—18.
62 Zob. Szczur, Dyplomaci, s. 104.
63 Wyrywkowe wiadomości na ten temat podał Z.

Kaczmarczyk, Dyplomacja polska w dobie zjed
noczonego Królestwa Polskiego (1306—1382) [w:] Hi

storia dyplomacji polskiej, t. 1, Warszawa 1982, s.

268—288.

64 Zob. K. Stachowska, Gerward [w:] PSB,
t. 7: 1948—1958, s. 408—409.

65 Bullarium Poloniae, ed. I. Sułkowska-Kuraś,
S. Kuraś (dalej cyt.: BP), t. 1, Romae 1982, nr 1284;
VMPŁ, 1, nr 313.

68 VMPL, t. 1, nr 316; BP, t. 1, nr 1289; por. E.

Długopolski, Władysław Łokietek na tle swoich

czasów, Wrocław 1951, s. 231—234.
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czenia grzechów „in articulo mortis” 67. Za za
sługi dyplomatyczne Piotr dostał ekspektatywę
na scholasterię krakowską, której udzielił mu

Jan XXII na prośby Władysława Łokietka 68.

W dyplomacji byli zaangażowani także inni

duchowni krakowscy związani z kancelarią. Ło
kietek wykorzystywał ich głównie do załatwia
nia spraw polsko-krzyżackich. Jan Grot, kano
nik i podkanclerzy krakowski, brał udział w ro
kowaniach z Krzyżakami w Brześciu Kujawskim
w r. 1311 i 13 2 4 69. Natomiast Zbigniew ze

Szczyrzyca, również podkanclerzy i kanonik

krakowski, był jednym z trzech pełnomocników
króla na procesie polsko-krzyżackim w Ino
wrocławiu w latach 1320—1321. W trakcie te
go procesu bronił interesów królestwa, wyka
zując się dobrą znajomością prawa 70.

Prawdopodobnie i inni duchowni krakow
scy pracowali w dyplomacji Łokietka, szczegól
nie na terenie kurii papieskiej. Wspomniany
wyżej Jan Grot był od 1322 r. na usługach Ka
mery Apostolskiej i miał stały kontakt z Awi-

nionem, być może przy okazji załatwiał intere
sy Królestwa Polskiego 71.

Służba dyplomatyczna Kazimierza Wielkie
go została gruntownie opracowana przez
S. Szczura 72. Jego prace dają wgląd w mecha
nizm funkcjonowania dyplomacji kazimierzow
skiej.

W pierwszym okresie rządów Kazimierz
Wielki powierzał rozwiązywanie skomplikowa
nych spraw politycznych doświadczonym oso
bom, które rozpoczynały swoją karierę u boku
Łokietka 73. Duży wpływ na politykę zagranicz
ną zdobyła sobie kancelaria, głównie dzięki wy
bitnym kanclerzom: Zbigniewowi ze Szczyrzyca
i Januszowi Suchywilkowi74. Najważniejszym
terenem działalności polskiej dyplomacji za

Kazimierza Wielkiego był Awinion, gdyż w

kurii papieskiej rozstrzygało się wiele spraw

07 Monumentu Poloniae Vaticana, wyd. J. Ptaśnik

(dalej cyt.: MPVat), t. 3, Kraków 1914, nr 187, 188;
BP, t. 1, nr 1309, 1310.

68 MPVat, t. 3, nr 180.

69 Zob. Niwiński, Biskup krakowski, s. 60—62.

70 Zob. K. Tymieniecki, Studia nad XIV

wiekiem, I: Proces polsko-krzyżacki z lat 1320—1321,
Przegląd Historyczny, t. 21: 1917—1918, s. 96 nn.;
H. Chłopocka, Procesy Polski z Zakonem Krzy
żackim w XIV wieku, Poznań 1968, s. 21—22.

71 Zob. Niwiński, Biskup krakowski, s. 60.

72 Zob. Szczur, Dyplomacja, passim; tenże,

Dyplomaci, passim.
78 Szczur, Dyplomacja, s. 200.

polityki międzynarodowej. Król wysyłał do

Awinionu poselstwa z odpowiednimi suplika
mi dla załatwienia konkretnych problemów, na
tomiast długotrwałe sprawy prowadzili w kurii

prokuratorzy królewscy75. Posłowie i prokura
torzy, wyprawiani przez Kazimierza Wielkiego
do Awinionu, rekrutowali się przede wszyst
kim z duchownych. Jeśli nawet na czele posel
stwa stał możny świecki (jak np. Jan Jura, Jan

Pakosławic), to miał on do pomocy duchow
nych dobrze znających stosunki w kurii.

W r. 1336 Kazimierz Wielki wysłał do Awi
nionu Jarosława Eogorię, archidiakona krakow
skiego; w kurii wspomagał go magister Andrzej
z Veroli, prepozyt NPMarii (były nuncjusz i ko
lektor świętopietrza w Polsce). Posłowie starali

się o uchylenie wyroku wyszehradzkiego, co

udało im się osiągnąć. Jarosław Bogoria jesz
cze raz wyjechał do Awinionu w r. 1342 jako
elekt na arcybiskupstwo gnieźnieńskie — je
chał po sakrę biskupią. Prawdopodobnie załat
wiał wówczas również sprawy państwowe 7e.

W r. 1337 przebywał w kurii Dzierżko Pa
kosławic (brat Jana), kanonik krakowski. Był
on posłem królewskim, a zarazem wysłanni
kiem nuncjusza Galharda de Carceribus. Dzier
żko zawiózł do Awinionu sprawozdanie nun
cjusza o sytuacji w Polsce, a ze strony Kazi
mierza Wielkiego starał się zainteresować pa
pieża sprawą Milicza, grodu biskupa wrocław
skiego, oraz prawdopodobnie wniósł skargę
królewską na Zakon Krzyżacki, która stała się
podstawą wszczęcia procesu77. W r. 1340 Dzier
żko znów znajdował się w kurii, ale nie wia
domo czy załatwiał sprawy państwowe78
W tym też czasie Kazimierz Wielki wysłał do
Awinionu nowe poselstwo w składzie: Jan

Grot, biskup krakowski, Niemierza z Gołczy
i Jan z Buska, kanonik krakowski. Do nich do 
łączył także Dzierżko. Prowadzili oni bezsku-

74 Ibidem, s. 185—186.
75 Ibidem, s. 50—-55; tenże, Dyplomaci, s. 43—

45, 67—68, 103—104.

76 Zob. K. Stachowska, Jarosław z Bogorii
[w:] PSB, t. 11: 1964—65, s. 1—3; Szczur, Dyplo
maci, s. 45—49.

77 Zob. J. Dąbrowski, Dzieje polityczne Śląs
ka w latach 1290—1402 [w:] Historia Śląska od naj
dawniejszych czasów do 1400 r., t. 1, Kraków 1933,
s. 432; Szczur, Dyplomaci, s. 92—94.

78 Przebywał on wówczas w Awinionie w związ
ku ze sprawami rodzinnymi. Zob. VMPL, t. 1, nr 559,
MPVat, t. 1, nr 206, s. 410,
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teczne starania o zatwierdzenie wyroku z pro
cesu warszawskiego79. Ostatecznie biskup Jan

Grot został wyznaczony przez papieża jednym
z rozjemców w sporze polsko-krzyżackim80.
Ponadto posłowie zabiegali o ogłoszenie krucja
ty przeciw Tatarom.

79 Zob. Szczur, Dyplomaci, s. 54—55.

80 Zob. Niwiński, Biskzzp krakowski, s. 79—81.

81 MPH SN, t. 5, s. 151; Szczur, Dyplomaci,
s. 55—56.

82 MPVat, t. 3, nr 317.

83 Zob. K. O ż ó g, Radomir [w:] PSB, t. 29: 1986,
s. 732—733.

84 Zob. Szczur, Dyplomaci, s. 60—62.

85 Ibidem, s. 63—67.

80 Ibidem, s. 67; O ż ó g, Studia nad wykształce
niem, s. 566.

87 Zob. PSB, t. 10: 1962—64, s. 445—446; Szczur,
Dyplomaci, s. 83—84, 86, 88—90.

W latach 1347—1348 przebywali w Awi-

nionie trzej posłowie króla: Radomir syn Flo
riana z Dobczyc, kanonik krakowski, Henryk
syn Hermana oraz Piotr Szyrzyk, elekt na bi
skupstwo krakowskie. Ten ostatni starał się
o potwierdzenie elekcji i sakrę biskupią. Po

pomyślnym załatwieniu tych spraw zmarł w

Awinionie 6 V 1348 r. 81 Nie wiadomo o co za
biegał dla Kazimierza Wielkiego Henryk syn
Hermana. W zamian za usługi dyplomatyczne
król prosił papieża w r. 1347 o kanonię krakow
ską dla Henryka82. Natomiast Radomir syn
Floriana z Dobczyc znajdował się w kurii w

r. 1348 w związku z konfliktem polsko-czeskim
o Śląsk. Przedtem Radomir był przez kilka lat

na usługach Stolicy Apostolskiej 83.

Wielokrotnym posłem Kazimierza Wielkie
go do kurii papieskiej był magister Wojciech
z Bochni, kanonik krakowski. Pierwszy raz wy
jechał do Awinionu w r. 1349 i bronił tam sku
tecznie przynależności biskupstwa wrocław
skiego do metropolii gnieźnieńskiej. Natomiast
w latach 1351—1352 starał się magister Woj
ciech o przyznanie Kazimierzowi Wielkiemu

dziesięcin na planowaną wyprawę przeciw Li
twie i o rozgrzeszenie dla króla po zamordowa
niu księdza Baryczki. Ponadto Wojciech z Bo
chni załatwiał w Stolicy Apostolskiej bliżej nie

znane interesy królestwa jeszcze raz w latach
1355—1356 8485.

Wkrótce po nim, bo już w r. 1357 przeby
wał w Awinionie Sięgniew syn Włosta z Grę
boszowa, kanonik krakowski, który usiłował

przekonać papieża do planów Kazimierza Wiel
kiego zmierzających do chrystianizacji Li
twy 83.

W r. 1360 król wysłał reprezentacyjne po
selstwo do kurii papieskiej na czele z Janem

Jurą, kasztelanem krakowskim. W tym posel
stwie brał udział także w charakterze tłumacza

i osoby obeznanej ze stosunkami awiniońskimi

wykształcony w prawie Jan z Buska, kanonik
krakowski. Miał on wspomagać poselstwo przy
załatwianiu rozmaitych spraw86. Jan z Buska

udał się ponownie do Awinionu w r. 1361 już
jako podkanclerzy krakowski w charaktrze pro
kuratora królewskiego i przebywał tam do r.

1366. Jego głównym zadaniem było wystarać
się o unieważnienie małżeństwa Kazimierza

Wielkiego z Adelajdą heską. W bezskutecznym
załatwianiu tej trudnej sprawy wspomagały
Jana z Buska poselstwa Jana Pakoslawica w

latach 1362—1363, 1365 i 13 6 6 87. Ponadto z Ja
nem Pakosławicem współpracował w Awinionie
w r. 1363 inny prokurator królewski Henryk
syn Wernera (wykształcony w sztukach wyzwo
lonych i prawie kanonicznym), który dopilno
wywał załatwienia zgody papieskiej na funda
cję Studium Generalnego w Krakowie. Za te

usługi otrzymał on kanonię krakowską 88.

W r. 1364 prokuratorem króla w Stolicy
Apostolskiej był również wykształcony w Pad
wie doktor dekretów Maciej syn Wawrzyńca,
zwany Wola, kanonik krakowski. Miał on moc
ne powiązania z kurią, bo w r. 1357 posłował
w imieniu papieża Innocentego VI do cesarza

Karola I V i Kazimierza Wielkiego 89.

Janowi Pakosławicowi w ostatniej misji dy
plomatycznej do Awinionu towarzyszył Ambold

z Kępina, nauczyciel w szkole katedralnej kra
kowskiej (około r. 1370 uzyskał magisteriat
artium w kazimierzowskim Studium General
nym) oraz współpracownik legata i kolektora

świętopietrza Arnolda de Lacaucina", Obaj
posłowie starali się o uwolnienie Kazimierza

Wielkiego od zarzutu fałszerstwa bulli papie
skiej, która miała jakoby unieważnić małżeń
stwo królewskie 91.

88 VMPL, t. 1, nr 843, s. 627; Szczur, Dyplomaci,
s. 85.

89 MPVat, t. 3, nr 369, 370, 460; Szczur, Dyplo
maci, s. 87; Ożóg, Studia nad wykształceniem,
s. 557, 567.

90 MPVat, t. 3, nr 504; S. Kuraś, Amboldus

syn Jana z Kępina, pierwszy znany profesor Uniwer
sytetu Krakowskiego, Studia Historyczne, R. 27: 1984,
s. 491—493; Z. Kozłowska-Budkowa, W spra
wie Uniwersytetu Kazimierzowskiego, Studia Histo
ryczne, R. 12: 1969, s. 243—245.

91 Zob, Szczur, Dyplomaci, s. 100—102.
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W znacznie mniejszym stopniu Kazimierz

Wielki korzystał z usług dyplomatycznych du
chownych w stosunkach z państwami ościenny
mi. W poselstwach wysyłanych do tych kra
jów brali udział głównie dostojnicy świeccy
oraz nieliczni duchowni związani z kancelarią.
Zbigniew ze Szczyrzyca, prepozyt krakowski,
jako kanclerz uczestniczył w rokowaniach tren-

czyńskich w r. 1335, a następnie u boku króla

w zjeździe wyszehradzkim w tym samym roku.
Ponadto redagował on dokument układu z Wit-
telsbachami w r. 1345, bowiem został w nim

wymieniony w formule „datum per manus” 92

92 Szczur, Dyplomacja, s. 128—131.

98 Zob. Bieniak, Otto ze Mstyczowa [w:] PSB,
t. 24: 1979, s. 633—634; Szczur, Dyplomacja, s. 163,
181—182.

94 Zob. Bieniak, Otto ze Mstyczowa [w:] PSB,
t. 24: 1979, s,. 633—534.

95 Zob. Szczur, Dyplomacja, s. 181—184.

96 Zob. Z. Kozłowska-Budkowa, Mokrski

Florian [w:] PSB, t. 21: 1976, s. 600—602; Wyro
zum s k i, Kazimierz Wielki, s. 207—208.

97 Zob. R. Gródecki, Kongres krakowski w

W r. 1337 w czasie pertraktacji z Zakonem

Krzyżackim w Inowrocławiu znajdowali się w

otoczeniu króla m.in. kanonicy krakowscy: Otto

ze Mstyczowa, kanclerz wielkopolski, i Sięg-
niew syn Włosta z Gręboszowa, podkanclerzy
krakowski93. Pierwszy z nich już wcześniej
zetknął się z dyplomacją, w r. 1335 prowadził
bowiem rozmowy z Brandenburgią w sprawie
przymierza z Wittelsbachami94. Natomiast Się-
gniew jako zwolennik polityki proluksembur-
skiej towarzyszył królowi w podróży dyploma
tycznej do Pragi w r. 1341 i był w ścisłym
kontakcie z dworem Karola IV 9396.

Z dyplomacją zetknął się także Florian

Mokrski, kanonik krakowski i kanclerz łęczyc
ki. Uczestniczył on w poselstwie, które w r.

1355 prowadziło rozmowy z Ludwikiem Wę
gierskim, mające na celu sprecyzowanie wa
runków sukcesji Andegawenów na terenie pol
skim 90.

Doktor dekretów Janusz Suchywilk, dziekan

krakowski, jako kanclerz krakowski kierował

w znacznej mierze królewską służbą dyploma
tyczną, ale o jego bezpośredniej działalności

dyplomatycznej zachowały się skromne wiado
mości. W r. 1362 przebywał on wraz z Kazimie
rzem Wielkim w Tyrnawie, gdzie król wystę
pował jako mediator w konflikcie luksembur-

sko-andegaweńskim 97.

Powyższy przegląd unaocznia, że ostatni

Piastowie przy doborze posłów wysyłanych do

Awinionu kierowali się przede wszystkim wy
kształceniem, fachowością oraz znajomością
przez daną osobę stosunków w kurii papieskiej.
Dlatego też Władysław Łokietek i Kazimierz

Wielki wykorzystywali wiedzę (z reguły praw
niczą) i kościelne kontakty duchownych kra
kowskich. Posłami i prokuratorami królewski
mi w Stolicy Apostolskiej byli zarówno ducho
wni związani z kancelarią, jak i duchowni spo
za jej kręgu (np. Dzierżko Pakosławic, Radomir

syn Floriana z Dobczyc, Henryk syn Hermana,
Henryk syn Wernera, Maciej zwany Wola oraz

Ambold z Kępina). W ogromnej większości po
słowie i prokuratorzy udający się do Awinionu

posiadali uniwersyteckie wykształcenie (Jaro
sław Bogoria, Andrzej z Veroli, Jan Grot, Piotr

Szyrzyk, Wojciech z Bochni, Sięgniew syn Wło
sta z Gręboszowa, Jan z Buska, Henryk syn
Wernera, Maciej zwany Wola i Ambold z Kę
pina). Co do pozostałych duchownych — po
słów i prokuratorów w kurii papieskiej — mo
żna snuć uzasadnione przypuszczenie, że oni
również mieli wyższe wykształcenie, choć źród
ła o tym milczą 98.

W kontaktach z państwami ościennymi Wła
dysław Łokietek i Kazimierz Wielki posługi
wali się duchownymi krakowskimi, którzy pra
cowali W kancelarii. Zasadniczą rolę w tych
kontaktach odgrywali dostojnicy świeccy, a du
chowni uczestniczyli we wspomnianych wyżej
akcjach dyplomatycznych tylko jako urzędnicy
królewscy.

Ludwik Węgierski po wstąpieniu na tron

polski opierał się w prowadzeniu polityki za
granicznej na węgierskiej dyplomacji, dlatego
też w latach 1370—1382 przestała istnieć polska
służba dyplomatyczna ". W okresie bezkrólewia

i potem aż do momentu koronacji Władysława
Jagiełły ster polityki zagranicznej przejęli pa
nowie małopolscy i oni kierowali służbą dyplo-

roku 1364, Warszawa 1939, s. 85; Szczur, Dyploma
cja, s. 186—187.

98 Chodzi tu o: Piotra Milesa, Dzierżka Pakosła-

wica, Radomira syna Floriana z Dobczyc i Henryka
syna Hermana. Być może dalsze poszukiwania w archi
wach włoskich, francuskich i czeskich przyniosą nowe

wiadomości o wykształceniu tych osób.

99 Por. J. Dąbrowski, Ostatnie lata Ludwika

Wielkiego (1370—1382), Kraków 1918; Kaczmar
czyk, Dyplomacja polska, s. 263—267, 271—273, 280,
298.
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matyczną złożoną W zasadzie z dostojników
świeckich 10°.

Po zawarciu unii polsko-litewskiej stanęły
przed Królestwem Polskim trudne do rozwią
zania problemy o charakterze międzynarodo
wym. Na plan pierwszy wysunęła się sprawa
uznania ważności małżeństwa Jadwigi z Jagieł
łą przez papiestwo i opinię europejską oraz

przeciwdziałanie pretensjom Wilhelma Habs
burga, a także obrona unii i chrześcijaństwa na

Litwie przed atakami Zakonu Krzyżackiego 100101.

Do realizacji tych zadań para królewska musia-

ła mieć zdolnych dyplomatów. Wśród nich zna
leźli się także duchowni krakowscy blisko zwią
zani z dworem.

100 por 2. H. Nowak, Polska dyplomacja w

czasach Jadwigi i Jagiełły (1382—1434) [w:] Historia

dyplomacji polskiej, t. 1, s. 315—320, 355—356, 360,
365—370, 384, 389.

101 Zob. A . Prochaska, Król Władysław Ja
giełło, t. 1, Kraków 1908, s. 57—155; W. Macie
jewska, Jadwiga królowa polska, Kraków 1934,
s. 38—110; Nowak, Polska dyplomacja, s. 318—320,
322—325, 355—356.

102 Zob. Kijak, Piotr Wysz, s. 7—21; Traw-

Piotr Wysz, doktor obojga praw, zanim zo
stał biskupem krakowskim pełnił kilka waż
nych misji dyplomatycznych. W r. 1388 był
jednym z pełnomocników króla na rokowania

toruńsko-raciąskie z Zakonem Krzyżackim.
W roku następnym przebywał w kurii rzym
skiej jako poseł Jadwigi i Jagiełły w związku
z trwającymi nadal atakami na ważność kró
lewskiego małżeństwa i sprawami krzyżacki
mi. Niedługo potem powrócił Piotr Wysz do

Polski w charakterze nuncjusza Urbana VI i

kolektora generalnego świętopietrza. W r. 1390
król mianował Wysza jednym ze swoich pełno
mocników na mające się odbyć 13 X tego roku

rokowania z Krzyżakami, które nie doszły jed
nak do skutku. Po otrzymaniu stanowiska kan
clerza królowej udał się on w r. 1391 do Rzy
mu, gdzie załatwiał wiele spraw Jadwigi. Wte
dy to Bonifacy IX wyznaczył Piotra na pośred
nika w poufnych sprawach między Stolicą Apo
stolską a Jadwigą. Po nominacji na biskupstwo
krakowskie (4 XII 1392 r.) Wysz zajął drugie
miejsce (po arcybiskupie gnieźnieńskim) w ra
dzie królewskiej i nadal uczestniczył w pracach
dyplomacji. W marcu 1393 r. był pełnomocni
kiem Jagiełły w pertraktacjach inowrocław
skich z Krzyżakami. Natomiast w r. 1397 towa

rzyszył on parze królewskiej na zjeździe z Zyg
muntem Luksemburskim w Starej Wsi. Po r.

1400 także brał udział w życiu politycznym
Królestwa Polskiego 102.

Drugim dyplomatą działającym głównie w

Rzymie był Wojciech Jastrzębiec scholastyk
krakowski. Po raz pierwszy udał się do kurii

papieskiej w r. 1389 jako poseł Jadwigi i Ja
giełły. Prawdopodobnie załatwiał on wtedy w

Rzymie sprawy związane z ciągłymi atakami

Krzyżaków i Habsburgów na małżeństwo kró
lewskie i unię polsko-litewską103. Jastrzębiec
przebywał w Stolicy Apostolskiej także w r.

1393 i 1394, ale nie wiadomo, czy był tam w

charakterze posła królewskiego. W r. 1394 na

pewno reprezentował w kurii interesy arcybi
skupa gnieźnieńskiego Dobrogosta z Nowego
Dworu jako jego prokurator104. W kilka lat

później, będąc kanclerzem Jadwigi, prowadził
pertraktacje z wielkim mistrzem krzyżackim w

r. 1398 w sprawie wykupu ziemi dobrzyńskiej
z rąk zakonu krzyżackiego. W r. 1399 posłował
znów do Rzymu i uzyskał tam przeniesienie
Mikołaja Kurowskiego na biskupstwo włocław
skie, zgodę papieża na ogłoszenie krucjaty prze
ciw Tatarom, a dla siebie prowizję na biskup
stwo poznańskie. Wojciech Jastrzębiec zaprosił
wtedy papieża Bonifacego IX na ojca chrzest
nego dziecka, którego spodziewała się Jadwiga.
Jastrzębiec pozostał niezwykle aktywny w pra
cach dyplomacji aż do r. 1422 105.

W pierwszych latach panowania Jadwigi i

Jagiełły rozpoczął karierę dyplomaty jeszcze
inny duchowny krakowski — Mikołaj Trąba.
W r. 1387 został wysłany do Rzymu z wiado
mością o dokonanej chrystianizacji Litwy oraz

aby zabiegać o uznanie ważności małżeństwa

Andegawenki z Jagiełłą. Wbrew opinii więk
szości badaczy sądzę, za A. F. Grabskim, że Mi
kołaj Trąba zdołał dotrzeć do papieża i dopiero
w drodze powrotnej został uwięziony przez

Habsburgów w Wiedniu, ponieważ wiózł zgodę

ko w s ki, Piotr z Radolina [w:] PSB, t. 26: 1981,
S. 422—428.

103MPVat,t.8,cz. 1,nr 1,s.1—3;por. A.F.

Grabski, Jadwiga — Wilhelm — Jagiełło w opi
niach europejskich, Nasza Przeszłość, t. 23: 1966,
s. 124—133.

104 Elementa ad fontium editiones, coli. J . Lisow
ski, t. 1, Romae 1960, s. 26, 41.

105 Zob. Sułkowska-Kurasiowa, Doku
menty, s. 214—216; Krzyżaniaków a, Kancelaria,
cz. II, s. 51—62.
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Urbana VI na rozwiązanie układów małżeństwa

dotyczących Wilhelma i Jadwigi. Wkrótce jed
nak uwolniono polskiego posła106107108. W r. 1390

Mikołaj Trąba udał się znów do Stolicy Apo
stolskiej, gdzie prócz spraw państwowych za
łatwiał również swoje osobiste interesy 107.

106 Zob. Grabski, Jadwiga, s. 128—130; por.
J. Krzyżaniaków a, Początki kariery Mikołaja
Trąby, Roczniki Historyczne, R. 35: 1969, s. 132—134;

tejże, Kancelaria, cz. II, s. 39.

107 Zob. Krzyżaniaków a, Początki kariery,
s. 125—135; tejże, Kancelaria, cz. II, s. 39—41.

108 MPVat, t. 8, cz. 1, nr 1, 2, s. 1—5; Ożóg,
Studia nad wykształceniem, s. 569.

■<”MPVat,t.8,cz.1,nr2,s.3—5,nr84,s.73—
75, nr 205, s. 197—200.

Królowa Jadwiga powierzała misje dyplo
matyczne w kurii także magistrowi Piotrowi ze

Strzelec, kanonikowi krakowskiemu. Został on

wysłany do kurii rzymskiej w r. 1389; nie wia
domo, o jakie sprawy zabiegał w Stolicy Apo
stolskiej 108. Na prośby Jadwigi papież udzielił

wtedy magistrowi Piotrowi ekspektatywę na

kanonię wrocławską. Niedługo potem Bonifacy
IX przyjął Piotra ze Strzelec do grona swoich

kapelanów, musiał więc mieć szerokie kontak
ty w kurii109. Po raz drugi przebywał on w

Rzymie w latach 1392—1393 jako prokurator
Piotra Wysza i z pewnością załatwiał wówczas
również interesy królowej110.

W końcu należy wspomnieć o Janie Śledziu
z Lubienia, doktorze dekretów (studia odbył
w Padwie), proboszczu Sw. Mikołaja na Weso
łej, który w r. 1399 udał się do Rzymu w cha
rakterze prokuratora biskupów: wileńskiego i

krakowskiego. Prawdopodobnie i Jagiełło zlecił

mu pewne sprawy, po r. 1400 wielokrotnie jeź
dził bowiem do kurii rzymskiej i książąt Italii

jako poseł królewski1U.

Z przedstawionych uwag wynika, że Jadwi
ga i Jagiełło w organizacji służby dyplomatycz
nej nawiązali do tradycji z czasów Kazimierza

Wielkiego. Do kurii papieskiej wysyłano tylko
wykształconych duchownych, dobrze orientu
jących się w stosunkach rzymskich. Niekiedy
posłowie polscy wyprawiani do Rzymu byli
wcześniej pracownikami kurialnymi (np. Piotr

Wysz) lub też posiadali przyjaciół na dworze

papieskim z okresu studiów uniwersyteckich w

Italii (np. Jan Śledź z Lubienia). Natomiast w

kontaktach dyplomatycznych z Zakonem Krzy
żackim, Węgrami, Czechami i innymi państwa
mi Jadwiga i Jagiełło posługiwali się dostojni

kami świeckimi. Czasem duchowni uczestniczy
li w pertraktacjach prowadzonych z tymi pań
stwami, ale w charakterze ekspertów praw
nych. Taką rolę odegrał Piotr Wysz w roko
waniach polsko-krzyżackich.

XIV-wieczna dyplomacja korzystała w sze
rokim stopniu z dokumentacji pisanej w języ
ku łacińskim i wymagała od dyplomatów do
brej znajomości prawa. To decydowało, że

władcy polscy zatrudniali w służbie dyploma
tycznej wykształconych duchownych krakow
skich, którzy w ten sposób spożytkowywali
swoją wiedzę uniwersytecką i umiejętności w

rozległej działalności na rzecz państwa i przy
czyniali się do rozwiązywania skomplikowanych
problemów polityki zagranicznej.

Podsumowując powyższe rozważania, należy
stwierdzić, że środowisko kleru krakowskiego
miało duży udział w pracach kancelarii i dy
plomacji królewskiej w XIV w. Władcy korzy
stali bowiem z jego potencjału intelektualnego
w większym stopniu niż ze wszystkich pozo
stałych kościelnych środowisk umysłowych (Po
znania, Gniezna i Włocławka). Trzeba także

podkreślić, że spora grupa zdolnych i wykształ
conych duchownych spoza Małopolski uzyski
wała beneficja w Krakowie właśnie dzięki usłu
gom świadczonym królowi. Z przeprowadzo
nych badań wynika, że kilkudziesięciu duchow
nych krakowskich było bliskimi współpracow
nikami dwóch ostatnich Piastów, Andegawenów
i Władysława Jagiełły. Praca kleru w kance
larii i dyplomacji sprzyjała niewątpliwie roz
szerzaniu się jego horyzontów intelektualnych
i nawiązywaniu ściślejszych kontaktów z wiel
kimi ośrodkami kulturalnymi ówczesnej Euro
py, przede wszystkim zaś z dworem papieskim.
Działalność duchownych w kancelarii i dyplo
macji szczególnie mocno wiązała ze sobą Ko
ściół i Państwo Polskie, a ich wiedza i umiejęt
ności przyczyniały się do należytego funkcjo
nowania Królestwa Polskiego w ramach chrze
ścijańskiej Europy.

110 Elementa ad fontium, t. 1, nr 50, s. 25—26,
nr 85, s. 40.

111 Kodeks dyplomatyczny katedry i diecezji wi
leńskiej, wyd. J . Fijałek, W. Semkowicz, t. 1, Kraków

1938-—1918, nr 38; Elementa ad fontium, t. 1, nr 99,
138, 219; Sułkowska-Kurasiowa, Dokumen
ty, s. 228—229; Krzyżaniaków a, Kancelaria,
cz. II, s. 43—45.
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WSTĘP

D-L raca ta jest zasadniczo streszczeniem

fragmentu studium wykonanego w ramach Pra
cowni Konserwacji Zabytków w Krakowiex.

Forma artykułu zmusza do redukcji problema
tyki, jak i argumentacji; niektóre tezy, udoku
mentowane w studium, zostały tu tylko zasy
gnalizowane. Będą one przedmiotem oddzielne
go omówienia. Podstawą do opracowania rekon
strukcji lokacyjnego Kazimierza było naniesie
nie danych źródłowych i wyników badań tere
nowych na plan w skali 1:500; niemożność

przedstawienia materiału w tej skali zmusiła

tu do uproszczeń.

STAN BADAŃ

Opracowania mongraficzne Ka
zimierza. Historia Kazimierza uwzględnio
na została w pracy J. Szujskiego (1878) i roz
szerzona przezeń wraz z F. Piekosińskim12. Do

cenniejszych ówczesnych pozycji należy hasło

w Słowniku geograficznym (1882) oraz mono
grafia K. Bąkowskiego (1903) 3. Postęp badań

w latach międzywojennych przynoszą prace
S. Tomkowicza (1926), S. Krzyżanowskiego
(1931), W. Koniecznej, M. Mastalerzówny i K.

Estreichera (1938) 4. Po wojnie wyróżniają się
prace zbiorowe, publikacje S. Świszczowskiego
(1961) i cenna praca M. Friedberga (1966) 5.

1 B. Krasno wols ki, Kazimierz ze Strado-

miem i dawną łąką św. Sebastiana, studium histo-

ryczno-urbanistyczne, mpis, PKZ, Kraków 1982—1985

Za gruntowne przeprowadzenie kwerend materiałów

źródłowych autor winien jest wdzięczność Paniom

mgr Aldonie Sudackiej, mgr Lucynie Sulerzyskiej
i mgr Genowefie Zań-Ograbek oraz Panu mgr. Wal
demarowi Komorowskiemu. Za udostępnienie nie pu
blikowanych prac o Skałce oraz wyników kwerend

autor dziękuje swej Matce dr Marii Krasnowolskiej,
za udostępnienie wyników nie publikowanych badań

archeologicznych Panom doc. dr. hab. Kazimierzowi

Radwańskiemu, dr. Emilowi Zaitzowi i dr. Józefowi

Niżnikowi, zaś za przeprowadzenie badań architek
tonicznych w obrębie dawnego Bawołu Panu mgr. inż.

arch. Markowi Łukaczowi. Szczególne podziękowania
za wnikliwe konsultacje pragnie autor wyrazić Panu

Prof. dr. hab. Jerzemu Stankiewiczowi.

2 J. Szujski, Kraków aż do początków XV wie
ku [w:] Monumenta Medii Aenii Historica, t. 4: 1878;
J z-y-j .s k i, F. Piekosiński, Stary Kraków,
^Kraków 1901.
o? A

3 Słownik geograficzny Królestwa Polskiego, t. 3,
Warszawa 1882, s. 928—930; t. 4, s. 587—605; K. Bą
ków s k i, Historia miasta Kazimierza pod Krako
wem do XVI wieku [w:] Józefa Czecha Kalendarz
Krakowski na rok 1903, Kraków 1902; tenże, Dzieje
Krakowa, Kraków 1911.

4 S. Tomkowie z, Ulice i place Krakowa w

ciągu dziejów, ich nazwy i zmiany postaci, Biblioteka

Krakowska, nr 63—64: 1926; S. Krzyżanowski,
Kraków i jego rozwój terytorialny za czasów polskich
[w:] Kraków, rozszerzenie granic miasta 1909—1915,
Kraków 1931; W. Konieczna, Początki Kazimie
rza {do r. 1419) [w:] Studia nad przedmieściami
Krakowa, Biblioteka Krakowska, nr 94: 1938; M. Ma-

stalerzówna, Przedmieście Stradom w wiekach

średnich, tamże; K. Estreicher, Kraków, prze
wodnik dla zwiedzających miasto i okolice, Kraków

1938.

5 Kraków, studia nad rozwojem miasta, red.

J. Dąbrowski, Kraków 1957; Kraków, jego dzieje
i kultura, Kraków 1965; Miasta polskie w Tysiącleciu,
t. 1, Warszawa 1965; S. Swiszczowski, Założe-

I
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Ukształtowanie terenu. Poglądy
wyrażane przez historyków zweryfikowała I.

Kmietowicz-Drathowa (1971), która opracowa
ła najbardziej przekonującą rekonstrukcję pier
wotnej morfologii Krakowa, opartą na wierce
niach geologicznych 8.

Badania terenowe. Pierwsze synte
tyczne ujęcie problematyki archeologicznej dał

R. Jamka (1962—71). Podstawowe znaczenie ma

praca K. Radwańskiego (1975) 7. Większość
dokumentacji nielicznych badań znajduje się
w Muzeum Archeologicznym i została zasygna
lizowana w Informatorze archeologicznym8.
Badania Skałki podjęte przez G. Leńczyka
(1946) zostały pogłębione przez T. Lenkiewicz

i K. Radwańskiego (1956—57) oraz J. Reyniaka
(1976); słabiej udokumentowano badania kościo
ła Św. Jakuba (A. Żaki 1962) 9. Wyrywkowe
badania architektoniczne pozwoliły na identy
fikację paru średniowiecznych domów; wyróż
niają się rezultaty M. Łukacza w badaniach
nad domami przy dawnym rynku (1981) i w

zespole przy ul. Szerokiej (od 1984) 10.

Rekonstrukcja układu urbani
stycznego. Autorem pierwszej był E.

Ekielski (1869) n, który trafnie zrekonstruował

średniowieczny rynek i zlokalizował 4 bramy
(piątą upatrywał od wschodu). Dzisiejszą ul.

Gazową określił jako „kolegiacką”, co świadczy
o znajomości źródeł wspominających o „kole
giach” przy Psim Rynku i trafnej identyfikacji
tego ostatniego (ryc. 1).

Poważny wkład wniosła rekonstrukcja w cy
towanej pracy Bąkowskiego z r. 1903 (ryc. 2);
autor dostrzegł szereg zatartych elementów

średniowiecznego rozplanowania, opierając się
m.in. na planie szwedzkim. Po II wojnie świa
towej znaczący jest wkład J. Jamroza (1949—
1960), J. Mitkowskiego (1957, 1970), R. Jamki

(1957—58) i H. Miincha (1958, 1966) 12.

Rekonstrukcję Bąkowskiego bierze za punkt
wyjścia Swiszczowski (ryc. 3), przyjmując jed
nak kwadratowy rynek, o wymiarach 195 X

X 195 m, sięgający na południe do dzisiejszej
ul. Trynitarskiej. Sukiennice w obrębie rynku
trafnie wiąże z przekazami z końca w. XIV,

nie i rozwój Kazimierza, Biuletyn Krakowski, t. 3:

1961; tenże, Miasto Kazimierz pod Krakowem,
Kraków 1981; M. Friedberg, Zarys dziejów mia
sta Kazimierza [w:] Inwentarz archiwum miasta Ka
zimierza pod Krakowem, Warszawa 1966.

6 I. Kmietowicz-Drathowa, Przegląd
dotychczasowych rekonstrukcji topografii Krakowa
w świetle geologii, Materiały Geologiczne, t. 13: 1971

(tamże wcześniejsza bibliografia); taż, Zagadnienie
starorzeczy Wisły na obszarze Krakowa, Sprawozda
nia z posiedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział

Kraków, styczeń—czerwiec 1965; taż, Naturalne wa
runki wodne Krakowa (po zdjęciu nasypów), tamże,
lipiec—grudzień 1966; taż, Geologiczne podstawy od
tworzenia pierwotnej topografii Krakowa, Materiały
Archeologiczne, t. 12: 1971; taż, Uwagi o budowie

geologicznej rejonu kościoła Sw. Katarzyny w Kra
kowie, mpis, 1971, archiwum parafii Sw. Katarzyny;
taż, Wstępna rekonstrukcja naturalnej topografii
centrum Krakowa, Materiały Archeologiczne, t. 15:
1974. Rekonstrukcje topografii terenu opracowywał
też J. S e t m a j e r, Główne rysy budowy geologicz
nej oraz pierwotnej topografii Krakowa i strefy prze
łomowej Wisły, Acta Archeologica Carpathica, t. 13:
1972—1973.

7 R. Jamka, Początki głównych miast wczesno
średniowiecznych w Polsce południowej w świetle ba
dań archeologicznych, cz. 1: Kraków, Zeszyty Nauko
we UJ, Prace Archeologiczne, 13: 1971 (tamże biblio
grafia z wcześniejszymi pracami autora); K. Rad
wański, Kraków przedlokacyjny, Kraków 1975.

8 Informator archeologiczny, Warszawa 1971, s. 235;
1977, s. 204, 268—270; 1980, s. 219; 1983, s. 192.

9 G. Leńczyk, Pradzieje Skałki, „Dziennik
Polski”, dodatek „Od A do Z”, 1946, nr 5; T. Len

kiewicz, K. Radwański, Wyniki badań archeo
logicznych prowadzonych na Skałce w latach 1956
i 1957, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, 1:

1959; J. Reyniak [w:] Informator archeologiczny,
Warszawa 1976, s. 185, 287; A. Żaki, Najstarsza
architektura monumentalna Małopolski w świetle
ostatnich badań archeologicznych, Sprawozdania z po
siedzeń Komisji Naukowych PAN, Oddział Kraków,
lipiec—grudzień 1962 (dokumentacja w Pracowni

Archeologicznej Państwowych Zbiorów Sztuki na Wa
welu).

10 D. Czapczyńska, W. Komorowski,
M. Ł u k a c z, Budynek przy ul. Krakowskiej 29—

Węgłowej Ula, ekspertyza konserwatorska, mpis, Miej
skie Biuro Projektów, Kraków 1981; M. Łuk acz,

Badania zabudowy ul. Szerokiej, dokumentacja w PKZ

O/Kraków; K. Wajda, Ekspertyza konserwatorska
dla budynku Krakowska 46 w Krakowie, mpis, Miej
skie Biuro Projektów, Kraków 1974.

11 E. Ekielski, Miasto Kazimierz i budowle

akademickie w tym mieście, Kraków 1869.
12J. Jamroz, Wstępne wynikibadań nad sie

cią drożną Krakowa oraz badania nad zabudową Kra
kowa średniowiecznego, Przegląd Zachodni, 7: 1949;
tenże, Układ przestrzenny miasta Krakowa sprzed
lokacji 1257 r., Biuletyn Krakowski, 2: 1960; J. Mit-
k o w s k i, Kraków wczesnodziejowy [w:] Kraków
i Małopolska przez dzieje, Kraków 1970; Jamka,
op. cit.; H. M ii n c h, Z problematyki urbanistycznej
średniowiecznego Krakowa, Sprawozdania z posiedzeń
Komisji Naukowych PAN, Oddział w Krakowie,
lipiec—grudzień 1966; tenże, Podstawowe problemy
urbanistyczne przedlokacyjnego Krakowa, Teka Ko
misji Urbanistyki i Architektury, t. 2: 1968.
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3. Średniowieczny Kazimierz, rekonstrukcja S. Swiszczowskiego (1961)

4, Siatka modularna lokacyjnego Kazimierza według M. Borowiejskiej-
-Birkenmajerowej (1975)
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5. Średniowieczne fazy rozwojowe Kazimierza, rekonstrukcja J. Bogdanowskiego (1983)

identyfikuje niektóre średniowieczne nazwy
uliczne (np. Mniejszą Św. Jakuba), zwraca

uwagę na zabezpieczenie trzech narożników

muru obronnego przez baszty a czwartego przez
Skałkę.

Możliwości analizowania geometrycznych
układów urbanistycznych rozszerzone zostały
przez studia nad modularnym rozplanowaniem

18T. Zagrodzki, Analiza rozplanowania Sta
rego Miasta w Warszawie; zagadnienie modularności

planu lokacyjnego, Kwartalnik Architektury i Urba
nistyki, 1: 1956; tenże, Regularny plan miasta

średniowiecznego a limitacja miernicza, Studia Wcze
snośredniowieczne, t. 5, z. 1: 1962; J. Pudełko,
Zagadnienie wielkości i proporcji rynków w bada
niach nad rozplanowaniem niektórych miast średnio
wiecznych, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocław
skiej, 36, Architektura 4: 1960; tenże, Niektóre za
gadnienia rozplanowania miast średniowiecznych
w świetle studiów nad układem Środy Śląskiej, Kwar
talnik Architektury i Urbanistyki, 7: 1962; tenże,

miast13. Pierwszą ogólną rekonstrukcję modu
larnego rozplanowania Kazimierza opracowała
M. Borowiejska-Birkenmajerowa (1975) 14 (ryc.
4). Sieć kwadratów o boku 1 sznura została

trafnie wpisana w plan miasta. Rynek, sytuo
wany za Swiszczowskim, byłby kwadratem o

boku 4 sznurów, Psi Rynek w rejonie ul. Ga
zowej miałby wymiary 1X2 sznury. Ponadto

Próba pomiarowej metody badania planów niektórych
miast średniowiecznych w oparciu o zagadnienie
działki, Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 9:

1964; tenże, Zagadnienie wielkości powierzchni
średniowiecznych miast Śląska, Rozprawy Komisji
Historii Sztuki Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego, t. 5, Wrocław 1967; T. Kozaczewski, Roz
planowanie, układ przestrzenny i rozwój miasta

średniowiecznego, Prace Naukowe Instytutu Historii

Architektury, Sztuki i Techniki Politechniki Wrocław
skiej, t. 5: 1973.

14 M. Borowiejska-Birkenmajerowa,
Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975.
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6. Nowożytne fazy rozwojowe Kazimierza (w. XVI—XVII), rekonstrukcja J. Bogdanowskiego (1983)

(sugerując się „pustkami” na planach z w.

XVIII/XIX?) dopatruje się autorka placu po

pd.-wsch. stronie rynku. Trafnie z układem
siatki związany został cmentarz wokół kościoła

Bożego Ciała. W ramach obrzeży, poza regula
cją szachownicową, pozostawiono układ Bawo
łu. Dostrzegając śląskie analogie, autorka usi
łuje zestawić plan Kazimierza z Krakowem;
wbrew zachowanemu układowi ulic przypusz
cza, że „projekt przewidywał wyprowadzenie
z rynku [...] 12 ulic, po 3 z każdej pierzei”.

Ogólne problemy analizuje rekonstrukcja J.

Bogdanowskiego (1983) 13 w skali 1:10 000 (ryc.
5). Zasadnicze linie siatki powtarzają ustalenia

Borowiejskiej-Birkenmajerowej. Za centrum

16 J. Bogdanowski, Wytyczne ogólne i stu
dium konserwatorsko-urbanistyczne Kazimierza ze

Stradomiem, mpis, Zakład Architektury Krajobrazu
Politechniki Krakowskiej 1983; tenże, Problemy

przyjęto rynek interpretowany nadal jako kwa
drat (ok. 200 X 200 m), przesunięty wobec

wcześniejszych tez o 1 sznur ku północy. Ry
nek, określony jako Bydlny, odsunięty tak jak
u Borowiejskiej-Birkenmajerowej o 2 sznury
od rynku, ma wymiary 2X4 sznury. Z pla
cem tym miałby od wschodu sąsiadować kwa
drat odpowiadający uniwersytetowi. Główne

koryto Wisły przesunięte zostało w bezpośred
nie sąsiedztwo północnego odcinka muru, przez
co niepotrzebny stałby się północny odcinek

fosy, a zarazem niemożliwy byłby tu rozwój
przedmieść. Szereg elementów planu lokacyj
nego odnosi autor do fazy nowożytnej (po po
żarze z r. 1556; ryc. 6); wówczas miało nastą-

metodologiczne rewaloryzacji urbanistyczno-krajobra-
zowej miasta zabytkowego na przykładzie Kazimierza

krakowskiego, Studia i Materiały, Wydawnictwa PKZ,
Warszawa 1985.
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pić zawężenie rynku od północy a Rynku Bydl-
nego także od wschodu, zaś we wschodniej i

południowej części miasta powstałby „charak
terystyczny dla tego okresu układ wydłużonych
półogrodowych działek [...] w znacznej mierze

stanowiąc jakby podział planu średniowieczne
go”. Za elementy regulacji nowożytnej uważa

zatem Bogdanowski m.in. znaną z rekonstruk
cji Bąkowskiego ulicę w przedłużeniu dzisiej
szych Gazowej i Estery, ul. Bocheńską, a także

(wg terminologii Świszczowskiego) Mniejszą
św. Jakuba.

Kontekst historyczny lokacji.
Rozwój sieci miejskiej w Polsce przedstawił
syntetycznie H. Samsonowicz (1980), w Mało-

polsce J. Wyrozumski (1980); politykę Kazimie
rza Wielkiego wobec miast charakteryzował
m.in. Z. Kaczmarczyk (1939, 1964) 16. Genezę
utworzenia Kazimierza ustalił J. Dąbrowski
(1960) 17, negując popularne przekonanie o rze
komo konkurencyjnej w stosunku do Krakowa

roli nowego miasta. Problem zaludnienia i ma
jątku analizował S. Kutrzeba (1900) 18, rozkwit

przedstawiła K. Pieradzka (1957) 19. Rekon
strukcją sieci drożnej zajmowali się S. Weyman

18 H. Samsonowicz, Tendencje rozwoju sie
ci miejskiej w Polsce późnośredniowiecznej, Kwartal
nik Historii Kultury Materialnej, t. 28: 1980; J. W y-
rozumski, Rozwój sieci miejskiej w Małopolsce
w średniowieczu i u progu czasów nowożytnych, tam
że; Z. Kaczmarczyk, Polska czasów Kazimierza

Wielkiego, Kraków 1964 (tamże bibliografia).
17 J. Dąbrowski, Czy Kazimierz i Kleparz

założono jako miasta konkurencyjne dla Krakowa [w:]
Księga pamiątkowa. Prace z dziejów Polski feudalnej
ofiarowane Romanowi Gródeckiemu, Warszawa 1960.

18 S. Kutrzeba, Ludność i majątek Kazimierza
w końcu XIV stulecia, Rocznik Krakowski, t. 3: 1900;
tenże, Finanse Krakowa w wiekach średnich, tam
że; por. również T. Ładogórski, Studia nad za
ludnieniem Polski XIV wieku, Warszawa 1958.

19 K. Pieradzka, Rozkwit średniowiecznego
Krakowa w XIV i XV wieku [w:] Kraków, studia
nad rozwojem miasta, Kraków 1957.

20 S. Weyman, Cła i drogi handlowe w Polsce

piastowskiej, Poznań 1938; B. Wyrozumska, Dro
gi w Ziemi Krakowskiej do końca XVI w., Prace

Komisji Nauk Historycznych, t. 41: 1977; Krakowski

Zespół Miejski, studium konserwatorskie, mpis, PKZ,
Kraków 1983—1987.

2°a t. Węcławowicz, Fazy budowy kościoła

Bożego Ciała na Kazimierzu (wieki XIV i XV), Rocz
nik Krakowski, t. 52: 1986; tamże bibliografia.

21 W. Łuszczkiewicz, Kościół Sw. Katarzy
ny w Krakowie, Kraków 1898; G. Uth, Szkic histo-

ryczno-biograficzny zakonu augustiańskiego w Polsce,
Kraków 1930; M. Muszyńska-Krasnowolska,

(1938) i B. Wyrozumska (1977); duży wkład

wniosły tu studia prowadzone w PKZ pod kie
runkiem Z. Beiersdorfa 20.

Zabudowa. Historia budowlana kościo
ła Bożego Ciała doczekała się opracowania T.

Węcławowicza (198 6) 20a. Monografię zespołu
augustiańskiego opracował W. Łuszczkiewicz

(1898), datę przybycia augustianów ustalił G.

Uth (1930), fazy budowy zespołu M. Krasno-

wolska (1936, 1976); monografia W. Kolaka mi
mo obszernej bazy źródłowej wykazuje błędy
w datowaniu form architektonicznych 21. W stu
diach nad Skałką, pomijając wczesne opraco
wania i późniejsze dowolne interpretacje, decy
dującą rolę odegrały cytowane badania arche
ologiczne. Nie publikowaną rekonstrukcję opar
tą na znajomości uwarunkowań geologicznych
opracowały I. Kmietowicz-Drathowa i M. Kra-

snowolska22. Cenne spojrzenie na architekturę
kazimierzowską dał P. Crossley (19 8 5 ) 23. Nie
dostatecznie opracowana jest problematyka
szpitalnego zespołu św. Jadwigi24. Skromny
stan badań na temat nie istniejących kościołów

poszerza praca Radwańskiego (Kraków przed-
lokacyjny). Linię obronną rekonstruował J. Wi-

Kościół Sw. Katarzyny w Krakowie w świetle nowych
badań, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, R. 4: 1936;
M. Krasnowolska, Z dziejów budowy zespołu
augustiańskiego, Rocznik Krakowski, t. 47: 1976;
W. Kolak, Klasztor Augustianów przy kościele
Św. Katarzyny w Krakowie do połowy XVI wieku.

Fundacja, rozwój, uposażenia i rola kulturalna, Kra
ków 1982.

22 W. Łuszczkiewicz, Kościół SS. Michała
i Stanisława na Skałce, „Kłosy” 30, 1880, nr 777—779;
J. Muczkowski, Skałka, Biblioteka Krakowska,
nr 4: 1897; M. Tobiasz, Badania nad architekturą
i przeszłością średniowiecznej Skałki, Czasopismo
Techniczne, 1960, nr 4; W. Z i n, W. Grabski,
Skałka w świetle ostatnich badań archeologicznych,
Sprawozdania z posiedzeń Komisji Naukowych PAN,
Oddział Kraków, lipiec—grudzień 1967; Swisz-

czowski, Miasto, s. 37; I. Kmietowicz-Dra
thowa, M. Krasnowolska, Naturalna topogra
fia Skałki oraz rozwój przestrzenny zespołu kościoła
SS. Michała i Stanisława do końca w. XVII, rkps
(artykuł w przygotowaniu).

23 P. Crossley, Gothic Architecture in the

Reign of Kazimir the Great. Church Architecture in
Lesser Poland 1320—1380, Biblioteka Wawelska, 7,
Kraków 1985.

24S. Tomkowicz, Klasztor szpitalny św. Ja
dwigi, Rocznik Krakowski, t. 22: 1929; Z. P ę c k o w-

s k i, Miechów. Studia z dziejów miasta i ziemi mie
chowskiej do r. 1914, Kraków 1967; M. Tobiasz,
Bożogrobcy w Miechowie, Nasza Przeszłość, 17: 1963.
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7. Rekonstrukcja modularnego rozplanowania lokacyjnego Kazimierza w obrębie murów obronnych, oprać. B. Krasnowolski,
1 — linie modularnej siatki sznurowej (odstępy co pół sznura), 2 — linie siatki sznurowej — korekta wprowadzona dla pd.-zach. części miasta, 3 ■— dyspozycja ulic, bloków i działek siedliskowych

ryś. W . Niewalda:

w obrębie układu szachownicowego oraz ogólne
elementy rozplanowania Bawołu, 4 — zachowane lub potwierdzone źródłowo podziały terenu związane z modularnym rozplanowaniem, 5 — zabudowa gotycka (istniejąca i potwierdzona w toku badań) związana z modularnym rozplanowaniem; przy do
mach przyrynkowych zaznaczono wtórne wobec planu lokacyjnego przedproża, 6 ■— średniowieczne kościoły poza układem szachownicowym, 7 — zabudowa współczesna w obrębie układu szachownicowego, 8 — mur obronny — odcinki zachowane i po
twierdzone archeologicznie, 9 — mur obronny wg przekazów planistycznych, 10 — bramy, 11 — fosa, 12 — potwierdzony archeologicznie odcinek fosy. Kościoły: A — parafialny Bożego Ciała, B — Sw. Katarzyny z klasztorem Augustianów, C —

SS. Michała Archanioła i Stanisława biskupa na Skałce (wg M. Krasnowolskiej). D — Sw. Jakuba (wg A. Zakiego), E — Sw. Wawrzyńca. Bramy: F — Krakowska (Gliniana), G — Skawińska, H ■— Solna (Wielicka), I — Bydlęca (Bocheńska).
Domy gotyckie: J — dwa przyrynkowe, ul. Węgłowa 1/Krakowska 29, K — nie istniejący, ul. Skawińska 14 (wg badań Muzeum Archeologicznego i przekazów planistycznych), Ł — przyrynkowy, ul. Krakowska 46, M — przedproża domów przy

rynkowych (wg S. Tomkowicza), N — miejsce łaźni. Załamania ulic na granicy układu szachownicowego i Bawołu: O — ul. Józefa, P — ul. Sw. Wawrzyńca
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8. Teoretyczny schemat modularnego rozplanowania lokacyjnego Kazimierza, oprać. B. Krasnowol-

ski. Podziałka w sznurach i prętach. Numerami 1—23 oznaczone działki przyrynkowe, numerami

24—108 działki analizowane w tabeli (s. 40—44). Nazwy ulic i placów w wieku XTV

dawski (1971)2S. Architektura miejska nie ma

naukowych opracowań, zabudowy mieszczań
skiej dotyczą właściwie tylko nie publikowane
wyniki badań architektonicznych.

25 J. Widawski, Miejskie mury obronne w

Państwie Polskim do początku XV wieku, Warszawa

1973.

26 Kodeks dyplomatyczny katedry krakowskiej,
t. 1—2, Kraków 1874—83; Kodeks dyplomatyczny Ma
łopolski, t. 1—4, Kraków 1876—1905; Kodeks dyploma
tyczny miasta Krakowa, t. 1—4, Kraków 1879—1882;
Kodeks dyplomatyczny Polski, t. 1—4, Warszawa

1847—1860; Kodeks dyplomatyczny Uniwersytetu Ja

CHARAKTERYSTYKA ŹRÓDEŁ

Źródła pisane. Dla studiów nad mia
stem XIV-wiecznym istotne są nie tylko prze

kazy średniowieczne, lecz i pomijane dotąd w

tym aspekcie źródła nowożytne. Najważniejsze
źródła średniowieczne opublikowano w końcu

w. XIX w sposób nie mogący sprostać współ
czesnym wymaganiom26. Podstawowa dla ba
dań nad Kazimierzem publikacja ksiąg miej
skich doprowadzona została do r. 1402; brak

wydanych materiałów późniejszych w małym

giellońskiego, t. 1—5, Kraków 1870—1900; Matricula-

rium Regni Poloniae Summaria, t. 1—5, Warszawa

1905—1919; Monumenta Poloniae Historica, t. 1—6,
Lwów—Kraków 1864—1893; Monumenta Poloniae Va-

ticana, t. 1—3, Kraków 1913—1914; Najstarsze księgi
i rachunki m. Krakowa od r. 1300 do 1400, Kraków

1877—1878; Starodawne prawa polskiego pomniki,
t. 1—2, Warszawa 1856—1870; J. Długosz, Liber

beneficiorum, cz. 1—3 [w:] Opera omnia, t. 7—9, Kra-
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9. Lokacyjny Kazimierz z przedmieściami, oprać. B. Krasnowolski, rys. P. Górkiewicz. Przedmieścia: A — Stra-
dom (zaznaczona sytuacja kościoła Sw. Jadwigi z klasztorem i szpitalem Bożogrobców), B — Szewskie, C —

Blechy, D — „fundus Bawol”

stopniu rekompensują Prawa, przywileje 27. Pe
wną rolę grają starodruki, a wśród nich pierw
sze „przewodniki” po kościołach 28.

Charakterystykę źródeł nie publikowanych

ków 1863—1864. Wśród nowych krytycznych publika
cji źródeł wymienić należy: J. Długosz, Roczniki,
czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 1—11,
Warszawa 1961—1985; Zbiór dokumentów katedry i

diecezji krakowskiej, t. 1—2, Lublin 1965—1973; Zbiór

dokumentów małopolskich, t. 1—8, Wrocław, 1962—

1975; Księga dochodów beneficjów diecezji krakow
skiej z r. 1529, tzw. Liber Retaccationum, Wrocław

1968; Akta wizytacji dekanatu krakowskiego [w:] Ma-

zacząć należy od Archiwum Państwowego m.

Krakowa. Inwentarz d. archiwum kazimierskie
go opracował M. Friedberg 29; szczególnie waż
ne są księgi radzieckie, ławnicze i wójtowskie.

teriały do dziejów kościoła w Polsce, t. 2, Lublin 1965;
Lustracja dróg województwa krakowskiego z r. 1570,
Wrocław 1971.

27 Księgi radzieckie kazimierskie 1369—1381 i

1385—1401, wyd. A. Chmiel, Kraków 1932; Prawa,
przywileje i statuta m. Krakowa 1507—1795, t. 1—2,
Kraków 1885—1890.

28 P. H. Pruszcz, Klejnoty stołecznego Miasta

Krakowa..., wyd. I, Kraków 1647; por. też wydanie
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Materiał ten znany jest w minimalnym stop
niu; w niniejszej pracy posłużono się jako klu
czem wypisami głównie Żegoty Paulego 30. Da
ne ze spisów szosu, czopowego i kontrybucji
(1550—1790) wykorzystano w studium (por.
przyp. 1) po raz pierwszy w formie tabel, co

przyniosło ustalenia dotyczące podziałów wła
snościowych, wylotów zatartych ulic itp. Akta

K. J. Turowskiego, Biblioteka Polska, 42—44,
Kraków 1861; D. Szotarewicz (Sotarevius), Bys-
sus et purpura seu vita et martyrium D. Stanislai

episcopi cracoviensis, Częstochowa 1693; J. de N i-

gra V a 11 e a, Sacri et Apostolici Ordinis Canonica-

rum Regularium S. Augustini congregationis S. Sal-
natoris Lateranensis genealogiom..1703.

29 Inwentarz miasta Kazimierza pod Krakowem

Komisji Dobrego Porządku (1786—91) doku
mentują rozbiórki średniowiecznej zabudowy
i zanik ulic w południowo-zachodniej części
miasta.

Zasadnicze znaczenie ma zespół d. archiwum

augustiańskiego, przejęty przez Archiwum

Państwowe; poza tym założeniem klasztornym
dokumentuje on stan własności klasztornych

(1335—1802), oprać. M. Friedberg, Warszawa 1966.
80 Ż. Pauli — wypisy: 1) Acta consularia casi

miriensia, 2) Acta scabinalia casimiriensia, Biblioteka

Jagiellońska (cyt. dalej BJ), rkps, sygn. 5357/11, t. 7;
tenże — wypisy dotyczące miasta Kazimierza,
BJ, rkps, sygn. 5357/11, t. 8; tenże, Casimiriensia,
akta dotyczące kościołów na Kazimierzu, BJ, rkps
sygn. 5469/IY, t. 9.
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11. Kazimierz na planie Mosano i Chavanne’.a z r. 179o, oryg. zaginiony, kopia APmK

ważny dla problematyki urbanistycznej. Archi
walia z czasów Wolnego Miasta dokumentują
nie tylko XIX-wieczne regulacje, lecz również
destrukt średniowiecznego układu urbanistycz
nego. Z tychże względów nie można pominąć
zasobów dotyczących regulacji z drugiej poło
wy wieku XIX i akt budowlanych.

W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znaj
dują się kroniki Stefana Ranotowicza 31 (cenne
dla rekonstrukcji układu przestrzennego w re-

31 S. Ranot o wic z, Casimiriae cwitatis urbi

cracoviensi confrontatae origio..., BJ, sygn. rkps 3742;

ponadto w posiadaniu BJ notaty Ranotowicza do kro
niki i kserograficzna kopia starodruku Pisma Swię-

jonie kościoła Bożego Ciała) i teki Żegoty Pau-

lego; poza cytowanymi wypisami z akt miej
skich zawierają one m.in. materiał pozwalają
cy na odtworzenie działek zaanektowanych
przez trynitarzy32. W Archiwum Głównym
Akt Dawnych znajdują się akta metryki ko
ronnej i lustracje.

Źródła klasztorne kanoników regularnych
lateraneńskich i paulinów, szczególnie dotyczą
ce uposażeń na terenie miasta, są pomocne przy

tego z odręcznymi notatami Ranotowicza na margi
nesach.

32 Ż. Pauli, Materiały do historii bonifratrów,
BJ, rkps, sygn. 5459/11; także sygn. 5469/IV, t. 9 .
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12. Widok Krakowa od południa z Kazimierzem na pierwszym planie, przed r. 1600, rys. I. van der Rye

odtwarzaniu zatartych elementów urbanistycz
nych (uliczki „poprzeczne”, tereny biskupie,
dwory plebańskie). Do analizy rozplanowania
Stradomia ważne są źródła bernardynów32a i

misjonarzy.
Źródła kartograficzne i plani

styczne mimo późnej daty powstania prze
kazują ważne informacje o destruktach układu

średniowiecznego; poważnym brakiem jest nie
dostateczna jakość reprodukcji planu szwedz
kiego z r. 1702 (ryc. 10). Szczegółowego ma
teriału dostarczają plany regulacyjne z w. XIX,
częściowo publikowane33.

aaa por_ Katalog archiwum Prowincji Bernardy
nów w Krakowie, cz. 1—i, Archiwa, Biblioteki i Mu
zea Kościelne, t. 3—6, Lublin 1961—1963.

33 Katalog dawnych map wieloskalowych Krako
wa XVI—XIX wieku, Warszawa—Kraków 1981; M.

Odlanicki-Poczobutt, Z. Traczewska-

-Białek, Plan Kołłątajowski źródłem informacji
o Krakowie, Rocznik Krakowski, t. 48: 1977; H.

M ii n c h, Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle

z lat (1802—1805) 1807—1808 tak zwany Senacki wraz

z wykazem realności Krakowa z początku XIX wieku,
Kraków 1959; M. Borowie jska-Birkenmaje-
r o w a, J. D e m e 1, Działalność urbanistyczna i

i architektoniczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa

(1815—1846), Studia i Materiały do Teorii i Historii

13. Widok Kazimierza od północy na tle przedstawie
nia błog. Stanisława Kazimierczyka, wg J. A. Go r-

c z y n, Kwiatki liliowe albo modlitwy nabożne, Kra
ków 1647
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Źródła ikonograficzne mają nie
wielkie znaczenie dla studiów nad średniowiecz
nym Kazimierzem, z wyjątkiem wczesnej iko
nografii Skałki. Pozbawiony wartości informa
cyjnych (poza ogólną topografią) jest widok

z Kroniki Schedla, znacznie więcej wnoszą no
wożytne widoki miasta34 (por. ryc. 12, 13).

ANALIZA UKŁADU PRZESTRZENNEGO

KAZIMIERZA W WIEKU XIV

UKSZTAŁTOWANIE TERENU PRZED LOKACJĄ
I U PROGU LOKACJI

Zgodnie z badaniami geologicznymi płaski
teren Kazimierza położony jest w obrębie tera
sy zalewowej. Wyjątek stanowi wapienna Skał
ka; tezie o istnieniu podobnego wzgórza z ko
ściołem Św. Jakuba przeczą badania archeolo
giczne. Każda wielka powódź mogła powodo
wać zmianę koryta rzeki, meandrującego mię
dzy wzgórzem Lasoty, Wawelem i krawędzią
tzw. stożka Rudawy i Prądnika. O zmianach

tych świadczą ślady starorzeczy: sadzawka św.

Stanisława, d. staw św. Sebastiana, rejestro
wany do pocz. w. XX staw przy Starej Bóżni
cy 35, wspomniany w r. 1454 staw w rejonie
klasztoru Bernardynów 36_ Relikt starorzecza

wykorzystano zapewne budując w 1. połowie
w. XIV końcowy odcinek młynówki Rudawy
(wzdłuż niego stanął mur ogrodu misjonarzy)
i wyznaczając tylne granice działek po zachod
niej stronie Stradomia; śladem innego staro
rzecza byłby dawny przebieg drogi przez Pod-
brzezie.

Przekaz o powodzi z r. 1270, która zatopiła
„totum campum et spacium a monte Santi

Stanislai, usque ad montem Sancti Benedicti”,
uważany bywa za argument na rzecz pierwot
nego charakteru dzisiejszego koryta Wisły wo
bec tzw. Starej Wisły37. To ostatnie koryto
istniało już w czasach Łokietka, kiedy pojawia
się most Królewski38. Zasadnicza zmiana ko
ryta nastąpiłaby zatem na przełomie w. XIII/

14. Plan regulacyjny dziś. ul. Węgłowej z r. 1836. Za
znaczone przesunięcie dawnej pierzei rynkowej (a—c)
zgodnie z linią przedproży (b—d). Czytelny podział blo
ku przyrynkowego na 5 własności („realność Cynka”
obejmuje dwa gotyckie domy), APmK, Dz. VIII, l.s. 62

/XIV; w dokumencie lokacyjnym pod nazwą

Wisły rozumie się późniejszą Starą Wisłę, zaś

dzisiejsze koryto Wisły nazywane jest Wilgą.
Zmiana głównego koryta nastąpiła w sposób
naturalny, charakterystyczny dla przebiegu
rzeki na terenie płaskim39. Nie można zatem

przyjmować jakichś robót związanych ze zmia
ną koryta40, chociaż wspomniany w r. 1430

Architektury i Urbanistyki, 4: 1963. Pełną kwerendę
materiałów z w. XIX przeprowadził W. Komorowski.

84 Por. J. Ba n-a c h, Dawne widoki Krakowa,
Kraków 1967.

85 Prawa, 1, s. 950, 955; BJ, rkps 5357 II, t. 7,
k. 55v, 74.

81 Mastalerzówna, op. cit., s. 108; Katalog
archiwum Prowincji Bernardynów, s. 41, nr 2, 3.

87 Monumenta Poloniae Historica, t. 3, s. 481;

K. Bąkowski, Dawne kierunki rzek pod Krako
wem, Rocznik Krakowski, t. 5: 1902; Kmietowicz-

-Drathowa, Wstępna rekonstrukcja.
88 Łuszczkiewicz, Kościół Sw. Stanisława,

s. 778—779.
89 Kmietowicz-Drathowa, Zagadnienie sta

rorzeczy.
40 Prowadzenie takich robót przyjmowało wielu

badaczy, m.in. Swiszczowski powołując się na prze-
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15. Plan regulacyjny pl. Wolnica, 1847. Fragment dawnej południowej pierzei rynku z domem przyrynkowym
(zaznaczonym strzałką; dziś. Krakowska 46) na działce lokacyjnej; ratusz; kramy w miejscu domniemanych

sukiennic

jaz40a mógł pełnić jakąś rolę w kierowaniu

głównego nurtu między Stradom a Kazimierz.

Dokładne odtworzenie przebiegu głównego ko
ryta w wieku XIV nie jest możliwe. Analiza

zasięgu przedmieść świadczy, że w rejonie mo
stu Królewskiego przebieg ten był co najmniej
zbliżony do dzisiejszej ul. Dietla. Początkowy
odcinek koryta między Wawelem a Skałką od
znaczał się zapewne znaczną szerokością, skoro

istniała tu w połowie wieku XV wyspa, ujęta
dwoma ramionami rzeki, czytelna — po zamu
leniu .ramienia południowego — na planach
z wieku XVIII i początku XIX.

kazy o „tamach”; jak wynika z kontekstu — termi
nem tym określano konstrukcje umacniające brzegi
rzeki, a nie przegrody poprzeczne.

40a Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, 1,
s. 188, nr 127.

LOKACJA MIASTA KAZIMIERZA

Funkcja Kazimierza w zamyśle
fundatora. Teren oddany Kazimierzowi w

dokumencie lokacji na prawie magdeburskim
z dnia 27 lutego 1335 r. obejmuje także później
szy Stradom, sięgając po młynówkę Rudawy
pod Wawelem41. Zgodnie ze stanowiskiem Dą
browskiego Kazimierz pomyślany był jako ty
powe średniowieczne miasto „satelitarne” wo
bec metropolii. Jako „nowe miasto” Kazimierz

przejął zarazem funkcję Łokietkowej „Nova Ci-
vitas in Okol”, która nie stała się samodziel-

41 Jw., s. 19—21, nr 18; zamiar lokacji istniał już
w r. 1334 („civitas nostra Kazimiria a nobis erecta”;
Zbiór dokumentów małopolskich, t. 1, s. 41, nr 34).
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nym organizmem i została włączona do Krako
wa 42.

42 W. Niewalda, B. Krasnowolski,
Układy urbanistyczne krakowskiego Okołu — próba
rekonstrukcji, Teka Komisji Urbanistyki i Architek
tury, t. 17: 1983.

43 Zagrodzki, Regularny plan, s. 39, 42; S. Go-

lachowski, J. Pudełko, O analizie meteorolo-

giczno-geometrycznej planów osiedli średniowicznych,
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 8: 1963;
E. S t a m m, Miary długości i powierzchni, cz. 1,
Warszawa 1938, s. 50—51.

Rekonstrukcja modularnego
rozplanowania Kazimierza (ryc. 7,
8). Analiza planu miasta z naniesionymi infor
macjami z przekazów źródłowych i badań tere
nowych dowodzi, że wytyczając miasto loka
cyjne stosowano sznur o długości ok. 47,10 m

tj. 10 prętów po około 4,71 m i 150 stóp po
około 0,314 m. Jest to szeroko stosowana w

średniowieczu miara reńska, nazywana w Pol
sce chełmińską43. Według niej wytyczono
wszystkie elementy lokacyjnego planu Kazi
mierza.

Dłuższe pierzeje rynku przecięte są przeż
główną oś kompozycyjną (na północy historycz
ną ul. Krakowską44, na południu historyczną
Wielicką zwaną wcześniej Solną 45) o szerokości

4 prętów. Oś ta jest przesunięta nieco ku za
chodowi względem osi symetrii; przesunięcie
to jest większe w pierzei południowej (o wartość

1 działki), niż w północnej (por. ryc. 19). Pół
nocna pierzeja rynkowa odpowiada w przybli
żeniu dzisiejszej ul. Węgłowej i pl. Wolnica

(ryc. 17), południowa odcinkowi ul. Skawiń
skiej między Augustiańską a Krakowską (Wie
licką) wraz z nie istniejącym przedłużeniem
czytelnym w obrębie bloku po południowej

* Uwaga: głębokość odbiegała niekiedy od tej wartości wobec: 1) adaptacji
wcześniejszego układu (głębokości ponad 1 sznur); 2) konieczności powiązania
w ramach jednego bloku działek o układach wzajemnie prostopadłych; w takim

wypadku szerokość 3 działek (razem 9 prętów) determinowała głębokość działek
do nich prostopadłych.

Element układu
Wymiary

metr stopa pręt sznur

Bok rynku w linii wsch.-zach. 188,40 600 40 4

Bok rynku w linii pn.-pd. 141,30 450 30 3

Szerokość ulicy głównej 18,84 60 4

Szerokość ulicy drugorzędnej 14,13 i 9,42 45i30 3i2

Szerokość uliczki miedzuchowej 4,71 15 1

Szerokość działki 14,13 45 3

Głębokość działki (bloku) * 47,10 150 10 1

Znormalizowane wartości występują też w

powierzchni miasta. Rozmierzenie w linii pn.-pd.
(od bramy Krakowskiej do Wielickiej) wynosi
10 1/2 sznura, rozmierzenie wsch.-zach. (okre
ślone omówionymi niżej granicami układu sza
chownicowego) 13 sznurów; „idealny” prosto
kąt ma zatem powierzchnię bliską l1/2 łana fla
mandzkiego. Prostokąt ten przecięty jest wpra
wdzie przez mury miejskie biegnące wzdłuż

rzeki, jednak części „odcięte” przez mur odpo
wiadają w przybliżeniu „dodanym”. Znormali
zowana jest też powierzchnia rynku (4X3
sznury = 4 morgi).

stronie Wolnicy (ryc. 18); pierzeja wschodnia

to w przybliżeniu wschodnia pierzeja Wolnicy
z nie istniejącym przedłużeniem, zachodnia —

to mniej więcej odcinek ul. Augustiańskiej mię
dzy Skawińską a Węgłową. Ulice o drugorzęd
nym znaczeniu (dwuprętowe) wybiegały z na
rożników rynku: południowo-zachodniego (ul.
Skawińska — historyczna Większa św. Jaku
ba 46 ku zachodowi, nie istniejąca dawna Kro
wia 47 ku południowi) i północno-wschodniego
(ul. Sw. Wawrzyńca i Bożego Ciała — ujmują
ce usytuowany przy narożniku kościół parafial
ny Bożego Ciała). Z narożnika północno-za-

44 Środkowy odcinek dziś, ulicy o tej nazwie; na
zwa zanotowana pierwszy raz w r. 1369; Księgi, s. 12.

45 Południowy odcinek dziś. ul. Krakowskiej; na
zwa Solnej zanotowana w r. 1375; Księgi, s. 60.

48 Nazwa udokumentowana od r. 1369; Księgi,
s. 12—13.

47 Nazwa udokumentowana od r. 1550; BJ, rkps
5357 II, t. 7, k. k. 31v. Pierwotnie określana opisowo
jako „poprzeczna”.



16. Plac Wolnica, północno-wschodni narożnik rynku lokacyjnego z kościołem Bożego Ciała; rysunek Łukasza
Kozakiewicza z r. 1825. APmK Teki Grabowskiego, E-26, ryc. 10

chodniego wybiegała jedna tylko ulica (Augu
stiańska ku północy); brak ulicy ku zachodowi

spowodowany był zachowaniem jednolitych,
modularnych odległości między wspomnianą
Skawińską, Piekarską a Skałeczną (historyczną
Św. Stanisława48), ujmującą od tyłu północny
blok przyrynkowy i prowadzącą ku Skałce. Po
dobna, lecz chyba nie identyczna sytuacja wy
stąpiła przy narożniku południowo-wschodnim,
którego analiza utrudniona jest przekształce
niami po zniszczeniach z wieku XVIII. Analiza

wschodniej pierzei rynkowej wskazuje, że i tu
taj wystąpiła tendencja do wytyczania ulic w

odległościach 2 sznurów: w odległości takiej
biegną ul. Sw. Wawrzyńca i Bocheńska (stano
wiąca w kompozycji rynku odpowiednik Pie
karskiej po stronie zachodniej). Przy kompo
zycji pierzei wschodniej, na zasadzie symetrii
odwróconej względem pierzei zachodniej, ulica

na zapleczu południowego bloku przyrynkowe
go (Trynitarska) winna mieć szerokość dwuprę-
tową, zaś pomiędzy nią a Bocheńską nie było
by już żadnej ulicy. Tak jednak zapewne nie

było, bo plan szwedzki rejestruje ulicę wybie
gającą na wschód z południowo-wschodniego
narożnika rynku. W schemacie „idealnym” wa
runkiem istnienia tej ulicy byłoby ograniczenie
szerokości jednej z sąsiednich. W praktyce
osiągnięto zapewne dwuprętową szerokość ulic

dzięki zastosowaniu korekty siatki modularnej

48 Nazwa udokumentowana od r. 1369; Księgi,
s. 14—15.

49 Układ ten rekonstruować można hipotetycznie
jako plac owalnicowy: reliktem północnego zakończe
nia byłby dziś, zbieg ul. Stradom i Sw. Agnieszki,
południowe przypadałoby w obrębie lokacyjnego ryn-

w południowo-zachodniej części miasta i wy
korzystaniu różnic między siatką podstawową
a skorygowaną.

Wspomniana korekta obejmuje rejon ulic

Piekarskiej, Skawińskiej, nie istniejącej Mniej
szej św. Jakuba i dawnej Wielickiej (ryc. 7).

Polegała ona na „skręceniu” o wartość po
łowy sznura linii siatki na przestrzeni 6 sznu
rów. Odchylenie to jest dobrze czytelne w bie
gu wspomnianych ulic i prostopadłych do nich

podziałów. Jego geneza wiąże się zapewne
z adaptacją przedlokacyjnego układu prze
strzennego 49, z czym łączyłoby się też przesu
nięcie głównej osi układu lokacyjnego w ra
mach rynku. Skorygowane linie siatki modu
larnej przesunięcie to niwelują, łącząc wyloty
dawnych ulic Krakowskiej i Wielickiej.

Ważnym elementem lokacyjnego Kazimie
rza był Psi Rynek, zwany pierwotnie Bydlę
cym. Przedstawiał się on jako plac o szeroko
ści 12 prętów i długości 3 sznurów, rozciągnię
ty równolegle do wschodniej pierzei rynkowej.
Wiązałby się on przy tym z osią północ-połud
nie: z bramą Bocheńską (Bydlęcą) na południu
i nie istniejącą ulicą między klasztorem a ogro
dem kanoników regularnych na północy (za
chowanym przedłużeniem tej ulicy jest dziś ul.

Estery).
Do ważniejszych należy ul. Józefa (dawna

Sukiennicza, potem Żydowska50). Z jej „do

ku; por. Krasnowolski, op. cit. (artykuł w przy
gotowaniu).

69 Nazwa ul. Sukienniczej (Textorum, później
Pannificum) notowana od r. 1385 (Księgi, s. 182);
nazwa ul. Żydowskiej od r. 1512 (BJ, rkps 5357/11,
t. 7, k. 119).
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17. Północna pierzeja rynku lokacyjnego, widok od wschodu. Stan obecny, r. 1985

■ ~fe

i
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wiązania” do starszego układu Bawołu wynikła
konieczność wprowadzenia kolejnej korekty:
oś ulicy odchyla się nieznacznie względem mo
dularnej siatki sznurowej, zaś na styku układu

szachownicowego z Bawołem (w linii dzisiej
szej ul. Jakuba) następuje załamanie ulicy (ryc.
21). Przedłużenie ul. Józefa po zachodniej stro
nie ul. Krakowskiej (tj. ul. Św. Katarzyny) zo
stało „przesunięte” na południe o wartość

działki, zgodnie z sytuacją wejścia do klasztoru

Augustianów.
Uzasadnienie rekonstrukcji i

charakterystyka ważniejszych
elementów. Obszerniejszego uzasadnienia

wymagają: ukształtowanie rynku, wymiary
działek, ukształtowanie Psiego Rynku i ulic

z nim związanych, kwestie granic układu sza
chownicowego oraz ulic dziś nie istniejących
i mało czytelnych..

Ukształtowanie rynku i wymia
ry działek. W dotychczasowych rekon
strukcjach rynek Kazimierza przedstawiano
przeważnie jako kwadratowy, podkreślając rze
komą analogię z krakowskim. Zarówno badania

architektoniczne, jak źródła pisane i planistycz
ne świadczą, że rynek był prostokątem. Wspo
mniane już badania architektoniczne budynku
przy ul. Węgłowej 1 ujawniły w jego obrębie
3 działki o niemal identycznych 3-prętowych
szerokościach, z których środkowa i wschodnia
zabudowane są przez gotyckie domy z przed-
prożami (nadbudowanymi w fazie klasycystycz-
nej 51). W obrębie sąsiedniego domu (ul. Węgło
wa 3) wyróżnić można teoretycznie 2 analogicz
ne działki. Podział bloku przy północnej pie
rzei dzisiejszej ul. Węgłowej na 5 działek znaj
duje potwierdzenie w planach archiwalnych52
(por. ryc. 14).

61 Czapczy ńska, Komorowski, Łukacz,

op. cit.; nadbudowa traktu przedprożowego nastąpiła
w roku 1837, gdy „okazało się, że mury piwnic [...] da
lej o 4 stopy [...] wychodzą” (Archiwum Państwowe

m. Krakowa — cyt. dalej APmK — BM, dz. VIII, 1.

s. 69).
52 APmK, plany z lat 1833—1849: teka VII, nr 4;

teka XXI, nr 2; BM, dz. VIII, 1. s . 62; BM 92 (bruki).
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18. Fragment południowej pierzei rynku lokacyjnego,
widok od zachodu, z ul. Skawińskiej. Na pierwszym
planie (po prawej) zabudowa na 4 działkach lokacyj
nych, w głębi, za wylotem dawnej ul. Wielickiej, wi
doczny nadbudowany trakt przedprożowy dawnego do
mu przyrynkowego (dziś. Krakowska 46). Stan obecny,

r. 1985

19. Główna oś urbanistyczna Kazimierza: ciąg daw
nych ulic Wielickiej (Solnej) i Krakowskiej; widok od

południa ukazujący przesunięcie osi w obrębie daw
nego rynku. Stan obecny, r. 1985

Podobne ustalenia przyniosły badania do
mu przy Krakowskiej 46, położonego pierwot
nie na narożniku południowej pierzei rynku
i historycznej ul. Wielickiej. Potwierdziły one

gotycką metrykę domu, którego szerokość mi
nimalnie przekracza 3 pręty. W rzucie wyod
rębnia się dawne przedproże; po jego odjęciu
otrzymujemy linię pierzei odpowiadającą po
łudniowej pierzei ul. Skawińskiej (por. ryc. 15,
18). Wspomniane szerokości działek lokacyjnych
są częściowo uchwytne do dziś (por. dawne
działki przyrynkowe utrwalone przez domy
przy Skawińskiej 4 i 6 oraz niezabudowaną po
sesję między nimi, podwójną szerokość działki,
której odpowiada dom przy Krakowskiej 13,
znany z archiwalnych planów dom przy Ska
wińskiej 14 o gotyckiej metryce, potwierdzo
nej przez badania archeologiczne53, dwór Opa
tów szczyrzyckich przy Józefa 9, który zgodnie
ze swymi wymiarami i przekazem źródłowym
stanął „na trzech placach” 5455i inne).

53 Informator archeologiczny, Warszawa 1980, s.

219 (badania: E. Zaitz; dokumentacja w Muzeum

Archeologicznym w Krakowie).
54 APmK, Regestr poborów, 1671, sygn. K-788.
55 Budynek frontowy „in platea Cracoviensi in

acie” z zabudową oficynową wymieniany jest wielo
krotnie jako własność augustianów od r. 1488; por.
BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 15—15v.

56 Pojawia się ona — w miejsce starszych okre
śleń opisowych — od r. 1628; Tomkowie z, Ulice
s. 234.

Ze wspomnianych badań architektonicz
nych, obejmujących gotycką zabudowę północ
nej i południowej pierzei rynkowej, wynika, że

pierzeje te po odjęciu przedproży były od sie
bie oddalone dokładnie o 3 sznury. Przyjęcie
kwadratowego rynku mieściłoby się w tej sa
mej limitacji geometrycznej, lecz pozostawiało
by w obrębie rynku w niewytłumaczalny spo
sób gotyckie domy mieszkalne na lokacyjnych
działkach. Ponadto w razie przyjęcia pierzei
rynku w linii ul. Trynitarskiej bądź Skałecz-

nej, należałoby spodziewać się reliktów działek

ukierunkowanych prostopadle do jednej z tak

wytyczonych pierzei. Tymczasem kierunek po
działów własnościowych jest w obu przypad
kach zupełnie jednoznaczny, orientuje się on

ku dzisiejszej ul. Krakowskiej. Działki przy ul.

Skałecznej powstały na miejscu oficyny w wie
ku XX 53. W wypadku Trynitarskiej mamy do

czynienia z typową ulicą na zapleczu bloku

przyrynkowego (stąd dawna nazwa — ul. Ró
żana 56). Analiza przekazów dotyczących prze-
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20. Odcinek ulicy Św. Wawrzyńca w rejonie północnej pierzei Rynku Bydlęcego (Psiego); widok od pd.wsch.
na kościół Bożego Ciała. Na pierwszym planie relikt zabudowy związanej z rozplanowaniem lokacyjnym (dom,
ul. Św. Wawrzyńca 6), przy nim brama w miejscu wylotu nie zachowanej ulicy w przedłużeniu wschodniej

pierzei Rynku Bydlęcego. Stan obecny, r. 1985

H. Ii
sL-L

21. Fragment ul. Józefa (dawnej Sukienniczej); widok od zachodu ukazujący załamanie ulicy na granicy układu

szachownicowego i Bawołu. Stan obecny, r. 1985
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jęcia terenów na narożniku d. Krakowskiej
(dziś Wielickiej) i Trynitarskiej przez trynita-
rzy w wieku XVII i XVIII świadczy, że znaj
dowały się tu działki orientowane do Krakow
skiej, a dopiero za ich zasięgiem orientowane

odmiennie 37.

Plan szwedzki przedstawia rynek przed
zniszczeniami wojny północnej, zgodnie z

przedstawioną rekonstrukcją (ryc. 10). Dla udo
kumentowania przebiegu południowej pierzei
rynkowej i jej związku z północną ścianą do
mu przy ul. Krakowskiej 46 istotne są plany
sprzed połowy w. XIX z wrysowanym w obręb
dawnego rynku blokiem zabudowy przy po
łudniowej pierzei Wolnicy5758 (ryc. 15).

57 BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 101; t. 10, k. 124, 138—

138v, 140.

58 APmK, teka WMK VI, nr 80, 85; teka XXI,
nr 24, 27.

59 Zob. przyp. 1. Nie jest możliwe, by w ciągu
200 lat, jakie upłynęły od lokacji, dokonano tak daleko

idących regulacji przestrzennych, które doprowadziły
by do zmiany kształtu rynku i przeorientowania dzia
łek, nie pozostawiając śladu w źródłach pisanych. Tak

daleko posunięte zmiany własnościowe nie mogły obyć
się bez aktów prawnych; stan zachowania archiwum

kazimierskiego wyklucza, by akty takie przepadły bez

śladu.

Wśród przekazów pisanych ważne są spisy
posesji. Badania przeprowadzone przez autora

(zob. przypis 1) dały możliwość ustalenia his
torii własnościowej większości posesji na tere
nie miasta od połowy w. XVI, przy czym
ówczesne dane traktowano jako ważny ma
teriał dla wieków wcześniejszych39*. Zestawie
nie tych danych z numerami spisowymi z w.

XVIII/XIX pozwoliło na dość dokładne odnie
sienie większości historycznych posesji do dzi
siejszego planu miasta. Wynikającą z analizy
modularnej strukturę pierzei południowej,
określanej jako „prima pars circuli” (7 działek
w części wschodniej i 4 w zachodniej), potwier
dza np. spis z r. 1671, w którym po wyliczeniu
7 działek wschodnich podano zabudowę ul.

Wielickiej, a dalej — pod tytułem „continuatio
circuli maioris” — wymienione są pozostałe 4

działki. Szereg przekazów świadczy, że pose
sje przy Skawińskiej 2 i Krakowskiej 46 miały
położenie narożne; w r. 1517 jeden z tych do
mów określono jako „domus lapidea in circu-
lo maiori in acie plateae Vielicensis”; narożną
sytuację posesji Skawińska 6 potwierdza prze
kaz z r. 1526 G0.

Analizę spisów dla pierzei zachodniej („se-

cunda pars circuli”) należy powiązać ze spisa
mi posesji przy ul. Skawińskiej, Piekarskiej
i Skałecznej. Z zestawień takich wynika, że po
sesja wymieniana jako pierwsza sąsiaduje za
pleczem z posesją przy Skawińskiej, zaś szósta

i siódma z posesjami przy Piekarskiej, a więc
są to działki narożne. Między Skawińską a Pie
karską mamy zatem 6 działek, co odpowiada
rozmierzeniu lokacyjnemu. Pomiędzy wylota
mi Piekarskiej a Skałecznej wymienionych jest
5 własności, gdyż szósta wspominana była już
przy Skałecznej.

W północnej pierzei („tertia pars circuli )
przekroczenie wylotu Krakowskiej odnotowa
no w spisach z lat 1671 i 1673 wzmianką „con
tinuatio circuli maioris”. Wyodrębnione w ba
daniach gotyckie domy w obrębie ul. Węgło
wej 1 — to w wieku XVI i XVII „kamienice”
konwentu Kanoników Regularnych i Foxów.

Lokacyjne rozplanowanie tego bloku przyryn
kowego potwierdzają archiwalia kanoników re
gularnych; kamienica „Ciemna Gwiazda ”

(dziś
Krakowska 27/Skałeczna 2), objęta przywile
jem królewskim z r. 1496, według tradycji z r.

1660 powstała w miejscu browaru, na zapleczu
„kamienicy Foxów” 61, co kojarzy się z syste
mem zagospodarowywania średniowiecznych
działek siedliskowych.

Analiza spisów pierzei wschodniej („quarta
pars circuli”) pozwala na wyodrębnienie (zgod
nie z rozmierzeniem lokacyjnym) 6 działek przy

północnym odcinku pierzei i 3 przy południo
wym, ograniczonym nie zachowaną ulicą, która

według planu szwedzkiego miała wybiegać
z południowo-wschodniego narożnika rynku.
Jednocześnie analiza ta umożliwia uchwycenie
wylotu ulicy odpowiadającej Bocheńskiej; po
sesje szósta i siódma określane bywają jako
narożne, zaś w ich sąsiedztwie notowane są

domy „w przecznicy” 82. Ulica ta była nieznacz
nie przesunięta ku południowi w stosunku do

60 BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 21v, 24v.

61 „Gwiazda” („Ciemna Gwiazda”) wymieniana jest
stale w spisach podatkowych jako pierwsza kamienica

w zachodniej pierzei ul. Krakowskiej (idąc od rynku).
Jej sytuację określono m. in. w r. 1587: „Kamienica
nazwana Ciemna Gwiazda w tyle Jachimowej [od
przyrynkowej kamienicy Joachima Foxa — przyp.

BK] na ulicy Krakowskiej”; BJ, rkps 5357/11, t. 7, k.

67 i w rewizji z r. 1719 (Archiwum konwentu Kanoni
ków Regularnych Lateraneńskich w Krakowie — cyt.
dalej AKRLK — sygn. B-105, s. 331—336, por. także

sygn. B -105, s. 128, 130; BJ, rkps 5469/IV, t. 9, k. 125—

127v; APmK, sygn. K-888,
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obecnej; analiza modularna znajduje tu po
twierdzenie w badaniach terenowych6263.

62 Por. m. in. wzmianka z r. 1587: AKRLK, sygn.
II-D-31, s. 1 (identyfikacja na podstawie spisu z r.

1800; AKRLK, sygn. II-D-34).
83 Tomkowie z, Siady, s. 191.
64 BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 113v.
65 Nazwa „forum Peccorum” pojawia się w osiem

dziesiątych latach w. XIV (Księpi, s. 163, 182, 204, 252);
w r. 1401 do placu tego należy odnieść nazwę Małego
Rynku (jw., s. 528), od r. 1404 stosowana jest nazwa

Psiego Rynku, początkowo wraz z pierwotną (K o-

n i e c z n a, op. cit., s. 27—29). Nie ma uzasadnienia

źródłowego szukanie genezy nazwy Psiego Rynku
w „przyrynku” (teza Ranotowicza, op. cit., k, 146v).

Rejon Psiego Rynku. Rekonstruk
cja lokacyjnego rozplanowania napotyka tu

trudności wobec zniszczeń z w. XVII i XVIII.

Archiwalne plany rejestrują zniekształcony
przez wyburzenia plac między ul. Św. Wa
wrzyńca a Bocheńską. Nie oznacza to, że dzi
siejsza ul. Bocheńska musiała ograniczać Psi

Rynek, na południe bowiem od niej plany uka
zują „pustki” po wyburzeniach („grunt, czyli
zagony z drzewiną na Psim Rynku”) wspom
niane w r. 1784 6465.

Psi Rynek nosił pierwotnie nazwę Bydlęce
go 63 związaną zapewne z funkcją targu (sprze
daż bydła i koni), skasowanego przez Kazimie
rza Wielkiego i przywróconego w r. 1379 66.

Spisy podatkowe z lat 1380—87 wymieniają
posesje „in circulo (foro) peccorum et circa

S. Laurentium”, co świadczy o powiązaniu Ryn
ku Bydlęcego zarówno z kościołem Św. Waw
rzyńca, jak i z bramą Bydlęcą wymienianą w

latach 1378—90, identyczną z notowaną od wie
ku XV Bocheńską 67. O łączności Psiego Rynku
z bramą Bocheńską w południowym odcinku

murów i jego związku z układem komunika
cyjnym północ—południe mówią też przeka
zy nowożytne: w r. 1671 określono Psi Rynek
jako „Rynek drugi mniejszy między bramą
Bocheńską a Glinianą”, w latach 1672—74

wspomniano ulicę, „którą od bramy Bocheń
skiej do bramy przy Jordanowskiej kamienicy
blisko huty złotników krakowskich jeżdżono”68.
Komunikację między Psim Rynkiem a d. ul.

Żydowską potwierdzają nowożytne spisy po
datkowe, wymieniając te same własności raz

przy Psim Rynku, raz przy Żydowskiej. Cho
dzi tu o notowaną jeszcze przez plan szwedzki

ulicę, która przecinała własność kanoników re
gularnych, biegnąc między klasztorem a ogro
dem. Poza spisami podatkowymi potwierdzają

ją m.in. przekazy z r. 1725 dotyczące aneksji
ulicy przez konwent69. Ślady czytelne są od

strony ul. Św. Wawrzyńca w usytuowaniu bra
my w murze ogrodowym (stojący obok dom

ma co najmniej nowożytną metrykę), w grani
cy zabudowy klasztornej, oraz w położeniu do
mu przy ul. Józefa 15 wbudowanego wtórnie

w wylot ulicy. Przedłużenie ulicy w kierunku

północnym (dziś ul. Estery) określono w roku

1533 jako „platea transversali eundo de platea
Pannificum versus valvam [...] Glynyana” 70.

Przekazy źródłowe pozwalają na rozumie
nie nazwy „Psi Rynek” w dwóch znaczeniach;
w węższym określa sam plac71, w szerszym
także związane z nim ulice. Wyodrębnienie tych
znaczeń pozwala na źródłowe udokumentowa
nie zasięgu Psiego Rynku. Istotne są w tym
względzie nowożytne spisy podatkowe świad
czące o sąsiedztwie zapleczy działek przy Psim

Rynku i rynku: dom określany w r. 1683 jako
„Collegium Iurisperitorum”, a zazwyczaj jako
„kolegiacki”, sąsiaduje z zapleczem pierwszego
(licząc od północy) domu przyrynkowego w pie
rzei wschodniej; z zapleczem domu piątego są
siaduje dom nazywany kolejno „Poniedziałek”,
„Putkowski”, „Romanowski”; za szóstym leży
„Boczanek”, za siódmym „Bażanowski” („Bo-
czanowski”), za dziewiątym „Domus Magna”713.
Wynika stąd, że Psi (Bydlęcy) Rynek rozciągał
się w kierunku północ — południe, równolegle
do wschodniej pierzei rynku; zakończenie po
łudniowe odpowiadało zapewne zasięgowi ryn
ku, chociaż nie można wykluczać zasięgu do

dzisiejszej ul. Bocheńskiej.
Z Psim Rynkiem wiąże się modularne roz-

mierzenie związanego z nim odcinka ul. Św.
Wawrzyńca (ryc. 20). W północnym zamknięciu
Psiego Rynku rysują się 3 działki siedliskowe
w obrębie dawnego cmentarza przy kościele

Bożego Ciała. Zaplecze jednej z nich zajmowa
ła wzmiankowana w r. 1391 „curia domini

“Konieczna, op. cit., s. 72; Kodeks dyploma
tyczny miasta Krakowa, nr 55.

87 Księgi, s. 110, 194, 196, 241.
88 AKRLK, sygn. II-C-28, s. 68.
89 „Fundus in quo fuerat via publica”, „spatio ter-

rae, alias via publica... versus plateam Judaeorum,
a tergo pomarii Conventus”, AKRLK, sygn. B-105,
s. 273; por. także BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 25v.

70 BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 25v.
71 Np. w r. 1566: „platea transversali S. Laurenti

in Canino Circulo”, BJ, rkps 5357 II, t. 7, k. 47v.
713 APmK, sygn. K-748, 762—765, 767—768, 770,

776, 779, 786, 788,
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plebani Ćorporis Christi”, włączona w obręb
późniejszego klasztoru Kanoników Regular
nych 72, wyodrębniająca się do dziś w jego naj
starszej południowej części, dającej się wpisać
w granice działki. Sytuację „curii” na miejskiej
działce siedliskowej potwierdza opłacanie z niej
podatków miejskich, poświadczone od r. 1412 73.

72 Długosz, Liber beneficiorum, t. 3, s. 141—

142; Księgi, s. 269.
73 Friedberg, Inwentarz, s. 83.
73a Pierwszy (od zachodu) ze wspomnianych do

mów stał w miejscu dzisiejszej ul. Sw. Wawrzyńca 6.

W r. 1382 stał się własnością sióstr zakonnych (Ko
lak, op. cit., s. 30), w XVI w. należał do Lexów

(APmK, zbiór dokumentów pergaminowych, nr kat.

294), w XVII w. określany jest jako „Mniszczyński”
(APmK, spisy podatkowe; BJ, rkps 5357 II, t. 7, k. 77v;
rkps 5469 IV, t. 9, k. 125—127v). Kolejne 3 domy, jak
wynika ze spisób, należały w 2. połowie w. XVI do

Nikiela, Paliboga (Szeligi) i Kijanki; od w. XVII wszy
stkie weszły w skład posiadłości kanoników regular
nych; już w w. XV ich własnością był piąty, zwany

„Bogurodzicą” (BJ, rkps 5469 IV, t. 9, k. 125—127v;
rkps 5357 II, t. 7, k. 13). Ostatni należał w 2. połowie
w. XVI kolejno do Olejarza, budowniczego Stanisława
Baranka i Wojciecha Linczanina, od którego nazwiska

wywodzi się nazwa posesji w wieku XVII.

Przekazy nowożytne pozwalają na identy
fikację 6 działek lokacyjnych w północnej pie
rzei ul. Sw. Wawrzyńca, między wylotem
wspomnianej nie istniejącej ulicy (dzielącej
klasztor od ogrodu) a zachodnią granicą ukła
du szachownicowego. Działki te po zniszcze
niach z wieku XVIII weszły w obręb ogrodu
kanoników regularnych 73a.

Sieć uliczna. Dla lokacyjnego Kazi
mierza charakterystyczne jest zróżnicowanie

ulic na cztero-, trzy-, dwu- i jednopiętrowej
szerokości. Ulice pierwszej kategorii i więk
szość drugiej koncentrowały działki sie
dliskowe. Pozbawione zabudowy uliczki jed-
noprętowe może od początku związane
były z kanalizacją, co zdaje się potwier
dzać wzmianka z r. 1258 o otwartym
kanale-wodociągu zaopatrującym Racibórz74.

„Aąueductus monialibus”, wiodący wodę do

klasztoru Augustianów, wspomniany jest w r.

1584 75*, natomiast związek dzisiejszej ul. Nowej
(d. Rybackiej) z kanałem odprowadzającym
wody z zespołu Bożego Ciała notowany był w

źródłach od w. XVII7G.
Jak wykazały badania J. Pudelki, po

wierzchnia regularnych bloków zabudowy jest
właściwie wielokrotnością powierzchni działek,
co można traktować jako sprawdzian popraw
ności rekonstrukcji lokacyjnego schematu77.

Spróbujmy zatem prześledzić układy działek

przy ważniejszych ulicach, wiążąc schemat

idealny z sytuacją udokumentowaną przez no
wożytne spisy 77a i rozplanowaniem współczes
nym. Nieco większa liczba posesji nowożytnych
i współczesnych od modularnych działek loka
cyjnych wywodziła się częściowo z okresu lo
kacyjnego: już najstarszy zachowany spis
(1369) operuje zarówno pojęciem działki, jak
i jej ćwierci oraz połowy. Zrozumiałe są też

przesunięcia granic własnościowych; niektóre

mogą sięgać początków zabudowy planu loka
cyjnego 78. Zgodność danych z nowożytnych
spisów podatkowych z ustaloną tu szerokością
działki lokacyjnej każę odrzucić tezę o daleko

posuniętych przekształceniach układu urbani
stycznego Kazimierza w okresie nowożytnym.

Granice układu szachownico
wego. Prostokąt 10,5 X 13 sznurów jest w

praktyce zniekształcony sytuacją koryt Wisły.
Modularnej wartości 10,5 sznura odpowiada sy
tuacja bram Krakowskiej i Wielickiej, omó
wienia wymagają natomiast granice zachodnia
i wschodnia nie związane z szerszym zasięgiem
linii obronnej. Zachodnią granicę wyznaczała
nie zachowana uliczka „poprzeczna”, łącząca
Skałeczną, Piekarską, Skawińską i nie istnie
jącą Mniejszą św. Jakuba; widoczna na planie
szwedzkim zanikła w w. XVIII i późniejsze
plany rejestrują tylko jej elementy. Odcinka

północnego, między Piekarską a Skałeczną, do
tyczą wzmianki w źródłach paulińskich
(w tym miejscu ulica tworzyła wschodnią gra
nicę terenu należącego do Skałki, oddzielając
działki siedliskowe od terenu plebanii, zajęte
go od w. XVI przez dom „Bykowiec”79. Po

74 W. Dziewulski, S. Golachowski, Ra
cibórz, Studia z historii budowy miast polskich, War
szawa 1957, s. 213.

75 BJ, rkps 5357 II, t. 7, k. 56, 56v.

76 AKRLK, sygn. II-C-28, s. 29, 31, 38—9, 71—5;
opis kanału z r. 1791 (APmK, sygn. K-358), plany z po
czątku w. XIX (APmK, sygn. WMK VI, nr 116).

77 Pudełko, Próba.
77a Szczegółowe analizy dla wszystkich ulic i pla

ców, z zestawieniem materiałów z kilkudziesięciu spi
sów; zob. przyp. 1, t. 1, cz. 5.

78 W Krakowie takie różnice w szerokości działek

wynikały z wilkierza z r. 1367; por. W. Grabski,
Ze studiów nad zabudową średniowiecznego Krakowa,
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 2: 1968.

79 „Bykowiec” wymieniają spisy podatkowe od po
łowy w. XVI; w spisach z końca w. XIV notowana

jest w tym rejonie posiadłość plebańska z biskupią.
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ulicy tej zachowały się ślady: mur graniczny
między ogrodzeniami augustianów i paulinów 80

oraz przesunięty w stosunku do niego o jedno-
prętową szerokość ulicy mur między terenami

paulinów a augustianek. Przeprowadzając dalej
ku wschodowi linię wyznaczającą wschodnią
pierzeję tej ulicy, trafiamy dokładnie w za
chodnią ścianę domu gotyckiego w rejonie ul.

Skawińskiej 14; na archiwalnych planach w li
nii dalszego biegu ulicy zaznaczony jest mur.

80 Wzniesiony w r. 1724 na mocy wyroku z r. 1715
w miejscu starszej grobli, po procesie trwającym od
r. 1651; APmK, Arch. Aug., sygn. B-8-III, B-12-III,
B-20-III; Archiwum klasztoru Paulinów w Krakowie

(cyt. dalej AKPK), rkps 13, s. 253; rkps 67, s. 233.
81 BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 24v, 25, 40, 125.

82Jw., t.8,k.67inn.

Wschodnia granica układu szachownicowe
go to zarazem granica między nim a przyłączo
nym w r. 1340 centrum Bawołu. Jest nią dziś
ul. Jakuba z nie zachowanym przedłużeniem
widocznym częściowo jako granica między za
jezdnią tramwajową, gazownią a elektrownią;
podział ten na całej długości potwierdzony jest
przez plany archiwalne. Ulica Jakuba wraz

z nie istniejącym przedłużeniem równoległym
do dzisiejszej Wąskiej określana jest w XVI-

-wiecznych źródłach jako „poprzeczna żydow
ska” 81. Istotna rola opisanej granicy jako po
działu między dwoma różnymi układami prze
strzennymi widoczna jest w załamaniach prze
cinających ją ulic: Józefa, a zwłaszcza Św.
Wawrzyńca (biorąc pod uwagę jej przebieg
sprzed regulacji z wieku XIX; por. ryc. 7, ozna
czenia O, P).

Ulice obecnie nie istniejące.
Do ważniejszych należała ulica występująca
w źródłach z 2. połowy w. XIV jako Mniejsza
św. Jakuba, zaś w nowożytnych jako Tkacza

(mylona niekiedy z Krowią), zaanektowana oko
ło r. 1783 przez sąsiednie posesje. Biegła ona

równolegle do dzisiejszej ul. Skawińskiej, po

jej południowej stronie, przy czym analizy za
równo planów archiwalnych, jak i modularne

wskazują, że wylot na dawną Wielicką przy
padał w północnej części dzisiejszej posesji
Krakowska 49. Ulica ta wraz ze swym prze
dłużeniem po wschodniej stronie dawnej Wie
lickiej interpretowana jest przez Bogdanow
skiego jako wynik regulacji dokonanej po po
żarze z r. 1556. Przyjmując udokumentowaną
źródłowo XIV-wieczną genezę ul. Mniejszej św.

Jakuba, musimy konsekwentnie przyjąć analo
giczną genezę jej przedłużenia, które zanikło

najpóźniej w 1. połowie w. XVI (według spi
su z r. 1550 stoi w tym rejonie dom odpowia
dający dzisiejszemu przy Krakowskiej 50,
zwracający uwagę szerokością frontu zbliżoną
do dwuprętowej lokacyjnej ulicy). Według pla
nu szwedzkiego pomiędzy ul. Skawińską
a Mniejszą św. Jakuba biegła wąska uliczka

ujmująca zaplecza południowego bloku przy
rynkowego oraz rozdzielająca działki przy obu

dawnych ulicach Św. Jakuba; dostrzegł ją już
Bąkowski. Z analizy modularnej wynika, że

miała szerokość jednoprętową; wschodnie prze
dłużenie (zachowane jako Trynitarska) osiąg
nęło pewnie szerokość dwóch prętów dzięki
wykorzystaniu różnicy między podstawową
a „skręconą” siatką modularną.

W południowo-zachodniej części miasta

znajdowały się też uliczki „poprzeczne” o cha
rakterze gospodarczym, zaanektowane, podob
nie jak ul. Tkacza, około r. 1783. Ich sieć, re
jestrowana przez plan szwedzki i dostrzeżona

przez Bąkowskiego, udokumentowana jest
w Spisie domów w mieście Kazimierzu z r.

164 9 82. Pierwsza (postępując od wschodu), okre
ślana w czasach nowożytnych jako Krowia8S,
tworzyła południowe przedłużenie Augustiań
skiej, wybiegając z narożnika rynku. Ze Spisu
z roku 1649 wynika, że ujmując zaplecza dzia
łek przy ul. Wielickiej „taż poprzecznica, idąc
z Rynku ku murom, nie ma nic budynków, tyl
ko tyły kamienic z ulicy Wielickiej”; działki
siedliskowe znajdowały się tylko w zachodniej
pierzei odcinka południowego.

Kolejne uliczki miały charakter gospodar
czy. Pierwsza biegła od Skałecznej w poprzek
Piekarskiej, Skawińskiej i Mniejszej św. Ja
kuba, dzieląc je w połowie długości. Odnosi

się do niej szereg przekazów 84. Ślady zachowa
ne są jako wschodnia granica klasztoru Augu
stianek (dzisiejszy wjazd na podwórze pokry
wa się z wylotem na Skałeczną) oraz granica
między posesjami przy Skawińskiej 11 i 13.

Do uliczki tej odnosi się wspomniany przekaz

83 Nazwa pojawia się po połowie w. XVI zamiast
określeń opisowych, BJ, rkps 5357/11, t. 7, k. 24v, 25,
31v, 48, 70.

84 Poszczególne odcinki określane są w czasach

nowożytnych jako poprzeczna „ex platea S. Stanislai”,
„Pistorum” względnie „S. Jacobi”, BJ, rkps 5357/11,
t. 7, k. 56, 56v.
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o „akwedukcie” z r. 1589. Następną uliczkę
omówiono jako zachodnią granicę układu sza
chownicowego.

Konstrukcja planu szachownicowego każę
się domyślać ulic na zapleczach bloków przy
rynkowych. Taką ulicą jest wschodni odcinek

Skałecznej; musiała ona mieć przedłużenie po

wschodniej stronie Krakowskiej, nie funkcjo
nujące już w r. 1444 85, lecz wyczuwalne w za
kłóceniach, jakie od późnego średniowiecza po
wstawały w obrębie bloku przyrynkowego.
Charakterystyczne, że dzisiejsza granica mię
dzy posesjami przy Krakowskiej 28 i 30 oraz

zachowana do okresu międzywojennego grani
ca w obrębie Krakowskiej 28 odpowiadały nie
mal dokładnie przedłużeniu Skałecznej.

85 Stał tu wówczas dom Alberta Stalnego; Kodeks

dyplomatyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego, t. 5, s.

179, nr 375.
85 L. Lepszy, Cech złotników krakowskich,

Rocznik Krakowski, t. 1: 1898; BJ, rkps 5357 II, t. 7,
k. 26. Lokalizację obu gruntów można ustalić zesta
wiając nowożytne spisy podatkowe z opisem do nie

zachowanego planu Kromera (1789) i planem Senac
kim.

87 AKRLK, sygn. II-C-28, s. 29, 31, 38—9, 71—3.
88 Na taką lokalizację wskazują wyraźnie spisy

podatkowe oraz przekaz Rąnotowicza, op. cit., k. 146v.

Dla rejonu ulicy Józefa istotne jest wyzna
czenie głębokości działek w pierzei północ
nej, oscylującej około 1 sznura. Wydaje się,
że zachowane dziś częściowo, lepiej czytelne na

planach archiwalnych, jednosznurowe głębo
kości działek wskazują na istnienie uli
cy, która biegła równolegle do Józefa, wy
znaczając teoretyczną północną granicę ukła
du modularnego i trafiając wprost w bramę
Krakowską. Reliktem tej ulicy byłaby m. in.

południowa pierzeja pl. Nowego, ul. Izaaka

oraz zachodni odcinek ul. Ciemnej (dokładnie
zachowujący jednosznurową odległość w sto
sunku do ul. Józefa). Lokacyjne zagospodaro
wanie terenów między tą domniemaną ulicą
a murem obronnym nie jest dziś możliwe do

odtworzenia. Niewykluczone, że zwłaszcza

w zachodniej, węższej części omawianego tere
nu konsekwentne zagospodarowanie nie nastą
piło. W r. 1469 mowa jest tu już o gruncie,
który zakupują złotnicy krakowscy; w pobliżu
niego w r. 1533 wspomniany jest grunt „Ra
my” 8®. Co najmniej od wieku XVII zaplecza
dzisiejszych posesji przy ul. Józefa 6, 8 i 10

dochodzą do muru obronnego; to przedłużenie
działek miało wtórny charakter, co potwierdza
ją spory własnościowe 87. W pierwszej połowie

w. XVI na zapleczu dzisiejszej posesji przy ul.

Józefa 22 rozwijał się dwór Achacego Jordana,
którego ogród sięgał po mur obronny 88. W wy
niku przekształceń, jakie nastąpiły po przyłą
czeniu tego rejonu do miasta żydowskiego w r.

1608 oraz w XIX w. możemy określić jedynie
ogólne zasady pierwotnego zagospodarowania
oparte na ciągach ulic Estery i Kupa. Obie te

ulice, podobnie jak Nowa, są XIX-wieczną ada
ptacją ulic lokacyjnych; przekonuje o tym m.

in. analiza modularna.
Grunt biskupi przy kościele

Bożego Ciała. Grunt darowany w r. 1407

przez biskupa Piotra Wysza osadzonym w r.

1405 przy kościele Bożego Ciała kanonikom re
gularnym lateraneńskim wpisany jest w modu
larne rozplanowanie miasta lokacyjnego. Dwór

Wysza adaptowany był w obrębie najstarszej
części klasztoru wraz z dworem plebana89.
Z dworem biskupim wiązał się teren, który
także zwolniono od podatków w r. 1426, co po
twierdzono w r. 1496 i 1518 ". Od w. XVI po
siadłość ta określana była mianem „Fundus
Episcopalis alias Pod Gankiem” (od ganku, któ
ry połączył d. dwór biskupa z budynkiem kla
sztornym — w obrębie dzisiejszego domu przy
ul. Józefa 11) 91. Według spisu z r. 1660 „Fun
dus Episcopalis” o szerokości 56 łokci sięgał
do „poprzecznej ulicy Żydowskiej” (przedłuże
nie dzisiejszej ul. Jakuba) 92. Warto nadmienić,
że 56 łokci nowożytnych93 po 0,586 m

(32,816 m) odpowiada niemal dokładnie 7 śred
niowiecznym prętom po 4,71 m (32,97 m), co

wiąże uposażenie biskupie z zasadami wymie
rzenia miasta lokacyjnego. Szerokość taką
otrzymujemy po odjęciu znormalizowanych
działek przy ul. Św. Wawrzyńca i Józefa;
„Fundus Episcopalis” byłby zatem pasem tere
nu między cmentarzem Bożego Ciała a „po
przeczną żydowską” (przedłużeniem ul. Jaku
ba). Trafność tej interpretacji potwierdza przy
należność domów przy wspomnianej uliczce do

konwentu Kanoników Regularnych jeszcze

89 Długosz, Liber beneficiorum, 3, s. 146; R a-

no to wic z, op. cit., s. 146.
90 Jw.; AKRLK, sygn. B-105, s. 128, 130.
91 Likwidację ganku drewnianego zalecił kardynał

Radziwiłł w r. 1596; murowany wzniesiono staraniem

prepozyta Marcina Kłoczyńskiego (1611—44); R a no
to wic z, op. cit., k. 146.

92 AKRLK, sygn. B-105, s. 128.
93 J. Szymański, Nauki pomocnicze historii,

Warszawa 1983, s. 169.
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w NVIII/XIX w. Dwór biskupi należy sytuo
wać w zachodniej części pasa, po zachodniej
stronie dawnej ulicy związanej z Rynkiem
Bydlęcym i dzisiejszą ul. Estery; część ta odpo
wiada obecnemu kompleksowi zabudowań kla
sztornych o gotyckiej metryce. Niezabudowana

część wschodnia zachowała funkcję ogrodu.

PRZYŁĄCZENIE BAWOŁU

Adaptacja Bawołu w ramach

lokacyjnego planu Kazimierza.

Wieś Bawół, wzmiankowana w r. 1198, uzys
kała w latach 1276—78 układ przestrzenny
typu łanowo-leśnego z obszernym „nawsiem”
(którego reliktem jest dziś ul. Szeroka) sięgają
cym ku południowi aż po ufundowany jedno
cześnie, lecz nie istniejący dziś kościół Św.
Wawrzyńca 94. W 5 lat po lokacji miasta, w r.

1340, Kazimierz Wielki wykupił tę wieś i da
rował ją Kazimierzowi. Od tego czasu nazwa

Bawół odnosi się wyłącznie do terenów rol
nych w zakolu Wisły, po wschodniej stronie
miasta95. W wyniku adaptacji wsi w ramach

Kazimierza „obcięto” linią muru obronnego za
plecza działek po wschodniej stronie „nawsia”;
sytuacja muru w tym miejscu zdaje się na
wiązywać do lokacyjnej siatki sznurowej (3,5
sznura od wschodniej granicy układu szachow
nicowego).

Z przyłączeniem Bawołu wiązać można dys
pozycję 3 działek przy ul. Józefa 36, 38, 40

wpisanych w pas dawnych ogrodów. Działki te

zamknął od północy odcinek ul. Ciemnej, usy
tuowany dokładnie w przedłużeniu domniema
nej zatartej ulicy po północnej stronie ul. Jó
zefa. Trójprętową szerokość działek lokacyj
nego Kazimierza notujemy jako regułę przy
ul. Szerokiej, co można uznać za regulację
wcześniejszych podziałów.

Budowa fortyfikacji. Bezpośrednio
po przyłączeniu Bawołu podjęto prawdopodob
nie budowę fortyfikacji, chociaż zanotowana

81 Szczegółowa charakterystyka układu przestrzen
nego Bawołu (Krasnowolski, op. cit.) przedsta
wiona będzie w artykule o terenach Kazimierza przed
lokacją.

95 Prawa, 1/1, s. 271, nr 209; AGAD Warszawa, dz.

XVIII, sygn. 18, s. 110v; dz. XVIII, sygn. 24; APmK,
sygn. K-839, k. 103; K. Bąkowski, Kronika Kra
kowska 1796—1848, cz. 2, Biblioteka Krakowska, nr 30:

1906, s. 90.
96 Odcinki przy ul. Piekarskiej, Skawińskiej i na

terenie elektrowni; Informator archeologiczny, 1972, s.

przez Ranotowicza tradycja mówi o r. 1362.

Pełny obwód murów istniał już w r. 1369, skó
ro księgi miejskie zawierają tylko dane doty
czące napraw. Przebieg muru znany jest dzię
ki zachowanym fragmentom i przekazom pla
nistycznym zweryfikowanym przez badania

archeologiczne9®. W murach znajdowały się 4

bramy (nie licząc wtórnie wybijanych furtek)
odpowiadające kierunkom głównych szlaków.

Wobec różnych interpretacji sprawa bram wy
maga wyjaśnienia.

Jedna z bram prowadziła w kierunku pół
nocnym, jedna w zachodnim, dwie w południo
wym. Brak potwierdzeń jakiejkolwiek bramy
(a nie furtki) od wschodu; zanotowana w aktach

kazimierskich z r. 1389 wzmianka o bramie

Żydowskiej odnosi się zapewne do Krakowa,
brak bowiem danych o istnieniu w tym czasie

skupiska Żydów w Kazimierzu. W r. 1363

wspomniana jest brama przy moście nad Wisłą
identyczna ze wzmiankowaną w r. 1379 Gli
nianą i w r. 1386 Krakowską. Tę północną
bramę nazywano też Szewską (w r. 1369 poło
żony przed nią most nazwano Szewskim)97.
W r. 1369 wspomniano bramę zamykającą ul.

Solną; dokonana później zmiana nazwy ulicy
na Wielicką, spowodowała przyjęcie tegoż
określenia dla bramy i mostu98. W latach

1376—77 jeden z Cypserów prowadzi prace

przy bramie Nowej. Z dużym prawdopodobień
stwem identyfikować ją możemy z Bydlęcą,
wymienioną w r. 1378. Pojawienie się tej nazwy

zbiega się pewnie nieprzypadkowo z reaktywo
waniem targów na bydło. Od początku wieku
XV zanikaniu nazwy Rynku Bydlęcego (w
związku z przeniesieniem targów na bydło do

rynku), na rzecz Psiego, towarzyszy zanik na
zwy bramy Bydlęcej na rzecz Bocheńskiej.
Znając sytuację tej bramy z licznych źródeł

nowożytnych, a nawet planów — musimy sy
tuować bramę Bydlęcą u wylotu ulicy -prowa
dzącej z Rynku Bydlęcego na południe, tj.
u wylotu dzisiejszej Gazowej", Brama Ska-

181; 1974, s. 182; 1977, s. 202; 1980, s. 219; 1983, s. 192

(badania: E. Zaitz; dokumentacja w Muzeum Archeo
logicznym w Krakowie).

97 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, cz. 1, s. 310,
nr 271; Księgi, s. 5, 121, 163. Wygląd bramy ukazują
bardzo ogólnie widoki Krakowa.

98 Księgi, s. 12. Rzut bramy ukazują liczne plany
z okresu rozbierania fortyfikacji (m. in. APmK, teka

XXI, nr 4), wygląd — ogólne panoramy Krakowa.
99 Księgi, s. 86—88, 110; Kodeks dyplomatyczny

miasta Krakowa, t. 1, nr 55. Określenie ,,liberum fo-
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wińska, wymieniona W r. 1385, określana też

niekiedy bramą Św. Jakuba, zgodnie ze

wzmianką z r. 1407 zamykała drogę do Ska
winy 10°.

Mniej jasno rysuje się problem baszt.

Wbrew opiniom wielu badaczy nie jest basztą
przybudówka ustępowa, pierwotnie nadwieszo
na przy klasztorze Augustianów 101. Mimo bra
ku potwierdzeń w źródłach średniowiecznych,
należy przyjąć istnienie baszt na narożnikach
muru obronnego. Baszta północno-wschodnia,
zaznaczona na licznych planach, potwierdzona
jest od r. 1609 102. Niewielkie rozmiary i „łupi
nowa” forma przemawiają za pochodzeniem
średniowiecznym. Starsze plany notują nie
wielką „łupinową” basztę południowo-wschod
nią. Prostokątną basztę południowo-zachodnią
widzimy na panoramie Brauna i Hogenberga;
basztę tę wspomina opis z r. 1671 103 (chyba od

tego czasu przestała istnieć, pozostawiając po
sobie ścięcie narożnika muru). Czwarty naroż
nik zabezpieczony był przez kościół na Skałce,
otoczony własnym murem obronnym (znanym
z ikonografii z w. XVI), starszym od miejskie
go, i częściowo przezeń adaptowanym104.

Elementem obronnym była też fosa, która

zabezpieczała mur od wschodu i częściowo od

północy, podczas gdy pozostałe odcinki muru

otoczone były korytami Wisły. Fosa brała po
czątek w obrębie dzisiejszej posesji przy Kra
kowskiej 7, o czym świadczy notowany przez
archiwalne plany układ działek, a także sytua
cja łaźni w widłach ówczesnej Wisły, i tak re
konstruowanej fosy (por. ryc. 7, oznaczenie N).
Łaźnia, istniejąca pewnie od lokacji, potwier
dzona jest w tym rejonie od r. 1385 105. Inter
pretacja nowożytnych spisów podatkowych
pozwala na sytuowanie jej w miejscu, w któ
rym figuruje jeszcze na planach z w. XIX (za
plecze ul. Krakowskiej 5 106; por. ryc. 24). Wy-
daje się, że budowa fosy prowadzona była

równocześnie ze wznoszeniem muru, zaś póź
niejsze wzmianki źródłowe (m. in. 1401, 1422)
dotyczą napraw i modernizacji. Odcinek ujaw
niony na terenie elektrowni107 ma szerokość

około 11,80 m, przy odległości zewnętrznej kra
wędzi od muru około 23,50 m. Są to wymiary
związane z modułem miasta lokacyjnego (w
przybliżeniu ćwierć i pół sznura), co przema
wiałoby za powstaniem fosy i muru niedługo
po lokacji. Przy późniejszej Starej Bóżnicy fosa

połączyła się z dawnym stawem (wiąże się
z nim załamanie muru). Może odcinka fosy w

tym rejonie dotyczy wzmianka z r. 1405 o mły
nówce na terenie Bawołu. Po stronie północno-
-wschodniej relikt fosy (wykorzystujący za
pewne starorzecze Wisły) widoczny jest jesz
cze na planach z w. XVIII/XIX.

KONSEKWENCJE LOKACJI

Fundacje kościelne. Budowa no
wych kościołów — parafialnego Bożego Ciała
i augustiańskiego Sw. Katarzyny (z klaszto
rem) — była jednym z elementów kształtowa
nia miasta lokacyjnego. Problematyka faz bu
dowlanych obu świątyń została już wyjaśnio
na, wskazywano również na ich związek z siat
ką sznurową. Tutaj należy zwrócić uwagę na

zastosowanie przy budowie tych samych jed
nostek miary, jakich użyto przy rozmierzaniu

miasta; przedstawione analizy silnie wiążą wy
tyczenie miasta i fundacje kościołów w jedno
litą całość.

Blok śródrynkowy. Konsekwencją
lokacji, może dość późną, było zagospodarowa
nie bloku śródrynkowego. Przywilej Władysła
wa Jagiełły z r. 1378 zezwala na sprzedaż suk
na w domach dopóty, dopóki nie zostaną wy
budowane kramy sukiennicze; kramów tych
miasto może mieć 25 „eo iure et constitudine

quibus camerae pannorum civitatis cracovien-

rum carnium”) por. dokument z r. 1441; Fried-
b e r g, Inwentarz, s. 84—85) dało początek dziś,
nazwie Wolnicy. Brama została zniszczona podczas
oblężenia w r. 1657 i zastąpiona furtką (BJ, rkps
5360 II, t. 1, k. 140; Ranotowicz, op. cit., k. 39v);
jej wygląd ukazują starsze panoramy miasta.

100 Księgi, s. 154, 155. Wygląd znany jest z 3 replik
rysunku Jerzego Głogowskiego (repr. Pracownia Ikono
grafii Krakowa Muzeum Narodowego w Krakowie),
rzut z planów z okresu wyburzania (por. m. in. APmK,
teka XXI, nr 2, 3, 26, 40; WMK VI, nr 68, 70; BM,
dz. VIII, 1. s. 42).

101 Grunt na budowę tej przybudówki uzyskali
augustianie od władz miejskich w r. 1630; BJ, rkps
5357, II, t. 7, k. 82.

102 M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie
i na Kazimierzu, t. 1, Kraków 1931, s. 200.

103 APmK, Rei. Crac., t. 98 B, s. 2195—2199.
104 Według rekonstrukcji I. Kmietowicz-Drathowej

i M. Krasnowolskiej.
106 Księgi, s. 168.

106 APmK, teka XXI, nr 99; BM, dz. VIII, 1. s. 78.
107 Dokumentacja badań w Muzeum Archeologicz

nym w Krakowie.
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Zasady rozmierzenia planu kościoła Bożego Ciała

Element planu kościoła

Wymiary

w metrach

według
inwentaryzacji *

w metrach

wartość

„idealna”
w prętach

Długość całkowita ** ok. 68,00 68,29 14’/s

Długość korpusu (bez
ściany tęczowej) ok. 35,15 35,325 7Vs

Długość prezbiterium
(ze ścianą tęczową) ok. 32,85—33,00 32,97 7

Szerokość korpusu ok. 26,00 25,90 5>/s

Szerokość prezbiterium ok. 12,60 12,56 22/s

* Na podstawie pomiaru S. Swiszczowskiego skorygowanego przez M. Krasnowolską.
** w granicach pierwotnego założenia z nie zrealizowanym przęsłem.
*** Najwcześniej zrealizowana część założenia.

* Inwentaryzacja z r. 1984, archiwum klasztoru Kanoników Regu
larnych Lateraneńskich w Krakowie.

** Przyjmując długość wraz z zasięgiem szkarp w fasadzie uzysku
jemy około 70,40 m, tj. 15 prętów (70,65 m). Różnica około 2,65 m w sto
sunku do pełnego wymiaru modularnego mogła wynikać z uwzględnie
nia w fasadzie kruchty, nie potwierdzonej jednak w fazie gotyckiej.

Zasady rozmierzenia planu kościoła Sw. Katarzyny z klasztorem

Element planu

Wymiary

w metrach

według
inwentaryzacji *

w metrach
wartość

„idealna”
w stopach w prętach w sznurach

A. KOŚCIÓŁ
Długość całkowita ** ok. 78,20 78,50 250 162/s l2/s

i Długość korpusu bez ściany
tęczowej . ok. 46,80—47,00 47,10 150 10 1

Długość prezbiterium ze ścianą .

tęczową ok, 31,40 31,40 100 62/3 2/s

1 Szerokość korpusu ok. 27,80—28,40 .28,26 90 6 •4

1 Szerokość prezbiterium ok. 14,10—14,20 14,13 45 3 •/10

B. KLASZTOR
Szerokość pn.-pd. ok. 28,00—28,20 28,26 90 6 •4

Wirydarz pn.-pd. ok. 14,10 14,13 45 3 %0

i Wirydarz wsch.-zach. ok. 18,85 18,84 60 4 *4

Skrzydło wschodnie ***:

długość pn.-pd. ok. 33,00 32,97 105 7 74.

w tym:
— tzw. sień gotycka
— kaplica Sw. Doroty
— kapitularz
— zakrystia

15
45
30
15

1

3

2
1

>4.
•óo

*4,
‘4.

Szerokość wsch.-zach. z prezbite
rium kaplicy Sw. Doroty ok. 18,80—19,00 18,84 60 4 %

w tym:
— prezbiterium kaplicy ok. 7,50—7,60 7,536 24 1% 4/M

—szerokość bez prezbiterium ok. 11,50 . 11,304 36 2%
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sis sunt locatae”. Budowę kramów rozpoczęto
zapewne przed uzyskaniem przywileju, gdyż
liczbę 25 wymieniano już w r. 1385; odtąd licz
ba ta jest dla Kazimierza stała 108. Mimo braku

badań terenowych da się określić ich sytuację
oraz hipotetyczne rozmiary i wygląd. Sukien
nice przylegały do południowej ściany (później
szego od nich?) ratusza, ciągnąc się ku wylo
towi dawnej ul. Wielickiej. Na taką lokalizację
wskazują źródła kanoników regularnych doty
czące dwóch kramów zapisanych klasztorowi

w r. 1620 i 1643, wschodzących w skład Su
kiennic. Przekazy z r. 1800, które podają nu
mery konskrypcyjne 109110111, pozwoliły na zidenty
fikowanie obu kramów na planie Senackim:

jeden (nr 2) przylegał bezpośrednio do ratusza,

drugi (nr 3) był następny z kolei. Na podsta
wie m. in. tych przekazów można uznać rząd
niewielkich budowli rejestrowanych na planach
z w. XVIII i 1. połowy XIX, ciągnących się
między ratuszem a wylotem dawnej ul. Wielic
kiej, za pozostałość sukiennic (por. ryc. 15).

108 Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, t. 1, s.

354—355, nr 244; Friedberg, Inwentarz, s. 92;
Księgi, s. 92, 187; Konieczna, op. cit., s. 66.

108 APmK, sygn. K-891; AKRLK, sygn. II-D-20,
s. 197; A-D-34, s. 22—23, 24—25.

110 Księgi, s. 58, 59, 185; Kodeks dyplomatyczny
miasta Krakowa, t. 1, s. 192, nr 131.

111 M. in. 1523: „duo cellaria sub pannicidiis, pro-
xima a cellario magnó consulum sub praetorio conti-

gua”; BJ, rkps 5357 II, t. 7, k. 24v.
118 Jw., k. 109v.

Kramy te, w liczbie przeważnie bliskiej 25,
notowane są jako „domuncula post praetorium”
już w średniowieczu (np. w r. 1386), a także

w nowożytnych spisach podatkowych wspomi
nających tu także „piwnice pod sukiennicami”,
„mażniki” itp. wraz z postrzygalnią (wzmian
kowaną od r. 1375 11°). Bezpośrednie sąsiedz
two sukiennic z ratuszem potwierdzają liczne

przekazy 1U. Bardzo charakterystyczna jest in
formacja o sąsiedztwie sukiennic z narożnym
domem („domus retro pannicidia acialiter pe-
nes viam seu stratam publicam”), odnosząca
się zapewne do ówczesnego domu na narożniku

rynku i dawnej ul. Wielickiej (dziś Krakow
ska 46). Istotna zdaje się informacja z r. 1703,
że „uchwalono zwalić dach zepsuty nad sienią
pomiędzy sklepami sukiennic [...] i zrobić ga
nek, czyli chodzenie do izby ławniczej i do

sklepów sukiennic” 112. Wzmianka o sieni mię
dzy „sklepami” sukiennic kojarzy się ze śred
niowiecznym układem przestrzennym z długą

ulicą-sienią dzielącą dwa rzędy kramów. Roz
wiązanie takie zastosowano w Sukiennicach

krakowskich (na które powołuje się wspomnia
ny przywilej Jagiełły), wrocławskich, toruń
skich (z ratuszem), w kramach Nowego Miasta
w Pradze, Nowego Miasta krakowskiego Oko-

łu 113 i wielu innych. Obraz ukazany przez
plany miasta z w. XVIII i 1. połowy XIX był
by reliktem po wyburzeniu wschodniego rzędu
kramów. Zbieżność z Sukiennicami kra
kowskimi zachodzi też w wymiarach: rząd kra
mów miał okęło 95 m długości (Sukiennice kra
kowskie 105 m); wartość ta zbliżona jest do
dwóch sznurów (94,20 m), co wskazywałoby
może na wytyczenie sukiennic już w procesie
lokacji Kazimierza.

Ratusz wymieniany jest w najstarszych
księgach miejskich (1369). Dotąd przyjmowało
się powstanie murowanej budowli koło lat

1414—1416; w tym kontekście zaskakująca
jest wzmianka z r. 1387 o pracach przy ratu
szu muratora miejskiego Jana Cypsera 114, blis
ka czasowo przywilejowi Jagiełły w sprawie
sukiennic. Rzecz wymaga badań terenowych.

Problem uniwersytetu kazi
mierzowskiego wymaga odrębnego omó
wienia 114a. Tutaj zasygnalizować należy tylko
główne tezy. Przekazy Długosza są podporząd
kowane doraźnemu celowi: fundacji klasztoru

Kartuzów, dla której należało udowodnić „bez
prawne” zajęcie terenu Bawołu przez kazimie-
rzan. Przytaczane przez badaczy wzmianki

o „kolegiach” na terenie Kazimierza odnoszą
się w istocie do różnych domów wchodzących
w skład uposażenia kolegiów, reaktywowanego
w r. 1400 uniwersytetu, nie zaś do budowli

uniwersyteckich. Inne argumenty na rzecz uni
wersytetu na Kazimierzu obalił J. Dąbrow
ski 115. Kwestionując przekazy Długosza, nie

możemy ich jednak całkowicie negować przed
przeprowadzeniem badań terenowych. Z prze
kazów tych wynika identyfikacja uniwersyte
tu (rozumianego jako dzielnica) z ujętym mu-

111 A. S u d a c k a, Sukiennice krakowskie, mpis,
PKZ, Kraków 1980; R. Stein, Der Grosse Ring zu

Breslau, Wrocław 1935, s. 50—51; E. Gąsiorowski,
Ratusz staromiejski w Toruniu w okresie średniowie
cza, Toruń 1971; V. Lorenc, Nove Mesto praźske,
Praha 1973, il. 46, 68; Niewalda, Krasnowol-

ski, op. cit.

114 Księgi, s. 1, 241; Konieczna, op. cit., s. 53.
114a Artykuł na ten temat w przygotowaniu, oparty

na cytowanym studium (zob. przyp. 1).
115 J. Dąbrowski, Czy Uniwersytet Kazimie-
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rem kazimierskim Bawołem; zaskakująca jest
zbieżność podanej przez Długosza wartości
1000 kroków z długością Bawołu w linii pn.-pd.

Zabudowa miejska. Określenie cha
rakteru zabudowy miasta powstającej w wy
niku lokacji wymaga dalszych badań architek
tonicznych. Dotychczasowe dają tylko ułamek
obrazu całości. W wieku XIV wiele domów

mieszczańskich było budowlami murowanymi.
Należą do nich domy wyodrębnione przy rynku
o prostych układach, z przedprożami wtórnymi
wobec rozplanowania lokacyjnego. Trakty
przedprożowe były chyba regułą przy rynku
kazimierskim (por. ponadto relikty przed zabu
dową wschodniej pierzei dzisiejszego placu
Wolnica, piwnica przy Augustiańskiej 15116).
Murowana zabudowa objęła wcześnie nie tylko
rynek, lecz także główne ulice (np. domy przy

Krakowskiej i Skawińskiej); najpóźniej na

w. XV datowane są najstarsze fragmenty do
mów przy Szerokiej. Źródła średniowieczne

rzadko określają charakter zabudowy; w r. 1386

wspomniany jest zrujnowany (zatem stary?)
dom murowany przy rynku, w r. 1401 muro
wany dom przy Małym (Psim) Rynku 117. Go
tycką zabudowę Psiego Rynku potwierdza Ra-

notowicz, wspominając o starych, wielkich ce
głach z domów rozbieranych przez Szwedów.

Rozwój przedmieść (ryc. 9). Przed
mieście Stradom związane było z Kazimierzem

od początku istnienia miasta, chociaż z jego
nazwą spotykamy się dopiero w r. 1376 118. Za
sadniczy schemat rozplanowania —r z „lejkiem”
utworzonym przez zbieg ulic Stradom i Św.
Agnieszki (ryc. 23) — jest, jak się wydaje, ada
ptacją północnego skraju przedlokacyjnego pla
cu owalnicowego, którego środkową i południo
wą część zniszczyła lokacja Kazimierza. Na

uwagę zasługuje określenie Stradomia w r.

1419: wymienione tu „platea” i „contrata”119
byłyby odpowiednikami wspomnianych dwóch

ulic. Wtórna, chociaż jeszcze średniowieczna

zabudowa placu między tymi ulicami nie ule
ga wątpliwości. Ukształtówane tu posesje nie

są typowymi działkami: nie mają zapleczy. Naj
starszy prżekaz, odnoszący się do zabudowy
w obrębie tego dawnego placu, pochodzi z r.

1378, kiedy kościół na Skałce otrzymał dom

„in Stradomia penes plateolam seu vicum
ex opposito novi hospitalis S. Hedvigis”120
(„plateola seu vicus” to ul. Sw. Agnieszki); upo
sażenie kościoła na Skałce jest potwierdzone
przez źródła paulińskie. W r. 1424 Władysław
Jagiełło ofiarował parcelę przy moście Kró
lewskim Mikołajowi Loszkowi; ten założył na

niej ogród, od którego cały teren wziął nazwę

„Raju”1S1. Sytuację „Raju” („Paradisus Mag
nus”, „Paradisus Monachorum”), jako terenu

w obrębie dawnego placu między ulicami Stra
dom a Sw. Agnieszki, dokumentują wzmianki

źródłowe łącznie ze spisami podatkowymi. We
dług przekazu z r. 1465 „Raj” położony jest
na Stradomiu, za mostem, po stronie kościoła
Sw. Agnieszki (tj. zachodniej). Jednocześnie

wykształca się „Piekło” (wspomniane od r.

1447) położone naprzeciw „Raju”, po stronie

wschodniej, w obrębie dzisiejszej posesji Stra
dom 16—18. Wzajemna sytuacja „Raju” i „Pie
kła” określona jest w r. 1520: „Piekło” przyle
ga do zespołu św. Jadwigi i jest oddzielone
od „Raju” drogą publiczną (dziś ul. Stra
dom) 122.

Na Stradomiu, podobnie jak w wypadku
Bawołu, mamy do czynienia z zastanym ukła
dem urbanistycznym, który w wyniku lokacji
został poddany drugorzędnym adaptacjom.
Z modularną regulacją lokacyjną łączyć moż
na na Stradomiu dwusznurową głębokość dzia
łek, dobrze czytelną w przebiegu nowożytnego
muru między zespołami bernardynek a koletek

po stronie zachodniej, słabiej w działkach przy

wschodniej pierzei dzisiejszej ul. Stradom.

Z działalnością Kazimierza Wielkiego na Stra
domiu wiąże się fundacja szpitala (1360) 12S.

rzowski działał na Kazimierzu? Roczniki Biblioteki
PAN w Krakowie, t. 5, Wrocław 1961.

118 Tomkowie z, Siady, s. 191; badania piwnicy
przy ul. Augustiańskiej 15: M. Cempla, PKZ, Kraków,
1985.

117 Księgi, s. 180, 528.
118 Jw., s. 64. Nieco później pojawia się nazwa

most Królewski („Pons Regalis”) nawiązująca do mo
stu między Kazimierzem a Stradomiem.

118 Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, t. 1,
s, 159, nr 113.

188 Kodeks dyplomatyczny Małopolski, cz. 1, s. 404,
nr 341.

181 Kolak, op. cit., s. 61.

182 BJ, rkps 5357 II, t. 7, k. 22v, 117, 119; położenie
..Piekła’' ustalić można również na podstawie spisów
podatkowych. Por. także Ma stale rzó wna, op. cit.,
s. 105.

188 Kronika Janka z Czarnkowa, oprać. J. Szlach-

towski, MPH, t. 2. Lwów 1872, s. 624; Długosz,
Liber beneficiorum, t. 3. s. 29. Por. także Tomko
wicz, Klasztor.
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22. Plan kanału z klasztoru Kanoników Regularnych Lateraneńskich w linii dziś. ul. Nowej, ok. r. 1818. Prze
bieg kanału zgodny z rozplanowaniem lokacyjnym. APmK, sygn. WMK VI, 116

będąca konsekwencją lokacji. Jego sytuacja
przy głównym placu najważniejszego przed
mieścia jest charakterystyczna dla szpitalnych
fundacji kazimierzowskich (por. Wieliczka,
Bochnia, Nowy Sącz).

Przedmieście Szewskie rozwinęło się przy

północnym odcinku dzisiejszej ul. Krakowskiej,
który od XIV do początku XIX wieku zwany

był ul. Szewską (między bramą Glinianą a mo
stem Królewskim; ryc. 24). Podobnie jak Stra-
dom — przedmieście to można traktować jako
adaptację układu przedlokacyjnego (fragment
wschodniej pierzei d. placu owalnicowego). Sy
stem zagospodarowania działek, potwierdzonych
w spisie z r. 1385, nawiązał do obowiązującego
przy ul. Krakowskiej. Ważnym elementem

przedmieścia była wspomniana już łaźnia.

Kolejne przedmieście to Blechy, zwane od
końca wieku XV Podbrzeziem 124. Rozplanowa
nie rejonu po wschodniej stronie przedmieścia

Szewskiego, między korytem Wisły a murem

obronnym, widoczne na planach sprzed regu
lacji ul. Miodowej w r. 1866 (ryc. 25), potwier
dzone przez źródła pisane, oparte było o dwie

drogi, z których jedna biegła równolegle do ko
ryta Wisły, druga równolegle do fosy, zapewne
w starorzeczu. Obie łączyły się u zbiegu ulic

Miodowej i Podbrzezie. Reliktem pierwszej jest
właśnie ul. Podbrzezie (biegnąca przed regula
cjami z w. XIX dalej niż dziś w kierunku

pn.-wsch.), reliktem drugiej odcinek Miodowej
między Krakowską a wspomnianym zbiegiem
z ul. Podbrzezie. Geneza tego przedmieścia się
ga zapewne lokacyjnych działek ogrodowych.
Wytyczanie takich działek poza linią obronną
było powszechnym elementem programu mia-

,2łFriedberg, Inwentarz, s. 93; BJ, rkps
5357/11, t. 7, k. 13.
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23. Stradom, widok od północy na lejkowaty zbieg ulic Stradom i Św. Agnieszki. Między ulicami zabudowa

w obrębie dawnego „Raju”. Stan obecny, 1985 r.

sta lokacyjnego 125. Bywały one później sprze
dawane i zabudowywane, w następstwie czego

wykształcały się z nich układy przedmiejskie
(np. w Bochni, Wieliczce, Zatorze, Żywcu12G).

Za taką pierwotną funkcją analizowanego
terenu przemawia jego otwarty charakter

utrzymany po połowie wieku XIX. Zarówno

w średniowieczu, jak i w epoce nowożytnej
notowano tu liczne ogrody mieszczan kazi
mierskich, którzy uskarżali się, że ich posiadło
ści przechodzą w ręce szlachty i duchowień
stwa 127. Analiza spisów podatkowych i granic
własnościowych na planach z w. XVIII/XIX

wskazuje, że działki ogrodowe wytyczone były
prostopadle do osi utworzonej przez ul. Pod-

brzezie (z nie istniejącym dziś przedłużeniem)
i zachodni odcinek ul. Miodowej. Drogę tę
określono w r. 1551 jako biegnącą przez Pod-
brzezie „alias Antigua Blechy”, wzdłuż brzegu

Wisły, „inter hortos, ex opposito hortum hospi-
talis S. Hedvigis et Conventus Corporis Chri
st!” 128.

Zabudowa działek ogrodowych sięga wieku
XIV. W r. 1385 notowano 15 takich posiadłoś
ci przy ulicy „circa valvam Argille et in Bley-
cha”, w r. 1386 liczba posiadłości wzrasta do

27, w następnym do 29. Oprócz nazwy ulicy
„przy bramie Glinianej” występuje też forma

krótsza „Gliniana” (np. w r. 1410). Określenia

te wiążą się z prowadzoną w sąsiedztwie eks
ploatacją gliny i cegielnią miejską, wzmianko
waną od r. 13 6 6 129. Pierwotna nazwa Blechów

(obejmująca też teren między wschodnim od
cinkiem muru obronnego a zakolem Wisły)
świadczy o wczesnym powstaniu tu warsztatu

bielącego płótno, które tłumaczy nadrzeczna

sytuacja tego rejonu.
Rozwój areału rolnego. Istotnym

125 A. Berdecka, Lokacje i zagospodarowanie
miast królewskich w Malopolsce za Kazimierza Wiel
kiego, Wrocław 1982, s. 78—90.

120 Studia historyczno-urbanistyczne tych miast

oprać. Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, mpisy PKZ

Kraków,

127 AGAD Warszawa, dz. XVIII, sygn. 24.
128 BJ. rkps 5357/11, t. 7, k. 32—32v.

129 Księgi, s. 163, 182, 204; Konieczna, op. cit.,
s. 30, 79.
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24. Przedmieście Szewskie na planie z r. 1827. W granicach wąskiej posesji w pierzei zachodniej czytelna sy
tuacja fosy (zaznaczona strzałką). Na zapleczu posesji nr 83 (dziś Krakowska 5) łaźnia (zaznaczona strzałką

przerywaną), APmK, Dz. VIII, 1. s. 83

elementem lokacyjnego miasta średniowiecz
nego jest zaplecze rolnicze wytyczane i rozmie-

rzane w ramach procesu lokacyjnego (np. No
wy Sącz, Czchów), bądź sukcesywnie nabywane
przez miasto (np. Wieliczka, Bochnia). Znacz
na gęstość zaludnienia okolic Krakowa przed
lokacją Kazimierza uniemożliwiła nowemu

miastu pozyskanie odpowiedniego areału rol
nego, poza niewielkim kompleksem pól Bawołu
w zakolu Wisły. W rezultacie Kazimierz stop
niowo przejmował tereny wiejskie położone po

przeciwnej stronie Niecieczy, w obrębie dzi
siejszego Podgórza. W r. 1357 miasto zakupiło
od króla wieś Zabłocie (przeniesioną jednocześ
nie na prawo niemieckie), w r. 1370 uzyskało
od króla Czyżową, lokowaną jako Janową Wolę
(„Libertas Joannis”)130.

Analiza układu przestrzennego Podgórza
i historycznej sieci drożnej, przeprowadzona na

planach archiwalnych, pozwala na wyodręb
nienie układów lokacyjnych obu wsi, których

nazwy przetrwały do dzisiaj. Zwraca uwagę
oś biegnąca prawie równolegle do koryta Wisły
(d. Niecieczy), wyznaczona przez ulice Kącik
i Lipową. Oś tę identyfikować można ze wspo
mnianym w r. 1459 odgałęzieniem od traktu

do Bieżanowa i Wieliczki zdążającym do Za-

błocia 131. Dzisiejsza ul. Kącik z działkami sie
dliskowymi i zabudową w pierzejach byłaby
główną osią lokacyjnego układu przestrzenne
go Janowej Woli. W przedłużeniu działek, po
stronie południowej, biegły pola oparte o stok

wzgórza Lasoty. Byłby to zatem charaktery
styczny dla wiejskich lokacji kazimierzowskich

(i wcześniejszych) układ typu łanowo-leśnego.
Większą część wsi zajęły pola i folwarki miesz
czan kazimierskich, sięgające po granice Ła
giewnik i Woli Duchackiej; do tych terenów

180 Kodeks dyplomatyczny miasta Krakowa, t. 1,
S. 34—35, nr 30; s. 48—49, nr 40.

181 Ibidem, g- 238, nr 169,



25. Teren Blechów (Podbrzezia) i wschodnia strona przedmieścia Szewskiego (oznaczonego „Ulica Szewska”) na

planie regulacyjnym z r. 1845. Projektowane przebicia zaznaczono liniami prostymi. Czytelny układ średnio
wieczny z dawną ul. Glinianą (oznaczoną „Ulica Podbrzezie”) i rozgałęziającymi się drogami, równoległymi do

muru obronnego i Wisły, APmK, sygn. WMK, 74

polnych, w których obrębie później rozwinęły
się przysiółki, odnoszono pierwotną nazwę Czy-
żowej. Niedaleko koryta Niecieczy, w starorze
czu wiślanym (w rejonie parku podgórskiego
„Sokoła”) znajdował się staw królewski, przy

którym stał zapewne młyn wspomniany w r.

1334.

Zapewne podobnie przedstawiał się układ

przestrzenny Zabłocia. Główna oś (dziś ul.

T. Romanowicza), jak często we wsiach śred
niowiecznych, była prostopadła do głównej
drogi (ul. Lipowej). W rezultacie teren (o gra
nicach zbliżonych do prostokąta) uzyskany
przez miasto Kazimierz objął około 25 łanów.

Między młynówką wspomnianego młyna a Wil

gą znajdowało się od końca w. XIV Błonie

(nowożytny Ludwinów) uznawane czasem za

przedmieście Kazimierza 132.

Rozwój dróg w otoczeniu Kazi
mierza. Z zakładaniem nowych miast wią
zała się modyfikacja sieci drożnej. Zjawisko to

wyraźnie występuje w działalności Kazimierza

Wielkiego. Najstarsze kierunki dróg rejestro
wane są przez nazwy ulic, mostów i bram (Wie
licka, Skawińska, Bocheńska); ważniejsze kie
runki potwierdza dokument z r. 1416 o pod-
wodach do Wieliczki, Bochni, Niepołomic i Za-

tora13S. Istotne znaczenie miał trakt do Boch
ni, z odgałęzieniem do Wieliczki, użytkowany
zwłaszcza w związku z transportem soli wielic-

182 Słownik historyczno-geograficzny ziem polskich
w średniowieczu, red. J. Wiśniewski, t. 5: 'Województwo
krakowskie, oprać. Z. Leszczyńska-Skrętowa, F. Siko
ra, cz. 1, z. 1, Wrocław 1980, s. 133—134.

133 S. Krzyżanowski, Podwody kazimierskie
1407—1432, Archiwum Komisji Historycznej AU, 11:
1909—13.
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kiej do składów nad Wisłą, w obrębie należą
cych do Kazimierza wsi (nie wiadomo, czy

składy owe funkcjonowały w tym miejscu już
w XIV wieku). W obrębie Janowej Woli trakt

ten pokrywał się z dzisiejszą ul. Rękawka. Inny
wariant powiązania z Wieliczką przebiegał za
pewne przez wzgórze Lasoty (ul. Parkowa),
w obrębie Czyżowej (dziś ul. Swoszowicka).
Trakt z Kazimierza do Skawiny biegł skrajem
Błonia; był w pewnym stopniu związany z pro
wadzonym przez Kazimierz na ograniczoną ska
lę handlem solą, łącząc się w Skawinie z dro
gą biegnącą z Wieliczki na Śląsk. Trakt do Nie
połomic tworzył oś Janowej Woli, biegnąc da
lej skrajem układu wiejskiego Zabłocia (ul. Li
powa). Bezpośredni związek tego traktu z bra
mą Bocheńską zdaje się wskazywać, że mógł
on stanowić „nadwiślański” wariant połączenia
Kazimierza z Bochnią. Obecność takiego wa
riantu kojarzyłaby się z przekazem Długosza
o monumentalnym dziele Kazimierza Wielkie
go — kanale łączącym Bochnię z Krakowem.

Wyraźnie rysuje się trakt do Myślenic: okrąża
on wzgórze Lasoty od pn.-zach. (ul. J. Zamoy
skiego) i przecina Czyżową w linii ul. Łagiew
nickiej.

Sieć drożna czasów Kazimierza Wielkiego,
adaptując drogi wczesnośredniowieczne (m. in.

powiązania z Bochnią przez Bieżanów i Chełm
oraz z Tyńcem), łączy w jednolity system róż
ne realizacje będące dziełem polityki prowa
dzonej przez tego monarchę: lokowane prze
zeń miasta Skawinę i Myślenice, wzniesiony
przez niego zamek w Niepołomicach i zreorga
nizowane przez niego żupy krakowskie w Wie
liczce i Bochni. System ten — o walorach za
równo strategicznych, jak i gospodarczych —

to element zagospodarowania szerokiego przed
pola Krakowa jako stolicy państwa. Kazimierz

odgrywa tu wybitną rolę, koncentrując w sobie
liczne szlaki, chroniąc stolicę od południa.

MIEJSCE UKŁADU LOKACYJNEGO
ŚREDNIOWIECZNEGO KAZIMIERZA WŚRÓD
ŚREDNIOWIECZNYCH MIAST MAŁOPOLSKI

Wysoka ranga Kazimierza znalazła wyraz
w planie urbanistycznym. Plan ten, wyprze-

184 M. Młynarska-Kaletynowa, Rozwój
sieci miejskiej na Śląsku na przełomie XIHXT.II
i w XIII wieku, Kwartalnik Historii Kultury Material
nej, 28: 1980.

185Wyrozumski, op. cit.
186 Z. B e i e r s d o r f, Studia historyczno-urbani-

styczne Olkusza, Sławkowa; Z. Beiersdorf, B.

dzony chronologicznie przez dziesiątki miast

śląskich 134, należy do starszych tego typu ukła
dów w Małopolsce. Wprawdzie wcześniej niż

Kazimierz lokowano w Małopolsce ponad 30

miast1S5, to jednak — wydaje się — tylko nie
liczne z nich otrzymały plany szachownicowe

przed panowaniem Kazimierza Wielkiego. Zde
cydowana większość miast małopolskich loko
wanych w 2. połowie w. XIII miała w począt
kowej fazie plany mniej doskonałe, zbliżone
do typu reprezentowanego przez Środę Śląską.
Tego rodzaju placowe (owalnicowe) układy
przestrzenne otrzymały w wieku XIII m.in.

Bochnia, Stary Sącz, Wojnicz, Sławków, Wie
liczka. Wcześniej od Kazimierza szachownico
we plany lokacyjne wytyczono m.in. w Krako
wie (1257), Nowym Sączu (1292), Olkuszu

(1299), Lipnicy Murowanej (1326), Szydłowie
(1329), Tarnowie (1330); wcześniejsze jest też

założone przez Władysława Łokietka na rzadko

spotykanym planie krzyżowym Nowe Miasto

na krakowskim Okolę. Większość szachownico
wych planów miast małopolskich powstała w

ciągu dwóch ostatnich dziesięcioleci rządów
Kazimierza Wielkiego. Na okres ten przypadają
też szachownicowe regulacje niektórych miast

wcześniej lokowanych, np. Wieliczki, Bochni,
Starego Sącza, Wojnicza 136.

Pierwowzorów dla lokacyjnego planu urba
nistycznego Kazimierza należy szukać w sto
sunkowo nielicznych przed r. 1335 realizacjach
małopolskich (najbliższą analogią zdaje się być
Nowy Sącz rozplanowany z wyraźnym wyko
rzystaniem wcześniejszych doświadczeń ślą
skich i czeskich), a zwłaszcza na Śląsku mają
cym już wówczas olbrzymi dorobek w sztuce

kształtowania „świadomego planu nowego po
rządku społecznego, zapisanego w nie znane

przedtem kształty urbanistyczne”137. Zastoso
wana w Kazimierzu miara chełmińska domino
wała zdecydowanie w rozplanowaniu lokacyj
nych miast Śląska. W Małopolsce po raz pierw
szy — jak się wydaje w świetle niepełnych ba
dań — pojawiła się w Nowym Sączu, a następ
nie w Łokietkowej Nova Civitas in Okol (łącz
nie z przebiciem ul. Grodzkiej)138.

Zgodnie z ustaleniami Pudelki — charakte-

Krasnowolski, Studia Wieliczki, Bochni, Stare
go Sącza, Wojnicza, mpisy PKZ Kraków; N i e w a 1-

da, Krasnowolski, op. cit.

187H. Samsonowicz, Kultura miejska w Pol
sce późnego średniowiecza, Kwartalnik Historyczny,
t. 90, z. 4: 1983, s. 772.

186 Niewald a, Krasnowolski, op. cit.
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rystycznym zjawiskiem dla większości średnio
wiecznych lokacyjnych planów urbanistycznych
jest wymierność powierzchni zarówno miasta

w obrębie modularnego planu, jak i rynku. Po
wierzchnia szachownicowego układu urbani
stycznego Kazimierza (ok. P/2 łana), nie obej
mująca wszak całego miasta w obrębie murów,
jest znaczna. W Małopolsce większą otrzymał
tylko Kraków Wielkiej Lokacji (2 łany), zaś

zbliżoną Nowy Sącz (P/3 łana, lecz przy zasto
sowaniu sznura „małego” o 125 stopach). Po
zostałe miasta były mniejsze, Skawina miała

powierzchnię 2A łana, ważne miasta salinarne

Wieliczka i Bochnia po ^2 łana, podobnie Cięż
kowice. Małe miasteczka (np. Czchów, Wojnicz)
mierzyły najczęściej po 1/3 łana. Podobnie we
dług Pudelki rzecz się miała na Śląsku.

Wielkość rynku jest przeważnie pochodną
wielkości miasta. W Kazimierzu stosunek mię
dzy tymi wartościami wynosi w przybliżeniu
1:12, co jest częstym zjawiskiem. Powierzchnia

czteromorgowa określona została przez propor
cje boków 4:3, częste na Śląsku (zwłaszcza w

rynkach jednomorgowych), nierzadkie w Ma
łopolsce (np. Radom, czteromorgowy rynek no
wosądecki), gdzie jednak dominowały rynki
kwadratowe.

W kształtowaniu planów miast lokacyjnych
i ich elementów podstawową rolę odegrała
działka. Trudność w pogodzeniu narzuconej
przez sznur siatki modularnej z trój prętową
szerokością działki spowodowała w Kazimierzu

zjawisko „mijania się” pierzei rynkowych z wy
lotami ulic. Absolutna symetria, będąc założe
niem idealnym, podporządkowana została nie

tylko adaptacjom domniemanego układu przed-

lokacyjnego i względom terenowym (sytuacja
koryt Wisły), lecz i praktycznym: do naczel
nych uwarunkowań należał problem szerokości
działki jako wartości podstawowej dla rozli
czeń podatkowych. „Mijanie się” ulic i pierzei
rynkowych nie jest zresztą zjawiskiem wyjąt
kowym. W planach miast średniowiecznych
występuje ono w kilku formach (schematy: Tt

J_L i rozwiązania pośrednie typu TL , do któ
rych należy Kazimierz).

Stosownie do znaczenia miasta lokacyjny
plan Kazimierza ma konstrukcję bardziej
skomplikowaną, niż plany większości miast

małopolskich i śląskich. Znaczne rozmiary mia
sta spowodowały potrzebę różnicowania charak
teru placów (rynek, Rynek Bydlęcy) i ulic o

funkcji nie tylko komunikacyjnej, lecz także

gospodarczej. O ile w planie Krakowa tę ostat
nią rolę odgrywały uliczki wewnątrzblokowe,
o tyle w Kazimierzu (i Nowym Sączu) liczne

były uliczki „poprzeczne” związane, może od

lokacji, z kanalizacją.
O skali i znaczeniu układu przestrzennego

miasta decyduje nie tylko rozplanowanie, lecz
także wypełnienie zabudową. Wskazywane bez
pośrednie powiązanie układu Kazimierza z mo
numentalnymi zespołami kościelnymi świadczy
dobitnie o randze miasta.

Kazimierz króla Kazimierza Wielkiego, jed
no z większych miast Małopolski, zlokalizowa
no celowo w najbliższym sąsiedztwie stolicy nie
dla zakwestionowania, lecz dla podkreślenia jej
naczelnej pozycji. Pozbawiony z założenia mo
żliwości konkurowania z Krakowem miał Ka
zimierz uzyskać wysoką rangę, której odzwier
ciedleniem był skomplikowany plan miasta.
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TOMASZ WĘCŁAWOWICZ

FAZY BUDOWY KOŚCIOŁA ŚW. KATARZYNY

NA KAZIMIERZU

Część I: Prezbiterium*

jZ rodła pisane do dziejów budowy prezbi
terium kościoła Św. Katarzyny są nieliczne

i wyrywkowe, a treść ich jest bardzo lakonicz
na. Najważniejsze źródło bezpośrednie to doku
ment konsekracji znany nam z odpisu siedem
nastowiecznego. Tekst jego głosi, że dnia 23 ma
ja roku 1378 konsekrowano chór, cmentarz

i krużganek1. Datę tą należy uważać za jedy
ny pewny „terminus ad quem” dla określenia

czasu wzniesienia prezbiterium.
W tradycji klasztornej za datę rozpoczęcia

budowy uchodził zawsze rok 1342 2. Mówi nam

o tym jednak dopiero przekaz pośredni, znacz
nie późniejszy, szesnastowieczny. Marcin Biel
ski napisał w swej Kronice, że w tymże roku

król Kazimierz Wielki osobiście założył kamień

węgielny i wrzucił w fundamenty pierścień
* Artykuł niniejszy jest uzupełnioną wersją opra

cowania historycznego napisanego w roku 1986
w związku z prowadzoną konserwacją kamieniarki

elewacji prezbiterium. Badania architektoniczne udało

się wykonać dzięki życzliwej pomocy mgr Zofii Knau-

sowej i art. rzeźb. Floriana Kusia, którym składam
w tym miejscu szczere podziękowania.

1 Rkps w Archiwum Państwowym w Krakowie,
sygn.: Aug. 20, s. 581; Aug. 232, s. 1. Wyczerpujące
omówienie i ustalenie daty dziennej: W. Kolak,
Klasztor Augustianów przy kościele Sw. Katarzyny
w Krakowie do połowy wieku XVI, Kraków 1982,
s. 24.

2 Por. G. U t h, Rys historyczno-biograficzny za
konu augustiańskiego w Polsce, Kraków 1930, s. 203.

zdjęty ze swego palca3. Już w roku 1343 wy
mieniony jest przeor augustianów w Krako
wie — Szymon Sporer — pochodzący z czeskie
go klasztoru w Domażlicach4. Jedyny zacho
wany oryginalny dokument pergaminowy, wy
dany przez króla dla klasztoru w dniu 11 listo
pada 1363 roku, głosi, że wcześniejszy przywi
lej został zniszczony przez pożar. Można go za
tem nazwać refundacyjnym, chociaż nie wy
szczególniono w nim co się spaliło w kościele
i klasztorze, ani też nie wspomniano o budowie

kościoła 5.

Tradycja przekazana przez Długosza o po
chowaniu księdza Baryczki w krużgankach ka
żę się domyślać, że fundacja istotnie mogła na
stąpić z początkiem lat czterdziestych wieku

XIV6.

’ Kronika Marcina Bielskiego, wyd. K. Turow
ski, t. 1, Sanok 1856, s. 414.

4 Wg Kolaka, op. cit., s. 16—17, cytującego
liczne źródła czeskie. Wcześniej na osobę Szymona
Sporera wskazał już Uth (op. cit., s. 5), umieszczając
wszelkie wiadomości o nim pod datą 1342 i powołując
się na inne strony cytowanych ostatnio przez W. Ko
laka źródeł. Kolak (loc. cit.) jednak nie przytacza wy
ników badań Utha i nie polemizuje z nimi.

5 Rkps w Archiwum Państwowym w Krakowie,
sygn.: Aug. 167. Tekst cytowany w Kodeksie dyploma
tycznym Małopolski, wyd. F. Piekosiński, t. 1, Kraków

1876, s. 320—321.
’ J. Długosz, Roczniki..., t. 4, ks. 9, Warszawa

1978, s. 256. Por. też Kolak, op. cit., s. 17.
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1. Kościół Św. Katarzyny, widok prezbiterium od południowego wschodu. Fragment litografii J. Bryda
ka, ok. 1860. Bibl. Jag., sygn. 54/II.J.2819

2. Kościół Św. Katarzyny, widok prezbiterium od strony południowej. Fragment stalorytu W. Leopolskiego
z r. 1855. Bibl. Jag., sygn. 84/II.J.4650



61

3. Kościół Św. Katarzyny, widok od południowego wschodu. Fotografia anonimowa ok. 1890

(wg Polska. Jej dzieje, s. 431)

4. Kościół Św. Katarzyny, widok od południowego zachodu. Fotografia anonimowa ok. 1890 (wg Polska. Jej
dzieje, s. 430)
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STAN BADAN

Na podstawie wspomnianych zasadniczych
dat: 1342, 1343, 1363, 1378 czas budowy prezbi
terium był w dotychczasowej literaturze okre
ślany rozmaicie.

Maria Krasnowolska przyjęła rozpoczęcie
budowy w początkach lat czterdziestych wieku

XIV, równocześnie ze sprowadzeniem zakonni
ków, ale nie wyjaśniła przyczyn, dla których
realizacja miałaby trwać aż trzydzieści pięć
lat7. Wacław Kolak sugeruje początek prac
dopiero po roku 1363 8. Bez uwzględnienia pod
stawowego źródła — materialnego, jakim są

mury prezbiterium, polemika oparta jedynie
na mało konkretnych przekazach pisanych jest
czysto spekulacyjna i niepotrzebna 9.

7 M. Muszyńska-Krasnowolska, Koś
ciół Sw. Katarzyny w Krakowie w świetle nowych
badań, Biuletyn Historii Sztuki i Kultury, t. 4: 1936,
s. 179—180. Za Krasnowolską datowanie to powtórzyli
m. in.: J. Kuś, Kościół Sw. Katarzyny w Krakowie,
Nasza Przeszłość, t. 33: 1970, s. 45—60; T. Dobro
wolski, Sztuka Krakowa, wyd. V, Kraków 1978,
s. 86. Por. też M. Muszyńska-Krasnowol
ska, Z dziejów budowy zespołu augustiańskiego,
Rocznik Krakowski, t. 47: 1976, s. 25.

8 Kolak, op. cit., s. 21—-22.
B Por. M. Krasnowolska, Kilka uwag

w związku z książką Wacława Kolaka o klasztorze
Augustianów przy kościele Sw. Katarzyny w Krako
wie, Studia Historyczne, t. 28: 1985, s. 291—300; W. Ko
lak (Jeszcze o zespole augustiańskim w Krakowie,
ibidem, s. 301—310), uzasadniając krótki czas wzniesie

Mury kościoła nie były dotychczas badane.

Paul Crossley, zajmując się przede wszystkim
genezą typu długich chórów w czternastowiecz
nym Krakowie, uznał prezbiterium Św. Kata
rzyny za jednofazowe i powtórzył datowanie

Kolaka, zawężając je nawet do samych lat sie
demdziesiątych. Takie datowanie odpowiadało
jego koncepcji ikonograficznej prezbiterium ko
ścioła Mariackiego fundacji Wierzynka, pierw
szego — zdaniem Crossleya — długiego chóru

(Langchor) w Krakowie 10*.

Do odmiennych wniosków doszedł ostatnio

Bogusław Krasnowolski. Spostrzegł on miano
wicie, że wymiary rzutu całego kościoła i zało
żenia klasztornego odpowiadają siatce prętowej
stosowanej przy wytyczaniu bloków zabudowy
lokacyjnej miasta Kazimierza w latach 1335—
— 1340 n. Wytyczenie fundamentów kościoła

odbyło się zatem w trakcie lokacji lub krótko

po niej, co odpowiadałoby przekazowi Marcina

Bielskiego o założeniu fundamentów w roku

1342 i sugestiom Marii Krasnowolskiej o rozpo
częciu budowy równocześnie ze sprowadzeniem
zakonników ok. roku 1343.

Dotychczasowe prace badawcze koncentro
wały się głównie na analizie przekazów pisa
nych. Dwie rozbieżne koncepcje datowania

prezbiterium nie zostały poparte, poza pomia
rami Krasnowolskiego, badaniami struktury sa
mego zabytku.

OPIS KAMIENIARKI I REKONSTRUKCJA STANU
PIERWOTNEGO

Prezbiterium kościoła Św. Katarzyny,
o strukturze ceglano-kamiennej, jest cztero-

przęsłowe, zamknięte apsydą złożoną z pięciu
ścian dziesięcioboku 12. Obecne wtórne sklepie
nie gwiaździste wspiera się na służkach spły
wających wzdłuż ścian do wewnętrznego gzym
su podokiennego. Z zewnątrz ściany opięte są

przyporami bezuskokowymi z wydatnymi pina
klami. Pinakle, usytuowane na gzymsach koń
czących przypory, składają się z części cegla
nej, przyległej do ściany chóru, i kamiennej,
tworzącej okładzinę zewnętrzną, o motywach
architektonicznych zwieńczonych potężnymi
fialami z kwiatonami. Część ceglaną kryje uko
śny okapnik ciosowy podchodzący do gzymsu
murów magistralnych. Na przyporach nr I—

—VII13 detale podziałów architektonicznych
(aedicule ze szczytami i z wimpergami) są bar
dzo wydatne, wyraźnie artykułowane. Fialę
główną otaczają dodatkowe cztery mniejsze na

narożach (obecnie ściągnięte klamrami metalo
wymi). Pinakle przypór nr VIII i IX powtarza-

nia prezbiterium Sw. Katarzyny (s. 302), podaje zupeł
nie błędne daty wzniesienia innych chórów kościołów
krakowskich: Mariackiego, Bożego Ciała i katedry.
Por. niżej s. 67—-68.

10 P. Crossley, Gothic Architecture in the

Reign of Kazimir the Great. Church Architecture in
Lesser Poland 1320—1380, Kraków 1985, s. 150—151.

11 Referat B. Krasnowolskiego wygłoszony dn. 29
września 1986 na sympozjum zorganizowanym przez
PP PKZ Oddział Kraków pt. „Kazimierz i Stradom” —

zob. artykuł w niniejszym tomie s. 17—57.
12 Pomiar autora. W dotychczasowej literaturze

kształt apsydy kościoła Sw. Katarzyny był określany
rozmaicie: 7/10, 7/12, 5/12.

18 W niniejszym opracowaniu przyjęto kolejność
wg schematu na ilustracji 5.
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5. Kościół Sw. Katarzyny, schemat numeracji przypór
i okien prezbiterium

ją zasadniczo ten sam schemat i wielkość, ale

różnią się od poprzednich w istotny sposób.
Trzon architektoniczny obrócony jest tu o 45°,
krawędzią do lica zewnętrznego przypory, prze
chodząc górą w analogiczną czworoboczną fia-

lę z kwiatonem. Zamiast dodatkowych czterech

mniejszych fial dół trzonu flankują dwie fiale

częściowo wtopione w lico trzonu. Trzony obu

tych pinakli są zatem bardziej zwarte, mniej
rozczłonkowane niż w pozostałych; zresztą po
działy drugorzędne, tj. laskowania narożne,
obramienia szczytów, gzymsy pośrednie są tu

także delikatniejsze.
Zwieńczenie przypory nr X, odpowiadającej

ścianie tęczowej, jest jeszcze inne, znacznie

skromniejsze. Co prawda, na wysokości odpo
wiadającej gzymsom pod pinaklami znajduje
się nieprofilowana ciosowa opaska wskazująca,
że planowano i tutaj rozwiązanie zbliżone do

poprzednich. Zamiaru tego jednak nie zrealizo
wano. Na trzonie ceglanym ustawiony jest tyl
ko ciosowy trójkątny prosty szczyt z krótką
sterczyną zakończoną kwiatonem. Jedynie uko
śny okapnik, dochodzący pod gzyms wieńczą
cy, jest elementem powtórzonym, co jest oczy
wiste ze względów funkcjonalnych.

Inne elementy kamienne ścian prezbiterium
to: profilowany cokół, gzyms podokienny obie

gający wszystkie ściany i przypory, rozglifio-
ne węgary, parapety okienne, laskowania mas-

werkowe okien, okapniki w licowej ścianie

przypór i gzyms wieńczący ścian magistralnych.
Poza ozdobną kamieniarką pinakli najwięk

szą uwagę przyciągają laskowania maswerkowe
odmiennie rozwiązane w każdym oknie. Wspól
ny jest tylko podział trójdzielny. W oknie apsy-

dy, pierwszym od północnego wschodu (1)14,
zastosowano motyw złożony z trzech arkad.
Brak tzw. nosków i znaczna grubość profilu
odróżniają tą rekonstrukcję z r. 1928 od okna

następnego w kolejności, na którym była wzo
rowana. Maswerk okna nr 2 jest pierwotny,
jednakże w szczycie środkowej arkady nieco

zniekształcony przez złe złożenie ciosów, być
może w trakcie jednej z kolejnych reperacji
W środkowym, wschodnim oknie apsydy (3)
znajduje się maswerk bez wątpienia najpięk
niejszy w całym prezbiterium. Ponad trzema

arkadkami ostrołukowymi umieszczony jest
trójkąt sferyczny. Wypełnia go kompozycja
promienista, przypominająca pęk liści, czy też

płatki kwiatu, utworzona w istocie z małych
ostrołukowych arkadek układanych naprze
miennie — kluczem do środka i kluczem na

zewnątrz.
W następnym oknie (4) zastosowano motyw

o symetrii środkowej z dwoma tzw. rybimi pę
cherzami w układzie rotacyjnym. Rozwiązanie
w ostatnim oknie apsydy (5) powtarza opisany
poprzednio schemat trójarkadowy (2), z czę
ściowo uszkodzonymi „noskami”. W oknie pier
wszym od zachodu, w ścianie południowej (6),
maswerk tworzą wtórnie ułożone elementy ka
mienne, będące pozostałościami innego nie za
chowanego maswerku. W kolejnym oknie (7)
trzy laski okienne, połączone arkadkami, za
kończone są tylko okrągłym pierścieniem (bez
wypełnienia. W oknie sąsiednim (8) podobny
pierścień umieszczony jest w trójkącie sferycz
nym i wypełniony trzema rybimi pęcherzami
w układzie rotacyjnym, a w ostatnim (9) taki

sam pierścień w trójkącie wypełniają cztery
rybie pęcherze w układzie rotacyjnym z rozet
ką pośrodku.

W oknach nr 7, 8, 9 zwracają uwagę po
dwójnie wklęsłe profilowania elementów, drob
niejsze niż w oknach pozostałych. Trójkąty
sferyczne w maswerkach okien nr 8 i 9 wy
pełniają całe pole ostrołuku arkady, podczas

14 Numeracja okien wg schematu na ilustracji 5.
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6. Kościół Sw. Katarzyny, projekt konserwatorski

K. Knausa zwieńczeń przypór w elewacji południowej
prezbiterium i w apsydzie (nr I—VII) z r. 1899

7. Kościół Sw. Katarzyny, projekt konserwatorski

K. Knausa zwieńczeń przypór w elewacji południowej
prezbiterium (nr VIII i IX) z r. 1899

gdy w oknie nr 3 trójkąt sferyczny styka się
z profilem ościeża tylko górnym kątem. Po
nadto w oknach nr 7, 8 i 9 środkowa arkadka

dolnego laskowania jest półkolista.
Zdecydowanie większa część elementów cio

sowych jest wykonana z wapienia krzemionko
wego, a tylko niektóre części maswerków i gór
ne partie pinakli z fialami z tzw. kamienia piń-
czowskiego. Największe zmiany pochodzą z cza
su ostatniej konserwacji — z ostatnich lat wie
ku XIX — kiedy kamieniarkę uzupełniono wg

projektów Karola Knausa. Znamy je dość do
kładnie dzięki licznym źródłom ikonograficz
nym z ubiegłego stulecia. Niestety opisy kata
strof i pożarów nawiedzających wcześniej ko
ściół oraz związanych z nimi reperacji są na

tyle lakoniczne, że nie wiemy, co wtedy uległo
zniszczeniu oraz jak i kiedy zostało naprawio
ne. Wypełnienia maswerkowe o drobnym deta
lu wykonane są (ponad laskami) z łatwego w

obróbce kamienia pińczowskiego (okna 3 i 4),
ale są bez wątpienia pierwotne. Również z ka
mienia pińczowskiego wykonane jest wypełnie
nie pierścienia w maswerku okna nr 8. Znaki

kamieniarskie wskazują, iż niektóre ciosy oście-

RZUTA-B RZUT C-D

7a. Kościół Sw. Katarzyny. Projekt konserwatorski

S. Odrzywolskiego zwieńczeń pinakli na przyporach
w elewacji południowej prezbiterium (nr VIII i IX)

z r. 1905
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10. Kościół Św. Katarzyny, pinakiel przypory nr IX

w elewacji południowej prezbiterium. Stan z r. 1986

8. Kościół Św. Katarzyny, projekt konserwatorski

K. Knausa zwieńczenia przypory ściany tęczowej (nr
X)zr.1899

9. Kościół Św. Katarzyny, pinakiel przypory nr VII

w elewacji południowej prezbiterium. Stan z r. 1986

ży okiennych w apsydzie zostały wymienione
w wieku XVI, jednakże z użyciem tego samego
materiału — wapienia krzemionkowego.

Zachowane XIX-wieczne widoki kościoła

różnią się co prawda szczegółami, ale pozwala
ją na wysunięcie pewnych uogólnieńlfi.

15 Por. staloryt W. Leopolskiego z r. 1855 (Bibl.
Jag., sygn. 84/11. J. 4650); litografia J. Brydaka, ok.
r. 1860 (Bibl. Jag., sygn. 54/11. J. 2819); rysunki pomia
rowe kościoła Św. Katarzyny wykonane przez uczniów
C. K. Instytutu Technicznego w Krakowie w latach
1865—1866 (repr. w: Kraków. Wędrówki w przeszłość.
Kazimierz, pod red. S. Wojaka, Warszawa-—Kraków

1987, s. 43, 104—106, il. 69 a—e); akwarela S. Tondosa
z końca w. XIX (repr. w: Katalog rysunków architek
tonicznych ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krako
wie, Cracoviana, cz. 1, Kraków 1978, s. 117, 345, il. 62);
fotografia I. Kriegera, ok. r. 1890 (repr. w: Kraków,
s. 43, 111, il. 77); fotografie anonimowe, ok. r. 1890

(repr. w: Polska. Jej dzieje i kultura, t. 1, Warszawa

1927, s. 430, 431). A. Essenwein, Die mittel-
alterlichen Kunstdenkmale der Stadt Krakau, Niirn-

berg 1866, tabl. XLI, przedstawił szkic rekonstruk
cyjny kościoła. Pomimo fantastycznych szczegółów
i niezachowania proporcji rekonstrukcja ta bez wąt
pienia służyła za wzór projektom Knausa i Odrzy-
wolskiego.
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11. Kościół Sw. Katarzyny, pinakiel przypory ściany
tęczowej (nr X). Stan z r. 1981

Do czasu ostatniej konserwacji, do końca

w. XIX, ubytki w kamieniarce były znaczne.

Najwięcej ucierpiała elewacja południowa, po
nieważ podlega ona częściej dobowym cyklom
zamarzania i rozmarzania, a mrozoodporność
wapienia krzemionkowego o niejednolitym
uziarnieniu nie jest duża.

Maswerki w oknach nr 2, 3, 4, 7, 9 są pier
wotne. Wątpliwości budzi maswerk w oknie
nr 8. Pierścień wypełniający jest przedstawia
ny na zachowanych sztychach rozmaicie — raz

z wypełnieniem, a raz bez wypełnienia. Na fo
tografiach archiwalnych okno to jest, nieste
ty, niewidoczne. Proporcje motywu wypełnia
jące pierścień i jego profilowanie pozwalają
jednak uznać ten maswerk za pierwotny. Okno
nr 1 nie jest widoczne na żadnym sztychu, ani

na fotografiach. Dolne partie pinakli przetrwa
ły do końca wieku XIX zasadniczo w dobrym
stanie, wymagającym niewielu uzupełnień. Je
dyna fiala w pełnej wysokości przetrwała w

elewacji północnej i zapewne wzorując się na

niej Karol Knaus zaprojektował pozostałe. Fia-
le na pinaklach drugiego typu, nr VIII i IX,
nie zachowały się, ale musiały wysokością
odpowiadać fialom pinakli pozostałych. Pier
wotne zwieńczenie przypory nr X jest na każ
dym sztychu przedstawione inaczej. Wątpliwo
ści rozwiewają zdjęcia fotograficzne wykonane
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13. Kościół Sw. Katarzyny, okno nr 2 w apsydzie prez
biterium. Stan z r. 1981

przed konserwacją, które potwierdzają słusz
ność propozycji Knausa. Projekty jego nie zo
stały, co prawda, zrealizowane wiernie, ale róż
nice nie są istotne i dotyczą m.in. kształtu

kwiatonów, wielkości żabek itp. Detale pinakli
na przyporach nr VIII i IX przeprojektował
Sławomir Odrzywolski, który po śmierci Knau
sa w roku 1904 prowadził dalej restaurację ko
ścioła. Obecne formy kamieniarki należy za
tem uznać za możliwie wierne odtworzenie

pierwotnych, chociaż w częściowo zmienionym
materiale.

FAZY BUDOWY I ICH DATOWANIE

Przystępując do próby określenia początku
budowy prezbiterium należy od razu przypom
nieć, że czas budowy przyjmowany przez Ko
laka i Crossleya — kilkanaście lat po roku

1363 do roku 1378 — jest zbyt krótki i dlatego
mało prawdopodobny 16. Sąsiedni kościół para
fialny miasta Kazimierza p.w. Bożego Ciała

zbliżonej wielkości i o tym samym układzie

przestrzennym był wznoszony przez około 130

lat, z tego samo prezbiterium ponad lat 50, li
cząc od fundacji z lat czterdziestych wieku XIV

16 Por. wyżej przyp. 9, 10.

14. Kościół Sw. Katarzyny, okno nr 3 w apsydzie prezbiterium. Stan z r. 1981
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15. Kościół Sw. Katarzyny, okno nr 4 w apsydzie prezbiterium. Stan z r. 1981

16. Kościół Sw. Katarzyny, okno nr 7 w elewacji po
łudniowej prezbiterium. Stan z r. 1981

do konsekracji w roku 1401 17. Czas budowy
podobnego długiego chóru w kościele Mariac
kim został przyjęty swego czasu przez Józefa

Lepiarczyka umownie na lata 1355—1365 na

podstawie jedynej przesłanki źródłowej: daty
śmierci przypuszczalnego fundatora Mikołaja
Wierzynka Starszego w roku 1360 18. Badania

porównawcze kamieniarki architektonicznej po
zwoliły Crossleyowi rozszerzyć te ramy czaso
we wstecz, do lat przed r. 1349, a niewykluczo
ne, że okres ten był jeszcze dłuższy i sięgał
prawie dwudziestu lat od początku lat czter
dziestych do roku 1360 19. Prace przy tym chó
rze, głównej parafii miasta stołecznego, prze
biegały z pewnością znacznie szybciej niż przy
kościele zakonnym słabo jeszcze zasiedlonego
nowego miasta Kazimierza. Łączny czas budo
wy prezbiterium Św. Katarzyny mógł zatem

wynosić trzydzieści kilka lat.

17 T. Węcławowicz, Fazy budowy kościoła

Bożego Ciała na Kazimierzu, Rocznik Krakowski, t. 52:

1986, s. 19—29.
18 J. Lepiarczyk, Fazy budowy kościoła Ma

riackiego w Krakowie, Rocznik Krakowski, t. 34: 1959,
s. 202—205.

19 Crossie y, op. cit., s. 102—103; T. Węcła
wowicz, Zagadnienie wsporników figuralnych pod
gzymsem prezbiterium kościoła Mariackiego, Folia Hi-

storiae Artium, t. 21: 1985, s. 62—67.
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17. Kościół Św. Katarzyny, okno nr 8 w elewacji po

łudniowej prezbiterium. Stan z r. 1981

18. Kościół Św. Katarzyny, okno nr 9 w elewacji po
łudniowej prezbiterium. Stan z r. 1981

Jeżeli wnioski Krasnowolskiego, iż plan ca
łego założenia: kościoła i klasztoru wytyczono
w czasie lokacji lub krótko po niej, są słuszne,
to możemy przyjąć za wiarygodny przekaz
Marcina Bielskiego, że fundamenty rzeczywi
ście założono w obecności króla w roku 1342.

Nie wiemy jednak, czy równocześnie i w jakim
tempie rozpoczęto prace przy wznoszeniu ścian.

Dokument refundacyjny z roku 1363 pozwala
przypuszczać, że pożar w nim wymieniony mógł
na dłuższy czas zatrzymać prace. Dłuższą przer
wę w budowie potwierdzają zresztą same mury

prezbiterium. Nawet pobieżna analiza kamie-

niarki i wątku ścian pozwala wyróżnić dwie

zasadnicze fazy budowy.
Do pierwszej fazy należą ściany apsydy i

przęsła wschodniego w elewacji południowej,
wzniesione w pełnej wysokości wraz z pinakla
mi na przyporach (typ pierwszy: nr I—VII),
oraz mury pozostałych trzech przęseł w kie
runku zachodnim, wzniesione mniej więcej do

połowy wysokości20. Z murami prezbiterium

20 Badania ściany północnej prezbiterium z braku

dostępu nie zostały przeprowadzone.

wiązany jest też masywny fragment wschod
niej ściany nawy południowej, w tym bowiem

czasie cały kościół był planowany jeszcze jako
halowy 21.

Do fazy drugiej należą górne partie ścian

trzech przęseł zachodnich i zwieńczenia dwóch

przypór (typ drugi: VIII i IX). Wyraźna cezu
ra jest zauważalna w połowie wysokości okien
nr 7—9, gdzie zmienia się wątek w rozglifio-
nych węgarach z konsekwentnie ciosowego na

ciosowy, z uzupełnieniami ceglanymi. Węgar
wschodni okna nr 7 jest jeszcze w pełni cioso
wy, a pinakiel sąsiedniej przypory (VII) należy
do typu pierwszego. Pomiędzy ciosami węgaru

zachodniego pojawiają się uzupełnienia cegla
ne i pinakiel przyległy z tej strony przypory
(VIII) należy już do opisanego wyżej typu dru
giego. W tym więc oknie (7) linia podziału faz

jest pionowa.
Zgodnie z tak wyróżnioną linią podziału

zmienia się też format cegły w licu ściany. Po
niżej linii podziału (a w przęśle okna 7 na

21 Por. A . Miłobędzki, Zarys dziejów archi
tektury w Polsce, wyd. II. Warszawą 1968, s. 72,
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wschód od niej) w fazie, którą musimy przy
jąć jako wcześniejszą, występuje cegła długa
o przeciętnych wymiarach: 28—28,5 X 12—

12,5 X 9 cm. Powyżej tej linii w fazie później
szej konsekwentnie aż do gzymsu pojawia się
cegła znacznie krótsza: 26,5—27 X 12—12,5 X

X 9—9,5 cm. Taka sama krótsza i nieco wyż
sza cegła występuje też w „łatach” ceglanych
pomiędzy ciosami w węgarach okien nr 7—9.

Uważna analiza wątku ceglanego i detalu

profilowań ciosowych ościeży okiennych pozwa
la wyróżnić w obrębie opisanej starszej fazy
dodatkowo kolejne etapy warsztatowe. I tak —

całe prezbiterium do mniej więcej trzeciej czę
ści wysokości (do listwy kapnikowej w licach

przypór) wzniesione jest z cegły krótkiej, lecz

szerokiej o przeciętnych wymiarach: 26—26,5 X

X 13—13,5 X 8,5—9,5 cm22. Wyżej pojawia się
cegła większa: 27,5—28 X 12—12,5 X 9 cm.

Profil ościeża okiennego od parapetu do tej
wysokości składa się z dwu uskokowo połączo
nych ze sobą elementów prostokątnych. Cegła
największa, opisana poprzednio (28—28,5 X

X 12—12,5 X 9 cm), pojawia się jeszcze wyżej
równocześnie ze zmianą profilu ościeży, w któ
rym dwa prostokątne elementy są teraz połą
czone ćwierćkolistym wklęskiem. Taki detal po
siadają górne partie ścian przęseł, związanych
z oknami nr 1—6, pomiędzy przyporami nr I—

—VII o pinaklach typu pierwszego (starszego).
Linie podziałów wyróżnionych etapów pierw
szej fazy nie przebiegają ściśle poziomo. Naj
większe zaawansowanie wykazują zawsze par
tie apsydy, zwykle bowiem od strony wscho
dniej rozpoczynano budowę. W przęsłach przy
oknach 8 i 9, powyżej linii podziału obu zasad
niczych faz budowy, zmienia się wielkość ce
gieł, ale dwuuskokowy profil ościeży okiennych
nie ulega zmianie. Natomiast górne partie okna

nr 7 nie posiadają w ogóle żadnego profilowa
nia w ościeżu.

22 Wątek ceglany pomiędzy cokołem a pierwszym
gzymsem okapnikowym podokiennym jest w dużej
części wymieniony, jako że mur najłatwiej ulegał
tu uszkodzeniom i zawilgoceniom; zresztą w trakcie

obecnej konserwacji jego znaczne partie także będą
wymienione.

23 A. Wyrobisz, Średniowieczne cegielnie

Wymiary cegieł nie pomogą oczywiście w

określeniu konkretnego datowania partii
ścian23, ale konsekwencja opisanych zmian

wielkości, a zwłaszcza zmiana detalu kamie-

niarki pozwala ustalić orientacyjny 24 ideogram
etapów budowy rozkładających się w okresie

mniej więcej trzydziestu kilku lat pomiędzy
założeniem fundamentów w 1342 r. a konse
kracją w roku 1378.

— faza I etap a (całe prezbiterium do wys.
ok. 8 m): cegła 26—26,5 X 13—13,5 X 8,5—
—9,5 cm.

— faza I etap b (całe prezbiterium od wys.
ok. 8 m do ok. 11 m): cegła 27,5—28 X 12—-
—12,5 X 9 cm, wątek ciosowy węgarów okien
nych, profil ościeża „dwuuskokowy”.

— faza I etap c (ściany apsydy, przęsło
okna nr 6 i wschodnia część przęsła okna nr 7

od wys. 11 m do gzymsu wieńczącego, kilka
warstw cegieł w przęsłach okien nr 8 i 9 od

wys. ok. 11 m do wys. ok. 12 m): cegła 28—
—28,5 X 12—12,5 X 9 cm, wątek ciosowy wę
garów okiennych, profil ościeża z ćwierćkoli
stym wklęskiem, pinakle o wydatnym rozczłon
kowaniu.

— faza II (górne partie ścian przęseł okien

nr 8 i 9, zachodnia część przęsła okna nr 7 od

wys. ok. 12 m do gzymsu wieńczącego): cegła
26,5—27 X 12—12,5 X 9—9,5 cm, wątek cioso-

wo ceglany w węgarach okiennych, „dwuusko
kowy” profil ościeży (kontynuacja etapu I b),
pinakiel w formie zwartej z trzonem ustawio
nym ukośnie.

Największe różnice są dostrzegalne pomię
dzy etapem c fazy I i fazą II. Opisane odręb
ności detalu w kamieniarce pinakli dwu zasad
niczych rodzajów pozwalają mówić nawet o

zmianie stylu, chociaż mistrz fazy II (nr VIII

i IX) wyraźnie starał się nawiązać do form sto
sowanych w fazie I (nr I—VII). Przerwa w bu
dowie musiała tu być zatem dłuższa i najpraw
dopodobniej cezurę pomiędzy fazami I i II na
leży łączyć z pożarem wymienionym w doku
mencie z roku 1363. Pinakiel przypory nr X

został uzupełniony zapewne już po konsekracji.
Tak samo rozwiązane pinakle odnajdujemy w

prezbiterium kościoła Bożego Ciała (z końca

lat osiemdziesiątych wieku XIV) 25 i w korpu
sie kościoła Mariackiego (z lat przed r. 1397) 26.

w większych ośrodkach miejskich w Polsce [w:] Stu
dia z dziejów rzemiosła i przemysłu, t. 1, Wrocław

1961, s. 55 i n.; T. Rudkowski, Badania nad roz
miarami cegły średniowiecznego Wrocławia, Sprawo
zdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, t. 7:

1952, dodatek 5, Wrocław 1955, s. 9.
24 Por. przyp, 20,
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Maswerki okien prezbiterium kościoła Św.
Katarzyny można podzielić na dwie zasadnicze

grupy. Pierwotne, tzn. XIV-wieczne sprzed
konsekracji, i nowsze XV-wieczne uzupełnione
zapewne po trzęsieniu ziemi w r. 1443, kiedy to

m.in. runęło sklepienie kościoła. Maswerk okna

wschodniego apsydy (3) dobrze odpowiada zbli
żonym rozwiązaniom stosowanym w latach

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych wieku
XIV m.in. w kościołach czeskich25*2728.Maswerki

o parlerowskim motywie trójarkadowym (okna
nr 1, 2 i 5) spotykane są też w prezbiterium
kościoła Bożego Ciała, gdzie wykonano je praw
dopodobnie w latach osiemdziesiątych wieku

XIV. Tak więc nieco wcześniej taki sam wzór

mógł być zastosowany w kościele Św. Katarzy
ny 2S. Maswerki w oknach nr 8 i 9, o motywie
rybich pęcherzy w układzie rotacyjnym, po
chodzą zdecydowanie z wieku XV, ponieważ
taki motyw rozwinął się dopiero ok. roku 1400.

Natomiast maswerk okna nr 4 jest rozwiąza
niem nieco wcześniejszym, sprzed roku 1378,
jest prototypem „wirujących” okien nr 8 i 9.

Dwa rybie pęcherze ustawione pionowo jesz
cze nie sugerują ruchu wirowego 29.

25 Węclawowicz, Fazy; Tenże, Czternasto
wieczne kościoły bazylikowe Krakowa. Zagadnienie
warsztatów i stylu, Kraków 1987, rozdz. IV, mps
w Bibl. Jag.

28 Lepiarczyk, op. cit., s. 208—215. Daty
wzniesienia korpusu nigdy nie budziły wątpliwości,
jako że są udokumentowane rachunkami budowy.
Większość pinakli przypór nawy głównej została uzu
pełniona na początku wieku XX według jednego,
zachowanego na wschodniej przyporze elewacji pół
nocnej.

27L. Beh1ing, Gestalt und Geschichte des

Masswerk, Halle a.d.S. 1944, II wyd. Koln 1978, s. 48,
49in., rys. 12,il.81,84; V. Menc1, Vyvoj okna
v architekturę ćeskeho stfedoveku, Zpravy Pamatkoye
Peće, t. 20: 1960, s. 206, 207, 210, il. 216, 218. Motyw
taki znajduje się także we wschodnim oknie apsydy
katedry w Erfurcie.

28E. Bachmann, Zu einer AnalysedesPrager
Veitsdoms [w:] K. M. Swoboda, E. Bachmann,
Studien zu Peter Parler, Briinn Leipzig 1939 (Beitrage

Wypełnienia pierścienia w oknie nr 7 nie

znamy i wszelkie pozostałości motywu środko
wego zostały zapewne skute wtórnie, a sam

kształt pierścieni nie pozwala uściślić datowa
nia: sprzed 1378, czy po 1443, chociaż materiał

kamienny — wapień krzemionkowy — wska
zuje, że jest to element średniowieczny. Mas
werk w oknie nr 6, jak to zostało wcześniej
powiedziane, jest swobodną rekompozycją ele
mentów ciosowych zbliżonych do trójkątów sfe
rycznych z innego rozwiązania, zestawioną być
może po roku 1443, a może jeszcze później 30.

ANEKS

Obecna konserwacja pod kierunkiem art. rzeźb.
Floriana Kusia jest prowadzona prawidłowo. Szczegól
nie zwraca uwagę duża dbałość o maksymalne zacho
wanie elementów pierwotnych. Jednakże ze względu
na trwałość, ciosy narażone na częste działania wód

opadowych należałoby wymieniać w całości (gzymsy
kapnikowe, parapety okienne). Uzupełnienia drobnymi
partiami, chociaż wykonywane bez zastrzeżeń, zwięk
szają ilość spoin prostopadłych do kierunku spływu
wody, a mrozoodporność najlepszych nawet spoiw jest
znacznie niższa od materiału kamiennego. Dawne uzu
pełnienia ciosami kamienia pińczowskiego należałoby,
zwłaszcza na pinaklach, wymienić na trwalsze ciosy
wapienia krzemionkowego. Impregnacja kamienia

pińczowskiego, chociaż również wykonywana prawi
dłowo, jest przecież oczywistym półśrodkiem.

zur Geschichte der Kunst im Sudeten und Karpathen-
raum, t. 2), s. 41—47, il. 15, 17; Menel, op. cit.,
s. 213, il. 224/2, 224/4; Węclawowicz, Czternasto
wieczne kościoły, Aneks I — Maswerki.

29Beh1ing, op. cit., s. 44,45 in., il. 79,80,92;
Menel, op. cit., s. 214—219, il. 226, 228, 229, 231.

30E. Chojecka, J. Samek, H. Małkie-

wiczówna, Kościół SS. Katarzyny i Małgorzaty [...]
Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kra
ków, cz. IV: Kazimierz i Stradom. Kościoły i klaszto
ry, 1, Warszawa 1987, s. 105, podają, iż maswerki
w oknach prezbiterium zostały zrekonstruowane w la
tach 1902—1905 (s. 105). Przytoczona wyżej ikonogra
fia (przyp. 15) przemawia jednak za ich autentycznoś
cią. Ponadto S. Tomkowicz w swojej Kronice

konserwatorskiej [w:] Józefa Czecha Kalendarzu Kra
kowskim (Kraków 1903 i n.) nic nie wspomina o ewen
tualnej rekonstrukcji kamieniarki okiennej. Autor ni
niejszego artykułu zamierza wkrótce poświęcić osobne
studium maswerkom kościołów krakowskich, zagad
nieniom ich autentyczności i rekonstrukcji.
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FUNDACJA
KLASZTORU BENEDYKTYNÓW SŁOWIAŃSKICH

NA KLEPARZU W KRAKOWIE*

w r. 1390 z fundacji Jadwigi i Władysła
wa II Jagiełły powstał w mieście Kleparz, są
siadującym z Krakowem, klasztor p.w. Sw.

Krzyża dla benedyktynów posługujących się w

liturgii językiem słowiańskim, zapisywanym w

alfabecie głagolicznym. Benedyktyni ci, zwani

„głagolaszami”, zostali sprowadzeni ze stołecz
nego klasztoru liturgii słowiańskiej w Króle
stwie Czeskim — zwanego Emaus „Na Slova-

nech” w Pradze.

Istnieje bardzo ograniczony zasób przeka
zów źródłowych o tej fundacji. Wprowadzenie
zakonu, który używał w służbie Bożej języka
słowiańskiego w zgodzie i jedności z nauką
Kościoła rzymskokatolickiego, nie powiodło się
zupełnie w kraju, który niemal od zarania

swego bytu państwowego znalazł się w zasięgu
nie tylko katolickiej kultury łacińskiej, ale

i liturgii łacińskiej. Fundacja, obmyślona jako
wielki klasztor, bardzo rychło zmalała do po
staci małej, ubogiej placówki peryferyjnej po
zostającej poza zainteresowaniem władz koś
cielnych i państwowych. Pozbawiona wsparcia
dworu królewskiego, ale także mecenatu in
nych grup społecznych zgasła przy zupełnej

* Tekst wykładu wygłoszonego na sympozjum
naukowym Ośrodka Chrześcijańskiej Myśli Społecz
nej „Augustinum” pt. „Tradycja benedyktyńska i cy-
rylo-metodiańska w życiu społeczności europejskiej”
w Halinie w dniach 25—26 XI 1985 r.

1 J. Długosz, Liber beneficiorum, t. 3, wyd.
A. Przeździecki, Kraków 1864, s. 225—226 pt. Mona-

obojętności otoczenia, wegetując długo poza
nurtem życia kulturalnego Krakowa. Czynniki,
które na to mogły wpłynąć, postaramy się ko
lejno omówić. Warto jednak na wstępie pod
kreślić, że propozycja, jaką przynieść mógł
klasztor słowiański w zakresie duszpasterstwa,
liturgii, homiletyki, okazała się nieatrak
cyjna i zbyteczna na terenie fundacji,
a także zawodna i niepotrzebna dla celu na-

ówczas fundamentalnego: dynamicznej katoli-

cyzacji wschodnich ziem monarchii.

Zacznijmy od samego aktu fundacji. Kopię
przywileju fundacyjnego i jego omówienie za
wiera tom trzeci Liber beneficiorum Jana

Długosza *. Był on świadom, że misja śś. Cyryla
i Metodego przyniosła Słowianom niezwykły
przywilej papieski: prawo do liturgii w języku
własnym obok łaciny, greki i hebrajskiego.
Świadomość ta nie była jednak rezultatem

wątpliwej tradycji tzw. obrządku słowiańskiego
w środowisku lokalnym, wynikała z bardzo

prawdopodobnej znajomości argumentów uza
sadniających fundację macierzystego praskie
go klasztoru w r. 1347, dzieła Karola IV2.

Długosz wyraźnie wskazuje Jadwigę jako
główną promotorkę kleparskiej fundacji. Kró-

sterium Sclaronicum Sancti Benedicti in Cleparz oppi-
do antę Cracoriam situm.

2 Domniemanie to wyrażał ostatnio J. W y r o-

z u m s k i, Benedyktyni słowiańscy w Oleśnicy i Kra
kowie, Zesz. Nauk. Wydz. Hum. Uniw. Gdań., Slawi
styka, nr 3: 1985, s. 117.
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Iowa pragnęła zbudować obszerny ceglany
klasztor z pomieszczeniami dla 30 mnichów-ka-

płanów, a także licznej służby (m.in. konwer-

sów). Na jej życzenie Jagiełło zlecił szybką bu
dowę murowanego prezbiterium i zakrystii
kościoła, założył fundamenty pod budowę kor
pusu nawowego i wystawił dla pierwszych
głagolaszy drewniany dom z ogrodem. Inicja
tywę właśnie Jadwigi podkreśla mocno Mie
chowita w opisie jej zasług dla Kościoła, pomi
jając tę fundację, podobnie jak Długosz, przy
opisie benefaktorstwa Jagiełły3. Klęska klasz
toru przyszła już w 9 lat od jego założenia —

w r. 1399, roku śmierci Jadwigi. Wstrzymano
budowę, nie przyjęto większej liczby mnichów,
ograniczono ich stan posiadania do prezbite
rium kościoła, a w istocie do małej murowanej
kaplicy. Jagiełło pozostawił ich ze skromnym
prowizorycznym uposażeniem. Król stanowczo

nie interesował się dalszym losem klasztoru,
stale pomijał go w wielu licznych darowiznach
dla instytucji kościelnych. Bez jakiejkolwiek
innej pomocy materialnej klasztorek przetrwał
w szczątkowej postaci ok. 70 lat.

3 Maciej z Miechowa, Chronica Polonorum,
Kraków 1521, s. CCLXXV. Podobnie późniejsze dziejo
pisarstwo polskie.

4 J. Długosz, Historiae Polonicae, wyd. A. v

Przeździecki, t. 3, Kraków 1876, s. 487—488.

5 L. Rehaćek, Emauzky klaster a Polsko. K za
łożeni a ryznamu filidlnich klaśteru Emauz v dolno-

slezske OleSnici a v Klepafich u Krakoua [w:] Z tradic
slonenske kultury w Cechach, Sazawa a Emauz w de-

jinach ćeske kultury, Praha 1975, s. 216. Prymat zain
teresowań Jadwigi głagolaszami dostrzegł z lektury

Fundacja z r. 1390 była przede wszystkim
zasługą Jadwigi. Kronikarz akcentował to nie

tylko w Liber beneficiorum, ale i w podobnie
brzmiącej relacji Roczników4. Na zaintereso
wanie Jadwigi głagolaszami wpłynąć mogło ze
tknięcie się z nimi w latach poprzedzających
jej przyjazd do Polski — na dworze matki,
królowej Elżbiety Bośniaczki, która opiekowa
ła się klerem chorwackim, często bywała w wę
gierskiej Dalmacji i Chorwacji i na pewno
obserwowała poczynania tamtejszych benedyk
tynów słowiańskich.

Zupełnie mylne jest zdanie ^czeskiego hi
storyka Lubośa ftehaćka 5*, który w pełnym błę
dów, tendencyjnym artykule usiłował za wszel
ką cenę przypisać tę fundację rzekomo wschod-
niocerkiewnemu wychowaniu Jagiełły, a lekce
ważył rolę samej Jadwigi. Tymczasem Jagiełło
w swym postępowaniu wobec Kościoła w Pol
sce i na Litwie starał się wyrażać swój głę

boko katolicki zelotyzm. Demonstracyjnie
katolicki władca, wspierający organizację ka
tolickich placówek na ziemiach ruskich i litew
skich, musiał więc z bardzo istotnych powo
dów stracić zainteresowanie dla głagolaszy.
Wiodąca rola Jadwigi w tym przedsięwzięciu
wskazuje na wyraźne pobudki: powołanie jesz
cze jednej siły misyjnej, która winna była
krzewić katolicyzm na wschodzie.

Zwrócono wszakże uwagę na dwie inne po
stacie hipotetycznie zainteresowane tą fundacją.
Otóż w narracji w Liber beneficiorum Długosz
popełnił znamienną pomyłkę podając datę aktu

fundacji 28 lipca 1390 ,,sub pontificatu Petri

Wysch episcopi Cracoviensis”. Tymczasem znał

on dobrze chronologię rządów biskupich Wy-
sza, które zaczęły się dopiero w r. 1392. Nie

popełnia tego błędu w biogramie Piotra Wy-
sza w Katalogu biskupów krakowskich włas
nej redakcji. Notabene katalog ten w żadnej
redakcji nie podaje najmniejszej wzmianki

o fundacji benedyktynów słowiańskich. W mo
mencie fundacji na Kleparzu biskupem kra
kowskim był jeszcze Jan Radlica herbu Korab.

Błąd Długosza nasunął Wyrozumskiemu fi przy
puszczenie, że Piotr Wysz mógł energicznie
uczestniczyć w realizacji tego przedsięwzięcia
zarówno przed objęciem biskupstwa, jak i póź
niej. Jednakże Wysz był zdecydowanym zwo
lennikiem tradycyjnych form apostolatu kato
lickiego, tj. w ramach dotychczasowej organi
zacji Kościoła katolickiego w Polsce. Niewątpli
wie popierał kaznodziejstwo misjonarzy w ję
zykach ludów wschodnich połaci państwa, ale
z liturgią łacińską. Był też jednym z czoło
wych sprzymierzeńców szybkiej realizacji pro
gramu inkorporacji Wielkiego Księstwa do Ko
rony według pierwotnych założeń umowy krew-

skiej7. Z drugiej wszakże strony należał do

najważniejszych powierników Jadwigi, zarów
no w dziedzinie polityki kościelnej, jak i spraw
unii polsko-litewskiej w okresie piastowania
kanclerstwa królowej (1391), jak i po ingresie
na tron biskupi8. Wspomagał więc najpewniej

Długosza J. Krukowski, O słowiańskim kościele
Św. Krzyża i klasztorze Benedyktynów założonym
przez Jadwigę i Jagiełłę na Kleparzu w Krakowie
1390 r., Kraków 1886, s. 21, oraz T. S Unicki, Stan

duchowny [w:] Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 1,
Poznań—Warszawa 1974, s. 383.

6Wyrozumski, op. cit., s. 115.

7 S. Kijak, Piotr Wysz biskup krakowski, Kra
ków 1933, s. 7, 14, 62—63.

8 Ibidem, s. 9—12.
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1. Widok nie istniejących kościołów Sw. Krzyża (z lewej) i Św. Walentego u zbiegu dzisiejszych ulic Długiej,
Pędzichowa i placu Słowiańskiego. W prawym dolnym rogu widoczny kamień graniczny między Kleparzem

a Pędzichowem. Malował Teodor Baltazar Stachowicz, 1820. Muz. Nar., Prac. Ikon. Krak.

jej zamiary w odniesieniu do głagolaszy. Był
to jednak wyłącznie gest wierności i lojalności
wobec królowej. Po jej śmierci biskup w żaden

widoczny sposób nie pomógł tej fundacji. Ros
nący konflikt z królem, opieka nad Akademią,
sprawy soborowe w Pizie i synodalne ustawo
dawstwo przesuwały jego zainteresowania w

innym kierunku. Nigdy jednak nie zaniedby
wał pomocy kultowej, duszpasterskiej i jurys
dykcyjnej wobec innych nowych fundacji, np.
karmelitów w Krakowie. Sprawy głagolaszy
nie tknął. Nie można więc go uważać za współ-
inspiratora ich sprowadzenia.

Sugestię przyjazdu głagolaszy pod Kraków

próbowano przypisać też księciu oleśnickiemu

Konradowi II, fundatorowi klasztoru ich zako
nu w Oleśnicy w r. 1380 9. Widziano w nim
niemal doradcę Jadwigi i Jagiełły, uczestnika,
a nawet pomysłodawcę metody katolicyzacji
Litwy w r. 1387, mediatora w sporach z Krzy
żakami i Opolczykiem, zawsze przychylnego
Jagielle. Jednakże Stanisław Rybandt10 zwrócił

uwagę, że właściwym sprawcą fundacji oleśnic
kiej był opat kanoników regularnych Na Piasku

we Wrocławiu, Jan z Pragi, który uważał, iż

głagolasze wzmocnią na Śląsku żywioł słowiań
ski, a praktycznie czeski. Tymczasem oficjalny
fundator Konrad II chciał użyć nowego klasz
toru jako bazy do walki z cystersami w Lu
biążu. Opactwo głagolaszy nie spełniło ani jed
nych, ani drugich oczekiwań, stąd już ok.

1430 r. nastąpiła blokada dochodów oraz rychła
utrata poparcia księcia. Ich likwidacja nastą
piła u schyłku XV w. W tym świetle poręcze
nie Konrada II dla następnej fundacji na Kle-

parzu wydaje się wątpliwe. Mógł natomiast

przed r. 1390 pośredniczyć w przekazywaniu
informacji o charakterze i działalności zakonu

głagolaszy, pomyślnie pracujących tylko w sa
mej Pradze. Jadwiga miała jednak dobrą orien
tację w środowisku duchownym Pragi, skąd
rekrutowali się nie tylko organizatorzy Aka
demii Krakowskiej, ale i sporo kaznodziejów

• Rehaćek, op. cit., s. 217; Wyrozumski,
op. cit., s. 123.

10 S. Rybandt, O pobycie benedyktynów sło
wiańskich w Oleśnicy, Sobótka, t. 25: 1970, nr 4, s. 667,
672 i 676.
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i spowiedników nadwornych, świetnych teolo
gów, a także założyciele filii innych zakonów

ściąganych naówczas z Królestwa Czeskiego
do Korony Polskiej. Jeden z najbliższych po
wierników Jadwigi, cysters z Pragi, Jan Sczek-

na, spowiednik królowej, był wszakże autorem

kazania o Cyrylu i Metodym, jednego z pierw
szych na ten temat na terenie Krakowa u.

Głagolasze ściągnięci więc zostali z inwencji
Jadwigi. Ich pierwszym zarządcą (gubernatorem)
na Kleparzu został brat Wacław. W zestawio
nych przez Vaclava Tomka wzmiankach o skła
dzie personalnym klasztoru praskiego znajdu
jemy wśród mnichów w r. 1378 Wacława,
a w latach 1405—1412 Wacława zwanego Sebik

.(lub Srbik!)1112. Być może któryś z nich był
owym zarządcą kleparskim, nim do nowego
klasztoru nie przybyło paru mnichów. W prze
ciwieństwie do Pragi i Oleśnicy gasnąca nie
mal od początku fundacja kleparska nigdy nie

zyskała statusu opactwa. Stale brakowało peł
nego składu konwentu i warunków do normal
nego życia klasztornego według reguły św. Be
nedykta. Była to zapewne dependencja kon
wentualna zarządzana przez proboszcza-prepo-
zyta, gdyż taki urząd w klasztorze praskim po
siadał zastępca opata strzegący nie tylko ma
jątku opactwa, ale i przeznaczony do admini
stracji filii klasztornych 1314.W najlepszym okre
sie na Kleparzu pracowało ledwie paru mni-

chów-prezbiterów i na pewno kilku konwer-

sów. Mieszkali już do końca w owym drewnia
nym domku Jagiełłowej fundacji. Podległość
ich była podwójna: wobec macierzystego opac
twa praskiego, ale i wobec biskupa krakowskie
go, gdyż nie mieli oni egzempcji u.

11W. Schenk, Kultliturgicznyśś.CyrylaiMe
todego w Polsce, Zesz. Nauk. Wydz. Humań. Uniw.

Gdań., Slawistyka, nr 3: 1985, s. 57—59.
12 V. Tomek, Dejepis mesta Prahy, t. V, Praha

1905, s. 274.

12 Ibidem, t. 3, Praha 1873, s. 231 i 236—237.

14 Ibidem, s. 230, także w Pradze, gdzie opactwo
podlegało miejscowemu arcybiskupstwu. Por. A. Ma
łecki, Klasztory i zakony w Polsce w obrębie wie
ków średnich, Przewodnik Naukowy i Literacki, t. 2

i 3: 1875, s. 508.

15 F. V. Mareś, Hlaholice na Morane a v Ce
chach, Slovo, t. 21: 1972, s. 190—191; B. Kumor, Za-

Długosz określił formację duchową oraz cele

nowych mnichów na Kleparzu: celebrację litur
giczną, tj. msze i godziny kanoniczne czytane
i śpiewane w języku słowiańskim. Trzeba

pod tym rozumieć także import oraz wykonaw
stwo na miejscu ksiąg liturgicznych w głago-

licy. Mamy tego nikłe ślady. Nie padło ani jed
no słowo o celach i pracach misyjnych, o szer
szym kaznodziejstwie, o nauczaniu. Wprawdzie
w podanym przez Długosza zamyśle 30-osobo-

wego konwentu ojców można dopatrywać się
owych zewnętrznych rozleglejszych zamiarów.

Skończyło się jednak na słowiańskich śpiewach
i modłach w ubogim kościółku na rubieży kra
kowskiej aglomeracji. Przekaz Długosza nie

jest szablonem, jest zwierciadłem rzeczywistoś
ci, którą kanonik krakowski oglądał często, jak
pisze, własnym okiem. W warunkach polskich
głagolasze poza tę wewnętrzną izolowaną litur
gię nie wykroczyli.

Należy więc pokazać program ich działal
ności w ośrodkach macierzystych oraz w Pra
dze. Głagolasze zachowali zarówno regułę, jak
i formy organizacyjne zakonu św. Benedykta
oraz pełne uznanie nauki Kościoła rzymskiego.
Także ich liturgia zachowała charakter rzym
skokatolicki 13.

Na dalmatyńskim wybrzeżu niektóre klasz
tory benedyktyńskie przyjęły obrzędy w języ
ku słowiańskim w X, a na pewno w XI w.16

Decyzje papieskie z lat 1248 i 1252 ograniczyły
liturgię słowiańską tylko do obszaru diecezji
Senj i klasztoru benedyktynów Św. Mikołaja
na wyspie Krk w Omiśalju. Aż do XIV w.

utrzymało ją także parę innych opactw bene
dyktyńskich w Dalmacji. Posługiwały się one

chorwacką redakcją języka cerkiewnosłowiań-

skiego. Tym samym kształtowały narodową
chorwacką kulturę literacką i umysłową w ra
mach łacińskokatolickiej cywilizacji europej
skiej i w obrębie katolickiego wyznania i ob
rządku1'. W Chorwacji głagolasze wytwarzali
więc piśmiennictwo narodowe, sprawowali
obrzędy oraz głosili nauki w języku ojczy
stym.

Zupełnie inaczej było w Pradze. Karol IV

sprowadził głagolaszy z Senj, z wyspy Paśman,
i osadził przywilejem z 21 XI 1347 r. na tere-

gadnienie chrześcijaństwa metodiańskiego w państwie
Wiślan, Zesz. Nauk. Wydz. Hum. Uniw. Gdań., Sla
wistyka, nr 3: 1985, s. 47, przypomina, że u podstaw
obrządku cyrylo-metodiańskiego leży tzw. liturgia
rzymska św. Piotra, tj. obrządek łaciński tłumaczony
na słowiański.

16 W. Swoboda, Obrządek słowiański w Dal
macji i Chorwacji [w:J Słownik starożytności słowiań
skich, t. 3, 1967, s. 448—449 (dalej: SSS).

17 W. Mole, Benedyktyni w Dalmacji [w:] SSS,
t. 1, s. 105; Mareś, op. cit., s. 135. Por. J. Leśny,
Konstantyn i Metody. Apostołowie Słowian, dzieło
i jego losy, Poznań 1987, s. 75—81.
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2. Widok nie istniejącego kościoła Św. Krzyża u zbiegu dzisiejszej ulicy Długiej i placu Słowiańskiego.
W głębi kościół Wizytek na Biskupim. Rysował Józef Brodowski, 1821. Muz. Nar., Prac. Ikon. Krak.

nie rychłej lokacji Nowego Miasta (8 III 1348)
nad osadą zwaną Podskale, na „Skałce” przy
XII-wiecznym kościółku parafialnym ŚŚ. Kuź-

my i Damiana 18. Pierwszy konwent głagolaszy
w Pradze posługiwał się oczywiście językiem
chorwackim pisanym w głagolicy. Otóż, jak
zauważył Frantiśek Mareś, dla Czechów dru
giej połowy XIV w. był to już język obcy, choć

w miarę zrozumiały. Świetnie wykształcony
język czeski zapisywany alfabetem łacińskim

spełniał wszelkie funkcje dydaktyczne w na
uczaniu, pracy kaznodziejskiej, w życiu kultu
ry narodowej, a nawet ceremoniach państwo
wych. Sama łacina służyła wyłącznie w oficjum
liturgii, katecheza odbywała się po czesku,
ewentualnie po niemiecku. Dlatego też wów
czas język praskich głagolaszy to wyłącznie ję
zyk sakralny stosowany do mszy oraz do bre
wiarza. Ówcześni Czesi uważali wszakże ten

odległy już dla nich język za szlachetną mowę

18B. Havranek, Vztahyklastera na Slovanech

k jazyku a literaturę charnatskohlaholske [w:] Z tra
dic, s. 146; Tomek, op. cit., t. 1, Praha 1892,
s. 586; t. 2, Praha 1892, s. 6, 223—224 i 239; E. P o-

c h e, Ke stavebni historii klastera na Slovanech [w:]
Z tradic, s. 67. Parafia ta wzmiankowana była od

1178 r., osada Podskale — od 1199.

przodków, a więc za źródło prasłowiańskie.
Głagolica z Emaus ożywiała przeto lokalną tra
dycję słowiańskiego piśmiennictwa z czasów

głagolickiej Sazawy, nieobecną jednak już od
trzech stuleci. Była jednak silnym impulsem
na przyszłość. Czeska generacja mnichów
w praskim Emaus, wychowana przez chorwac
kich ojców, była świadoma izolacji językowej
chorwackiej głagolicy w warunkach ówczesnej
Pragi. Użytkując ją biernie w liturgii już
u schyłku XIV w. utworzyła niezwykłą enkla
wę piśmienniczą: religijną literaturę po czesku,
ale w głagolicy, odmienną zarówno od wzor
ców chorwackich, jak i od łacińskiej kultury
otoczenia, w tym też twórczości czeskiej w alfa
becie łacińskim 19. Okres ten zakończyła w la
tach dwudziestych XV w. rewolucja husycka,
która obficie czerpała z dorobku piśmiennicze
go głagolaszy. Samotne ognisko kultury głago
lickiej w Czechach miało więc trwałe oparcie

19 Mareś, op. cit., s. 192; E. Michałek,
Posiani emauzkeho klastera a ćeske pamatky s nim

souvisici [w:J Z tradic, s. 149—153; M. P a u 1 o v a,

L’Idee cyrillo-methodienne dans la politiąue
' de

Charles IV et la fondation du monastere slave de

Prague, Bizantinosląvica, t. 11: 1950, s. 180,
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w tradycji słowiańskiego apostolatu Cyryla
i Metodego. Głagolasze znaleźli możność do
tarcia do wiernych w Pradze nie tylko poprzez
obrzędowość w kościele klasztornym, ale i dy
namiczną produkcję skryptorium. Nie dostali

natomiast praw parafialnych. Po oddaniu przez

kapitułę wyszehradzką należącego do niej koś
ciółka parafialnego Kużmy i Damiana bene
dyktynom słowiańskim (1348), natychmiast
przeniesiono parafię do pobliskiego kościoła
Św. Mikołaja na Podskalu 20.

20 Tomek, op. cit., t. 3, Praha 1893, s. 26 i 75.

Decyzja arcybiskupa Pragi brała pod uwagę kon-

templacyjno-liturgiczny profil zakonu św. Benedykta,
ale dość formalnie, gdyż wielokrotnie wówczas prepo-
zytury benedyktyńskie sprawowały funkcje parafialne.

21 Paulo v a, op. cit., s. 181; M. Kostić, Zas-to

je osnovan slooensko-glagolaśki manastir Emaus u Pra-

gu?, Glasnik Skopskog Naućnog Druśtva, t. 2: 1927,
s. 159—160.

22Pau1ova, op. cit., s. 183.

W dotychczasowych badaniach nad funda
cją klasztoru Emaus w Pradze padało zawsze

fundamentalne pytanie — o rzeczywisty cel ich

sprowadzenia przez Karola IV i dystans mię
dzy realiami ich tutejszej działalności a dekla-

ratywnością cesarskiego programu. Wskazywa
no trzy główne ewentualności: 1) przygotowa
nie misji wśród schizmatyków i heretyków na

Bałkanach, 2) zamiar apostolatu wśród Sło
wian wschodnich, 3) odrodzenie słowiańskiej
samoistnej kultury religijnej w samych Cze
chach na fundamencie dziedzictwa cyrylo-me-
todiańskiego, przy czym kojarzono tę myśl
z interpretacją osobistej polityki Karola IV wo
bec Czechów i wobec całej Słowiańszczyzny.;

Pierwszy cel tłumaczono różnie: 1) jako
dążność do narzucenia unii kościelnej przy po
mocy głagolaszy (Jagić), bądź 2) jako chęć
wzmocnienia zaplecza dla misji katolickiej
w Serbii czasów Duśana w sojuszu z takimże

planem papiestwa (Miodrag Kostić). Jeszcze

w r. 1337 jako margrabia Moraw Karol prze
jeżdżał przez Chorwację, poznając m.in. obrzą
dek celebrowany przez głagolaszy w diecezji
Senj 21. Mógł tu uświadomić sobie korzyść pły
nącą z liturgii słowiańskiej dla własnych pla
nów politycznych. Sądzono, że równoległość
starań kurii papieskiej o rekrutację misjonarzy
wśród Słowian bośniackich dla krzewienia

wiary (dokonywaną przez benedyktynów
w Bośni) a fundacją w Pradze wskazuje zada
nia wyznaczone także klasztorowi Emaus.

W r. 1346 Klemens VI wzywał Duśana do

zaniechania prześladowań katolików, dotąd cie
szących się troskliwą opieką monarchów Serbii,
nakłaniając go do poparcia unii obu Kościo
łów 22. W latach pięćdziesiątych na tenże temat

toczyła się korespondencja Karola IV z Duśa-

nem, z mocno akcentowanym przez cesarza mo
tywem wspólnoty duchowej Słowian, a w r.

1355 pisał on nawet do Duśana o chęci wyko
rzystania benedyktynów liturgii słowiańskiej
w pracy misyjnej wśród prawosławnych Ser
bów. Wszystko to jednak było działaniem rów
noległym do fundacji praskiej, a nie wynikało
z jej założeń. Prócz tego żywsza działalność

Karola IV wobec Serbów jest znacznie później
sza niż plan fundacji praskiej z lat 1346—1347.

W istocie bulla Klemensa VI (9 V 1346), ze
zwalająca na założenie jednego tylko klaszto
ru słowiańskiego w Pradze, nie napomyka o

planie misji w Serbii. Przeciwnie — powołuje
się tylko na relację samego Karola o podupa
dłych klasztorach głagolaszy w Dalmacji, Istrii

i Chorwacji, ich ruinie i zaniedbaniu oraz bez
domnych włóczących się mnichach23. Tym też

uzasadnił papież zgodę na fundację w Pradze.

Nie przywiązywał też wagi do tego, czy zakon
nicy chorwaccy w Pradze będą reguły św. Be
nedykta czy innego zakonu — istotny był ję
zyk celebracji liturgicznej. O celach misyjnych
na Bałkanach nie wspomina też zupełnie przy
wilej fundacyjny Karola IV z 21 XI 1347 r.24

Wydaje się zresztą mało logiczne, by cesarz

umieszczał klasztor przeznaczony do apostolatu
bałkańskiego w miejscu tak odległym. Oczy
wiście mnisi emauscy nigdy nie wzięli udziału

w żadnej katolickiej akcji duszpasterskiej w

Serbii czy Bośni. Dlatego też wątpliwa jest ko
lejna teza Wyrozumskiego, iż chodzić tu mogło
o niebezpieczeństwo bogomiłów-patarenów i ich

odgałęzień europejskich25. Powszechnie też od
rzucana jest opinia, iż mnichom języka sło
wiańskiego chciano powierzyć obronę katolic
kiego ludu czeskiego przed sektami walden-

23 Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohe-
miae et Morauiae, t. 4, wyd. J. Emler, Praha 1892,
nr 1704; Wyrozumski (op. cit., s. 118) błędnie odczytał
tę wzmiankę jako dowód istnienia rozproszonych mni
chów liturgii słowiańskiej w samych Czechach.

W bulli chodziło o centra benedyktynów chorwackich.
21 Tomek, op. cit., t. 1, s. 586; Regesta diploma

tica, t. 5, cz. 1, wyd. J. Spevaćek, Praha 1956, nr 257.
25 Wyrozumski, op. cit., s. 119.
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sów czy katarów, wędrowali oni bowiem po

tych terenach szlakami migracji niemieckiej.
Wypada więc zwrócić się do hipotezy dru

giej: apostolatu na Wschód, czyli Ruś bądź Li
twę. Niewątpliwie istniało zainteresowanie kwe
stią unii z Cerkwią prawosławną w XIV-wiecz-

nych Czechach. Karol IV sprzągł tę ideę z wy
raźną polityczną ekspansją na Wschód poprzez
utrwalenie zaboru Śląska, konflikt z Polską, plan
krucjaty na Litwie (udział osobisty w wypra
wie 1345 r.). Nigdy też nie zaniechał dążeń do

dominacji nad Polską i Węgrami, a poprzez nie
do sięgnięcia na Ruś26. Nasunęło to przypusz
czenie (V. Chaloupecky), że fundacja głago-
laszy, pozbawiona znamion zainteresowań reli
gijnych, była jedynie politycznym instrumen
tem imperialnych zamierzeń wobec Polski,
Węgier i Rusi, a nawet że cesarz myślał o wiel
kim mocarstwie Luksemburgów w Czechach,
Polsce i Węgrzech spojonych jednolitą organi
zacją Kościoła katolickiego liturgii słowiańskiej
(Hanisch). Bez względu na to, czy te hipotezy
odpowiadały istotnym planom Karola, realia

polityczne niezwykle szybko obaliły tego rodza
ju zamysły. Pacyfikacja i porozumienie z Pol
ską po 1353 r. wykluczyły nie tylko dalszą
ekspansję wojskową i polityczną Królestwa

Czeskiego, ale i napastliwe plany w zakresie

organizacji kościelnej. Nie było też żadnych
możliwości przerzucania mnichów z Emaus na

Ruś czy Litwę. Toteż i tu nigdy nie doszło do

misyjnych poczynań praskich głagolaszy. Fakt

ten spowodował ogromny szkopuł w tłumacze
niu owego fragmentu bulli Klemensa VI z r.

1346, stwierdzającego celowość użycia nowych
mnichów przeciw schizmatykom i heretykom
„wokół granic Królestwa Czeskiego”. Otóż wo
kół tych granic w ścisłym rozumieniu nie było
wówczas ani jednych, ani drugich, przynaj
mniej w jakimś politycznym czy kościelnym
zgrupowaniu. Od prawosławnej Rusi oddzielała

Czechy rosnąca na wschód Polska, państwo ka
tolickie, zaś od buforowej i mieszanej wyzna-
niowo Mołdawii — zupełnie katolickie Węgry,
które wraz ze swoimi dominiami chorwacko-

-dalmatyńskimi olbrzymią połacią ziem odgra
dzały Koronę św. Wacława od prawosławnej

26 Paulo v a, op. cit., s. 177 i 180; Z. Hledi
ko v a, Fundace ćeskych kralu we 14 stoleti, Sbornik

Historicky, t. 28: 1982, s. 20.

27Pau1ova, op. cit., s. 178; Hlediko va,

op. cit., s. 20—21.

Serbii i bośniackich bogomiłów. Dla fundacji
praskiej nie było więc praktycznie wówczas

żadnych sensownych celów misyjnych, gdyż
musiałyby się one dokonać przy współdziałaniu
nieprzyjaznych wtedy katolickich sąsiednich
potencji.

I oto pozostaje cel trzeci: ten właśnie zdaje
się nie tylko najbardziej realny, ale i przyświe
cający z góry myśli politycznej Karola IV.

Wyrażał się on w symbolu słowiańskiej spuś
cizny dziejów Czechów, ale i szerzej w trady
cji słowiańskiego państwa, a więc i tradycji
chrześcijaństwa metodiańskiego, które wtedy
już uważano za wkład Słowian w budowę Koś
cioła. Karol IV jako król Czech uważał się za

spadkobiercę Rzeszy Wielkomorawskiej, a za

swój obowiązek uważał odtworzenie programu
ekspansji mocarstwa słowiańskiego. Kronika

Przybka Pulkawy z Radenina uzasadniała suk
cesję tronu wielkomorawskiego przez Króle
stwo Czeskie, stąd tendencja do roztoczenia

dominacji przez Czechy na tereny dawniej pod
ległe Świętopełkowi27. Z ewokacją tradycji
wielkomorawskiej szła potrzeba naturalnego
nawiązania do misji Cyryla i Metodego, a więc
do katolickiej liturgii słowiańskiej. I tu chyba
słusznie upatrywano miejsce dla genezy fun
dacji głagolaszy w Pradze — jedynych w

XIV w. piastunów tej właśnie liturgii. Na ten

kierunek pragnień Karola IV wskazuje narra
cja przywileju fundacyjnego z r. 1347. Na sku
tek własnych obserwacji z Chorwacji (1337)
wyrażał przekonanie, że fundacja oddaje hołd
Doktorowi Kościoła św. Hieronimowi, twórcy
Wulgaty, uważanemu przez chorwackich głago
laszy za tłumacza Pisma Świętego na język
słowiański, a więc za doskonałego patrona
obrządku28. Równocześnie cesarz składał cześć

owemu czwartemu językowi liturgii Kościoła

apostolskiego. Z wielu listów i dokumentów

Karola przeziera owa świadomość mocnych
fundamentów słowiańskiej kultury, niezależnie

od tego, czy było tu uznanie dla niezależności

i etnicznego charakteru Królestwa Czeskiego,
czy też (co bardziej prawdopodobne) akcento
wanie rodowodu macierzystego po Przemyśli-
dach dla celów bieżącej polityki29. W każdym

28 Wyrozumski, op. cit., s. 117; Hlediko v a,

op. cit., s. 21.

29Pierwsze uwypukla Pau1ova, op. cit., s. 176
i 186; drugie — F. Smahel, Idea naroda v husit-

skych Cechach, Ćeske Budejovice 1971, s. 146.
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razie to słowiańskie, a w tym szczególnie wiel-

komorawskie i czysto narodowe czeskie dzie
dzictwo znalazło żywe odbicie w wezwaniu no
wej gotyckiej świątyni głagolaszy w Pradze,
budowanej od 1348 r. i konsekrowanej przez

arcybiskupa Jana w obecności Karola IV w r.

13 7 2 30. Została ona poświęcona Pannie Marii,
patronowi głagolaszy — św. Hieronimowi, ale

zaraz potem „patronom czeskim”, do których
wliczono: Cyryla i Metodego z sukcesji wielko-

morawskiej, Prokopa z Sazawy — ojca czeskich

głagolaszy — benedyktynów, ale i patrona
mieszczan praskich oraz Wojciecha — czczone
go tu od XI w. jako patrona Czech, równolegle
z kultem w Polsce. Pominięto czołowego pa
trona Królestwa — św. Wacława oraz katedral
nego patrona praskiego św. Wita — bardzo

wówczas popularnego w archidiecezji praskiej.
Wezwanie nawiązywało więc do pocztu protek
torów ewangelizacji Słowian — ale równocześnie

wtedy czczonych w Pradze. Statuty arcybiskupa
Arnośta z Pardubic (1349) wymieniają jako
festum chori — a więc święto tylko kapłańskie
(30 IX) — dzień św. Hieronima, ale za to po
wszechnie czczono w katedrze praskiej właśnie

relikwie „patronów czeskich”, m. in. domnie
mane ciało św. Wojciecha (z pastorałem, pier
ścieniem i rękawicami), rękę św. Prokopa
i szczątki śś. Cyryla i Metodego 31. Cesarz pod
sycał ten kult. Wedle zwyczajów kalendarza
chorwackich głagolaszy— mnisi z Emaus czcili

pamięć obu apostołów Słowian 14 lutego,
a osobno św. Metodego — 6 kwietnia 32.

Karol IV miał nadto cele partykularne w

odniesieniu do lokalizacji klasztoru Emaus.

W zorganizowanym od 1348 r. Nowym Mieście

Praskim fundacje cesarskie miały powołać nie
odzowne instytucje uniwersalnego imperium
chrześcijańskiego. Wyrazem jego aspektu sło
wiańskiego była właśnie erekcja klasztoru Św.
Hieronima i patronów czeskich33. Drugorzęd
ne natomiast znaczenie miała lokalizacja Emaus

w przekroju struktur społeczno-etnicznych No
wego Miasta; Olbrzymi teren klasztornej „Skał-

X

80 Tomek, op. cit., t. 2, s. 66, 239; Hle diko va,

op. cit., s. 19; Poche, op. cit., s. 67. Była to 3-nawo-

wa bazylika beztranseptowa z trójapsydialnym prezbi
terium. Klasztor wokół wirydarza zbudowano w latach

1353—1360, skryptorium zaczęło działać przed 1356; ok.
1360 wykonano polichromię prezbiterium; por. P ci
che, op. cit., s. 68—71. Wszystko to stanęło na miej
scu rozebranego po r. 1348 kościółka SS. Kuźmy i Da
miana.

ki” rozciągał się poprzez benedyktyńskie ogro-

dy-winnice aż po Rynek Nowomiejski, a z dru
giej strony dominował nad osiedlem Podska-

le — zamieszkanym głównie przez czeskich

handlarzy i przewoźników drewna oraz specja
listów od jego obróbki34. Okoliczni mieszkańcy
z ulic Nowego Miasta rekrutowali się także

z Niemców, podobnie lokatorzy domów czyn
szowych na parcelach wydzielanych i sprze
dawanych w ogrodach klasztoru 35.

Nie można też przeceniać rezultatów dzia
łalności głagolaszy w samym mieście. Za Ka
rola IV aglomeracja praska liczyła 44 parafie,
z tego 12 w Nowym Mieście, a na samym Pod-
skalu cztery kościoły36. Przy tak ciasnej sieci

kościelnej mieszkańcy okolic klasztoru otrzy
mywali w swoich farach pełną obsługę dusz
pasterską i katechetyczną, i to we własnym ję
zyku, obok liturgii łacińskiej w officium. Chor
wackie modły i hymny głagolaszy były więc
przede wszystkim symbolem słowiańskiej prze
szłości — sięganiem do korzeni apostolatu
wśród Słowian, niczym więcej. Trzeba też pa
miętać, iż ich klasztor był jednym z 18 męskich
i 7 żeńskich w samej Pradze, wspólnot na ogół
dynamicznych, aktywnych i sprawdzonych czy
to w nauczaniu, czy kaznodziejstwie ludowym,
czy nawet duszpasterstwie parafialnym — cze
go głagolaszom odmówiono. Warunki życia koś
cielnego w Pradze 2. połowy XIV w. zacieśnia
ły ramy pracy benedyktynów słowiańskich

przede wszystkim do kultywowania liturgicznej
spuścizny metodiańskiej i symbolizowania et
nicznych źródeł Królestwa Czeskiego. Oba te

zadania pomogły im nie tylko ocaleć w dobie

Husa, ale i w przeciwieństwie do reszty zako
nów — wesprzeć ten ruch.

Ciekawe, że pierwotne założenia misyjne,
przyświecające Karolowi IV przy fundacji
praskiej, nie były brane pod uwagę przy fun
dacji oleśnickiej Konrada II w r. 1380. Nowo

założone opactwo dostało tytuł Bożego Ciała,
zupełnie odcinając się od słowiańsko-czeskiej
genezy dedykacji klasztoru praskiego 37. Inicja-

81 Tomek, op. cit., t. 3, s. 197 i 209.
82 L. Moszyński, Liturgia słowiańska i głagol-

skie zabytki w Polsce, Slovo, t. 21, 1971, s. 265.
88 Hlediko va, l.c.
84 Tomek, op. cit., t. 2, s. 225 i 241; były tu

składy drewna, czerpadła-żurawie nad Wełtawą i targ
drzewny przeniesiony tu przez Karola IV.

85 Ibidem, t. 2, s. 240.

89Ibidem,t.3,s.26i28.
87 Ry bandt. op. cit., s. 670.



tor tej akcji Jan II, opat kanoników regular
nych z Wrocławia, Czech z Pragi, oczekiwał

od głagolaszy wsparcia żywiołu słowiańskiego,
a najpewniej interesów czeskich przeciw nie
mieckim zakonnikom na Śląsku, a także prze
ciw ich świeckim protektorom 38. Z kolei Kon
rad II chciał ich pomocy w sporach z lubiąski-
mi cystersami. Tymczasem oleśniccy głagolasze
bardzo rychło stanęli po stronie cystersów
przeciw księciu, a już w najmniejszym stopniu
nie zaangażowali się w obronę czeskich czy
nawet polskich racji na Śląsku, nie propago
wali też Słowiańszczyzny39. Oczywiście skutki

były opłakane — utracili wszelki mecenat ko-
latorski i szybko nastąpił ich upadek.

Podobny był los głagolaszy na Kleparzu.
Domniemywano w pierwszym rzędzie cel misji
zewnętrznej na ziemie litewsko-ruskie w za
myśle sprowadzenia głagolaszy40. Istotnie, ża
den inny cel nie miałby najmniejszego sensu.

Powstaje jednak od razu pytanie: na jakich
obszarach monarchii polsko-litewskiej mieli

perspektywicznie działać głagolasze?
W r. 1390 budowa infrastruktury katolickiej

na terenie łacińskiej metropolii halickiej (od
1412 lwowskiej) dopiero się zaczynała. Ledwo

dwa lata później — w r. 1392 — pierwszy rze
czywisty ordynariusz tej archidiecezji Jakub

Strepa miał zacząć wielkie i wszechstronne
dzieło apostolatu katolickiego 41. W tymże cza
sie tworzyły się dopiero zręby organizacji ku
rialnej, kapitulnej i parafialnej diecezji wileń
skiej. Przed misjonarzami katolickimi było
więc sporo dróg i sposobów pracy. Można było
oczekiwać, że apostolat szybszy, sprawniejszy,
bardziej dostępny dla mentalności prawosław
nych Rusinów będzie dziełem duszpasterskiej
posługi głagolaszy, chociaż doświadczenia z ich

funkcjonowania w Pradze wcale na to nie

wskazywały. Takie oczekiwanie nie zostałoby
jednak spełnione. Po pierwsze, nawet powięk
szony do 30-osobowego składu klasztor klepar-
ski musiałby niezwykle szybko przeprowadzić
rekrutację nowych kapłanów-misjonarzy, wy
starać się o wielki nowicjat, znaleźć sposobne
miejsca na terenach ruskich w celu założenia

filialnych rezydencji. To wszystko nawet przy

88 Ibidem, s. 667; Hledikova, op. cźt., s. 21.

89 Ry bandt, op. cit., s. 672 i 676.
40 Rehaćek, op. cit., s. 218; Hledikova, op.

cit., s. 21; Krukowski, op. cit., s. 12; J. Dzi-

kówna, Kleparz do 1528 roku, Kraków 1932, s. 35;
Wyrozumski, op. cit., s. 120.

najpomyślniejszych warunkach i troskliwej
opiece króla wymagałoby bardzo wiele czasu

i pracy niejednego pokolenia. Samotna placów
ka działająca w stałym składzie pod murami

stolicy państwa przyniosłaby skąpe efekty na
wet przy udanej misji próbnej. Znamy tego
przykłady z początku XIV w. przy rekonesan
sach mendykantów na Rusi i Litwie. Trzeba

by więc sprawnie, choć stopniowo sformować

choćby małą polską (czy polsko-czeską) kon
gregację benedyktynów-głagolaszy, a w każ
dym razie jakąś trwałą formę koordynacji ich

pracy nauczycielskiej i liturgicznej. Byłby więc
niezbędny nie tylko mecenat państwa, ale i no
we inwestycje klasztorne, dobre studia zakon
ne, system powiązań filialnych, czyli krótko

mówiąc — duże fundusze. Tymczasem widzie
liśmy, że nawet przebogate opactwo praskie,
liczące 80 mnichów, zastygło w liturgicznej kon
templacji i wewnętrznej twórczości piśmienni
czej. Nie było tam gotowych kadr misyjnych.

Co zaś miał w tychże latach do zapropono
wania Kościół w Polsce w kwestii apostolatu
wschodniego? Po pierwsze — znakomicie przy
gotowane, liczne kadry misyjne dominikanów
i franciszkanów, współpracujące ściśle z dwo
rem królewskim, obsadzające trony biskupie
w pierwszej fazie pracy diecezji katolickich
ziem rusko-litewskich, przez całe XIV stule
cie świetnie zaznajomione ze stosunkami i wa
runkami pracy na tych ziemiach. W rezultacie
do śmierci Jagiełły staje na terenach ruskich
16 klasztorów dominikańskich i 8 franciszkań
skich przeobrażając całkowicie oblicze religijne,
kulturalne i społeczne tych ziem, tworząc jak
by ogniwa łańcucha zespalającego główne sku
piska masowej kolonizacji polskiej i niemiec
kiej, oczywiście katolickiej. Owi mendykanci,
wraz z bardzo aktywnymi bożogrobcami w die
cezji przemyskiej, krzepią nie tylko kulturę
i świadomość polskich osadników (gniazd szla
checkich, nowych miast, chłopskich kolonii),
ale mają też (dobrze poświadczone źródłowo)
ogromne sukcesy konwersyjne: nawróconych
i po większej części polonizujących się Rusi
nów, szczególnie z rodzin bojarskich, ziemiań
skich i środowisk rzemieślniczych w miastach.

41 Dokładny wykład tej ewolucji zob. T. M. T r a j-
d o s, Kościół katolicki na ziemiach ruskich Korony
i Litwy za panowania Władysława II Jagiełły 1386—

1434, t. 1, Wrocław 1983.
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Wszystko to dokonuje się w czasach Jagiełły
w iście „kalifornijskim” tempie, przy ogromnej
eksplozji migracyjnej na wschód i przy wielu

znanych przeobrażeniach prawnych, gospodar
czych i politycznych, których nie sposób tu

przytaczać. Faktem jest, że rezultaty widoczne

są na szczególnie mocno zintegrowanych poli
tycznie i społecznie z Koroną obszarach Rusi

Czerwonej: diecezji przemyskiej, chełmskiej,
archidiecezji lwowskiej i diecezji kamienieckiej.
Na terenach Wielkiego Księstwa proces szyb
kiej katolicyzacji przechodzi Litwa historycz
na ujęta w ramy diecezji wileńskiej, której
sieć parafialną wesprze liczna kadra misjona
rzy z miejscowych klasztorów franciszkańskich.

Niebagatelny będzie też tutaj udział filii opac
twa tynieckiego — opactwa benedyktynów w

Starych Trokach (od 1404 r.). Działalność ta

odbywa się przy katechezie w językach miej
scowych, ale naturalnie z officium łacińskim.
Duchowni zwracają się do wiernych po polsku,
niemiecku, rusku czy litewsku, ale „sacra arca-

na” brzmią po łacinie. Osiągają nieustannie

dobre wyniki ewangelizacyjne. W diecezji prze
myskiej w r. 1434 widzimy ponad 80 parafii,
w lwowskiej — koło 30, tyleż w chełmskiej.
Diecezja wileńska zdoła wówczas założyć ok.

40 parafii w samej Auksztocie. Pomijam tu

kwestię działających już szkół różnych stopni,
intensywnej asymilacji najnowszych katolic
kich wątków kultowych i form pobożności, do
skonalenia kadr duszpasterskich, praktycznego
szlifowania statutów kapitulnych (jak w Prze
myślu), czy bogatego ustawodawstwa synodal
nego (jak we Lwowie, Chełmie czy Przemyślu).

Na tym tle garść głagolaszy z Kleparza, po
śmierci fundatorki, musiałaby mieć specjał-
n e miejsce pracy, aby być przydatna. Cała
Ruś Koronna pełna była kleru polskiego, po
dobnie Litwa. Dlatego wydaje się, że jeśli no
szono się z myślą, by wykonać przy ich udzia
le eksperyment misyjny — to na terenach

jeszcze niezorganizowanych lub słabo zorgani
zowanych przez Kościół katolicki, a dla łaciń
skich misjonarzy mało dostępny, czy też za
blokowany z przyczyn politycznych lub społe
cznych. Takim terenem najbliższym wydać się
może Wołyń, obszar jurysdykcji diecezji wło
dzimierskiej, a od r. 1427 — łuckiej z paroma

wówczas placówkami dominikanów i kilkoma

parafiami w większych miastach, ale także
bardzo silną organizacją cerkiewną. Do takich

obszarów Wielkiego Księstwa mógł też należeć

teren katolickiej diecezji kijowskiej, wówczas

jedynie z zarodkiem organizacji w samym Ki
jowie, a przede wszystkim obszar ziem czerni-

howsko-siewierskich i górnego Naddnieprza —

nie tkniętych przez apostolat katolicki. Mogły
to być jedynie zamiary. Do wykonania skutecz
nej misji potrzebna byłaby o wiele silniejsza
organizacja niż 30-osobowy klasztor podstołe-
czny, skoro nawet potężni dominikanie polscy
w owych czasach nie mogli się już dalej posu
nąć poza Kijów na wschód.

Cały więc pomysł ruskiej misji głagolaszy
z Kleparza z biegiem niewielu lat był coraz

bliższy fikcji, a ponadto biorąc pod uwagę

proporcje liczebne, sił i środków mógł przy
nieść jedynie efekty jednostkowe, niewiele

znaczące w ogólnym rachunku dzieła, które

łaciński kler polski dokonywał tamże dzień w

dzień z coraz lepszym rezultatem.

Na koniec jeszcze jeden istotny fakt. Na
stępcy chorwackich benedyktynów — czescy
mnisi z Emaus w swej formacji duchowej,
ukształtowanej przez głagolicką kulturę kato
licką, byli bardzo odlegli od tradycji rusko-bi-

zantyjskiej Cerkwi prawosławnej, kultywującej
literaturę cyryliczną42. Nie ma świadectw, że

czarni mnisi z Pragi poprzez Kleparz zostaliby
przez prawosławnych Rusinów przyjęci jako
„swoi”. Następowało to właśnie w okresie, gdy
wzmogły się tak silnie konflikty dogmatyczne,
obrzędowe i mentalne pomiędzy obydwoma wy
znaniami, gdy domagano się powszechnie z obu
stron rebaptyzacji 43, a wzajemna głęboka wro
gość przebijała z ówczesnych roczników, kro
nik i dokumentów obu stron: polskiej i mos
kiewskiej, mimo upartych starań o unię, zawsze

i tylko ze strony katolickiej. Faktem jest, że

taki apostolat nawet na kresach siewierskich

umożliwiałaby monarchia katolicka obdarzona

w r. 1418 wikariatem papieskim dla krzewie
nia wiary rzymskiej „pośród schizmy”, faktem

jest też, że ruska ludność państwa Jagiełłowe-
go, choćby z pobudek politycznych, inaczej
odnosiła się do kontaktu z Kościołem katolic
kim niż poddani fanatycznie antyrzymskich

42 Podkreśla to mocno Paulova, op. cit., s. 180, s. 29—33; J. Sawicki, Rebaptisatio Ruthenorum
takżeSi1nicki. l.c. w świetle polskiego ustawodawstwa synodalnego w XV

48 T. E. Modelski, Z dziejów rebaptyzacji w i XVI wieku [w:] Pastori et Magistro, Lublin 1966,
Polsce, Kwartalnik Teologiczny Wileński, t. 3: 1925, s. 232—233.
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księstw Rusi Zaleskiej. Jednak w próbach mi
sji głagolaszy z Kleparza nie byłoby żadnych
automatycznych ułatwień, pozostałby trud,
udręka zetknięć z nieznanym i wielka niewia
doma efektu końcowego.

Poruszaliśmy się w kręgu koniecznych hi
potez; do misji głagolskiej nigdy nie doszło,
klasztor wegetował w cieniu Kleparza. Wy-
daje się, że Jagiełło pilnie konsultował tę kwe
stię z doradcami duchownymi z kręgu biskup
stwa krakowskiego, Akademii i episkopatem
diecezji wschodnich, a na pewno z dominikana
mi, m. in. Janem Biskupcem, Michałem Trest-

ką, Andrzejem Wężykiem. Opinia duchownych
wyrastała z osiągniętych już doświadczeń: pra
ca polskiego kleru diecezjalnego i parafialnego
w połowie panowania Jagiełły wykazała brak

potrzeb eksperymentu innego typu. Uznano ją
za dostatecznie zadowalającą. I była to ocena

pragmatyczna.
Klasztor kleparski nie mógł więc raczej

prowadzić czynnej misji. Jest natomiast moż
liwe, że w programie fundacji leżał pomysł zu
żytkowania go jako studium dla misjonarzy
innych zakonów bądź nawet kleru diecezjal
nego, z nauką słowiańskiej liturgii i upowszech
nianiem katolickich pism katechetycznych w

języku słowiańskim na potrzeby apostolatu na

Rusi44. Mogła to być forma takiej szkoły mi
syjnej (i skryptorium liturgiczno-kaznodziej-
skiego), jaką dla swoich zakonników z Societas

Fratrum Peregrinantium propter Christum in-

ter gentes prowadzili dominikanie w klaszto
rach wschodniej Europy (np. w Perze).

44 Tę niezwykle cenną sugestię prezentował w cza
sie dyskusji dr Jan Leśny, za co jestem mu winien

wdzięczność.
45 Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599,

wyd. ks. Cz. Skowron, Lublin 1965. s. 104. Msze piąt
kowe potwierdza I wyd. Pruszcza (Stołecznego miasta

Na pierwotny cel misyjny głagolaszy z Kle
parza wskazuje też wezwanie kościoła. I tu,
tak jak w Oleśnicy, całkowicie zarzucono „sło
wiański rodowód” z Pragi, ewidentny dowód

niewiarygodności wciąż pokutujących twier
dzeń o jakowychś lokalnych tradycjach sło
wiańskich, metodiańskich, wręcz cerkiewnych.
Klasztor dostał tytulację Męki Pańskiej, bardzo

rychło przeformułowanej jako wezwanie św.

Krzyża. Był to właśnie znak misji, znak wę
drówek na wschód słowiański z pouczeniem
kaznodziejskim i ofiarą Eucharystii. Był to za

razem jeden z czołowych kultów osobistych
i dynastycznych samego króla — jako żywego
symbolu jego sławionego apostolatu na Litwie,
a zarazem przypomnienie stałej czci cudownej
relikwii łysogórskiej, apotropaionu Królestwa

Polskiego, osłony pomyślnych losów rodziny
królewskiej. Wskazuje na to program zleceń

dewocyjnych fundatora z r. 1390. Według przy
wileju mnisi oratorium na Kleparzu obowiązani
byli do celebracji 2 mszy tygodniowo w inten
cji zbawienia i zdrowia władcy. Kopia Długo
sza nie podaje bliższych szczegółów. Rekon
strukcję ułatwiają, na szczęście, późniejsze wi
zytacje. Wizytator z r. 1599 podaje, że według
pierwotnej dotacji czyta się tu dwa razy w ty
godniu msze — jedną o św. Trójcy (zapewne w

niedziele), drugą — o św. Krzyżu (zapewne w

piątki) „cum collectis pro defunctis fundatori-
bus” 45. Wizytator biskupa Andrzeja Załuskiego
(1745) podaje obszerniej, iż od początku istnie
nia kaplicy obchodzono tu święta Znalezienia

i Podwyższenia Krzyża św. — a więc w maju
i we wrześniu — oraz święto dedykacji przy
padające na I niedzielę po święcie Podniesie
nia Krzyża św.46 W tymże roku wydana III

edycja Pruszcza podaje, iż były to święta od
pustowe 47. Wizytator Załuskiego wspominał
też, że „od dawna” w dni świąteczne odbywa
się tu adoracja Najświętszego Sakramentu.

Z opisu wyposażenia i wystroju wnętrza w wi
zytacji z 1745 oraz w relacji Pruszcza wynika,
że była tu również przechowywana w zakrystii
cząstka Krzyża św. w srebrnym pozłacanym
relikwiarzu, a w głównym ołtarzu — drewnia
na rzeźba krucyfiksu w grupie Ukrzyżowania 48.

Nie wchodząc w chronologię wystroju, trze
ba stwierdzić, że tradycja programu kultowego
Jagiełły okazała się nad wyraz trwała, pomimo
zagłady głagolaszy i licznych nieszczęść, jakie
dotknęły kaplicę. W miejsce specyficznych pa
tronackich kultów głagolaszy król-fundator na
rzucił kulty własne, wielokrotnie wymieniane
w jego przywilejach dla polskich instytucji ko
ścielnych: św. Krzyża i św. Trójcy. Bardzo to

znamienne dla poczynań Jagiełły: nowym fun
dacjom zakonnym często perswadował pro-

Krakowa kościoły i klejnoty, druk F. Cezary, Kraków

1647), s. 65.
4S Acta nisitationis, t. 28: Visitatio Capellae

S. Crucis Clepardiae sitae, s. 232 i 234, archiwum Kurii

Metropolitalnej w Krakowie.
47 P. H. Pruszcz, Klejnoty stołecznego miasta

Krakowa albo kościoły, Kraków 1745, s. 161.
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gram dewocyjny dostosowany do własnych po
trzeb osobistych oraz aktualnych racji poli
tycznych Królestwa, zupełnie nie licząc się
z ich własnym dorobkiem. W warunkach kra
kowskich odwołanie się do tzw. świętych sło
wiańskich nie było więc ani potrzebne, ani

uznane. Tradycja, z jaką zetknął się tu Jagieł
ło, była całkiem odmienna w stosunku do tej,
z jaką w Pradze zetknął się Karol IV, mimo że

obie stolice naówczas były i katolickie, i łaciń
skie. Nie ma natomiast wyraźnych świadectw,
że to kleparscy głagolasze krzewili w Polsce kult

Cyryla i Metodego. Już w 1. poł. XIV w. die
cezja krakowska znała podręcznik hagiograficz-
ny dla katechetów zwany Pasjonałem krakow
skim, m.in. z legendą apostołów Słowian. Tek
sty liturgiczne o obu świętych zawierał po raz

pierwszy mszał krakowski z lat 1410—20. Sy
nod krakowski z r. 1436 potwierdził ich święto
w rycie duplex z wyraźną intencją unijną,
a Zbigniew Oleśnicki, zdecydowany przeciwnik
husytów, jak i prawosławnych, nie wahał się
ich nazwać „apostołami i patronami tego Kró
lestwa” 484950.Z określenia tego bardzo szybko zre
zygnowano, szczególnie po fiasku unii florenc
kiej. Trzeba dodać, że ten oficjalny kult litur
giczny, nie cieszący się zresztą popularnością
wśród wiernych, ograniczył się w Królestwie

XV w. właściwie do diecezji krakowskiej. Nie
liczne są też teksty brewiarzowe.

48 Visitatio Capellae, s. 233; Pruszcz, op. cit.,
s. 162. O tym krucyfiksie „in medio capellae” mówi
też wizytator z r. 1599, Acta nisitationis, l.c.

49Schenk, op. cit., s. 56—60.
50 Re h aćek, op. cit., s. 218.

51 Dzikówna, op. cit., s. 50—51, 58 i 60. Błonia

kleparskie należały do szpitala trędowatych Sw. Wa
lentego, nieco dalej leżały błonia — pastwiska kra
kowskiego klasztoru Duchaków.

52 Ibidem, s. 92—93.
58 Ibidem, s. 160—162.

Skoro więc misja wschodnia była poza za
sięgiem głagolaszy, spójrzmy na wewnętrzne,
kleparskie i krakowskie warunki istnienia gła
golaszy. W artykule autorstwa Lubośa Rehaćka

czytamy, że Kleparz był czysto słowiański w

przeciwieństwie do niemieckiego Krakowa, że

sam Kraków leżał już nie tak daleko (!) granic
rdzennie ruskich ziem, że była tu wielka ku
piecka kolonia Rusinów za Jagiełły, nie licząc
już dworzan, malarzy itd. tej nacji, że praco
wali tu ruscy rzemieślnicy, że „ruski żywioł”
był silny i pielęgnowany przez króla w stolicy,
a więc mnisi mieli szeroki zasięg oddziaływa

nia, póki — po śmierci Jagiełły — nie przyszła
(w Krakowie!) polonizacja i latynizacja niszczą
ca ów symbol słowiańskich korzeni polskiego
chrześcijaństwa i słowiańskiej jedności przeciw
krzyżackim Niemcom30. Przecieramy w zdu
mieniu oczy. Misterna koronka bałamuctw, wy
muszona współczesnym mecenatem, wymaga
jednak poważnej odpowiedzi. Na nieszczęście
dla Rehaćka, który w ogóle nie zna polskich
materiałów źródłowych, socjotopografia Klepa-
rza owego czasu daje się nieźle odtworzyć.

Klasztor Św. Krzyża stanął na peryferiach
Kleparza, u wylotu tzw. wielkopolskiej drogi
królewskiej i drogi do Sławkowa, na placu
przy rogu ul. Długiej, na rubieży Błoń klepar-
skich, nad kanałem kleparskim51. Później było
to naroże ul. Długiej i Słowiańskiej. Był czwar
tą fundacją kościelną na terenie Kleparza: po
kolegiacie Św. Floriana (od 1185), w której ju
rysdykcji znajdowała się parafia całego mia
steczka, po szpitalu trędowatych Sw. Walente
go (wzm. 1327) i kościele SS. Filipa i Jakuba

(wzm. 1373) 52. W ówczesnym Kleparzu rzeczy
wiście przeważali Polacy, tak samo jak wśród

plebsu i pospólstwa samego Krakowa, ale oczy
wiście mieszkała tu też spora liczba Niemców.
Do czołowych grup rzemieślniczych należały
cechy odzieżowe (sukienników, tkaczy i bar-

channików) oraz szewców i rzeźników53. Pier
wsza wzmianka o istnieniu kaplicy Sw. Krzy
ża z r. 1392, wprowadzona do krakowskich

ksiąg ławniczych, odsłania najbliższe sąsiedz
two głagolaszy. Mieszkali wówczas obok nich

tacy czyści „Słowianie”, a może ,,Rusini”(?)
jak: Johann Gunther, Homan i Streicher, wła
ściciele domów i parcel przy placu od ul. Dłu
giej „antę valvam Slavcoviensem... ex opposito
capelle sancte Crucis... circa leprosos” 54. Jeden
z sąsiednich domów i ogrodów kupił jednak
także niejaki Jakub Ostróżka. Otoczenie gła
golaszy na Kleparzu było typowe dla aglome
racji krakowskiej: zbiorowość Polaków i Niem
ców wychowanych od wieków w liturgii laciń-

51 Księgi ławnicze krakowskie 1365—1376 i 1380—

1397, wyd. S. Krzyżanowski, Kraków 1904, nr 1562

(16 VIII 1392). Stąd zapewne błędna datacja u M. B o-

rowiejskiej-Birkenmajerowej,Kształtśre
dniowiecznego Krakowa, Kraków 1975, s. 236 (po-
daje fundację na 1392 r.); Encyklopedia katolicka, t. 2,
Lublin 1976, s. 240 podaje zbytecznie niejasno „około
1390 r.” — dokładnie w tym roku. W błąd wprowadził
też Pruszcz od I wyd. (Stołecznego miasta Krakowa,
s. 65) podając datę fundacji 1394.
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skiej, wdrożonych w zwykłe ramy życia para
fialnego miasta-satelity przy krakowskim cen
trum. Nie było tu żadnych wydumanych ognisk
słowiańskich, wykoncypowanych Rusinów, ja
kichś „alternatywnych” kultur. Należy zwrócić

uwagę, że klasztor sytuowano nie tylko na zu
pełnych peryferiach Krakowa, ale i na pery
feriach samego Kleparza. Wznoszono go przy
drodze lokalnej oraz królewskim szlaku na pół
nocny zachód, a nie na Ruś. To fakt wymowny.
Trzeba też wspomnieć, że leżał on tuż koło

„strefy skażonej” — kobiecego szpitala trędo
watych. Wobec ówczesnych reakcji na tę choro
bę wątpliwe, czy przysparzało to popularności
głagolaszom.

Pod kątem zainteresowań kaplicą Św. Krzy
ża ze strony lokalnej społeczności kleparskiej,
krakowskiej i wiejskiej sprawdziłem wszelkie

dostępne archiwalia krakowskie: księgi ławni
cze i radzieckie, wpisy legatów testamento
wych, donacje prywatne — materiał niekom
pletny dla 1. poł. XV w., ale jednak miarodaj
ny. W sprawie głagolaszy — zupełne milczenie.

Szczególnie charakterystyczne są zapisy boga
tego patrycjatu równocześnie dla kilku insty
tucji kościelnych na ogół w testamentach. Nawet

najobszerniejsze takie spisy z XV w. nie wy
mieniają kaplicy głagolaszy. Mieszczaństwu

krakowskiemu była to instytucja najzupełniej
obca. Kodeks Uniwersytetu Krakowskiego za
wiera liczne darowizny na rzecz kościołów ze

strony grona profesorskiego Akademii oraz ka
noników i prałatów kapituły katedralnej. I oto,

gdy częste i zrozumiałe donacje zyskuje szpital
Św. Walentego dla trędowatych kobiet (leżący
naprzeciw kaplicy Św. Krzyża), głagolasze nie

dostają nic. Widać wyraźnie brak zaintereso
wań dla marginalnej, paroosobowej placówki 55.

Nigdy też nie staje się ona przedmiotem zabie
gów benefaktorskich szlachty polskiej 5B. Społe
czeństwo polskie ma po prostu już z dawna

uformowany profil duchowy w kręgu kultury
łacińskiej. W rzeczywistości nie ma żadnych
realnych alternatyw. Jak słusznie dostrzegli
wszyscy dotąd badacze — głagolasze w żaden

sposób nie tylko nie wpłynęli na rozwój naro-

65 Zakres zetknięć spornych klasztoru ze społecz
nością krakowską wymagałby jeszcze przejrzenia akt

oficjałatu z 2. i 3. ćwierci XV w.

56 W trakcie dyskusji prof. Tadeusz Wasilewski

wyraził przypuszczenie poparcia dla głagolaszy ze stro
ny szlachty prohusyckiej. Sądzę, iż takie czynne po
parcie (nie znane mi źródłowo) naraziłoby placówkę

dowej kultury polskiej, ale i nie mogli ofiaro
wać nawet wzorca językowego, gdyż właśnie

wtedy język polski poczyna się literacko eman-

cypować i sięga do pierwszych obszernych tek
stów kościelnych — psałterzy, hymnów, ksiąg
biblijnych.

W Krakowie czasów Jagiełły krąg ruski

ograniczał się, w zmiennej liczbie, do rozmaitych
funkcjonariuszy dworskich i grupki nadwor
nych artystów i rzemieślników. Mamy sporo

danych, że byli oni prawosławni. Ich obecność

na Kleparzu nie wydaje się więc realna, a przy
padki konwersji na skutek starań głago
laszy do tej pory nie zostały poświadczone żad
nym przekazem. Kupcy z miast województw
ruskiego, podolskiego, potem bełskiego, litew
skiego jeszcze Wołynia i Podlasia, przyjeżdżali
naturalnie do Krakowa. Rzecz w tym, że w

olbrzymiej większości byli to wówczas Polacy
lub Niemcy — katolicy, albo liczni w nowych
miastach prawa niemieckiego na wschodzie —

ruscy neofici katoliccy, a więc poszukiwali du
chowej pociechy i u siebie, i w gościnie raczej
w świątyniach liturgii łacińskiej, do jakich na
wykli od dawna. Trzeba też wyeliminować
scholarów Akademii z miast wschodnich połaci
monarchii. Przynajmniej do poł. XV w. byli ta

w miażdżącej większości synowie mieszczan

polskich lub niemieckich, katolicy z urodzenia,
albo też Litwini od razu ochrzczeni w obrząd
ku łacińskim3'.

Co do granic ruskich „blisko” Krakowa —

to realia kolonizacyjne od 2. poł. XIV w. rok

po roku przesuwały je coraz bardziej na wschód

tak, że np. obszary diecezji przemyskiej i

chełmskiej w dobie Jagiełły miały już rozległe
połacie zwartego osadnictwa polskiego. Głago
lasze kleparscy byli więc w naturalny sposób
pozbawieni społecznego wsparcia. Właśnie ten

zasadniczy brak mecenatu^środowiskowego, tak

ważny dla wszystkich miejskich fundacji ko
ścielnych, wpłynął na ich zniszczenie.

I wreszcie dwór królewski. Wbrew wszel
kim uporczywym domysłom wskazałem, że

klasztorek Św. Krzyża od pocz. XV w. nie bu
dził żadnego zainteresowania Jagiełły. Można

kleparską na znacznie szybszą likwidację z polecenia
kurii biskupiej Krakowa.

57 Nie mogli stanowić klienteli głagolaszy pojedyn
czy studenci z Chorwacji i Dalmacji (katolicy) albo

równie nieliczni studenci Rusini z mniejszych miast

Wielkiego Księstwa, na ogól już po połowie XV w.
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się oczywiście zastanawiać, czy nie bywała tam

ze swym ruskim otoczeniem Sonka Holszańska,
znając jej nastawienie do kleru katedry kra
kowskiej i vice versa. Wydaje się to jednak
mało wiarygodne, gdyż nie zachował się ślad

najmniejszej choćby donacji, jakże oczekiwanej
w takim przypadku. I tu dotykamy sprawy klu
czowej. Uposażenie dotacyjne Jagiełły z 1390 r.,

zwane eufemistycznie prowizorycznym, dawało

klasztorowi szansę przetrwania tylko w przy
padku szybkiej melioracji. Nic takiego nie na
stąpiło. Aby to wyjaśnić, trzeba przytoczyć pa
rę szczegółów i porównań. Jagiełło dawał gła-
golaszom 20 grzywien rocznie z ceł krakow
skich, z nakazem wypłat kwartalnych po 5

grzywien. Dotacja ta przetrwała o wiele samych
głagolaszy. Utrzymywano z tego małą kaplicę
do XVIII w. Kaplicę, ale nie wielki klasztor

misyjny. Jagiełło miał zwyczaj nowym funda
cjom klasztornym w Krakowie udzielać tylko
z początku stałych subwencji pieniężnych o po
dobnej wysokości. Rychło dochodziło jednak do

dalszych darowizn, przede wszystkim docho
dów z królewskich przedsiębiorstw (np. mły
nów, browarów, tartaków, stawów) oraz na
działów ziemi ornej i ogrodów, nawet dla men-

dykantów, mających zresztą już prawo do nie
ruchomości. W omawianym przypadku brak

dalszych nadań był jasnym dowodem stanowi
ska władcy. Należy też przypomnieć, że funda
cjom benedyktyńskim zazwyczaj nie szczędzo
no właśnie nadań ziemskich. U schyłku XIV w.

wokół Krakowa król miał niewielką możliwość

obszerniejszej darowizny tego typu, ale dyspo
nował w pełni swobodą skromniejszych nadań

nieruchomości, z czego zresztą wywiązywał się
przy okazji rozmaitych dotacji klasztornych za
równo w stolicy, jak i w innych większych
miastach Królestwa.

Oziębłość dotacyjną króla pokazuje zesta
wienie z fundacjami wcześniejszymi: praską i

oleśnicką. Sama dotacja Karola IV, postępują
ca etapami (1347, 1349, 1350, 1352, 1355), dała
mnichom z Emaus w przeludnionych Czechach
4 pełne wsie, 7 dworów i folwarków wielołano-

wych, rozliczne dochody i pożytki rolne, ogrod-

58 Tomek, op. cit., t. 3, s. 107—109; Wyrozum-
s k i, op. cit., s. 120 podaje tylko dane z I przywileju
1347, a nie zwrócił uwagi na dalsze nadania; Por.

Regesta diplomatica, cz. VII, z. I, wyd. B. Mendl,
M. Linhartova. Praha 1953. nr 259; Regesta Bohemiae
et Moraviae aetatis Venceslai IV, t. 2, wyd. V. Vavri-

nek, Praha 1968, nr 94.
”

Rybandt, op. cit., s, 670—672.

nicze i hodowlane oraz dochody pieniężne głów
nie z czynszów obciążających rzemieślnicze

kramy różnych dzielnic Pragi, obliczane łącznie
na ponad 310 kóp groszy czeskich rocznie (1
kopa = 60 groszy), tj. 18 600 groszy czeskich38.
Nie wiemy, czy dotacja kleparska była wypła
cana też w groszach czeskich czy półgroszkach
polskich, ale jeśli w tych pierwszych, to

uwzględniając relację grzywny miary polskiej
(1 grzywna = 48 groszy), mnisi na Kleparzu
dostawali 960 gr. rocznie przy 18 600 gr. rocz
nego dochodu konfratrów w Pradze. Ale to ra
chunek niepełny: ogromną jurydykę klasztor
ną w Pradze mnisi podzielili na parcele i od
sprzedawali bądź oddawali w dzierżawę za

czynsz, handlowali też własnymi dobrami ziem
skimi, drewnem, mięsem itd.

Z kolei konwent oleśnicki już w r. 1380 do
stał pełne dochody parafii w Przeczowie wraz

z patronatem kolatorskim i prezentą plebana,
a także inkorporacją parafii, czyli pełnią po
winności duszpasterskich. Było to spore upo
sażenie z 4-łanowym folwarkiem, łanem lasu
i łąką, 2 ogrodami, karczmą i szeregiem docho
dów pieniężnych, m.in. licznych dziesięcin59.
Faktem jest, że dotacja ta już w końcu XIV w.

wymagała zmian i ulepszeń, ale w każdym ra
zie była realną podstawą egzystencji klasztoru.

Na tym tle stagnacja na Kleparzu rysuje się
jeszcze mocniej.

Znajduję jednak pewną kruchą nić ewen
tualnych bliższych stosunków Jagiełły z gła-
golaszami gdzieś w 1. dekadzie XV w. Oto

znany portret konny króla z kaplicy zamkowej
w Lublinie (1415), dzieło zrodzone niewątpli
wie pod wpływem gotyckiego malarstwa 60, po
siada wręcz uderzające podobieństwo do por
tretu konnego ks. Splitu i wojewody bośniac
kiego Chorwata Hrvoje Vukćicia (1404) na mi
niaturze w jego mszale głagolickim61. Kompo
zycje tego mszału, łączące pewne elementy bi
zantyjskie, z przewagą gotyku francuskiego i

toskańskiego, powstać mogły — jak domyśla
się monografistka Marija Pantelić — w bene
dyktyńskim środowisku klasztoru Św. Stefana

„Pod Sosnami’ w Splicie. Kto wie, czy któryś

60 Swoje stanowisko na temat tej polichromii za
warłem ostatnio w artykule: Treści ideowe i kręgi
stylistyczne polichromii bizantyjskich w Polsce za pa
nowania Władysława II Jagiełły (1386—1434), Zesz.

Nauk. Wydz. Hum. Uniw. Gdań., Slawistyka, nr 3,
s. 157—172.

61 M. Pantelić, Povijesna podłoga iluminacije
Hrvojeva Misala, Slovo, t. 20: 1970, s. 85.
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z głagolaszy przybyłych na Kleparz nie był
pośrednikiem, a może i nawet wykonawcą zmo
dyfikowanej repliki tego wizerunku, udział bo
wiem artystów obeznanych z kręgiem sztuki

gotyckiej w Lublinie jest niewątpliwy.
Domniemanie to, niewątpliwie wątłe, nie

zmienia generalnej oceny sytuacji. Dla króla

głagolasze na Kleparzu nie byli atrakcyjnym
partnerem. Bez wątpienia — jako ostateczny
cios — wpłynęły też na to losy ich praskich
braci w dobie husyckiej. Husyci byli bowiem

żywo zainteresowani słowiańskim językiem li
turgicznym. Działalność Emaus sprzyjała jed
nemu z ich żądań doktrynalnych. Hus wpro
wadził do czeskiej literatury religijnej liczne

elementy chorwackiej wersji głagolicy mszal
nej i brewiarzowej, choć właśnie w tym cza
sie czescy mnisi z Emaus kończą definitywnie
z chorwackim językiem obrzędów ®2. Słowiań
ski charakter klasztoru sprzyjał obopólnemu zbli
żeniu. Jest to jedyny klasztor obu miast Pragi nie

zniszczony przez oddziały husyckie. Już od r.

1420 opactwo głagolaszy, za zgodą mnichów,
obsadzają Prażanie broniący Nowego Miasta

przed rycerstwem Zygmunta Luksemburskiego.
Zbrojna załoga mieszczan toczy stąd nieustan
ne utarczki z królewskim oddziałem atakują
cym z Wyszehradu ®3. Husyci zezwalają na nie
zmąconą jurysdykcję opata Pawła (1415—1426)
aż do jego śmierci64. Później, przez 6 lat urząd
opata wakuje. Dopiero w latach 1432—1434

rządzi tu opat Mikołaj, z kolei ekonomem i

administratorem klasztoru jest Gaweł, a rów
nocześnie rezyduje tu czołowy teolog husycki
Piotr Anglik jako „presbyter monasterii Slavo-
rum suo dni Hawlikonis et aliorum sacerdotum

praetacti monasterii nominibus”®5. Dopiero po

burzy husyckiej Zygmunt musiał w r. 1437 po
twierdzić przywileje klasztoru. W r. 1441 Ga
weł przyjął laskę opacką, a w r. 1446 ślubował

obediencję papieżowi®®.
Wieści o husyckich sympatiach głagolaszy

w Pradze musiały szybko dotrzeć do Krakowa.

82 Mareś, op. cit., s. 196 i 198.

88 Tomek, op. cit., t. 4. Praha 1899, s. 28, 51, 60,
72 i 103.

84 Ibidem, t. 5, s. 274; V. Sakaf, Klaster na Slo-

nanech v obdobi husitskeho renolućniho hnuti a jeho
dożuwani [w:] Z tradic, s. 187.

85 Tomek, op. cit., t. 5, s. 275. Ów Gaweł zw.

Hawlik ma tytuł „oeconomus et administrator mona
sterii Slavorum”. W r. 1434 występuje też dzwonnik

Jan; por. Sakar, op. cit., s. 187.

88 Sakar, op. cit., s. 190—191.

87 Moszyński, op. cit., s. 270; J. Vaśica,

Dla polskiego duchowieństwa mocno zaangażo
wanego w polemikę z husytyzmem, dla dokto
rów Akademii Krakowskiej, piętnujących dok
trynę Husa wielokrotnie, dla kurii krakowskiej
Zbigniewa Oleśnickiego — mógł być to osta
teczny dowód, że placówce kleparskiej należy
odmówić zaufania. Zdanie takie musiał podzie
lić król, godzący się u schyłku panowania na

publiczne dysputy, podczas których mistrzowie

teologii polskiej odnosili triumf w pojedynku
argumentacji z husyckimi przeciwnikami. Nie
mieli więc także głagolasze kleparscy widocz
nych przyjaciół pośród kleru.

Cóż zostało z piśmiennictwa głagolaszy na

Kleparzu? Niemal nic. Znane są jedynie Frag-
menta glagolitica — reszta mszału pisanego
chorwacką głagolicą koło połowy XIV w. (BJ,
nr 5 5 6 7) ®7. Kwerenda dokonana przez Leszka

Moszyńskiego wykazała niezbicie, że w bardzo

skromnej spuściźnie głagolickiej w Polsce —

ograniczonej tylko do paru starodruków — brak

jakichkolwiek rękopiśmiennych śladów pracy

głagolaszy na Kleparzu 68. Niewątpliwie wpły
nęły na to XVI-wieczne pożary kaplicy, ale
nie wyłącznie: w istocie nic nie dowodzi jakiejś
żywszej pracy skryptorium miejscowego, za
pewne przeważały importy z Pragi niezbęd
nych ksiąg liturgicznych. Ostatnio, w r. 1980,
Josip Hamm starał się powiązać z działalnością
głagolaszy na Kleparzu pewne fragmenty ofi-

cjum brewiarzowego o św. Wojciechu pisanego
głagolicą z wyraźnymi cechami liturgii bene
dyktynów chorwackich 69. Z kolei Anica Nazor

przytoczyła domniemanie, iż ruski cyrylski ko
deks tzw. Moskiewskiej Mszy Mariańskiej z po
czątku XVI w. (Gosud. Istor. Muziej, Sinod.

558), będący tłumaczeniem z chorwackiej gła
golicy, został wykonany w klasztorze Św. Krzy
ża rzekomo dla Sonki Holszańskiej i to przez
Białorusina znającego dobrze języki polski,
czeski i chorwacki70.

Od tej strony nie przeprowadzono jednakże
dotąd żadnej przekonywającej rekonstrukcji

Krakooske zlomky hlaholske, Slavia, t. 18: 1947—1948,
s. 111—137.

88 L. Moszyński, Polskie glagolitika, Zesz.

Nauk. Wydz. Hum. Uniw. Gdań., Slawistyka, nr 3, z.

133—136.

88 J. Hamm, Na tropach głagolicy krakowskiej?
Zesz. Nauk. Wydz. Hum. Uniw. Gdań., Slawistyka, nr

3. s. 125—431.

78 A. Nazor, O pewnych związkach chorwackich

głagolaszy w Polsce, Zesz. Nauk. Wydz. Hum. Uniw.

Gdań., Slawistyka, nr 3, s. 108.
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twórczości głagolaszy w Polsce. Podjęta u

schyłku XV w., zresztą represjonowana przez
Kościół, próba druków cerkiewnych Szwajpol-
ta Fioła (1491), wykonanych czcionką cyryli-
czną, adresowana była do prawosławia ruskiego
i nic wspólnego nie miała z wymarłymi już w

tym czasie głagolaszami71.

71 Moszyński, Liturgia słowiańska, s. 272.
72 Ibidem, s. 270; Rehaćek, op. cit., s. 214.
78 Długosz, Liber beneficiorum, t. 3, s. 226.
74 Ibidem, t. 2, s. 536.
75 Tak przyjmują też: Encyklopedia katolicka, t. 2,

s. 240; W. Eliasz-Radzikowski, Kraków daw
ny i dzisiejszy, Kraków 1902, s. 219—220; J. Kło-
c z o w s k i, Zakony na ziemiach polskich w wiekach
średnich [w:] Kościół w Polsce, t. 1, Kraków 1966,
s. 499; Dzikówna, op. cit., s. 94; Krukowski,
op. cit., s. 22. Natomiast Tomek, op. cit., t. 3, s.

236—237, uważa, że upadek tej fundacji nastąpił już
w połowie XV w.

78 Maciej z Miechowa, op. cit., s. CCXCI—
CCXCII.

77 Dzikówna, l.c.

Zakończmy więc ten obraz fiaska fundacji
krótkim przytoczeniem dalszych losów kaplicy
Św. Krzyża. Moszyński, a za nim Rehaćek ‘2,
opacznie tłumacząc przekaz Miechowity, sądzi
li, że głagolasze zniknęli z Kleparza dopiero na

przełomie XV i XVI w., a może nawet na po
czątku XVI w. W rzeczywistości stało się to

znacznie wcześniej. Jasno mówi o tym Długosz,
zmarły w r. 1480. Stwierdza on, że już w cza
sie pisania Liber beneficiorum, tj. w latach

1470—1480 wobec braku mnichów słowiańskich

kapelanię tę objął duchowny diecezji krakow
skiej ks. Jerzy Litwosz h. Grzymała, sprawu
jąc tam oficjum łacińskie 73. Wiemy też, że pia
stował on wówczas ważną godność archidiako
na lubelskiego74. Tak więc u progu czwartej
ćwierci XV wieku głagolaszy na Kleparzu już
nie było73. Losy kaplicy kleparskiej opisuje
Miechowita7®. Wspomina z lat dziecinnych
(ur. 1456) msze odprawiane po słowiańsku

przez kapłana tego obrządku, ale rychło potem
zastąpił go wspomniany kapłan łaciński Jerzy
Litwosz, a po nim spowiednik królewski Albert,
o którym wiemy ze wzmianki z 1503 r., że mie
szkał na ul. Długiej77. Według Miechowity
działo się to za pełną aprobatą królów Kazimie
rza IV, Jana I Olbrachta i Aleksandra jako ko
latorów. Ten ostatni na prośby doktora Jana

z Oświęcimia w r. 1505 oddał wieczyste prawa
kolatorskie do kaplicy kleparskiej kolegiacie
Św. Floriana, czyli uposażeniu doktorów Aka

demii 7S*.W istocie była to rekompensata dla wi
karych kolegiaty za zabrane kamienice czyn
szowe. Przejęli oni patronat i dotację kaplicy

W relacjach nowożytnych, zawartych w wi
zytacji Załuskiego i dziele Pruszcza, istnieje
niejasność powtarzana dotąd przez wielu auto
rów. Zjawia się tam wiadomość, że „nicdomu-
rowana” (przez głagolaszy) kaplica rychło „po-

gorzała” i „niemal 200 lat” (Załuski) lub „150
lat” (Pruszcz) leżała w ruinie79. Równocześnie

Pruszcz (od I wyd. z r. 1647) podawał, że z jał-
mużn prywatnych wzniesiono na miejscu ruiny
kaplicę drewnianą, którą dysponowali wikariu
sze kolegiaccy. Podane fakty, z wyjątkiem
zmian własności, są mylne. Do wyjaśnienia te
go mamy dwa dobre źródła. Wspomniana wi
zytacja z r. 1599 prezentuje murowaną kapli
cę z dobrym dachem, oknami i drzwiami drew
nianymi oraz posadzką kamienną. Kaplica ta

opatrzona była też w niezbędne aparaty i uten
sylia liturgiczne oraz murowany ołtarz80. Nie

ma żadnej wzmianki o „pożodze”, ani o „drew
nianej kaplicy”. Wylicza się dobry porządek
we wnętrzu, świeczniki, drewniany pacyfikał,
tkane antepedia, manipula, dzwonki81. Przy
okazji pada informacja o przykościelnym cmen
tarzu oraz owym dawnym drewnianym domu

mnichów, który w XVI w. przynosił roczny do
chód półgrzywny czynszu na naprawy dachu.
Jeszcze w XVIII w. wykorzystywano go po
dobnie 82. Z czynszu dotacyjnego 20 grzywien
wikariusze rocznie oddawali 4 grzywny „na
wino” kolegiacie Św. Floriana, a dwie przezna
czali na cele budowlane w kaplicy.

Drugie źródło to pierwszy krakowski prze
wodnik po kościołach — z r. 1603 83. Mowa w

nim tylko o niedomurowanej kaplicy przejętej
przez wikariuszy. Żadnej wzmianki o pożarze,

78 Miechowita, l.c.; Eliasz-Radzikow
ski, l.c.; Dzikówna, l.c.

79 Visitatio Capelłae, s. 232, I wyd. Pruszcza (1647),
s. 65, II wyd. (1650), s. 75—76, III wyd. (1745), s. 161.

80 Acta nisitationis, l.c.

81 Wizytator nakazał naprawę okna i budowę stro
pu (był tylko dach), oczyszczenie ścian, obserwację
przepisanych mszy i nie naruszanie powagi kultu i za
sobu świątyni.

82 Akta kościoła Sw. Krzyża na Kleparzu, sygn.
KL 157 fata 1752—1755); WAP, Kraków. Mieszkali
tu dwaj czynszowi komornicy obowiązani do świad
czeń wobec prebendarza kaplicy.

83 Przewodnik abo kościołów krakowskich [...]
opisanie, I wyd. Kraków 1603, II wyd. Kraków 1860,
s. 44.
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ani drewnianej przebudowie. Trzeba więc
stwierdzić, że kaplica bez katastrof przetrwała
wiek XV, m.in. pożar 1476 r.81**84. Spłonęła do
piero w pożarze Kleparza w r. 1528, co zaświad
cza Rocznik Suńętokrzyski Nowy. Wtedy też

zapewne uległa zatracie reszta głagolickiej
spuścizny klasztoru 85*. Kaplicę odbudowano jed
nak w postaci murowanej, opisanej w r. 1599.

Wydaje się więc, że nie dotknęły jej pożary w

r. 1539, 1587 i 1589 8<!. Pewne jest natomiast, jej
zniszczenie w r. 1655 oraz przez pożary w r.

1755 i 1768 87.

81Dzikówna, op. cit., s. 37.
85 Dopełnienie Rocznika Świętokrzyskiego Nowe

go [w:] Monumenta Poloniae Iłistoricae, t. 3, Warszawa

1961, s. 104; Dzik ów na, op. cit., s. 42; El i asz-

-Radzikowski, op. cit., s. 129.
88 M. Francie, Kalendarz dziejów Krakowa,

Kraków 1964, s. 50—51; Dziko w na, op. cit., s. 44.

Zagładę ksiąg głagolickich na Kleparzu kojarzy się
przeważnie z r. 1584, chyba niesłusznie; por. Moszyń
ski, Liturgia słowiańska, s. 270.

87 Eliasz-Radzikowski, op. cit., s. 130, po
twierdzają to Akta kościoła, karta z r. 1755.

88 Visitatio Capellae, s. 232—233; Pruszcz, III

wyd., s. 161—162; J. Bieniarzówna, J. M. Ma-

Po zrujnowaniu przez Szwedów odrodzenie

kaplicy nastąpiło dzięki ofiarności kupca kra
kowskiego Jana Sroczyńskiego, wójta sądu
wyższego na zamku krakowskim, w r. 1683,
który ją odbudował, pokrył czerwoną dachów
ką i dodał sygnaturkę oraz wzbogacił wyposa

żenie. Król Jan III w r. 1686 zezwolił na sub
wencję z żup wielickich dla utrzymania wie
czystej kapelanii. Kaplicę poświęcono w r.

1691 88. Wprowadzono bogaty wystrój z 3 ołta
rzami (drewnianymi złoconymi), licznymi obra
zami i tablicami kommemoracyjnymi. Od oko
ło r. 1740 celebrowano tu nowe odpustowe na
bożeństwo maryjne (nowenna przed Bożym Na
rodzeniem), zaś od r. 1745 litanię loretańską
w soboty i nieszpory. Prebendę nadal obsadza
li wikariusze kolegiaty Św. Floriana. Dni kapli
cy dobiegały jednak końca. Pod rządami
Austriaków w r. 1808 kościółek z plebanią
sprzedano na rozbiórkę. W r. 1817 został zbu
rzony. Dopiero w r. 1886 na jego miejscu w

rocznicę unii Jagiełły odsłonięto tablicę pamiąt
kową.

ł e c k i, Dzieje Krakowa. Kraków w wiekach XVI—

XVIII, t. 2, Kraków 1984, s. 412 i 415, podają nieco
inne daty: fundacja Sroczyńskiego 26 III 1685, kon
sekracja •— 18 IX 1687. Było to votum za bitwę pod
Wiedniem. Nowa kaplica miała kształt barokowy.
W jej wnętrzu zawisły portrety fundatora i jego żony
oraz Jana III i Marii Kazimiery. Tu też umieszczono

grobowiec Sroczyńskiego. M. Rożek, Mecenat arty
styczny mieszczaństwa krakowskiego w XVII wieku,
Kraków 1977, s. 152—153, uważa, że odbudowę kościo
ła zakończono przed r. 1690, choć konsekracja odbyła
się w r. 1687. Główną inwestycję Sroczyńskiego, nową

fasadę barokową, przypisuje hipotetycznie architekto
wi Janowi Solariemu.
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KRAKOWSKIE BATORIANA

Dnia 12 grudnia 1986 r., w czterysta lat

po śmierci króla Stefana Batorego, otwarto ku

jego czci wystawę w Zbiorach Czartoryskich
Muzeum Narodowego w Krakowie, złożoną,
z jednym tylko wyjątkiem, z obiektów włas
nych k Tym wyjątkiem, co prawda najbardziej
okazałym, był monumentalny portret Batorego
namalowany w królewskie pięćdziesięciolecie,
a więc w r. 1583, przez malarza nadwornego
Marcina Kobera, zachowany szczęśliwie w kra
kowskim klasztorze księży Misjonarzy na Stra-

domiu i na wspomnianą wystawę wypożyczo
ny12 (ryc. I).

1 Z tej okazji wydany został folder zatytułowany
Stefan Batory 1533—1586 ze wstępem Z. Żyguiskiego
jun.; Warto przypomnieć, że w r. 1933 w Muzeum Na
rodowym i w Muzeum Wojska w Warszawie uczczono

czterechsetlecie urodzin Batorego w wystawie wspólnej,
poświęconej jednocześnie pamięci króla Jana III So
bieskiego i 250-leciu Odsieczy Wiedeńskiej. Tej wy
stawie towarzyszył dobrze opracowany katalog, nie
stety bez ilustracji: Katalog wystawy zabytków z cza
sów króla Stefana i Jana III..., Warszawa 1933.

2 Portret ten publikowany był wielokrotnie. Ostat
nio szczególnie wnikliwą analizę stylistyczną tego dzie
ła, dopatrując się w nim cech manierystycznych,
przeprowadziła E. Błażewska w artykule Marcin Kober
i -portrety z jego kręgu, Rocznik Krakowski, t. 47: 1976,
s. 69-—88, trafnie też scharakteryzowała obraz H. Mał-
kiewiczówna w haśle katalogu wystawy, pod red.
M. Rostworowskiego, Polaków portret własny, t. 2 •—

opisanie ilustracji, Warszawa 1986, s. 22. Uwagi o por
trecie tym, a zwłaszcza o chuście ceremonialnej trzy
manej przez króla w prawej dłoni zamieściłem w ar
tykule pt. Akcenty tureckie w stroju Batorego, wy-

Kraków w sposób naturalny stał się mia
stem Batorego, skoro tu właśnie, z odległego
Siedmiogrodu, w poniedziałek wielkanocny ro
ku 1576 wjechał w sześćset koni, z tysiącem

pieszych hajduków jako elekt, tu poślubił Annę
Jagiellonkę i koronowany został w wawelskiej
katedrze. Wawel stał się jego główną, stołeczną
rezydencją i choć śmierć zaskoczyła go w Grod
nie, w maju roku 1588, przewieziony został do

Krakowa i pochowany w podziemiach wawel
skiej katedry. Zwlekano z uroczystym pogrze
bem, czekając na sarkofag cynowy, polichromo
wany, zamówiony u gdańskich konwisarzy3.
W Skarbcu Katedralnym krakowskim zacho
wał się trumienny portrecik Batorego namalo
wany na blasze według portretu Koberowskie-

go 4. Jest to bodaj najstarszy znany polski por
tret trumienny, jeszcze owalny, a nie sześcio
kątny, jaki później rozpowszechniony stanie

się jednym z charakterystycznych znamion sar
mackiej kultury duchowej. Dopiero w sześć lat

drukowanym w 24 tomie Folia Historiae Artium,
1988.

’

Sarkofag ukończony w r. 1587 znaczony jest
gmerkiem gdańskim i monogramem D. G., łączonym
z Danielem Giselerem I lub II, przewieziony do Kra
kowa w r. 1588 był poprawiany przez Wojciecha
Chmuroczkiego, a gruntownie odnawiany dopiero w

latach siedemdziesiątych XIX w. w związku z prze
niesieniem do innej krypty wawelskiej. Bogata deko
racja plastyczna sarkofagu, z figurami Judy Macha-

beusza, Herkulesa, Dawida, Hektora i Judyty oraz

alegorycznych wyobrażeń Cnót i Występków, herby,
anioły, Pieta, korona cierniowa i królewska — wszy
stko to zanalizowane zostało przez J. Banacha
w książce Hercules Polonus. Studium z ikonografii
sztuki nowożytnej, Warszawa 1984, s. 27. Por. też

Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kra
ków, część I: Wawel, praca zbiorowa pod kierunkiem

i redakcją Jerzego Szabłowskiego, Warszawa 1965,
s. 109 i 110.

4 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4, s. 119.
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1. Głownia poświęconego miecza przysłanego Batoremu w r. 1580 przez papieża Grzegorza XIII. Państwowe

Zbiory Sztuki na Wawelu (depozyt Zbiorów Czartoryskich)

później przystąpiono do budowy rzeczywistego
mauzoleum króla Stefana w katedralnej kapli
cy Mariackiej, na osi świątyni za głównym
ołtarzem. 5 maja 1594 Anna Jagiellonka za
warła w Warszawie umowę „z Santym Guczym
Florentinem, murarzem naszym” celem „zro
bienia grobu króla JMci Stefanowi”3. Doku
ment ten, zawierający szczegółowe życzenia
fundatorki co do tworzywa i kształtu nagrob
ka, stał się przedmiotem analiz licznych bada
czy, tym bardziej, że było to jedyne sygnowa
ne dzieło Santi Gucciego. Nagrobek z białego
kamienia pińczowskiego, czerwonego marmuru

węgierskiego oraz alabastru nosi wszelkie ce
chy stylowe tego muratora i rzeźbiarza, który
łączył przyniesione z Włoch motywy z polską
modą i gustem. W kaplicy-mauzoleum umiesz
czono wspomniany Koberowski portret króla
Stefana i analogiczny portret królowej Anny,
ponadto trzy malowane tryptyki, kamienny
chórek, marmurowe stalle i stalle drewniane

dla mansjonarzy.
Pierwotny wystrój nie utrzymał się długo,

gdyż kaplicę przerabiano już w połowie
XVII w., następnie w w. XIX i w naszych cza
sach po zniszczeniach roku 1945 (kiedy wpadła
tam bomba podczas działań wojennych) ®. Sku
piając uwagę na płycie z węgierskiego czerwone
go marmuru z postacią króla w wysokim reliefie,
trzeba przypomnieć, że jest to przedostatni
tego rodzaju monument krakowskiej katedry

5A. Fischinger, SantiGucci, architektirzeź
biarz królewski. Biblioteka Wawelska nr 3, Kraków
1869. s. 12.

6Fischinger, op. cit., s. 38—40.

w długiej serii rozpoczętej nagrobkiem Wła
dysława Łokietka. Dzieło to, przez historyków
sztuki kwalifikowane jako przykład konwencji
manierystycznej i wysoko cenione7, jest w

gruncie rzeczy nieudane (ryc. II). Król w dzi
wacznej półleżącej pozie pozbawiony jest ma
jestatu: ma nogi wykręcone, skrzyżowane i za
razem bezwładne. W sposób tradycyjny przed
stawiony jest jako rex armatus, czyli król

zbrojny, a więc w koronie, z jabłkiem i berłem

(nie zachowanym) i jednocześnie w pełnej zbroi

renesansowej typu niemieckiego, z blachami

osłaniającymi całe nogi i gwiazdkowymi ostro
gami. Spod kirysu wychodzi dolna część wzo
rzystego kaftana, na ramiona narzucony jest
płaszcz związany z przodu sznurami, poprzez

pierś przeciągnięta szarfa dowódcy. Za królem,
od strony nóg, ułożony jest panoplion z kolistej
tarczy-rotelli, heraldycznego hełmu z zasłoną
z prętów oraz broni białej, od lewej: szabli
z lwią głowicą rękojeści, buławy lub węgier
skiego buzdyganu, miecza i Czekana. Prawym
łokciem wspiera się król na księdze. A więc
w figurze wyrażone są trzy kardynalne cechy
zmarłego: majestat królewski, rycerskość naj
wyższego dowódcy sił zbrojnych Rzeczypospo
litej oraz uczoność mecenasa sztuk i nauk.

Treści te unaocznione są alegorycznymi posą
gami Roztropności i Męstwa, herbami i napisa
mi. Cóż, kiedy głowa, rzekomo rzeźbiona por
tretowo, nie podobna jest do znanych, pełnych

7 Ibidem, s. 43: „Królewski nagrobek uznać przy
tym trzeba za jedno z najwybitniejszych osiągnięć
rzeźbiarskich Santi Gucciego”, podobnie H. i S. Ko
zakiewiczowie, Renesans w Polsce, Warszawą
1976, s. 211—212.
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szlachetności wizerunków monarchy, ma w so
bie coś przykrego.

Ikonografia Batorego została wzorowo ze
brana przez Stefana Saturnina Komornickiego
w r. 1935, głównie oparta na zbiorach Muzeum

Książąt Czartoryskich, którego był długoletnim
i bardzo zasłużonym kustoszem8. Wygląd Ba
torego potwierdzony jest na licznych współ
czesnych mu wizerunkach malowanych, ryto-
wanych lub rzeźbionych, a także w przekazach
pisanych. Nuncjusz Caligari tak rysował postać
Batorego:

8 E. S. Komornicki, Essai cTune iconographie
clu roi Etienne Batory, Cracoviae 1935.

9 Polska, jej dzieje i kultura od czasów najdaw
niejszych do chwili obecnej, t. 2, Warszawa (b.d.), s. 14.

,0 O ceremonii przekazania tego miecza wraz z

czapką, a raczej kapeluszem, wiadomość przekazali
m.in.: R. Heidenstein, De bello Mosconitico, Cra-
coviae 1584, s. 96; S. Sarnicki, Annałium Poloni-

corum, Cracoviae 1587, s. 405; M. Bielski, Kronika

polska, Kraków 1597, s. 769 i J. D. Solikowski,
Commentarium rerum Polonicarum, 1647, s. 129. Por.
też Z. Żygulski jun., Pamiątki wawelskie w zbio
rach puławskich, Studia do Dziejów Wawelu, t. 2:

1961, s. 381 oraz tenże, Miecz i kapelusz poświęca

Król Stefan jest wzrostu wysokiego, takiego jak
Ojciec św. (Grzegorz XIII), dobrej tuszy i dobrze zbu
dowany, włosów kędzierzawych i czarnych, nosi brodę
bardzo krótko strzyżoną, a kompleksja jego i zdrowie

są zadziwiające. Po łacinie mówi nie tylko dobrze,
ale i wytwornie, jest poważny i rozważny, wszystkim
na podziw. Z rozmowy jego widać, że się dobrze zna

z doświadczenia na wszystkim, a najbardziej na zarzą
dzie państw i na sposobie prowadzenia poważnych wo
jen. Ubiera się po węgiersku w suknie szkarłatne po
kostki, podbite sobolami, jada potrawy proste, jest
niezmiernie wstrzemięźliwy i gardzi wszelką rozkoszą 9.

Komornicki w swoim studium wyszukał
kilka archetypowych wizerunków, które z kolei

stawały się punktem wyjścia całych serii po
wtarzanych kompozycji portretowych. Jednym
z tych archetypów była rycina wykonana przez
Jobsta Ammana w r. 1576 przedstawiająca Ba
torego jeszcze jako „wojewodę siedmiogrodz
kiego”. Występuje on w kołpaku z futra, w

kształcie czapy tureckiej, ozdobionym kitą
czaplą, w żupanie i delii, przy szabli węgier
skiej. Drugim podstawowym typem był ów

portret Koberowski. Istniało jeszcze kilka in
nych pierwowzorów, z twarzą zwróconą w

trzech czwartych, a także z profilu, na których
król jest mniej przystojny, a nawet ma twarz

w sposób nieprzyjemny zdeformowaną.
W Zbiorach Czartoryskich do dziś zachowa

ły się liczne batoriana, w większości pochodzące
z pierwotnych zbiorów puławskich i one to

właśnie umożliwiły złożenie wystawy jubileu
szowej w r. 1986. Najważniejsze z nich wywo
dzą się ze Świątyni Sybilli, uroczyście otwartej
przez księżną Izabelę Czartoryską w r. 1801.

Ponieważ w założeniu miał to być panteon sła
wy wojennej Polaków, nie mogło w nim za
braknąć dokumentów i pamiątek związanych
z Batorym, królem-wojownikiem. Ażeby je
uzyskać, sięgnęła księżna Izabela wprost na

Wawel. Za pośrednictwem Tadeusza Czackie
go otrzymała głownię miecza poświęconego w

Rzymie, przesłanego Batoremu w r. 1580 przez

papieża Grzegorza XIII, a do r. 1795 przecho
wywanego w wawelskim Skarbcu Koronnym,
ocalałą z grabieży pruskiej 10 (ryc. 1). Za zgodą
kapituły z krakowskiego Skarbca Katedralnego
wzięła księżna wspaniałą srebrną szkofię króla,
z piórami czarnego orła 11 (ryc. III). W Świąty
ni Sybilli drobne pamiątki po Batorym wśrćd

innych pamiątek po monarchach umieszczone

były w tzw. Szkatule Królewskiej, tworzącej,
na granitowym postumencie, ośrodek ekspozycji.
Były to „guziki srebrne, pozłacane, z emalią
szafirową — par dziesięć”, „nożyk z trzonkiem

kościanym wysadzanym koralami Stefana Ba
torego i kawałek szaty do niego należącej” oraz

„medal bursztynowy, z obwódką srebrną, po
złacaną, w środku biust Stefana Batorego”; po
nadto w innych miejscach Świątyni znajdowa
ły się przypisywane temu królowi dwa pałasze
(a raczej szable) i kordelas oraz pieczęć z her
bem i portret w oprawie mahoniowej 12. Szable

te nie stanowiły prywatnej własności króla;
były to tzw. batorówki, czyli szable używane
przez szlachtę służącą wojskowo, ozdabiane na

głowni portrecikami ze złota lub napisami od
wołującymi się do wielkiego króla 13.

Zbiory puławskie, jak wiadomo, nie ograni-

ny króla Jana III Sobieskiego, Studia do Dziejów Wa
welu, t. 4: 1978, s. 356 oraz il. 21 (Wręczenie miecza

poświęcanego królowi Stefanowi Batoremu, rycina w

Theatrum Virtutum D. Stanislai Hosii. . per Thomam

Treterum..., Romae 1588).
11 Żygulski jun., op. cit., s. 405.
18 Inwentarz Świątyni Sybilli w Puławach w mie

siącu lipcu 1815 roku spisany, Biblioteka Czartoryskich
w Krakowie, rkps XVII—2339, pozycje: 73, 81, 83, 51,
234, 224, 529 i 626.

13 Z. Żygulski jun., Broń w dawnej Polsce na

tle uzbrojenia Europy i Bliskiego Wschodu, Warszawa

1982. s. 199—200.
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czały się do Świątyni Sybilli. Muzeum pamią
tek sławnych ludzi z całego świata, ze wszyst
kich epok historycznych urządzone zostało

przez Izabelę Czartoryską w Domu Gotyckim
w Puławach, otwartym w r. 1809. Tam właśnie

znalazł się, jako wczesny nabytek, piękny olej
ny portret Batorego archetypowo wywodzący
się z ryciny Ammana (ryc. IV). Obraz ten po
chodził z daru Juliana Ursyna Niemcewicza, za
kupiony przezeń w Gdańsku w r. 1790, według
notatki atramentem na odwrocie deski: „w

oberży przy kanale, jaki prowadzi do portu
gdańskiego”u. Informacja ta jest ważna pod
każdym względem. Dowodzi stałej obecności

Polaków w Gdańsku, nawet w krytycznych la
tach poprzedzających ostateczne rozbiory pań
stwa. Wizerunek króla, który zaważył w dzie
jach portowego miasta, wisieć musiał w owej
oberży od dłuższego czasu. Gest kolekcjonerski
Niemcewicza wynikał bez wątpienia z ogólnego
nastawienia na ratowanie zagrożonych monu
mentów historii Polski, które właśnie w Puła
wach skrystalizowało się w formie muzeum

narodowego. Warto jeszcze dodać, że właśnie
ten portret został wybrany do ozdoby katalogu
batoriańskiej wystawy warszawskiej z r.

1933 1415.

14 I. Czartoryska, Poczet pamiątek zachowa
nych w Domu Gotyckim w Puławach, Warszawa 1828,
poz. 626.

15 Katalog wystawy zabytków, kat. nr 4.
” Biblioteka Czartoryskich, Dział Rękopisów, nr

986 oraz rękopisy Muzeum Narodowego w Krakowie,
nr 530/3 i 530/4.

17 Nie ma podstaw, aby tę szkatułę do gry w trik-
-traka i w warcaby, pochodzącą z czasów Batorego,
bezpośrednio łączyć z królem

W Puławach zainicjowany został zbiór ry
cin i rysunków, systematycznie potem powięk
szany w Paryżu, a później w Krakowie, zawie
rający obiekty związane z samym Batorym oraz

jego panowaniem. Dalsze cenne batoriana zgro
madzone zostały, głównie za sprawą księcia
Adama Kazimierza Czartoryskiego, w Biblio
tece Puławskiej, w tym dyplomy wydane przez
króla, opatrzone pieczęciami i podpisami, listy
oraz dedykowane mu dzieła drukowane. Na

wspomnianej już wystawie pokazano m. in. do
kument pergaminowy z królewską pieczęcią,
wystawiony w Warszawie dnia 21 marca 1581,
z oświadczeniem, że na ostatnim sejmie war
szawskim królowa Anna zrzekła się swoich

praw do dóbr i sum pieniężnych należnych jej
tytułem spadku po matce, królowej Bonie, oraz

bracie Zygmuncie Auguście; dokument z dnia

29 października 1582 aprobujący wyrok Rady
Miasta Warszawy w sprawie między Adrianem

Burbierem, Janem Brixem i Mateuszem Gra-

yem a Jerzym Groszem oraz dokument, wy
stawiony w Grodnie dnia 24 maja 1586 w ję
zyku ruskim, nakazujący poddanym wsi Dor-

suniszki zachowanie posłuszeństwa Bohdanowi

Ogińskiemu, podkomorzemu trockiemu16 (ryc.
2, 3). Szczególnie piękny frontyspis z portre
tem Batorego zdobi dedykowaną mu księgę
wydrukowaną w Bolonii w r. 1585 Antiąuita-
tum Romanarum Paulli Mannuccii Liber de
Comitiis (ryc. 4).

W okresie popuławskim Muzeum Czartorys
kich wzbogaciło się o dalsze batoriana: jeszcze
jedną, związaną z królem, szkofię ze złoconego
srebra wysadzaną drogimi kamieniami i pereł
kami (ryc. III) oraz piękny portret olejny na
leżący do Ammanowskiej linii ikonograficznej
(ryc. 5), a także drewnianą intarsjowaną szka
tułę do gry w trik-traka, noszącą datę 1584,
z wytłaczanymi z drewna kamieniami żółtymi
z popiersiem króla Stefana i takimiż kamienia
mi czarnymi z popiersiem kanclerza Jana Za
moyskiego 17*.

Trzeba tu również wymienić inny ciekawy
zabytek eksponowany na jubileuszowej wysta
wie roku 1986: unikatową mapę Polski z r.

1576, wykonaną w miedziorycie przez holender
skiego sztycharza i wydawcę Gerarda de Jode,
zatytułowaną Poloniae Amplissimi Regni Typus
Geographicus, ozdobioną portretem Batorego19
(ryc. 7). Egzemplarz ten, dotychczas nie noto
wany w literaturze, pochodzi z rzymskiej ko
lekcji kartograficznej Emeryka Hutten Czap
skiego, po którego śmierci wraz z zespołem
innych map zakupiony został w r. 1980 przez
Muzeum Narodowe w Krakowie.

Wszystkie wymienione pamiątki i doku
menty mimo klęsk i wojen, jakie doświadczały
nasz kraj, szczęśliwym obrotem losu, a szcze
gólnie staraniem i ofiarnością kolekcjonerów,
kustoszy muzeów i bibliotekarzy dotrwały do

18 Mapa ta powstała przed pierwszym wydaniem
atlasu Gerarda de Jode Speculum Orbis Terrarum

(1578). Płyty, z której została odbita, nie wykorzystano
w pierwszym wydaniu Speculum, lecz ponownie wy
tłoczono z niej mapę Polski dopiero do drugiego wy
dania atlasu w r. 1593, przy czym portrecik Batorego
zastąpiono podobizną nowego króla — Zygmunta III.

Dziękuję pani Danucie Talandowej, opiekującej się
zbiorami kartograficznymi Biblioteki Czartoryskich, za

informacje o tym cennym zabytku.
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2. Dokument pergaminowy Batorego z 21 marca 1581 r. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie

3. Dwa dokumenty z podpisem Batorego i wyciśniętą w papierze suchą pieczęcią z lat 1582 i 1586. Muzeum

Narodowe w Krakowie
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4. Frontyspis księgi Antiąuitatum Romanarum Paulli Mannuccii Liber de Comitiis, Bolonia 1585. Biblioteka

Czartoryskich w Krakowie
i

naszych czasów, aby dawać świadectwo histo
rycznej prawdzie.

Spośród różnych, godnych uwagi wątków
krakowskiej wystawy wybieramy, choć nie w

pełni, ale wyraziście zarysowane dzieje Bato
rego jako odrodziciela polskiej siły zbrojnej
i zwycięzcę w licznych wojnach prowadzonych
dla umocnienia Państwa i jego przewagi nad

Bałtykiem.
Pierwszą z tych wojen dokumentuje bro

szurka zatytułowana Commentarii de tumultu

Gedanensi (Komentarze o buncie gdańskim),
wydana w Malborku w r. 1577 (ryc. 6). Przy
pomnieć należy, że jako elekt Batory od razu

stanął w ostrym konflikcie z kontrelektem, ce
sarzem Maksymilianem II, popieranym przez

prohabsburską partię magnatów polskich. Co

prawda rychła śmierć cesarza zatarg znacznie

osłabiła, ale w dalszym oporze przeciwko Ba
toremu trwał Gdańsk, najludniejsze i najbo

gatsze miasto Rzeczypospolitej, nieustannie

eksploatujące kraj przez monopol handlu wiśla
nego, a jednocześnie dążące do pełnego separa
tyzmu i cieszące się w tej mierze obietnicami

Maksymiliana. Batory zgodnie ze swoim tem
peramentem i stanowczością postanowił sprawę
rozwiązać siłą. Ale Gdańsk był potężną forte
cą. Położony w dolinie Wisły zespół miast
i przedmieść otoczony był murami średnio
wiecznymi, które w okresie wojen z Krzyżaka
mi wzmocniono przeciw artylerii ziemnymi na
sypami, wznosząc w fosach dzieła drewniano-

-ziemne umożliwiające prowadzenie ognia flan
kującego. Ponadto od strony wyżyn zbudowano

dwa murowane bastiony typu włoskiego, zaś

komunikację poprzez ujście Wisły z morzem

zapewniono dzięki obudowaniu starego fortu
Latarnia potężnym dziełem artyleryjskim, tzw.

wieńcem. Przymierze z Danią dawało Gdańsko
wi poparcie silnej floty wojennej, z dowozem



I. Portret Stefana Batorego, mai. Marcin Kober w r. 1583. Kla
sztor księży Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie



II. Nagrobek króla Stefana Batorego w katedrze krakowskiej, dzieło Santi Gucciego
z lat 1594-—95
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ludzi, sprzętu, amunicji i żywności. Ostatecz
nie system grobli i śluz umożliwiał obronne

wykonanie zalewów od strony Żuław, na po
łudnie i wschód od miasta19. Skomplikowane
działania wojenne prowadził Batory w jesieni
roku 1576 i na wiosnę roku następnego. W

bitwie pod Lubieszowem, dnia 17 kwietnia

1577, siły królewskie złożone z pieszych rot

hajduckich i chorągwi husarskich, dowodzone

przez hetmana nadwornego Jana Zborowskiego,
odniosły wielkie zwycięstwo nad milicją gdań
ską, której poległo około 4000 żołnierzy. Ale
miasta zdobyć nie udało się, a tymczasem gdań
szczanie, dysponujący niezmierzonymi zasoba
mi pieniężnymi, poczynili nowe zaciągi w Danii
i Niemczech, werbując nawet strzelców szkoc
kich, walońskich i gaskońskich. Działania wo
jenne i zabiegi dyplomatyczne przeciągały się
aż do września, z koncentracją walk wokół

umocnień Latarni. Ostatecznie wojna zakończy
ła się kompromisem: Gdańsk okazał formalną
skruchę i wypłacił odszkodowanie w wysokoś
ci 200 000 zł, ale Rzeczpospolita musiała zre
zygnować z pełnego podporządkowania sobie

kluczowego miasta nadmorskiego. Teraz Bato
ry skupił swoje wysiłki na zdobyciu przewagi
nad Moskwą. Nauczony doświadczeniem gdań
skim, przygotował wojnę bardzo starannie.

19 Zarys dziejów wojskowości polskiej do roku

1864, pod red. Janusza Sikorskiego, Warszawa 1965,
t. I, s. 387.

20 Ibidem, s. 396.

Car Iwan Groźny już w r. 1563 zagarnął
Połock, zaś w okresie bezkrólewia, jakie nastą
piło po ucieczce Henryka Walezego, opanował
Inflanty, aby uzyskać dostęp do Bałtyku, wy
przeć za morze Szwedów i skutecznie zagrozić
Wielkiemu Księstwu Litewskiemu. Potem z ce
sarzem Maksymilianem snuł plany rozbioru

Rzeczypospolitej i z zadowoleniem obserwował

ciężkie zmagania Batorego z Gdańskiem. Tym
czasem król, ukończywszy sprawę gdańską,
zdecydował się podjąć działania wojenne na

wschodzie w celu odzyskania Inflant. Oparł się
na wyspecjalizowanej armii zaciężnej złożonej
z Polaków, Litwinów, Węgrów i Niemców, w

tym jazdy husarskiej, piechoty wybranieckiej
i silnej artylerii. Przez całą wiosnę roku 1579

ściągano oddziały i zaopatrzenie do miejsca
koncentracji w Wirze, 80 km na wschód od
Wilna 20. Celem kampanii było zdobycie Połoc-

ka, ważnego grodu w drodze na Moskwę. Prace

oblężnicze rozpoczęto dnia 11 sierpnia. Odsiecz

5. Portret Stefana Batorego, ok. r . 1580. Zbiory Czar
toryskich w Krakowie

GOMMENP
TARII

DE TVMVLTV GEDA‘

NENSI.

MAlR.TAEBVR.GT.
Anno Chrifti. M.D,LXXVII,

CYM Priuilcgio Rcgio.

6. Komentarz o buncie gdańskim wydany w Malborku

w r. 1577



93

przedsięwzięta przez cara nie udała się. Mimo

ulewnych deszczów wojska królewskie podpa
liły drewniane fortyfikacje i zmusiły gród do

poddania się w dniu 30 sierpnia. Zdobycie Po
tocka, rozsławione umiejętną propagandą,
ułatwiło królowi uzyskanie od sejmu podatków
na następną kampanię, która w r. 1580 zakoń
czyła się wzięciem Wielkich Łuków.

Myśl polityczna polska stała w XVI w. wy
soko, wyrażana m. in. w dziełach Andrzeja
Frycza Modrzewskiego, zwolennika doktryny
o wojnach sprawiedliwych i niesprawiedliwych.
Batory dbał więc o to, żeby odpowiednio uza
sadnić konieczność wojen o Inflanty, rozpo
wszechniając w druku swoiste „edykty”, jak-
byśmy je dziś nazwali „białe księgi”, również

pokazane na jubileuszowej wystawie: Edictum

regiurn suirense ex quo causae suscepti in

Magnum, Moscoviae Ducem belli cognoscentur,
wydrukowane w Warszawie w r. 1579, oraz po
dobny druk wydany w Kolonii w r. 1580 21.

W Gabinecie Rycin zbiorów Czartoryskich
zachował się rzadki i mało znany druk na
zwany gazetą, wydany w r. 1579 w Norym
berdze przez George’a Macka: „Warhaffte
Contrafactur und gewise Zeitung, welcher

massen die Kónigliche Wirden in Poln die Stat

und dass Schloss Polotzko in Littawen gelegen
sampt andern Heusern die der Moscowiter vor

der zeyt der Kron unbillich abgedrungen
widerumben belegert und eingenommen. Auch

was sich in solchem Zug verlossen hat” 22. Ze

zrozumiałych względów Niemcy uważnie obser
wowali tę wojnę. W „gazecie” oprócz obszer
nego opisu kampanii z wymienieniem ważniej
szych dowódców wojsk królewskich, jak woje
wody wileńskiego Mikołaja Radziwiłła oraz

21 Edictum seren.mi Poloniae Regis Milites, ex quo
causae suscepti in Magnum Mosconiae Ducem belli

cognoscentur, Coloniae 1580.
22 Zbiory Czartoryskich, nr inw. XV R. 6913.
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8. „Biała księga” wojen Batorego o Inflanty wydrukowana w Warszawie w r. 1579. Biblioteka Czartoryskich
w Krakowie

Węgra Kaspara Bekesza, zamieszczono koloro
wany drzeworyt, zapewne zrobiony przez obec
nego w obozie rysownika-reportażystę (ryc. 5).
Według podobnej zasady, choć w sposób nie
porównywalnie bardziej monumentalny, udo
kumentowana została stoczona w r. 1514 bitwa

pod Orszą 23.

W drzeworycie sceneria oblężenia i wzięcia
Połocka, zgodnie z ówczesną metodą, przedsta
wiona jest kartograficznie, z lotu ptaka, z wy
soko ustawionym horyzontem, przy czym górna
krawędź kompozycji wyznacza stronę zachod
nią. Miasto, położone w widiach Dźwiny i Po
loty, otoczone jest murami i basztami, a ponad
to wzmocnione od strony zachodniej bastiona
mi, jak się wydaje zarówno kamiennymi, jak
i drewnianymi. Wewnątrz obwarowań zaryso
wane są budynki z potężnym zamkiem-krem-

lem, a przed miastem, osłonięty osobnymi mu
rami, znajduje się rozległy majdan, na którym

23 Z. Żygulski jun., „Bitwa pod Orszą” —

struktura obrazu, Rocznik Historii Sztuki, t. 12: 1981,
s. 85—132, jak również tenże, The Battle of Orsha—
an explication of the arms, armour, costumes, accout-

rements and other matters for consideration portrayed

widoczne są sceny kaźni, obdzieranie ze skóry
i gotowanie jeńców w kotle. Wokół miasta usta
wione są wojska królewskie w formacjach, któ
rych nazwy wypisano po niemiecku. W dolnym
lewym rogu, a więc od południowego wschodu

zatoczone są armaty, chronione koszami wy
pełnionymi ziemią, zaś obok zgrupowany od
dział zaciężnych muszkieterów niemieckich

(Deutsch Knecht). Mają oni hełmy-moriony,
kirysy i bufiaste spodnie w pasy, uzbrojeni są

w krótkie muszkiety; ich dziesiętnicy dzierżą
halabardy, a powiewa nad nimi wielka cho
rągiew w poziome, kolorowe strefy. W pra
wym, dolnym rogu widać jazdę litewską (Lit-
tauen): jeźdźcy w kołpakach i żupanach, bez

żadnej zbroi, zasłaniają się drewnianymi wę
gierskimi tarczami i noszą kopie z proporczy
kami. Są to więc husarze starego stylu, z po
czątków XVI stulecia, podobni do tych, jacy
walczyli pod Orszą24. Nad Litwinami, mniej

in the approximately contemporary painting of a batt
le fought in Byelorussia in 1514 [w:] Art, Arms and

Armour, wyd. przez R. Helda, Chiasso [Szwajcaria]
1979—80.

24 Żygulski jun., „Bitwa pod Orszą”, s. 88—89.
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9. Trofea wzięte przez Batorego w wojnach o Inflanty. Zbrojownia wiedeńska (Waffensammlung des Kunst-

historischen Museum in Wien)

więcej w połowie kompozycji, od strony pół
nocnej, nad rzeką Połotą usadowiony jest obóz

polski (Polen — Leger), złożony z namiotów,
wokół których rozwinięte są oddziały jazdy
uzbrojonej w kopie i piechoty z pikami. Za

rzeką, w prawym narożu, widać chorągwie ko-

pijniczej jazdy węgierskiej (Ungerii) oraz litew
skiej (Littauen), dalej zaś, posuwające się w

kierunku miasta oddziały polskiej piechoty
(Polnisch Fusfolck) oraz hajduków, czyli pie
choty wybranieckiej (Heiducken), przed któ
rymi ustawione są baterie strzelających dział;
tory pocisków zaznaczone są balistycznymi łu-

kami. Oblegani bronią się ogniem broni palnej,
głównie z wieży zamkowej. Moment jest kry
tyczny, gdyż polska piechota, po zapaleniu
drewnianego bastionu, po moście na Polocie
wdziera się już do twierdzy, a z bramy wy
chodzi pochód kapitulującej załogi. Prowadzący
ten korowód klękają i oddają klucze podjeż
dżającemu na koniu królowi otoczonemu przez
halabardników. Królowi towarzyszy husarz-
- adiutant. Mało jest prawdopodobne, by Matej
ko znał ten drzeworyt, a jednak w swym sław

nym obrazie Batory pod Pskowem w podobny
sposób przedstawił pochód poddających się
Moskwicinów.

Jak bardzo zależało Batoremu na propa
gandzie swych zwycięstw wobec Habsburgów,
dowodzą jego dary wysłane do Austrii. Do dzi
siaj przechowuje się w wiedeńskiej Zbrojow
ni (Waffensammlung des Kunsthistorischen

Museum) cały zespół trofeów wziętych w kam
paniach moskiewskich, w tym cztery siodła,
rzędy, tarcze, łuki i kołczany ze strzałami.

Zbiór charakteryzuje jednolity moskiewski

styl z XVI w.23 (ryc. 9 i 10). Trofea te znalazły
się w sławnej zbrojowni bohaterów (Armamen-
tariurn Heroicum) założonej w tym czasie przez

arcyksięcia Ferdynanda Tyrolskiego (1529—■
1595), syna cesarza Ferdynanda I, w zamku
Ambras koło Innsbrucku. W inwentarzu tej
zbrojowni z r. 1596 zapisano: „Der Musca-

witterisch Sattlzeug und andere riistung, so

25 B. Thomas, Die Polonica der Wiener Waff
ensammlung, Jahrbuch der Kunsthistorischen Samm-

lungen in Wien, t. 67: 1971, s. 76—78,



III. Dwie szkofie oraz guzy od ubioru związane z królem Stefanem Batorym.
Zbiory Czartoryskich w Krakowie



IV. Portret Batorego zakupiony w Gdańsku przez J. U. Niemcewicza w r. 1790.

Zbiory Czartoryskich w Krakowie
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VI. Jan Matejko, malarski szkic zbroi Stefana

Batorego zrobiony w Zbrojowni wiedeńskiej
w r. 1871. Dom Jana Matejki w Krakowie
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10. Siodło moskiewskie — trofeum Batorego z wojen
inflanckich. Zbrojownia wiedeńska (Waffensammlung

des Kunsthistorischen Museum in Wien)

Steffanus, Kinig in Polln, heergeben und in

den sig, so er wider die Muscawitter erhalten,
bekommen hat”26. Po zakończeniu wojen
o Inflanty wysłał Batory do Ambras swą zbro
ję husarską i stosowany do niej szyszak turec
ki, a także portret oraz życiorys. Dnia 1 lutego
1582 kancelaria arcyksięcia wystylizowała do
króla list dziękczynny. Ta właśnie zbroja,
przeniesiona w r. 1806 wraz z innymi przed
miotami z Ambras do Wiednia, stała się w r.

1871 modelem dla Jana Matejki w Batorym
pod Pskowem. Malarski szkic zrobiony w Wie
dniu, z podziwu godnym wyczuciem kształtu

i kolorytu, zachował się w zbiorach Domu Jana

Matejki w Krakowie i ozdobił opisaną wysta
wę 27 (ryc. VI).

26 Ibidem, s. 77.

27 E. Łepkowski, Studium J. Matejki — Zbro
ja Stefana Batorego, Sprawozdania i Rozprawy Mu
zeum Narodowego w Krakowie, t. 1: 1952, s. 336—342,
też Z. Żygu1ski jun., Jan Matejko jako znawca

Po swych zwycięstwach król wychwalany
był w kraju przez oratorów i poetów, wtedy

też otrzymał od wojska ową wspaniałą szkofię
z piórami czarnego orła i napisem ,,Quam dulce

est pro patria pugnare”, przedtem jeszcze czap
kę i miecz od papieża. Nie spoczął na laurach,
lecz snuł plany nowych wypraw wojennych,
tym razem przeciw osmańskiej Turcji, z myślą
wyzwolenia ojczystych Węgier i usunięcia
wszelkich niebezpieczeństw, jakie z tamtej
strony zagrażać mogły krajowi, którego był
królem. Niespodziewana śmierć zamysłom tym
stanęła w poprzek. Tragiczna wieść wstrząsnę
ła narodem, powszechnie więc pytano o przy
czynę zgonu. Wynikła ostra polemika pomiędzy
dwoma przybocznymi lekarzami króla, Buc-

cellą i Simoniusem. Zarzucił Simonius Buccelli,
że nazbyt lekkomyślnie tolerował naduży
wanie przez króla łowów. Zaatakowany w od
powiedzi tłumaczył, że właśnie polowanie sta
nowiło dla króla czynnik podtrzymujący zdro
wie. Na wystawie pokazano drukowany raport
Simoniusa, wydany w Nysie w r. 1587 w ofi
cynie Andrzeja Reinheckla:

D.[ivi] Stephani primi Polonorum R.egis Magniąue
Lithuanorum Ducis, etc. Sanitas, Vita medica, Aegri-
tudo, Mors, a Simone Simonio Med. Doct. atą. intimo
Maiestatis illius Medico, iussu et voluntate, Illustrissi-
mi Domini Domini Alberti Radziwili, Ducis in Olicka
et Niescuiecz, Magniąue Ducatus Lithuaniae supremi
Marscialci exposita, scriptoąue comprehenda28
[ryc. 11].

Tekst ten, mający wartość źródła histo
rycznego, spolszczony w r. 1937 przez Witolda

Ziembickiego wart jest zacytowania, choćby we

fragmentach 29:

Gdy król bawił w roku 1586 na Litwie, w Grodnie,
nastały w czasie przesilenia zimowego tak niespodzie
wane i wielkie mrozy, że nawet ludzie urodzeni i wy
chowani w tamtejszym surowym i zmiennym klimacie,
trudno je znosili [...] Ale król, bynajmniej nie od
straszony gwałtownością i okropnością tej aury, co
dziennie wczesnym rankiem, zaraz po śniadaniu, uda
wał się w pole dla ścigania zajęcy. Nie był przy tym
wcale odziany lepiej niż zazwyczaj. Miał na sobie dłu
gą szatę jedwabną, na którą wdziewał rodzaj węgier
skiej opończy, sobolami podbitej. Ta jednak była bar
dzo przestronna i nie przylegała do sukni, a więc nie
chroniła należycie ciała od zimna. Do tego letnie spod
nie i pończochy, a głowa ledwie że nie obnażona, bo

jedynie węgierskim kapelusikiem, a raczej czapeczką
przykryta. Na nogach zwyczajne, skórzane trzewiki

na obcasach. A przecież równocześnie inni ludzie,

broni, Studia do Dziejów Dawnego Uzbrojenia i Ubio
ru Wojskowego, cz. VIII, Kraków 1982, s. 53.

28 Ten rzadki druk w Bibliotece Czartoryskich w

Krakowie opatrzony jest nr 484 I.
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11. Raport Szymona Simoniusa o przyczynach śmierci króla Stefana Batorego. Biblio
teka Czartoryskich w Krakowie

o ile nie chowali się po ciepłych izbach, starali się
przez użycie podwójnej i ciepłej odzieży stawić jako
tako czoła niebywałemu zimnu. Widziałem, jak król

powracał z pola z tak skostniałymi nogami, plecami
i tak przemarzniętym całym ciałem, że ledwo przy
wielkim ogniu przychodził do siebie. Z tego powodu
wydzielina z owrzodzenia na goleni stała się bardzo

skąpa, zaczęło więc ono podsychać, a klatka piersiowa
straciła elastyczność i uległa jakby zcieśnieniu, co wy
wołało trudności oddechowe. Drugiego grudnia, który
to dzień z powodu wichru, śniegu i zimna należał
do najprzykrzejszych, postanowił król udać się do lasu

kundzińskiego na dziki. Wyruszono przed wschodem

słońca. Do Kundzina jednak, wioski leżącej dobrych 5
mil litewskich za Grodnem, zdążył orszak nie rychło,
bo po drodze przetrząsano wszelkie możliwe miejsca
w poszukiwaniu zajęcy. Za zającami puszczano psy,
za nimi zaś pędziło co koń wyskoczy kilku dworzan.
Sam król, konno, postępował powoli i przyglądał się,
jak szczuto i jak chwytano zająca, albo też jak się
wymykał i uchodził pogoni.

Z dalszej relacji Simoniusa wynika, że po
lowanie na dziki powtórzono dnia następnego.
Król, siedząc na wybranym stanowisku, strze-
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lał do dzików ruszonych z ostępów przy pomo
cy psów i ludzi. Ubił tego dnia około 20 dzi
ków, ale w drodze powrotnej poczuł silny ucisk
w piersiach. Po zastosowaniu środków leczni
czych noc przeszła spokojnie i król nazajutrz
powrócił do Grodna, ale zapominając o słaboś
ciach znów całą drogę bawił się polowaniem.
W Grodnie po kilku dniach powtórzył się atak

choroby i wkrótce zaczęła się agonia. W piątek
dnia 12 grudnia 1586 ducha wyzionął.

Ciało Batorego, zabalsamowane przez kró
lewskich medyków, pozostawało w Grodnie aż

do r. 1588, kiedy to dnia 21 maja przewie
zione zostało do Krakowa, do pałacu w Łobzo
wie, a w dwa dni później uroczyście pocho
wane w katedrze wawelskiej.

Według Michała Rożka, znakomitego znaw
cy historii i zabytków Krakowa, trumnę króla
Stefana wydobyto z komory grobowej pod
kaplicą Mariacką i otworzono dopiero po nie
spełna trzystu latach, dnia 29 sierpnia r. 18 7 7 2930.

W dość dobrym stanie przetrwało zabalsamo
wane ciało i królewski trumienny strój. W tru
mnie cynowej znaleziono trumnę drewnianą,
a w niej, według słów protokołu:

29W. Ziembicki, Ostatnie łowy Batorego.
W 350 rocznicę zgonu wielkiego króla (grudzień 1586 —

grudzień 1936), Lwów 1937. Na tę publikację zwrócił
mi uwagę p. Mieczysław Mazaraki, za co uprzejmie
mu dziękuję.

30 M. Rożek, Groby królewskie w Krakowie,
Kraków 1977, s. 186.

31 K. S., Groby królewskie na Wawelu, Józefa Cze
cha Kalendarz krakowski na rok 1878, s. 57—58.

32 Z. Żygulski jun., Dzieje zbiorów puław
skich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Rozprawy i

Sprawozdania Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 7:

1962, s. 50 i 51, ił. 15. Swoistą hipotezę na temat po
chodzenia i dziejów tego łańcucha zaproponował K.

Estreicher w artykule Łańcuch Aleksandry, opubliko
wanym w Roczniku Krakowskim, t. 38: 1966.

na poduszce aksamitnej (w zgięciach okazującej barwę
pąsową) czaszka sczerniała dobrze dochowana, z wą-
sem i brodą brunatnego koloru. Na niej korona zzie-

leniona, wycięta z miedzianej, a pewniej ze srebrnej
blachy, takież berło po prawej, a jabłko leżące na le
wym ramieniu. Ciała, nawet rąk, nie widać •— okry
wa je bowiem kapa ze złotogłowiu, snąć na tle pąso
wym dzianego, brzegami tak na siebie zsunięta, że nie
widać będącego zapewne pod nią spodniego ubrania.
Nie odsłaniano tej kapy, nie dotykając zwłok. Od ko

lan chmiel (!). Przy prawym kolanie karabela poło
żona, z rozpuszczonymi przy niej jej paskami — poch
wa zdaje się być zielona aksamitna 31.

Wtedy to właśnie złożono tę trumnę w no
wym miejscu, w krypcie noszącej dziś miano
Stefana Batorego.

Puławski kult Stefana Batorego uzupełniony
był kultem królowej Anny Jagiellonki. Księżna
Izabela Czartoryska żywiła podziw dla tej
mądrej władczyni i opiekunki artystów. Udało

się jej pozyskać bardzo cenne pamiątki po kró
lowej, przechowywane w Świątyni Sybilli,
głównie w Szkatule Królewskiej. Wśród nich

znajdował się złoty łańcuch darowany w r.

1584 przez królową Annę Akademii Krakow
skiej, do zbiorów puławskich przekazany przez
Jana Śniadeckiego, zwrócony Uniwersytetowi
Jagiellońskiemu przez księcia Adama Ludwika

Czartoryskiego w r. 19 2 9 32. Niezwykłej pięk
ności była „misa dana od miasta Warszawy
królowej Annie”, miedziana, częściowo złocona,
ozdobiona emalią komórkową i malarską, ro
boty weneckiej z początku XVI w., mająca na

dnie rozetę z tarczą z Orłem polskim i literami
A.I.R.P. (Anna Iagellonica Regina Poloniae)33,
(ryc. VII).

Potrafiła też księżna Izabela pozyskać kil
ka pamiątek po królowej Annie, wziętych
wprost z jej trumny, otwartej w podziemiach
krakowskiej katedry przez Tadeusza Czackiego
już w r. 1791 34. Wśród tych pamiątek najcen
niejsze i najbardziej wzruszające było burszty
nowe zawieszenie w kształcie serca mające w

środku wizerunek króla, wyrzeźbiony w sepio-
licie (piance morskiej), w koronie pokrytej zło-

33 A. Przeździecki i E. Rastawiecki,
Wzory sztuki średniowiecznej i z epoki odrodzenia pod
koniec wieku XVII w dawnej Polsce, seria I, 1853—
1855 tabl. W, oraz S. S. Komornicki, Muzeum
Książąt Czartoryskich, Kraków 1929, s. 47 poz. 233.

Tego rodzaju weneckie misy emaliowane stanowią
wielką rzadkość. Podobny okaz znajduje się w Mu
zeum Rzemiosła Artystycznego w Pradze (E. P o c h e,

Umelecko-prumyslove Museum v Praze, Praha 1955,
ił. 161), inny okaz ze zbiorów H. M. Granville’a w Sta
nach Zjednoczonych pokazany był na wystawie czaso
wej „The Lively Arts ot the Renaissance” w Muzeum

Sztuk Pięknych w Houstonie w r. 1960, poz. 18.
34 Por. Biblioteka Czartoryskich w Krakowie, rkps

938, s. 703—704.
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tą folią, w złocistej oprawie, zapewne roboty
gdańskiej lub królewieckiej (wys. 6,5 cm, szer.

4,0 cm), do którego księżna Izabela przytwier-

35 Por. G. Reineking von Bock, Bernstein.

Das Gold der Ostsee, Miinchen 1981, s. 77, poz. 83:

„podobne medaliony z popiersiami z pianki morskiej
osadzone w bursztynowej szkatułce na przybory do

pisania, związanej z królem Zygmuntem III, w mona
chijskim Skarbcu Rezydencji. Być może, jest to dzie
ło samego króla, które otrzymała królewna Anna Ka
tarzyna Konstancja, kiedy wyszła w r. 1642 za mąż
za Filipa Wilhelma z Neuburga, późniejszego elektora

dzila znak kolekcji puławskiej, złocony pier
ścień z napisem „ANNY Z PORTRETEM BA
TOREGO” 35 (ryc. VIII).

Palatynatu. Tę szkatułkę, określoną jako kałamarz,
opublikował też M. Gębarowicz w artykule Dzieła złot-
nictwa polskiego pochodzenia w skarbcu zamku kró
lewskiego w Monachium (Studia do Dziejów Wawelu,
t. 4: 1978, s. 308—309), dając nieco inną interpretację;
por. też J. Grabowska, Polski bursztyn, Warsza
wa 1983, gdzie jest publikowany medalion Anny Ja
giellonki (bez numeru tablicy).



VII. Misa weneckiej roboty „dana od miasta

Warszawy królowej Annie”. Zbiory Czartoryskich
w Krakowie



VIII. Zawieszenie bursztynowe z portrecikiem
Batorego po królowej Annie. Skarbiec Kate

dralny w Krakowie



Rocznik Krakowski, t. LIV. 1988

PL ISSN 0080—3499

KAZIMIERZ PRZYBOŚ

PIERWSZE FUNDACJE KAPUCYNÓW
W KRAKOWIE W LATACH 1683-1703

Dotychczas kościół i klasztor Kapucynów

w Krakowie doczekały się kilku opracowań
całościowych bądź cząstkowych. Już w 1795 ro
ku z okazji setnej rocznicy istnienia kościoła

ukazała się niewielka objętościowo praca pt.
Kazanie na uroczystym obchodzie zakończone
go wieku 1-szego {...] przez ks. Agnela oraz

karmelitę... (Kraków 1795). Z kolei z okazji
dwusetnej rocznicy Edward Nowakowski

(ksiądz Wacław Kapucyn), zakonnik z krakow
skiego konwentu, napisał Pamiątkę 200-setnej
rocznicy oo. kapucynów (Kraków 1895) — jest
to dotychczas jedyna opublikowana monografia
dziejów kościoła i klasztoru. Najstarsza bowiem

monografia kościoła, pióra ojca Czesława Ber
nardyna, z r. 1890 1 jest tylko bardzo zwięzłą,
pobieżną informacją o obiekcie i jego zabyt
kach. Nieco szerzej potraktowano w dotych
czasowych badaniach dzieje kaplicy loretań
skiej 2.

1 Cz. Bogdalski, Kościół i klasztor OO. Kapu
cynów w Krakowie, Kraków 1890.

2 Pisali o niej historycy kapucyni: o. Florian Ja-

nocha (Loretto przy kościele OO. Kapucynów w Kra
kowie, Kraków 1899); o. Alojzy Wojnar (Historia dom-
ku Najświętszej Rodziny przy kościele OO. Kapucy
nów w Krakowie, Kraków b.r.w. [1939]; także o. Wa
cław Nowakowski we wspomnianej wyżej monografii
kościoła. Po II wojnie światowej kaplicą zajmowali się
historycy sztuki: Olgierd Zagórowski (Kacper Bażanka,
Biuletyn Historii Sztuki, R. 18: 1956, s. 84-— 122) dał

opis początków kaplicy opierając się na archiwaliach

Architekturą samego kościoła zajmowało
się kilku autorów. W 1913 roku Franciszek
Klein opublikował pracę3, w której przepro
wadził krótkie porównanie kościoła Kapucynów
z współczesnymi mu budowlami sakralnymi
Krakowa, podkreślając bardzo udane wkompo
nowanie architektury kościoła i klasztoru w oto
czenie. Znacznie mniej miejsca poświęcił koś
ciołowi Władysław Tatarkiewicz w swoim stu
dium porównawczym o baroku krakowskim
i wileńskim4, wzmiankując jedynie o począt
kach budowy w latach 1695—1703 oraz o bu
downiczych kościoła — Ceronim i Pellegrinim.

Z prac szczegółowych należy wymienić
przede wszystkim te, których autorzy oparli
się na źródłach klasztornych. Najwcześniejszym
okresem dziejów kapucynów w Krakowie zaj
mował się ks. Jan Nepomucen Fijałek. Jego
recenzja wspomnianej już pracy Wacława No
wakowskiego 5 oraz artykuł pt. Zamierzona

klasztornych, a na marginesie innych zagadnień pisali
o kaplicy Maria Bernasikowa (Dwór Wodzickich w

Krakowie, Rocznik Krakowski, t. 37: 1965, s. 127—144)
oraz Józef Lepiarczyk (Architekt Franciszek Placidi

(ok. 1710—1782), Rocznik Krakowski, t. 37: 1965, s.

63—126).
3 F. Klein, Barokowe kościoły Krakowa, Rocz

nik Krakowski, t. 15: 1913, s. 97—204.
4 W. Tatarkiewicz, Dwa baroki, krakowski

i wileński. Prace Komisji Historii Sztuki, t. 8: 1939/

1946, s. 198, 200.

5 Kwartalnik Historyczny, R. 10: 1896, s. 389—390.
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1. Kościół i klasztor Kapucynów w Krakowie od wschodu. Od lewej: dawny spichlerz Wielopolskich
(obecnie magazyn Muzeum Narodowego), budynek biblioteki klasztornej (między klasztorem a ko
ściołem), kościół, krzyż cmentarny, kaplica loretańska. W prawym rogu fragment muru okalającego
dworek Wojciecha Dembińskiego. Rysunek wykonany ołówkiem. Archiwum Państwowe w Krakowie,

Teki Grabowskiego

osada zakonu „kapucjańskiego” w pałacu Spi
skim na Rynku w Krakowie 1683/1685 roku6

mają fundamentalne znaczenie, opublikował on

bowiem podstawowe, a zarazem najstarsze do
kumenty dotyczące przybycia kapucynów do

Krakowa. Podobne znaczenie ma wnikliwa

praca ks. Zdzisława Obertyńskiego78. Wreszcie

w 1954 roku na Wydziale Teologii UJ powsta
ły dwie prace magisterskie napisane przez kra
kowskich kapucynów, o. Romana Krescencjusza
Dudaka {Klasztor OO. Kapucynów w Krakowie
na tle dziejów fundacji polskiej od 1720 do

1756 roku) oraz o. Pawła Kochańskiego {Ko
ściół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
oo. kapucynów w Krakowie, dzieje i zabytki) s.

6 Ibidem, s. 312—324.
7 Z. Obertyński, Das Werden und Wirken

der Polnischen Kapuzinerprovinz vor der Teilung des
Reiches {1680—1795), Collectanea Franciscana, t. 8:

1938, z. 2, s. 192—224; z. 3, s. 355—383; z. 4, s. 534—541.
8 Obie prace (w maszynopisie) znajdują się w bi

bliotece klasztoru Kapucynów w Krakowie.
9 M. Skrudlik, Królowa Korony Polskiej,

Lwów 1930.

Z prac dotyczących początków kościoła należy
jeszcze wymienić książkę Mieczysława Skrudli-

ka 9 o obrazach w zbiorach klasztornych i infor
macje Józefy Orańskiej w monografii o Szymo
nie Czechowiczu 10.

Osobne miejsce zajmuje bardzo drobiazgowa
i sumienna praca Wacława Nowakowskiego n,

w której autor dał opis i przedstawił historię
figur Matki Boskiej Łaskawej, stojącej wów
czas przed klasztorem, oraz Matki Boskiej Lo
retańskiej. Nagrobkami i epitafiami w kościele

zajęli się Maksymilian i Stanisław Cerchowie
oraz Franciszek Kopera12. Krótkie informacje
o jego architekturze znalazły się w pracach
Ambrożego Grabowskiego13, Józefa Mączyń-

10 J. Orańska, Szymon Czechowicz (1689—1775),
Poznań 1948.

11 W. Nowakowski, O cudownych obrazach
w Polsce Przenajświętszej Matki Bożej wiadomości

historyczne, bibliograficzne i ikonograficzne, Kraków
1902.

12 M. i S. Cerchowie, (ryciny) F. Kopera
(tekst), Pomniki Krakowa, t. 3, Kraków 1904.

13A.- Grabowski,Krakówijegookolice,Kra
ków 1822.
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skiego14, Konstantego Wurzbacha15. W now
szych pracach wzmiankowali kościół: Karol

Estreicher 16, Jerzy Z. Łoziński i Adam Miło-

będzki17, Jerzy Kossowski i Leszek Ludwi
kowski 18 oraz Tadeusz Dobrowolski19. Najcen
niejsze są jednak prace o. Kornela Gadacza,
który opublikował inwentarze archiwum klasz
tornego, obrazów, rzeźb oraz epitafiów i in
skrypcji 20. Prace Gadacza ogromnie ułatwiają
kwerendę w archiwum klasztornym. Szczegól
nie przydatne do badania początków kapucy
nów w Krakowie okazały się rękopisy: AKK 1

(zawierający kopie dokumentów fundacyjnych
z lat 1683—1733), AKK 37 (inwentarz kościoła
i klasztoru z roku 1794), AKK 96 (Historia
Conventus Nostri Capuccinorum Cracovien-

sium ■—- kronika klasztoru z lat 1687—1836).
Osobne miejsce zajmują rękopisy, będące spuś
cizną po o. Zenonie Gorlickim (AP 161—165),
bardzo cenne dla historii kapucynów w Polsce.

14 J. Mączyński, Pamiątka z Krakowa, Kra
ków 1845.

15K. Wurzbach, DieKirchender StadtKra
kali, Wien 1853.

16 K. Estreicher, Kraków, przewodnik po

mJeście, Kraków 1938.
17 J. Z. Łoziński i A. Miłobędzki, Atlas

zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1967.
18 J. Kossowski i L. Ludwikowski, Uli

cami Krakowa, Kraków 1968.
1: T. Dobrowolski, Sztuka Krakowa, Kraków

1950.
20 K. Gadacz, Inwentarz archiwum krakowskiej

prowincji zakonu OO. Kapucynów, Archiwa, Bibliote
ki i Muzea Kościelne, t. 3, z. 1—2, 1961, s. 53—165;
Tenże, Inwentarz zbiorów sztuki prowincji krakow
skiej zakonu OO. Kapucynów, Archiwa, Biblioteki i

Muzea Kościelne, t. 11: 1965, s. 119—200; Tenże,
Inwentarz zbiorów sztuki prowincji krakowskiej za-

Prezentowana praca ukazuje starania o spro
wadzenie kapucynów do Krakowa i pierwsze
lata ich pobytu w tym mieście.

Już Zygmunt III i Władysław IV podejmo
wali starania, aby sprowadzić do Polski kapu
cynów i osadzić ich tu na stałe 21. Przede wszy
stkim liczono na pracę misyjną zakonu na

wschodnich, niekatolickich obszarach Rzeczy
pospolitej. Jednak próby te okazały się bezsku
teczne, bowiem władze zakonne obawiały się,
że surowy klimat polski uniemożliwi zgodne
z regułą zakonu funkcjonowanie placówki.
Tymczasem już od XVI w. pojawiają się oni

w sąsiednich krajach. W Austrii pierwszy kla
sztor Kapucynów powstał w 1593 roku, w Cze
chach w 1600 roku, zaś od 1673 roku istniały

już dwie prowincje kapucyńskie w Europie
środkowej — austriacka (obejmująca także

habsburskie Węgry) i czeska (obejmująca rów
nież Śląsk i Morawy) 22. Sytuacja zmieniła się
w Polsce dopiero za Jana III Sobieskiego. Choć
do roku 1679 stosunki monarchy z Kościołem,
a zwłaszcza z zakonami nie układały się zbyt
pomyślnie. Zaważyła na tym profrancuska po
lityka króla, która nie ułatwiała współdziała
nia z Kościołem wspierającym koncepcje walki

z Turcją i sojuszu z Habsburgami. Szczególnie
nie układały się jego stosunki z franciszkana
mi, którzy nie uzgadniali z monarchą swych
poczynań misyjnych na Węgrzech i w Moł
dawii. Co więcej, profrancuska a antyhabsbur-
ska polityka króla wywołała duże niezadowo
lenie w Rzymie, podsycane przez część episko
patu i duchowieństwa polskiego nastawionego
opozycyjnie wobec Jana III23. Nic dziwnego,
że król był zainteresowany ściągnięciem do Pol
ski kapucynów, znanych ze swej gorliwej pra
cy prowadzonej bez rozgłosu i bez konfliktów

z władzą świecką.
Bezpośrednio po elekcji Jan III już 11 lipca

1674 roku zwrócił się do papieża Klemensa X

z prośbą o przysłanie kapucynów do Polski.
Ich przybycie miał poprzedzić przyjazd do Pol
ski specjalnych komisarzy, którzy na miejscu
mieli zorientować się w warunkach i sprawdzić
czy pobyt kapucynów w Polsce jest możliwy 24.

Niezależnie od poprzednio wymienionych po
wodów, śmierć Klemensa X dodatkowo odwle
kła sprawę. Jego następca Innocenty XI jesz
cze jako kardynał okazywał duże zaintereso
wanie sprawami polskimi i znany był ze swej
życzliwości dla Polski23. Dzięki jego poparciu

konu OO. Kapucynów, Archiwa, Biblioteki i Muzea

Kościelne, t. 12: 1966, s. 83—181.

21 Zob. Vetera Monumenta Poloniae et Lithuaniae

gentiumąue finitimarum historiam iUustrantiae, wyd.
A. Theiner (dalej cyt. VM), t. 3, Romae 1863, s. 362

(breve Pawła V do Zygmunta III z 27 V 1617), s. 448;
Fijałek, op. cit., s. 313; Encyklopedia kościelna

M. Nowodworskiego, t. 9, Warszawa 1876, s. 612—613.

22P. Gaudentius, Beitrage zur Kirchengesch-
ichte des XVI und XVII Jahrhunderts, t. 1, Bożen

1880, s. 285; Melchior a Pobladura, Historia

generalis Ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum,
Bibliotheca Seraphico-Capuccina, Sectio historica, t 8,
Romae 1917, s. 23.

23 Zob. Z. Wójcik, Jan Sobieski, 1629—1696,
Warszawa 1983, s. 296—297.

24VM,t.3,s.631.
25 K. Matwijowski, Pierwsze sejmy z czasów

Jana III Sobieskiego, Wrocław 1976, s. 160.
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w 1678 roku przybył do Polski kapucyn o. Ja
kub z Rawenny. Miał poznać kraj, panujące w

nim stosunki, a przede wszystkim ustalić, czy

kapucyni będą mogli ściśle przestrzegać reguły
życia zakonnego. Wizyta o. Jakuba wypadła
pomyślnie. Starania króla poparli też kardyna
łowie. Alderano Cibo, sekretarz stanu i Jacopo
Rospigliosi, protektor zakonu Kapucynów, zaś

po dokonanym na sejmie grodzieńskim (1678/
/1679) zwrocie w polityce króla, po wycofaniu
się Rzeczypospolitej ze współdziałania z Fran
cją i zaostrzeniu kursu antytureckiego, Jan III

uzyskał dodatkowe atuty. Ostatecznie sporne

sprawy miał uregulować, wysłany w 1679 roku
do Rzymu, szwagier króla, podkanclerzy litew
ski Michał Kazimierz Radziwiłł. 10 września
1680 roku papież Innocenty XI zezwolił na za
łożenie w Polsce dwóch hospicjów — w Krako
wie i Warszawie. Placówki te miały podlegać
bolońskiej prowincji kapucynów 2®.

W sierpniu 1681 roku zakonnicy przybyli
do Warszawy i po uzyskaniu zgody od gospo
darza diecezji — biskupa poznańskiego Stefa
na Wierzbowskiego — zainstalowali się tu na

stałe27. Początkowo zamieszkali na zamku,
a niebawem, dzięki fundacji króla, w Warsza
wie przy ulicy Miodowej stanął kościół wraz

z klasztorem.

Tymczasem po przybyciu kapucynów do

Warszawy magnaci polscy zaczęli zwracać się
do o. Jakuba z propozycjami fundowania kla
sztorów w swoich dobrach. Chciano też założyć
klasztor w Gdańsku, skąd zakonnicy mieli

zwalczać protestantyzm w Prusach Królew
skich; myślano nawet o przeniesieniu fundacji
z Warszawy do Gdańska. Wtedy to 13 grudnia
1683 roku Hieronim Augustyn Lubomirski,
marszałek nadworny koronny, wraz ze swą

siostrą Krystyną, żoną Feliksa Potockiego wo
jewody krakowskiego, zapisali kapucynom pa
łac Spiski w Rynku w Krakowie. Miało to być
dziękczynienie za pomyślny powrót z wyprawy

wiedeńskiej. Fundacja miała umożliwić osiedle-

28 Breve papieskie stwierdzało m.in. „duo hospitia,
unum quidem civitate Cracoviensi, alterum vero in

oppido Varsaviae Posnaniensis dioecesis erigi [...] ita

tamen, ut duo hospitia huiusmodi a provinciae Bono-
niensi ordinis praedicti dependerent illiąue subordi-

nata essent nec novitii ad habitum regularem in illis
ullo modo recipi volerent...”. Cytat za J. Fijałek,
op. cit., s. 314.

27 Szerzej o przybyciu kapucynów do Warszawy
w 1681 r. M. Baliński, Fundacja zakonu i kościoła
ks. kapucynów w Warszawie [w:] Tegoż, Pisma his-

nie się zakonników w Krakowie, który jako
miejsce osadzenia kapucynów był wymieniony
(i to na pierwszym miejscu przed Warszawą)
w breve Innocentego XI z 10 września 1680
roku. 1 maja 1684 roku Lubomirski dodatkowo

dokonał cesji w imieniu małoletnich dzieci swe
go brata — Aleksandra — starosty sądeckiego.
Nieco wcześniej, bo 20 stycznia 1684 roku bi
skup krakowski Jan Małachowski wyraził zgo
dę na stały pobyt kapucynów w Krakowie, a

23 lutego 1685 roku fundacja miała być dodat
kowo utwierdzona decyzją sejmową28. Jednak

fundacja Lubomirskich nie doszła do skutku.

Na pytanie dlaczego — J. N. Fijałek nie umiał

dać odpowiedzi, uważał jedynie, że sami Lubo-

mirscy niebawem wykupili swoją darowiznę,
dając w zamian gotówkę na zakup gruntu pod
budowę innej placówki w Krakowie29.

Istotnie, Lubomirscy dokonali cesji na

rzecz kapucynów. Sprawa nie została jednak
przeprowadzona urzędowo, akta nadania nie

zostały oblatowane w grodzie, a Krystyna Po
tocka stwierdzała tylko w swojej darowiźnie,
że „takim tedy sposobem część tę domu daję,
jakoby w samym grodzie była zapisana [tran
sakcja]” 30. Także zgoda biskupa Małachow
skiego była dana warunkowo. Biskup wydał
zgodę o. Jakubowi z Rawenny na pobyt kapu
cynów w Krakowie i w diecezji krakowskiej,
ale powołując się na breve papieskie z 10 wrze
śnia 1680 roku i na gorące życzenie króla,
wniósł zastrzeżenie, iż kapucyni muszą ponow
nie zwrócić się do władzy diecezjalnej, gdy
zechcą przystąpić tu do realizacji fundacji.

Ojciec Jakub musiał dokonać oględzin daro
wizny Lubomirskich w Krakowie, bo w stycz
niu 1684 roku nie był pewien, czy zakon przyj-
mie tę fundację. Surowe przepisy ich konsty
tucji wykluczały pobyt i działalność zakonni
ków w tak ruchliwym punkcie miasta. Reguła
wręcz nakazywała, aby kościoły były usytuo
wane w pewnej odległości od miast. Kościoły
i klasztory miały być skrajnie ubogie. Tymcza-

toryczne, t. 4, Warszawa 1843, s. 5 in. Ostatnio temu

zagadnieniu poświęcono artykuły w piśmie „Ład” (nr
27i28zXI1981).

28 Fijałek, op. cit., s. 312—324. Tamże opubliko
wane dokumenty.

29 Ibidem, s. 318.

20 Ibidem, s. 319—320. Poszukiwania obiaty daro
wizny w aktach grodzkich krakowskich w Archiwum

Państwowym w Krakowie (dalej AP Kr., Castr. Crac.

Rei., t. 110—113 z lat 1684—1685) nie dały pozytywne
go wyniku.
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sem w Krakowie zakonnicy mieli być zainsta
lowani w pałacu i to na dodatek leżącym w

najruchliwszym i tętniącym życiem punkcie
centrum miasta. Władze zakonu w r. 1684 wąt
piły czy kapucyni zdołają zachować w Polsce

swą nieskażoną regułę, pomimo pozytywnych
odpowiedzi o. Jakuba z Rawenny.

Przypomnijmy także, za M. Balińskim, ja
kie poważne opory i zastrzeżenia mieli kapu
cyni w Warszawie w związku z budową swego
kościoła, a następnie klasztoru. Wnieśli oni za
strzeżenia do planów, gdyż pierwotny projekt
architekta Affaity uznali za zbyt wystawny
i sprzeczny z surowością ustaw zakonu. Wywo
łało to poważne niesnaski, wstrzymanie prac

budowlanych i trzykrotne zmiany architek
tów 31. Ukończony kościół został uznany przez
zakonników za zbyt ozdobny i odmówili jego
przyjęcia. Dopiero specjalna dyspensa papieska
i starania jezuitów, którzy „przekonani o jego
[tj. kościoła] nad zwykłe świątynie kapucynów
spaniałości, starali się od dworu wstęp [do tego
kościoła] otrzymać” spowodowały, że w końcu

11 października 1695 roku kapucyni przyjęli
kościół, dokonano poświęcenia a 11 listopada
zakonnicy przenieśli się do ukończonego klasz
toru 32. Nie dość na tym. Sami kapucyni znie
chęceni surowością klimatu i tęsknotą za ojczy
zną zaczęli opuszczać Polskę i nowej fundacji
już na samym początku istnienia groziła zagła
da. Dlatego też zakonnicy nie mogli w 1684 ro
ku osłabiać się, rozpraszając swe siły na War
szawę i Kraków. Dopiero breve papieża Inno
centego XII z 1 grudnia 1691 roku umocniło

byt kapucynów w Polsce. Breve bowiem za
twierdzało istnienie na stałe klasztorów w War
szawie i Krakowie, przy czym żaden z zakonni
ków bez zgody papieskiej nie mógł opuścić swe
go klasztoru. Zakonnicy mieszkający w klasz
torze zostali wyjęci spod jurysdykcji biskupa
diecezjalnego, uzyskali zgodę na udzielanie

wszelkich sakramentów, a fundacja polska, de
cyzją kardynała protektora kapucynów Felik
sa Ajacciolego, przeszła spod władzy prowincji
bolońskiej pod zarząd prowincji toskańskiej.

81 Baliński, op. cit., s. 23—24.
82 Ibidem, s. 31—32.
88 Archiwum klasztoru Kapucynów w Krakowie

(dalej AKK), rkps 1, k. 87—88v. Breve papieża Inno
centego XII dla kapucynów w Polsce z 1 XII 1691

(kopia z pocz. XIX w.).
84Obertyński, op. cit., z. 2, s. 210.
85 Baliński, op. cit., s. 28.

88 AKK, rkps 96, k. 2; Nowakowski, Pamiąt-

Stosownie do życzeń Jana III hospicja ka
pucynów w Warszawie i w Krakowie miały być
niezwłocznie po zakończeniu budowy wynie
sione do stopnia klasztorów, a z myślą o roz
woju zakonu miano przyjąć do nowicjatu dwu
nastu młodych Polaków33. W 1692 roku do

Polski przybyło 15 zakonników 34 z nowym, wy
znaczonym w miejsce zmarłego o. Jakuba z Ra-

venny, komisarzem o. Janem Franciszkiem

z Arezzo. W drodze z Rzymu do Warszawy za
konnicy zatrzymali się na wypoczynek w Kra
kowie, skąd dla przyspieszenia podróży popły
nęli Wisłą 35.

Nowe breve papieskie oraz zwiększenie licz
by zakonników pozwoliło na obsadzenie klasz
toru w Warszawie, a 20 lipca 1695 roku o. Jan

Franciszek z Arezzo z dwoma braćmi, o. Ber
nardem ze Sieny i br. Karolem z Uzzano, wy
ruszył do Krakowa, aby założyć kolejny klasz
tor kapucynów w Polsce. Zakonnicy otrzymali
od króla list polecający do biskupa Małachow
skiego. Po drodze wstąpili do Kielc, letniej re
zydencji biskupów krakowskich, gdzie zostali

przyjęci, i biskup wyraził zgodę na osadzenie

kapucynów w Krakowie. Zlecił ostateczne za
łatwienie sprawy swemu sufraganowi — Stani
sławowi Szembekowi36.

Do Krakowa zakonnicy przybyli 4 sierpnia
1695 roku i zatrzymali się w domu swego roda
ka Dionizego Mecottiego, kupca i prefekta pocz
ty królewskiej. Następnego dnia odwiedzili ka
tedrę wawelską i udali się do biskupa Szembe-

ka z listami polecającymi od króla i Małachow
skiego z prośbą, aby dopomógł im w realizacji
fundacji. Szembek wyraził zgodę i polecił, aby
tymczasowo zamieszkali przy kościele Św. Pio
tra na przedmieściu Krakowa — Garbarach.
Od 8 sierpnia kapucyni mieszkali w drewnia
nym domku koło kościoła u prepozyta ks. Jana

Steckowskiego. Następnie przystąpili do szuka
nia miejsca pod przyszły kościół i klasztor. Wy
bór zależał od nich, gdyż Szembek pozostawił
im swobodę wyboru. Dużą pomocą byli dla

nich osiadli w Krakowie Włosi (Dionizy Mecot-

ti, Plawiusz Marchetti, Paweł Riccardetti, Do-

ka, s. 8; Fijałek, op. cit., s. 316. Biskup Jan Mała
chowski znany był ze swej życzliwości ku nowym

zgromadzeniom. Jeszcze jako biskup chełmiński w

1677 r. osiedlił w Chełmnie misjonarzy, a jako biskup
krakowski sprowadził do Krakowa misjonarzy i wizyt
ki (zob. H. E. Wyczawski, MałachowskiJan h.

Nałęcz (1623—1699) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. 19: 1974, s. 396—398).
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minik Meglioruci, Jan Lorenzi, Stanisław For-

loni). Kapucyni wsparci hojnością pierwszych
benefaktorów przystąpili do budowy swej sta
łej siedziby. Ciekawe, że wśród owych dobro
dziejów nie było już Lubomirskich i Potockich.
Pod przyszły klasztor zakonnicy wybrali ogród
rajcy krakowskiego Kazimierza Cantellego,
zwany niegdyś „na ogrodnikach”37, leżący w

południowej części przedmieścia zwanego Osa
dą na Piasku („in Arena”, „suburbium Are-

nae”), mniej więcej naprzeciw furtki w mu-

rach miejskich koło kościoła Św. Anny, w od
ległości około 200 metrów od murów miasta.
Na południe znajdowała się rolnicza jurydyka
Smoleńsk z kościółkiem Bożego Miłosierdzia,
a na północ duży kompleks klasztorny karme
litów trzewiczkowych na Piasku. Między nimi

były porozrzucane wśród ogrodów, sadów i pól
ornych drewniane, przeważnie parterowe dom-
ki podmiejskie i kilka dworów szlacheckich3S.

Ogród rajcy Cantellego kapucyni nabyli 24

września 1695 roku za 3000 zip. Jednak ogród
okazał się za mały, dlatego wykupiono sąsied
nie działki: od karmelitów na Piasku za 4700

złp, od Franciszka Cesariniego i Roberta For-

besa za 662 złp oraz od Łukasza Glasa za 1000

złp. Cały plac kosztował 9362 złp 39.

Teren wybrany pod klasztor był piaszczy
sty i z lekka opadał w kierunku południowym,
zachodnim i północnym. Bliskość koryta rzeki

Rudawy płynącej od strony zachodniej, powo
dowała zawilgocenie terenu i obfitość wód pod
skórnych, co spowodowało niemałe kłopoty przy

pogłębianiu fundamentów pod kaplicę loretań
ską 40. Jednak miejsce wybrane pod budowę ko
ścioła i klasztoru w zupełności odpowiadało wy
mogom konstytucji zakonu kapucynów. Leża

ło poza miastem, ale w jego pobliżu, zatem za
konnicy z łatwością mogli służyć potrzebom
duchowym wiernych, a ciche przedmieście nie

zakłócało spokoju zakonnikom 41.

4 października 1695 roku kapucyni przepro
wadzili się do drewnianego domku stojącego
na zakupionym placu. Tam też przy pomocy
krakowskich Włochów 6 października przystą
pili do budowy niewielkiej drewnianej kaplicz
ki, w której 9 października, po skończeniu pra
cy, o. Jan Franciszek z Arezzo odprawił w obec
ności biskupa Szembeka pierwsze nabożeństwo.
Równocześnie zbierano ofiary pieniężne na bu
dowę klasztoru i kościoła 42.

Tymczasem nad fundacją zawisły groźne
chmury. Część przełożonych krakowskich za
konów wystąpiła przeciw fundacji kapucynów.
Postanowili oni zbadać breve papieskie i w ra
zie niejasności udaremnić założenie nowego
konwentu. Kraków był bowiem „przeładowa
ny” klasztorami. W końcu XVI wieku było tu

13 klasztorów męskich i 3 żeńskie, w XVII wie
ku przybyli do Krakowa: karmelici bosi (1606),
bonifratrzy (1609), karmelitanki (1612), refor
maci (1625), prezentki (1627), pijarzy (1664),
wizytki (1681), trynitarze (1688). W 1650 roku

było w mieście już 19 klasztorów męskich i 12

żeńskich, skupiających około tysiąca zakonni
ków i zakonnic; w drugiej połowie XVII wieku

powstało w Krakowie 20 nowych klasztorów

fundowanych przez biskupów, magnatów,
szlachtę, a nawet przez mieszczan.

Kraków stał się największym centrum za
konnym w Polsce43. Sami jezuici posiadali w

Krakowie aż trzy kolegia, a niektóre zakony
(bernardynki, norbertanki, bernardyni) miały
po dwie siedziby w mieście. Nadto w 1668 roku

87 AKK, rkps 96, k. 2v; Nowakowski, op. cit.,
s. 8; Fijałek, op. cit., s. 316. Nade wszystko wsparła
kapucynów Anna Maria Wodzicka, podczaszyna war
szawska. »i

88 Zob. K. Pieradzka, Garbary, przedmieście
Krakowa, 1363—1587, Biblioteka Krakowska, nr 71:

1931, s. 40; Plan Kołłątajowski, Sekcja II, Rocznik

Krakowski, t. 48: 1977 (na wklejce po s. 197); S. T o m-

k o w i c z, Ulice i place Krakowa w ciągu dziejów, ich

nazwy i zmiany postaci, Biblioteka Krakowska, nr 63—

64: 1926, s. 172, 180, 182.

53 AKK, rkps 96, k. 3—3v.

40 Zawilgocenie terenu było spowodowane tym, że

jeszcze w połowie XIV wieku Wisła płynęła korytem
opodal klasztoru Kapucynów, wzdłuż murów miej
skich na południe. W połowie XIV wieku koryto Wi
sły odcięto groblami, zaś martwe, stare koryto rzeki

zostało częściowo zajęte przez odnogę Rudawy, rozle
wającej się w nim na wpół stojącą Niecieczą. Zob.

J. Mitkowski, Kraków przed lokacją [w:] Szkice
z dziejów Krakowa, pod red. J . Bieniarzówny, Kraków

1968, s. 14 .

41 Dodajmy, że z przybyłych do Krakowa w dobie

potrydenckiej zakonów męskich — jezuitów, karmeli
tów bosych, bonifratrów, reformatów — tylko kapu
cyni osiedlili się „extra muros” miasta.

42 AKK, rkps 96, k. 3v. Między innymi Wojciech
Dembiński, chorąży Zatorski, ofiarował na budowę
klasztoru 2000 złp, Franciszek Wielopolski, starosta

krakowski, dał 1000 złp, jego krewny Staszowski 3000

złp, Stanisław Warszycki, miecznik koronny, 1000 złp.
Pewne sumy, idąc za przykładem biskupa Szembeka,
ofiarowali też kanonicy krakowscy.

43 Historia Kościoła w Polsce, t. 1, cz. 2, Poznań—
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w Krakowie istniało 65 kościołów, z czego 29

należało do różnych zakonów, a niemal każdy
miał dość znaczną posesję, obejmującą budynki,
rozległe ogrody, wolne od opłat i danin miej
skich 44. Łatwo więc zrozumieć, że tak duża
własność duchowna w tak małym mieście, jak
ówczesny Kraków, podupadający coraz bardziej
na skutek zniszczeń wojennych z połowy XVII

wieku i regresu gospodarczego, była poważnym
utrudnieniem i ciężarem. Dlatego rada miejska
opierała się i starała przeszkadzać, zresztą dość

nieskutecznie, osiedlaniu się nowych zakonów.

Również i władza duchowna oponowała niekie
dy przy zakładaniu nowych placówek zakon
nych w mieście. Stąd obowiązek otrzymania
zgody od biskupa na utworzenie nowego klasz
toru na terenie diecezji. Wreszcie wzrost klasz
torów (zwłaszcza żebraczych) powodował po
ważny antagonizm wśród kleru o różnego ro
dzaju jałmużny, zapisy, dochody z pogrzebów,
stanowiące główną podstawę utrzymania. Po

prostu obawiano się konkurencji. Dlatego też,
licząc na poparcie innych zakonów i kleru

świeckiego, na początku 1696 roku karmelici

trzewiczkowi na Piasku, franciszkanie, augu-
stianie i dominikanie usiłowali przeszkodzić
fundacji kapucynów. W tym celu wysłali do

Warszawy, do przebywającego tam wówczas

komisarza o. Jana Franciszka z Arezzo, swego

plenipotenta dominikanina Dominika Frydry-
chowicza ze sprzeciwem. Jednak treść breve

papieskiego była jasna i świadczyła na korzyść
kapucynów. W załatwieniu formalności fun
dacyjnych wymagana była zgoda tylko miejsco
wego ordynariusza, a tę kapucyni uzyskali,
a zatem nie mieli obowiązku prosić o nią u in
nych zakonów45. Wobec tego Frydrychowicz
po zbadaniu breve musiał wycofać zastrzeżenia

i już bez przeszkód można było przystąpić do

prac budowlanych.
Z końcem 1695 roku zakonnicy zebrali po

nad 7000 zip i mogli rozpocząć budowę kościo
ła i klasztoru. Plany świątyni opracował spro
wadzony z Warszawy architekt miejski Karol

Ceroni, poprzednio kierował on budową war
szawskiego klasztoru kapucynów. Zaangażowa
no go ze względu na to, że był znany kapucy
nom, reprezentował cenioną wówczas szkołę
wenecką i znał specyficzne przepisy dotyczące
ubóstwa i prostoty budowli kapucyńskich46.
Ceroni przybył z Warszawy 23 lutego 1696 ro
ku, dokonał pomiarów i wyznaczył miejsce pod
fundamenty kościoła i klasztoru. 10 kwietnia

tego roku położono pierwsze kamienie pod fun
damenty, uroczystość uświetnił biskup Mała
chowski, który dokonał poświęcenia kamienia

węgielnego. Kościół miał stanąć pod wezwa
niem Zwiastowania Najświętszej Marii Panny.

Tak szybko rozpoczęte prace niebawem sta
nęły, gdyż wyczerpały się fundusze. Do 19

kwietnia zdołano jednak wykonać zasadnicze

prace przy fundamentach ołtarza głównego i

chóru, a nawet przystąpiono do wznoszenia mu
rów klasztoru. Większość prac wykonywali sa
mi zakonnicy. Dodatkowym ciosem była śmierć

18 czerwca 1696 roku króla Jana III, protekto
ra zakonu. W nadziei na pomoc o. Jan Franci
szek z Arezzo udał się do Warszawy po to, aby
wykorzystać zjazd senatorów na sejm konwo-

kacyjny, prosić u nich o pomoc i zebrać odpo
wiednie fundusze. Uzyskał obietnicę królowej
Marii Kazimiery przekazania na budowę ko
ścioła 16 000 złp, od magnatów otrzymał skrom
niejszą, ale konkretną pomoc: Hieronim Lubo
mirski dał 1500 złp, Benedykt Sapieha, pod
skarbi wielki litewski, 200 talarów (tj. 1600 złp),

Warszawa 1974, s. 201—203; S. L i t a k, Struktura i

funkcje parafii w Polsce [w:] Kościół w Polsce, pod
red. J. Kłoczowskiego, t. 2: Wieki XVI—XVIII, Kra
ków 1969, s. 291—292, 302—303; M. Muller, Diecezja
krakowska w relacjach biskupów z XVII—XVIII wie
ku, Roczniki Humanistyczne, t. 2, z. 2, 1965, s. 125, 134

(tabela).
44 Zob. K. Przyboś, Szlachta a miasto Kraków

[w:] Kraków w czasach saskich, Kraków 1984, s. 77—

78; M. Niwiński, Stanowy podział własności nie
ruchomej w Krakowie XVI i XVII stulecia [w:] Studia

historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby, t. 2, Kraków

1938, s. 549—584.
45 Breve Innocentego XI z 10 IX 1680 wyraźnie

stwierdzało: „Etiam nullo reąuisito nec desuper inter-

veniente ąuorumcumąue regularium in domibus regu-
larium degentium consenso” (AKK, rkps 1, k. 87).

46 Zgodnie z konstytucjami reguły kapucynów ko
ścioły tego zakonu miały być „małe i ubogie, ale na
bożne, uczciwe i czyściuteńkie [...] Dzwon jeden niech

będzie półtorasta funtów mniej lub więcej ważący
i zakrystyje w naszych klasztorach niech będą ubo
gie [...] Cele wzdłuż i wszerz nie większe niż na 9 pię
dzi, a wysokie na 10. Drzwi na 7, szerokie na 3 i pół.
Okna wysokie na 3 i pół piędzi, szerokie półtora. Ko
rytarz dormitorski szeroki na 6 piędzi, a wysoki na

13. I tak insze oficyny niech będą małe, podłe, ubogie,
wzgardzone i niskie, aby każda rzecz odpowiadała po
korą, ubóstwem i wzgardą świata” (Konstytucje Braci

Mniejszych Serafickiego ojca Franciszka świętego ka
pucynów, Kraków 1733, s. 48, 49—50).
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2. Fasada główna kościoła Kapucynów w Krakowie. Fotografia Ignacego Kriegera z ok. 1875 r. Bibl. Jag.

Józef Myszkowski, ordynat pińczowski, 900 złp,
Czartoryski 26 talarów (tj. 208 złp) z obietnicą
dalszych wpłat na budowę kościoła47. Jednak

największą pomocą było pozyskanie w 1697 ro
ku najbliższego sąsiada kapucynów — Wojcie
cha Dembińskiego, chorążego Zatorskiego, wła
ściciela dworku „Retirada”. Już w 1695 roku

Dembiński ofiarował kapucynom 2000 złp na

zakup terenu pod budowę klasztoru, a teraz,

gdy dowiedział się o kłopotach, zaproponował,
iż osobiście pokryje koszt budowy oraz wyposa
ży kościół i klasztor. Jednak postawił trzy wa
runki: 1) kościół miał być pod wezwaniem
Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, 2) bę

47 AKK, rkps 96, k. 4v—5.
48 Ibidem, k. 5 v.

40 Wojciech Dembiński (1656-— 1720) h. Rawicz wy
wodził się z rodu znanego i szeroko skoligaconego w

Krakowskiem. W XVI wieku Dembińscy przeżywali
okres świetności — Walenty był kanclerzem wielkim

koronnym i kasztelanem krakowskim. Ojciec Wojcie
cha, Hieronim, zmarł w 1659 roku, tego roku odumarła

go również matka — Katarzyna z Opackich, wojewo-
dzianka derpska. W 1674 roku Wojciech odziedziczył

dzie w nim grobowiec rodziny Dembińskich, 3)
w klasztorze fundator miał mieć do dyspozycji
dwie lub trzy cele dla odprawiania rekolekcji.
Po przyjęciu tych warunków przez zakonników
Dembiński niezwłocznie wypłacił 10 000 złp na

budowę, dzięki czemu latem 1697 roku zaczę
to wznosić mury i do końca września stanęła
kompletna klauzura klasztoru48. Od tej pory
Dembiński już na własny koszt prowadził bu
dowę do końca. W ten sposób fundacja krakow
ska zyskała mocne oparcie, a Wojciech Dembiń
ski stał się głównym fundatorem kościoła Ka
pucynów w Krakowie 49.

Oprócz Dembińskiego budowę kościoła

po rodzicach i po zmarłym przedwcześnie rodzeństwie
dobra dziedziczne, po czym w 1675 roku wraz z wu
jem Wojciechem Opackim, posłem Rzeczypospolitej
do Francji, wyjechał do Paryża. Służył w armii fran
cuskiej jako muszkieter, do Polski powrócił w 1679 ro
ku. Przez rok bawił na dworze Jana III, a w 1680 ro
ku poślubił Katarzynę Dembińską. Żona zmarła jed
nak w 1686 roku, także trójka dzieci z tego małżeń
stwa zmarła w niemowlęctwie. W 1688 roku Dembiń
ski ożenił się powtórnie z Krystyną Czernówną-Szwar-
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wsparli inni benefaktorzy. Anna Maria Wodzic-

ka dała kapucynom 50 beczek soli, z przezna
czeniem dochodu ze sprzedaży na kościół. Karol

Tarło, podkanclerzy koronny, dał 100 złp, Sta
nisław Warszycki, miecznik koronny, ofiarował
żelazo ze swych kuźnic na wszystkie okna,
drzwi i inne potrzeby we wznoszonym wtedy
kościele, zakrystii, bibliotece, kuchni i refekta
rzu 50. W 1699 roku Franciszek Wielopolski, sta
rosta krakowski, ofiarował drewno (belki i de
ski) na pokrycie klasztoru dachem z łat drew
nianych i gonty na pokrycie kościoła. W tym
roku dotychczasowego budowniczego Karola

Ceroniego zastąpił przybyły z Opola architekt

Marcin Pellegrini51, zatrudniono też dodatkowo

16 murarzy i dzięki intensywnym pracom w

ciągu lata wykończono zakrystię, chór, zabudo
wania klasztorne z refektarzem, kuchnią, kory
tarzami, wewnętrznymi oficynami oraz 16 cel
i 3 infirmerie. We wrześniu 1699 roku 13 za
konników (bo tylu w tym roku liczył konwent

krakowski) mogło już zamieszkać w murowa
nym klasztorze.

Po południu 3 października 1699 roku z da
wnej drewnianej kapliczki wyruszyła uroczysta
procesja. Na jej czele o. Jan Franciszek z Arez-

zo niósł krzyż ozdobiony kwiatami, za nim szli

kapucyni, a po nich celebrans ks. Józef Zebrzy
dowski, kanonik i kustosz katedry wawelskiej
w asyście duchowieństwa, zaproszonych zakon
ników i licznie zgromadzonego ludu. Przed
drzwiami kościoła oczekiwał ich Wojciech Dem
biński z żoną Zuzanną z Żydowskich. Gdy pro
cesja zbliżyła się, Dembińscy uklękli i oddali

3. Kościół Kapucynów z ok. 1919 r. od wylotu ul. Ka
pucyńskiej. Bibl. Jag.

pokłon. Następnie fundator powitał włoskich
zakonników piękną łacińską oracją, a oddając
klucze o. Janowi Franciszkowi prosił o przyję
cie kościoła i klasztoru w wieczyste dziedzic
two. Wyraził też prośbę, „aby zakonnicy mo
dlitwami wyjednali mu przyjęcie do nieba, jak

cenberg, kasztelanką sądecką. I to małżeństwo nie

trwało długo, żona zmarła przy drugim połogu, pozo
stawiając córkę Salomeę Małgorzatę Barbarę, nieba
wem (pod imieniem Katarzyny) zakonnicę w zakonie

Koletek w Krakowie. W 1693 roku Dembiński ożenił

się po raz trzeci z Zuzanną z Żydowskich, chorążanką
krakowską. Dopiero to małżeństwo dało Dembińskiemu

potomstwo: córkę Krystynę (wydaną w 1718 roku za

Kazimierza Odrowąż Wilkońskiego, kolejno cześnika

wyszogrodzkiego, starostę badaczowskiego i po roku

1720 chorążego Zatorskiego) i dwóch synów: Francisz
ka Andrzeja Władysława (ur. 25 XI 1700) oraz Jana

Bernarda (ur. 25 V 1703). Od 1C94 roku Dembiński

sprawował urząd chorążego Zatorskiego. Miał znaczny

majątek obejmujący 20 wsi w powiatach proszowic-
kim, księskim i krakowskim, zaś w Krakowie miał

pałacyk „Retirada”. Dembiński brał też czynny udział

w życiu politycznym ■— w 1698 był deputatem na try
bunał koronny, w 1696 sędzią kapturowym wojewódz
twa krakowskiego, w 1702 deputatem szlachty krakow
skiej do Karola XII. Hojnie wspierał też w razie po
trzeby województwo krakowskie i miasto Kraków.

W 1702 roku wsparł Kraków pożyczką 60 000 złp dla

uzupełnienia kontrybucji nałożonej na miasto przez

Szwedów, a w 1709 pożyczył 34 000 złp na zapłatę
wojskom szwedzkim. Był stronnikiem Leszczyńskiego
i w 1705 jako jeden z komisarzy Rzeczypospolitej za
warł traktat ze Szwecją. W 1710 roku wydał w Kra
kowie dziełko o treści religijnej Philomelia Rosaniana,
zaś przed 1712 rokiem był współfundatorem klasztoru

Prezentek w Krakowie. Zmarł 27 V 1720 roku w Kra
kowie, pochowano go 7 III 1721 u kapucynów (BJ,
rkps 4360, k. 1 Genealogia Dembinsciana et aliae;
A. Boniecki, Herbarz polski, t. 4, Warszawa 1901,
s. 219—224; T. Żychliński, Złota księga szlachty
polskiej, t. 4, Poznań 1882, s. 40—41; K. Niesiecki,
Herbarz polski, t. 3, Lipsk 1839, s. 322); majątek Dem
bińskiego za: Rejestr poborowy województwa krakow
skiego z r. 1680, oprać. E . Trzyna, S. Żyga, Wrocław

1959, s. 77; Boniecki, op. cit., s. 219; Bernasi-

k o w a, op. cit., s. 127—144 (przy czym autorka mylnie
tytułuje go starostą Zatorskim).

50 AKK, rkps 96, k. 5v.

51 AKK, rkps 96, k. 6. Pellegrini nie jest bliżej
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on wprowadza ich obecnie do kościoła wysta
wionego na chwałę Bożą i Najświętszej Pan
ny”. Komisarz, trzymając krzyż w ręku, przy
jął klucze i ze łzami w oczach wyraził ogromną
wdzięczność fundatorowi. Po czym procesja we
szła do nowego kościoła, gdzie odśpiewano
dziękczynne Te Deum laudamus -’2.

W ciągu roku otynkowano wnętrze, a 15

sierpnia 1700 roku dokonano poświęcenia i w

obecności fundatora odprawiono pierwsze na
bożeństwo. Zaś po całkowitym urządzeniu ko
ścioła 13 maja 1703 roku odbyła się uroczysta
konsekracja świątyni. Po uroczystej celebrze,
w obecności kanoników, fundatora i kasztelana

oświęcimskiego Jana Piegłowskiego konsekracji
dokonał biskup sufragan Kazimierz Łubień
ski 53.

Konsekrowany w 1703 roku kościół był
niewielką, bardzo skromną budowlą z cegieł,
jednonawową, z dwoma bocznymi kaplicami po

lewej stronie (idąc od ołtarza głównego). Ko
ściół był tak skromny, że Franciszek Klein,
porównując barokowe obiekty krakowskie, pod
kreślił, iż jest on najprostszy z nich i „pod
względem architektury nie znaczącym”54. Fa
sada kościoła nie odznaczała się niczym szcze
gólnym i poza marmurową tablicą dedykacyj
ną, upamiętniającą konsekrację świątyni, oraz

niewielkim prostokątnym oknem nad drzwiami

wejściowymi nie posiadała żadnych ozdób.
A jednak dzięki doskonałemu wkomponowaniu
w okoliczne sady i ogrody z małymi, nie wyż
szymi niż jednopiętrowe, dworkami i drewnia

nymi domami podmiejskimi, kościół z klaszto
rem (również niewielkim i jednopiętrowym) był
udanym rezultatem skomponowania archi 'ek-

tury z otoczeniem. Dach kościoła był pokryty
gontem, zaś dachy klasztorne łatami z desek.

W obrębie muru klasztornego stała jeszcze w

1703 roku drewniana kapliczka z 1695 roku oraz

drewniany dom zakupiony wraz z parcelą zaraz

po przybyciu zakonników do Krakowa.
Klasztor zajmował powierzchnię 3240 sążni

kwadratowych, z czego budynki 708 sążni,
ogród 2532 sążni55. Przed klasztorem, na środ
ku uliczki będącej przedłużeniem osi kościoła,
stała marmurowa kolumna z figurą św. Fran
ciszka. Figurę wystawili krakowscy reformaci

jako przypomnienie, że w tym miejscu znajdo
wał się ich pierwszy, zniszczony podczas oblę
żenia miasta w 1655 roku, klasztor56.

Wnętrze kościoła było równie skromne i pro
ste jak fasada. Zastosowano najprostsze roz
wiązanie: prostokątne zamknięcie prezbiterium,
nieco węższe od szerokości nawy, sklepienie
beczkowe z niewielkimi kwaterami nad oknami

w bocznych ścianach. Był to styl surowy, po
prawny, oszczędny, bez jakichkolwiek zbędnych
ozdób. Dwie boczne kaplice, usytuowane w pół
nocnej ścianie świątyni, powiększały kościół,
a dzięki umieszczeniu na południowej ścianie

dwóch ołtarzy całość robiła wrażenie symetrii.
Prawdziwą ozdobą kościoła był ołtarz wielki.

Jego skromny i oszczędny kształt aediculi, ma
teriał (dębina utrzymana w naturalnym kolo
rze drewna) stanowił doskonałą oprawę obra-

znany literaturze, wzmiankują go tylko W. Tatarkie
wicz (Historia sztuki polskiej, pod red. T . Dobrowol
skiego i W. Tatarkiewicza, t. 3, Warszawa 1962, s. 292)
oraz S. Łoza (Architekci i budowniczowie w Polsce,
Warszawa 1954, s. 230).

52 AKK, rkps 96, k. 6—7.

63 AKK, rkps 96, s. 12 . Dla upamiętnienia dnia

konsekracji i zakończenia trwającej ponad siedem lat

budowy kościoła fundator umieścił nad portalem świą
tyni następujący napis, wyryty na płycie marmurowej:
„Christi Jesu/ Virgini et Matri/ Ab Angelo Annuntia-

tae Hanc/ Ilus[trissi]mus D[omin]us Albrachtus Dem-

biński/Vexillifer Ducatuum Zatoriensis et Osviecimien-

sis/Cum Caenobio pro PP[atri]bus Capucinis erexit/

et Dicavit Ecclesiam/Quam/ Excellentissimus ac

Re[vere]nd[i]ss[i]mus D[omi]nus Casimirus/ a Lubna

Lubiński Dei et S[an]ctae Ap[osto]licae Sedis gratia/
Episcopus Heracliensis, Nominatus Chelmensis/ Suff-

raganeus Canonicus, et Seda vacante Epi/scopus Cra-

coviensis, nec non Ducatus Severiens:s Gen[era]lis
Administrator solemni ritu consecravit Die 13 maii

/Ecclesiam Dei regente/ Clemente XI Pontificae Ma-

ximo/ Anno Dfomijni M.D .C .C .III” (Gadacz, op. cit.,

s. 102, Nr 69). Zob. AKK, rkps 96, s. 13. Tablica ta nie

zachowała się do naszych czasów, zaginęła w czasie

licznych remontów elewacji frontowej kościoła lub

została pokryta grubą warstwą tynku. W każdym ra
zie inwentarz z r. 1794 już o niej nie wspomina.

64 Klein, op. cit., s. 117.

55 Zob. Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle

z lat (1802—1805) 1807—1808, tak zwany Senacki, wyd.
H. Miinch, Kraków 1959, s. 32. Na przechowywanym
w Archiwum Wojskowym w Sztokholmie (Kriksarki-
vet) planie Krakowa z 1702 r. widać wyraźnie dokład
nie zaznaczony czworobok budynków klasztornych, ko
ściół wraz z ogrodem, siecią sąsiednich ulic oraz dwor
kiem Dembińskiego (K. E ., Sytuacyjny plan Krakowa,
Rocznik Krakowski, t. 42: 1971, s. 94; A. Czołowski,
Zabytki krakowskie w Szwecji, Rocznik Krakowski,
t. 5: 1902 (wklejka przed s. 177).

56 Pierwsza wiadomość o tej figurze w kronice

klasztornej pochodzi dopiero z 1712 r. (AKK, rkps 96,
s. 22). Zob. J . Pasiecznik, Kościół i klasztor Re
formatów w Krakowie, Kraków 1978, s. 35; Nowa
kowski, op. cit., s. 64 (przypis 1).



zu Zwiastowanie florentczyka Piotra Dandi-

niego. Obraz ten od 7 maja 1701 roku był „Oso
bliwym specyjałem tego kościoła” 57. Po prawej
stronie (idąc od ołtarza wielkiego) umieszczono
obraz św. Łucji i bliżej drzwi wejściowych św.

Kajetana. Po przeciwległej stronie znajdowały
się dwie kaplice (przy czym były one usytuo
wane o dwa schody wyżej niż posadzka w na
wie kościoła): Chrystusa Ukrzyżowanego oraz

św. Antoniego z Padwy. Wszystkie obrazy w

kaplicach namalował Piotr Dandini, do dziś

przetrwało jedynie Ukrzyżowanie 58.

Fundator, Wojciech Dembiński, już w 1697
roku zdecydował, że w kościele będzie nekro
polia rodziny Dembińskich. Dlatego w testa
mencie z 20 maja 1720 roku nakazał pochować
swe ciało w krypcie 59, a żonie i dzieciom zlecił

opiekę nad fundacją, łożenie na prace konser
wacyjne oraz „mieć to miejsce zawsze jako
swoje w opiece i w swojej szczodrobliwości”.
Już w trakcie budowy (w 1700 roku) Dembiń
ski umieścił w chórze zakonnym epitafium w

postaci niewielkiej (33,5 X 29 cm), czworokąt-

67 P. H. Pruszcz, Klejnoty stołecznego miasta

Krakowa albo kościoły, Kraków 1861, s. 170. Szczegó
łowy opis obrazu wraz z jego dziejami podaje S k r u-

d 1 i k, op. cit., s. 298—299; zob. też Gadacz, op. cit.,
s. 233—234 (Nr 1).

58 Zob. Gadacz, op. cit., s. 128, 138—139 (Nr 21),
s. 159 (Nr 106), s. 148 (Nr 56).

59 AP Kr., Castr. Crac. Rei., t. 143, s. 1797—1808.

Krypta została usytuowana pod kaplicą Chrystusa
Ukrzyżowanego.

60 Gadacz, op. cit., s. 101—102 (Nr 67). Wizeru-

nej tablicy z czarnego marmuru, zwieńczonej
jego owalnym portretem na blasze miedzianej
z napisem: „f/Ad Altare Dei/ Mementote mei/
Precor indignis peccator/Qui olim Vester Fun
dator/ A.DfomiJni M.D.C.C.” 60. Sądząc z testa
mentu, w którym wyraźnie zlecił pochować
swe ciało „w swoim grobie”, już podczas budo
wy kościoła na sarkofag wybrano odpowiednie
miejsce. Miała nim być północna ściana nawy,

naprzeciw ambony, przy czym dwie kaplice
„na poły w mur wgłębione” miały stanowić do
datkową oprawę podkreślającą w tym niezwy
kle skromnym, wręcz ubogim, wybielonym
wnętrzu reprezentacyjny charakter sarkofagu
wykonanego z lśniącego czarnego marmuru

z Czernej koło Krzeszowic 61.

Kończąc prezentację pierwszej fundacji do
tyczącej krakowskich kapucynów, wspomnijmy
tu jedynie, że kolejną, całkowicie nową funda
cją Dembińskiego była kaplica loretańska wzno
szona w latach 1712—1719. Miała ona osobne

wejście i zakrystię, a kapucyni mieli tylko
sprawować pieczę nad nią.

nek Dembińskiego to poprawny, ale bardzo konwen
cjonalny (choć naturalistyczny) przykład portretu sar
mackiego.

61 Sarkofag wykonano w rok po śmierci W. Dem
bińskiego, który zmarł 27 V 1720, a pogrzeb odbył się
7 III 1721 (AKK, rkps 96, s. 37—40). Szerzej o nagrob
ku: Gadacz, op. cit., s. 92 (Nr 27); W. Tatarkie
wicz, Czarny marmur w Krakowie, Prace Komisji
Historii Sztuki, t. 10: 1952, s. 148; Zagórowski, op.
cit., s. 122 (przypis 144). Zagórowski przypuszcza, że

nagrobek Dembińskiego projektował Kacper Bażanka.
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FORMOWANIE SIĘ ŚRODOWISKA
ARCHITEKTÓW KRAKOWSKICH

W DRUGIEJ POŁOWIE XIX WIEKU*

JC.raków na przełomie XIX i XX wieku był

obok Warszawy i Lwowa najważniejszym
ośrodkiem żywo rozwijającej się wówczas pol
skiej myśli architektonicznej. Ponowne ufor
mowanie, a następnie rozkwit środowiska archi
tektonicznego pod Wawelem związane było
z nową, korzystną sytuacją, w jakiej znalazł

się Kraków w okresie autonomii galicyjskiej.
Dzięki szeroko pojętemu liberalizmowi i swobo
dom, jakimi cieszyła się — w odróżnieniu od

pozostałych zaborów — Galicja po roku 1866,
Kraków stał się w krótkim czasie „duchową
stolicą” Polski, centrum polskiego życia naro
dowego we wszystkich jego przejawach. Rów
nocześnie — mimo słabości gospodarczej Gali
cji — miasto przeżyło w tym czasie okres in
tensywnego rozwoju urbanistycznego, w które
go wyniku pogrążony jeszcze w zastoju feudal
ny Kraków połowy XIX wieku przekształcił
się w ciągu kilku dziesięcioleci w miasto nowo
czesne, wygodny do życia ośrodek nauki i kul
tury. Duchowy i materialny rozkwit Krakowa

na przełomie wieków sprzyjał więc formowa
niu silnego środowiska artystycznego, w tym
architektonicznego. Powstawało ono — mimo

trwającej od czasów średniowiecza silnej tra
dycji miejscowej — niejako od nowa.

*

* *

W połowie XIX wieku środowisko architek
toniczne w Krakowie było stosunkowo słabe *.

Działała tutaj tylko niewielka grupa skromnie

wykształconych budowniczych i majstrów mu
rarskich. Swoją wiedzę zdobywali na miejscu
bądź w Instytucie Technicznym, bądź prakty
kując u starszych kolegów, niewielu wyjeż
dżało później dla rozszerzenia swych umiejęt
ności za granicę. Wśród wybitniejszych nazwisk

wymienić można jedynie Karola Kremera

(1812—1860), Feliksa Radwańskiego juniora
(1789—1861), Tomasza Majewskiego (1810—-

1856), Stanisława Gołębiowskiego (1814—1866)
czy też architekta-amatora Teofila Żebrawskie-

go (1800—1887). Miarą słabości rodzimego śro
dowiska był fakt, iż do nielicznych wówczas

poważniejszych przedsięwzięć inwestycyjnych,
podejmowanych w Krakowie i okolicy, zatrud
niano przybyszów z zewnątrz, wśród nich Ka
rola Fryderyka Schinkla, Piotra Nobile, Her-

* Poniższy tekst został wygłoszony w czasie sesji
naukowej „Sztuka Krakowa w wieku XIX” zorgani
zowanej przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki
w kwietniu 1986 roku.

1 Szerszą charakterystykę krakowskiego środowis
ka architektonicznego w połowie XIX wieku zawarłem
w artykule O architekturze Krakowa połowy XIX

wieku. Rocznik Krakowski, t. 53: 1987, s. 97—138.
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mana Bergmanna i Franciszka Marię Lanciego.
Po latach tak oto charakteryzował ten okres

Jan Kacper Wdowiszewski:

W ciągu długich lat Kraków nie miał architektów
we właściwym tego słowa znaczeniu, tj. ludzi, którzy
by działalność swoją opierali na zawodowo artystycz
nym wykształceniu. Siły swoje architektoniczne rekru
tował Kraków zrazu ze samych indywiduów, które,
wyszedłwszy wprost z rzemieślniczego zawodu w cha
rakterze podmajstrzych i majstrów murarskich, posia
dały tylko znajomość rzemieślniczej strony budowania.
Obeznane przez pewien czas praktycznej wędrówki
z jednej budowy na drugą, ze skromną nad wyraz ilo
ścią form szablonowych, które sobie podawano trady
cyjnie z ręki do ręki — jako deski profilowe — indy
widua te uważały się za uprawnione i powołane do
maczania palców w szlachetnej sztuce! [...] Któż sobie
nie przypomina owego typu ówczesnych budowni
czych?! Nieznajomość pisma i alfabetu lub znajomość
bardzo ograniczona, brak wszelkich szkół zawodowych,
a zatem zupełna nieświadomość o istnieniu jakiejkol
wiek literatury artystycznej, wszelki brak techniki ry
sowania linearnego i ornamentowego — oto cechy
charakterystyczne generacji budown: czy ch krakow
skich z pierwszego okresu 2.

2 Kąty li na [J. K. Wdowiszewski], Dlaczego
Kraków nie ma architektury? Sztuka, R. 1: 1887/1888,
nr6,s.8.

3 O otwarcie studiów architektonicznych w kra
kowskiej Akademii Sztuk Pięknych zabiegali m. in.
Józef Mehoffer (por. „Czas” z 18 marca 1905, nr 64)
i Tadeusz Stryjeński (por. T. Stryjeński, O od
dział architektury przy krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych, Kraków 1908). Po ogłoszeniu zatwierdzenia

nowego statutu Akademii w październiku 1910 roku

przystąpiono do organizacji katedry architektury, któ
rą objął Józef Gałęzowski. Por.: S. Odrzywolski,
Katedra architektury Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie, Kraków 1911; L. Ręgorowicz, Dzie
je krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Lwów 1928,
s. 128 i 135; J. Dutkiewicz, J. Jeleniewska-

-Slesińska, W. Slesiński, Materiały do dzie
jów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, t. 2, Wro
cław 1969, s. 141—160.

Właściwe formowanie się nowoczesnego
środowiska architektonicznego nastąpić miało

dopiero w latach siedemdziesiątych i osiem
dziesiątych, w okresie rozwoju ekonomicznego
i rosnącej koniunktury budowlanej. Pojawili
się wówczas w Krakowie wybitni twórcy, archi
tekci nowego typu, posiadający solidne wy
kształcenie techniczne i artystyczne, dobrze

orientujący się w aktualnych tendencjach arty
stycznych. Będą oni przeszczepiać na grunt
krakowski najlepsze wzorce ówczesnej archi
tektury europejskiej.

Rysem charakterystycznym formującego się
krakowskiego ośrodka architektonicznego na

przełomie XIX i XX wieku był brak własnej
uczelni kształcącej architektów. Dopiero w

przededniu wybuchu I wojny światowej, po la
tach starań, otwarto przy krakowskiej Aka
demii Sztuk Pięknych katedrę architektury.
Dało to praktyczne efekty dopiero w okresie

międzywojennym3. Wcześniej istniała w Kra
kowie uczelnia o charakterze półwyższym —

założony jeszcze w 1834 roku Instytut Tech
niczny, w którym kształcono również w kie
runku budownictwa. Profesorami tej szkoły
byli m. in. wybitni architekci: Feliks Radwań
ski junior, Feliks Księżarski, Filip Pokutyński,
Sławomir Odrzywolski, Jan Zawiejski, Włady
sław Ekielski, Józef Pokutyński. Szczególną po
pularnością cieszył się Instytut w połowie XIX

wieku, był bowiem wówczas jedyną uczelnią
techniczną z polskim językiem jako wykłado
wym. Krakowski Instytut, który wykształcił
rzesze późniejszych budowniczych, nigdy nie

osiągnął jednak poziomu szkoły wyższej 4*. Za
decydowały o tym nie tylko trudności finansowe,
ale i niechęć do niej władz austriackich, popiera
jących rozwój lwowskiej Akademii Technicz
nej. Uczelnia lwowska, w wyniku przeprowa
dzonych w latach siedemdziesiątych reform,
przekształcona została w politechnikę z pol
skim językiem jako wykładowym. Tam też po
wstał w-1872 roku osobny wydział architektu
ry Natomiast krakowski Instytut Techniczny
został w 1876 roku przekształcony w c.k. Insty
tut Techniczno-Przemysłowy, a następnie w

1882 roku w c.k. Akademię Przemysłowo-Tech-
niczną, z osobnym wydziałem budownictwa.

Była to jednak szkoła o charakterze pomatu
ralnym, bez praw uczelni wyższej 6. W związ-

4 Por. m. in.: L. Ręgorowicz, Historia Insty
tutu Technicznego w Krakowie, Kraków 1913, s. 172;
K. Gierdziejewski, Instytut' Techniczny w Kra
kowie i jego przemiany od 1834 do 1917, Studia i Ma
teriały z Dziejów Nauki Poiskiej, t. 4: 1956, s. 243—282.

5 W latach 1850—1870 Instytut Techniczny w Kra
kowie, w odróżnieniu od lwowskiego, uniknął germa
nizacji. W roku akademickim 1873/1874 Instytut kra
kowski liczył 419 słuchaczy, gdy Akademia we Lwo
wie miała ich tylko 251. Do roku 1876 szkoła kra
kowska stała wyżej pod względem poziomu nauczania
niż lwowska Akademia Techniczna. Mimo protestów
i żądań stworzenia w Krakowie równorzędnej uczelni,
władze austriackie poparły Lwów i w 1877 roku utwo
rzyły tu Politechnikę. Gierdziejewski, op. cit.,
s. 253—256; W. Zajączkowski, C.k. Szkoła Poli
techniczna we Lwowie. Rys historyczny jej założenia
i rozwoju, tudzież stan jej obecny, Lwów 1894, s. 72—
95 i 141—142.

• S. Odrzywolski, Rzut oka na rozwój szkol-
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ku z tym działający pod Wawelem architekci

zmuszeni byli zdobywać fachowe wykształce
nie za granicą.

Pionierską rolę w dziele tworzenia środo
wiska „nowoczesnych” architektów krakow
skich odegrali: Feliks Księżarski (1820—1884)
i Filip Pokutyński (1829—1879), którzy swoją
działalność architektoniczną rozwinęli jeszcze
w latach pięćdziesiątych. Księżarski powrócił do

Krakowa po studiach w Monachium, Karlsruhe
i Metz oraz praktyce w Paryżu w 1848 roku7.

Zatrudniony jako inżynier wojskowy w związ
ku z fortyfikowaniem Krakowa, rozwinął rów
nież żywą działalność na polu architektury cy
wilnej, której uwieńczeniem był projekt wznie
sionego w latach 1883—1887 neogotyckiego
Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskie
go 8. Pokutyński po ukończeniu krakowskiego
Instytutu Technicznego studiował w berlińskiej
Allgemeine Bauschule oraz odbył podróże do

Francji i Włoch. Po powrocie do Krakowa

otrzymał zamówienia na projekty największych
wówczas przedsięwzięć, inwestycyjnych, w tym
wzniesionej w latach 1857—1865 neorenesan-

sowej siedziby Towarzystwa Naukowego Kra
kowskiego przy ulicy Sławkowskiej9. Poku
tyński odegrał istotną rolę w przenoszeniu na

grunt krakowski osiągnięć architektury berliń
skiej. Dzieło to kontynuowało grono uczniów

Pokutyńskiego z krakowskiego Instytutu Tech
nicznego, m. in. Maksymilian Nitsch (1843—
1890) 10, Sławomir Odrzywolski (1846—1933) n,

Karol Zaremba (1846—1897) 12, Władysław
Kaczmarski (1848—1933) 1:i. Wszyscy oni za

radą swego profesora odbyli studia architekto
niczne w Berlinie, by następnie przez dziesię
ciolecia swej żywej działalności zawodowej w

Krakowie propagować tradycję szkoły berliń
skiej 14. Absolwentami berlińskiej Bauakademie

byli również kolejni dyrektorzy Budownictwa

Miejskiego: Maciej Moraczewski (1840—1928)
i Janusz Niedziałkowski (1848—1907) 13.

Moraczewski został sprowadzony do Krako
wa w. 1876 roku z dalekiej Bydgoszczy przez

prezydenta Mikołaja Zyblikiewicza do realiza
cji- ambitnego programu inwestycji miejskich.
Moraczewski, objąwszy funkcję dyrektora Bu
downictwa Miejskiego, nie tylko zreformował

podległy sobie urząd, ale też w ciągu pięciu lat

swej działalności pod Wawelem przysporzył
miastu szereg interesujących artystycznie gma
chów użyteczności publicznej, m. in. Szkołę
Sztuk Pięknych,, koszary straży pożarnej i licz
ne budynki szkół miejskich 16. Odegrał on rów
nież znaczącą rolę w integracji miejscowego
środowiska architektonicznego. Z jego inicja
tywy powstało w 1877 roku w Krakowie To
warzystwo Techniczne17. Rola tej organizacji

nictwa przemysłowego w Austrii z uwzględnieniem
stosunków Galicji, Kraków 1885, s. 15 i 26—28.

7 A. Żeleńska-Chełkowska, Księżarski
Feliks (1820—1884) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. 15: 1970, s. 632—634.

8 O architekturze Collegium Novum szerzej m. in.

P. Krakowski, Architektura neogotycka w Kra
kowie, Folia Historiae Artium, t. 20: 1984, s. 168 i 169.

9 Z. J. Białkiewicz, Pokutyński Filip Ro
man (1829—1879) [w:] Polski Słownik Biograficzny,
t. 27: 1983, s. 250—252; Tenże, Przyczynek do bio
grafii Filipa Romana Pokutyńskiego, Czasopismo
Techniczne (Kraków), z. 3-B (184): 1975, s. 34—44, oraz

Trzy budowle Filipa Pokutyńskiego, Rocznik Kra
kowski, t. 49: 1978, s. 141—166.

19 A. L. Nitsch, Maksymilian Nitsch. Architekt
krakowski 1843—1890, Warszawa 1981, maszynopis
w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

we Wrocławiu; Tenże, Pałac w Bakończycach. Nie
znane dzieło architekta Maksymiliana Nitscha, Teka

Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 20: 1986, s. 213—

220.

PM. Rożek, Odrzywolski Sławomir (1846—1933)
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 23: 1978, s. 567 —

570; H. Górska, Działalność architektoniczna Sła
womira Odrzywolskiego (1846—1933), Teka Komisji
Urbanistyki i Architektury, t. 16: 1982, s. 239—246.

12 Karol Zaremba. Wspomnienie pośmiertne, Czaso
pismo Techniczne (Kraków). R. 11: 1897, s. 132—139.

13 R., Sp. inż. Władysław Kaczmarski, „Czas”,
R.85:1933,nr31; J. Gwiazdomorski, Architekt

Władysław Kaczmarski, Rocznik' Krakowski, t. 49:

1978, s. 179—183.
14 Do grupy uczniów Filipa Pokutyńskiego, którzy

kontynuowali później swoją edukację w berlińskiej
Bauakademie należał urodzony w Krzeszowicach Józef

Huss (1846—1904), który swoją karierę zawodową zwią
zał z Warszawą. Por. T. Grygiel, Echa berlińskie

w warszawskiej twórczości Józefa Hussa, Kwartalnik

Architektury, i Urbanistyki, t. 29: 1984, z. 3—4, s. 333—

354.

, f 15 Janusz Niedziałkowski [w:] Kalendarz Krakow
ski Józefa Czecha na rok 1908, s. 72. -,1;

16 M. Rożek, Moraczewski Maciej Adam (1&40—
1928) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 21: 1976,
s,- 690-—691. J. Purchla, Jak powstał nowoczesny
Kraków. Studia nad rozwojem budowlanym miasta

w okresie autonomii galicyjskiej, Kraków 1979, s. 34—

38,
17 Sprawozdanie z pięćdziesięcioletniej działalności

krakowskiego Towarzystwa Technicznego 1877—1927,
Kraków 1927,: s. 7—10, tam szerzej o roli Moraczew-

skiego.
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w tworzeniu krakowskiego ośrodka architek
tonicznego jest trudna do przecenienia. Sekcja
Architektury Towarzystwa Technicznego od

samego początku podejmuje szereg ważnych
inicjatyw. Już w 1880 roku Towarzystwo rozpo
częło wydawanie własnego periodyku: Czaso
pisma Technicznego, a później — od roku

1900 — Architekta18. Oba te pisma odegrały
olbrzymią rolę w propagowaniu najnowszych
osiągnięć ówczesnej architektury, stając się
również miejscem polemik teoretycznych roz
praw poświęconych sztuce przełomu XIX i XX

wieku.

W latach siedemdziesiątych rozpoczął także

swoją działalność w Krakowie Tomasz Pryliń-
ski (1847—1895) oraz Tadeusz Stryjeński
(1849—1943), absolwenci Politechniki w Zury
chu. Prylińskiemu powierzono trudną i presti
żową przebudowę Sukiennic, którą przeprowa
dził w latach 1875—1879, wychodząc zwycięsko
z powierzonego mu zadania. Sukiennice stały
się symbolem nowego ekonomicznego rozwoju
miasta. Odrestaurowany gmach pełnił nie tyl
ko reprezentacyjne funkcje handlowe, ale po
mieścił również zbiory założonego niedawno

Muzeum Narodowego oraz Towarzystwa Przy
jaciół Sztuk Pięknych, stając się artystycznym
salonem miasta. Wśród innych wybitnych rea
lizacji Prylińskiego szczególną uwagę zwraca

monumentalny, neorenesansowy zespół Zakła
du Helclów wzniesiony w latach 1884—1890 19.

Podnoszący się z upadku Kraków przycią
gał również architektów z innych zaborów,
a nawet z emigracji. Najlepszą ilustracją tego
zjawiska jest postać Tadeusza Stryjeńskiego,
urodzonego w Szwajcarii, syna emigranta, który
z końcem lat siedemdziesiątych wybrał jako
miejsce swojej dalszej działalności właśnie
Kraków. Stryjeński stał się jednym z najwy

bitniejszych architektów polskich przełomu
XIX i XX wieku; prowadził aktywną działal
ność artystyczną jeszcze w okresie międzywo
jennym 20.

Przybywający do Krakowa po zagranicz
nych studiach architekci przezwyciężać musieli

liczne trudności wynikające głównie ze słaboś
ci ekonomicznej Galicji i zastoju, jaki nastą
pił ponownie -— po ożywieniu lat 1870—1873 —

w krakowskim ruchu budowlanym w drugiej
połowie lat siedemdziesiątych. Konstanty M.

Górski zauważył, iż

biografie następców Kremera można by szematycznie
przedstawić. Okres pierwszy: studia na Zachodzie,
wiara, że talent i praca zawsze i wszędzie wypłyną;
okres drugi: powrót do kraju, ufne tworzenie wielkich

budowlanych projektów, przeszkody w wykonaniu,
spowodowane najczęściej stosunkami materialnymi, po-
łowiczność dzieł wystawionych po wielu targach z pra
codawcą i z własnym artystycznym przekonaniem;
wreszcie okres trzeci: skromna a uczciwa działalność

artystyczna połączona nieraz z pracą biurową lub

nauczycielską 21.

Ale i te zajęcia nie gwarantowały odpowied
nich dochodów. W latach pięćdziesiątych i sześć
dziesiątych rząd austriacki doprowadził do sy
tuacji, w której profesorowie Instytutu Tech
nicznego byli tak źle opłacani, że zmuszeni zo
stali do rezygnacji ze stanowisk. Najlepszą ilu
stracją tego zjawiska była głośna dymisja Fili
pa Pokutyńskiego w roku 1869 22.

Według Wdowiszewskiego lata siedemdzie
siąte to okres przejściowy na drodze tworzenia

w Krakowie silnego środowiska architektonicz
nego. Wyróżnia on trzy grupy działających
wówczas pod Wawelem budowniczych. Obok

niewyedukowanych kontynuatorów okresu

pierwszego byli to

budowniczowie wykształceni, co prawda, ale których
zawodowa wiedza pochodziła z minionych czasów, het

18 Pierwsze trzy roczniki Czasopisma Techniczne
go krakowskie Towarzystwo Techniczne wydało w la
tach 1880—1882. Następnie, od roku 1883, ukazywało
się we Lwowie (R. 1: 1883) będąc organem Towarzy
stwa Politechnicznego Lwowskiego i krakowskiego
Towarzystwa Technicznego. Powstało ono z połącze
nia lwowskiej Dźwigni i krakowskiego Czasopisma
Technicznego. Niezadowolone ze współpracy z lwow
skimi kolegami środowisko krakowskie powróciło do

wydawania własnego periodyku w roku 1890. Ukazał

się wówczas pierwszy numer Czasopisma Towarzy
stwa Technicznego Krakowskiego (oznaczony jednak
jako R. 4: 1890). Czasopismo to wychodziło do roku
1899 i zostało zastąpione przez Architekta, którego

pierwszy rocznik obejmował przełom 1900/1901.

19 H. Kicianka, Pryliński Tomasz (1847-—1895)
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 28: 1985, s. 625—

628; [Taż] H. Kita, Tomasz Pryliński, Rocznik

Krakowski, t. 39: 1968, s. 119—149.
20 M. Kostanecki, Twórczość architektoniczna

Tadeusza Stryjeńskiego na tle epoki, Kraków—War
szawa 1937; A. Woltanowski, Tadeusz Stryjeń
ski (1849—1943). Materiały spuścizny rękopiśmiennej
w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, R. 16: 1971,
s. 233—244; L. Lameński, Tadeusz Stryjeński,
Znak, R. 32: 1980, nr 318, s. 1694—1703.

21 K. M. Górski, Architektura XIX wieku,
Rocznik Krakowski, t. 6: 1904, s. 147.

22 Gierdziejewski, op. cit., s. 271.
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1. Karol Kremer i Tomasz Majewski, gmach Teatru Starego — jeden z nielicznych obiektów monumentalnych
wzniesionych w Krakowie w 1. połowie XIX wieku, 1841—1843

2. Filip Pokutyński, gmach Towarzystwa Naukowego Krakowskie
go przy ulicy Sławkowskiej, 1857—1865



12Ż

3. Feliks Księżarski, gmach Namiestnictwa we Lwowie, 1876—1880

4. Feliks Księżarski, Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1883—1887
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5. Maciej Moraczewski, gmach Szkoły Sztuk Pięknych przy placu J. Matejki,
1877—1879

6. Maciej Moraczewski, koszary straży pożarnej przy ulicy Westerplatte, 1877—1879
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4

7. Tomasz Pryliński, Sukiennice po przebudowie, 1875—1879

8. Tomasz Pryliński, siedziba Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń „Florianka” przy ulicy Basztowej, 1879
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sprzed r. 1870, gdy architektoniczne stosunki miasta

oscylowały między niedonoszonym greckim renesan
sem, a niezrozumiałym dla pojęcia średnich wieków

stylem gotyckim. Oni nie umieli się znaleźć wśród

architektonicznych sprzętów włoskiego renesansu i

stosowali swoje grecko-gotyckie reminiscencje do bu
dowli pojętych quasi w nowym stylu. To ich wprowa
dzało w smutny konflikt z harmonią, lekkością i wy
razistością czystych form nowoczesnej sztuki23242S.

23Katy1ina [J.K.Wdowiszewski], op. cit., s. 9.
24 Ibidem, s. 8.
25 S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce,

Warszawa 1954, s. 165—166; P. Stępień, Pałac

Puszetów, Rocznik Krakowski, t. 49: 1978, s. 129—139.
26 Dobrym przykładem walki pomiędzy architek

tami jest napisany przez Maksymiliana Nitscha list

otwarty ostro krytykujący sporządzony przez Pryliń
skiego projekt restauracji Sukiennic. Por. M. Nitsch,
List otwarty do Szanownej Rady miasta Krakowa,
Kraków 1875.

27 C. B ą k, Lindąuist Henryk Piotr Gustaw

(1850—1890) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 17:

1972, s. 368—369.
28 Łoza, op. cit., s. 324.
29 J. Purchla, Jan Zawiejski. Architekt przeło

mu XIX i XX wieku, Warszawa 1986.
20 S. Swiszczowski, Ekielski Władysław

(1855—1927) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 6:

1948, s. 221—223; K. Estreicher, Wspomnienia

Nietrudno zgadnąć, iż do tego grona zali
czał Wdowiszewski Feliksa Księżarskiego i Fi
lipa Pokutyńskiego. Za najważniejszą grupę,

kształtującą oblicze architektury krakowskiej
„w okresie przejściowym”, uważał jednak Wdo
wiszewski ludzi, których tak surowo charak
teryzował:

Atoli w miarę wzmagającego się ruchu budowla
nego, nastąpiła faza rozwoju sił budowniczych, wywo
łana żywszym objawem dążeń do większej oryginal
ności w kształtowaniu, do wyższego popisu z estetycz
nym smakiem. W ślad za potrzebą zmieniły się budu
jące siły. Nastał kilkuletni okres mędrków i niedo
uczonych, niedonoszonych artystów. Plemię to najgor
sze, jak wiadomo, w państwie sztuki. Ono nam dało

szereg dzieł, które nazwiemy zapewne słusznie „hallu-
cynacjami fantazji”, bo ich nie możemy nazwać fan
tazyjnymi objawami artystycznie pracującego ducha

(pałace: Puszeta, Czetwertyńskich, Potulickich, domy:
Janikowskiego, Gótza, Gincyga, Górskiego (ul. Baszto
wa), mistrza Matejki itp.) [...] Autorowie takich i tym
podobnych dzieł rozpadają się na kilka odcieni. Byli
to ludzie, często zdolni, a zawsze obdarzeni niepospoli
tym sprytem obracania wszelkiej wody na swoje koło.
Przerzuceni z jakichkolwiek powodów z całkiem inne
go pola działania lub zawodowego powołania na żywy
grunt budowlanego ruchu, korzystali z okoliczności,
przychylnych ich zdolności. 24

W tej napastliwej krytyce widać przede
wszystkim wyraźną aluzję do działalności To
masza Prylińskiego (wcześniej inżyniera melio-

ranta, autora większości z wymienionych obiek
tów) oraz Józefa Kwiatkowskiego (1820—1881),
projektanta pałacu Puszetów i innych budowli

wznoszonych w latach 1871—1877 przez Gali
cyjskie Towarzystwo Parcelacji i Budowy25.
Pryliński, któremu na przełomie lat siedem
dziesiątych powierzano wiele prestiżowych
i przy tym dobrze płatnych realizacji, był
szczególnie narażony na ataki ze strony kon
kurentów 26.

O ile w latach sześćdziesiątych zdecydowa
ną popularnością wśród absolwentów krakow
skiego Instytutu Technicznego cieszyła się ber
lińska Bauakademie, to od początku lat sie
demdziesiątych miejscem studiów większości
przyszłych krakowskich architektów stał się
Wiedeń. Wiązało się to nie tylko z bliskością
naddunajskiej stolicy, ale przede wszystkim
ze wzrostem znaczenia Wiednia jako jednego
z centrów sztuki europejskiej przełomu XIX

i XX wieku. Na zreformowanym przez Henry
ka von Ferstla wydziale architektury wiedeń
skiej Technische Hochschule fachową eduka
cję zdobywali w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych m. in.: Henryk Lindquist
(1850—1890)2", Jan Kacper Wdowiszewski

(1853—1904) 28, Jan Zawiejski (1854—1922) 29,
Władysław Ekielski (1855—1927) 30*, Władysław
Rausz (1858—19??)81, Ignacy Sowiński (1858—
1917)32, Józef Pokutyński (1859—1929) 33, Zyg
munt Hendel (1862—1929) 34. Przez mury wie-

dwóch krakowian, Rocznik Krakowski, t. 46: 1975,
s. 113—143.

31 J. Purchla, Krakauer Architekten an der
Wiener Technischen Hochschule im 19. Jahrhundert

(praca w druku). Władysław Rausz studiował w Poli
technice Wiedeńskiej w latach 1877—1882. Po powro
cie do Krakowa współpracował z Tadeuszem Stryjeń-
skim, projektując fasady wznoszonych przez niego
domów. Jest m. in. autorem kamienic przy ulicy
Felicjanek 12 oraz Topolowej 40 i 42.

32 Ignacy Sowiński studiował w Politechnice Wie
deńskiej w latach 1877—1881. Jego działalność, zwią
zana przez dłuższy czas z Wiedniem, również — jak
dotychczas — nie doczekała się nawet pobieżnego
opracowania. Por. Purchla, Krakauer Architek
ten.

33 A. Białkiewicz, Pokutyński Józef (1859—
1929) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 27: 1983,
s. 252—253.

34 J. Lepiarczyk, Hendel Zygmunt (1862—
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9. Tadeusz Stryjeński i Władysław Ekielski, Zakład fundacji księcia Aleksandra Lubomirskiego przy ulicy
Rakowickiej, 1891—1893

10. Julian Zachariewicz, gmach Politechniki we Lwowie — miejsce studiów wielu krakowskich architektów,
1873—1877



12.7

11. Jan Zawiejski, gmach nowego Teatru Miejskiego, 1891—1893

12. Ulica Dietlowska, założenie urbanistyczne z ostatniej ćwierci XIX wieku
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deńskiej uczelni przewinęli się w tym czasie

również tak wybitni krakowscy architekci, jak:
Józef Sarę (1850—1929) 35, Teodor Talowski

(1857—1910)3G, Józef Pakies (1858—1923) 3T.

Krakowianie dominowali wówczas wśród po
chodzących z Galicji słuchaczy Ferstla. W

roku 1876/1877 na 21 studentów wiedeńskiej
Bauschule, urodzonych lub zamieszkałych w

Galicji, aż 11 pochodziło z Krakowa. W roku

następnym na 22 Galicjan, 13 to krakowianie

W roku 1880/1881 spośród 17 Galicjan aż 9 to

krakowianie. Po śmierci Ferstla popularność
Politechniki wśród krakowskich adeptów archi
tektury maleje38. Na przełomie wieków dużą
popularnością cieszyć się będzie natomiast wie
deńska Akademia Sztuk Pięknych, której pro
fesorem był wówczas Otto Wagner, ojciec wie
deńskiej secesji. W gronie jego uczniów znajdo
wali się również późniejsi krakowscy architek
ci 39. Niektórzy z nich zdobywali swą artystycz
ną edukację na Politechnice Lwowskiej 40. Na

przełomie XIX i XX wieku tamtejszy wydział
architektury prezentował już stosunkowo wy
soki poziom nauczania 41.

1929) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 9: 1960—

1961, s. 388—390; I. Lewandowska, Działalność
konserwatorska i architektoniczna Zygmunta Hendla,
Kraków 1975, maszynopis rozprawy doktorskiej w Bi
bliotece Głównej Politechniki Krakowskiej.

35 Łoza, op. cit., s. 268.

36 Z. Beiersdorf, Architekt Teodor Talowski.

Charakterystyka twórczości [w:] Sztuka 2. połowy
XIX wieku, Warszawa 1973, s. 199—214.

37 W. Bieńkowski, Pakies Józef Henryk
(1858—1923) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25:

1980, s. 35—36 .

38 Szczegółowy wykaz wszystkich krakowian stu
diujących w latach 1866—1918 w wiedeńskiej Bau
schule w cytowanej pracy: Purchla, Krakauei

Architekten.

39 Ibidem. Pod kierunkiem Wagnera studiował

m. in. w latach 1894—1897 jeden z najwybitniejszych
architektów krakowskich 1. połowy XX wieku Teodor

Hoffmann. Por. T. Hoffmann, Życiorys, Kraków

1953, maszynopis w posiadaniu inż. Jana Hoffmanna

w Krakowie.

40 Tak np. na 37 studentów architektury, zapisa
nych na Politechnikę w roku 1894, czterech pocho
dziło z Krakowa. W . Zajączkowski, op. cit.,
s. 167.

41 Studia na Politechnice Lwowskiej odbyli m. in.

tak znani krakowscy architekci jak Teodor Talowski

i Jan Sas-Zubrzycki, a z młodszych: Roman Bandur-

ski, Wacław Krzyżanowski i Wacław Nowakowski.

42 Na 15 wystawiających architektów 9 deklaro
wało się jako krakowianie: Stanisław Barabasz, Fry
deryk Kalay, Karol Knaus, Sławomir Odrzywolski,
Stanisław Rasiński, Tadeusz Stryjeński, Jan Kanty

W latach osiemdziesiątych działało w Kra
kowie już kilkunastu wybitnych architektów

nowej generacji. Zorganizowana w roku 1887

w Sukiennicach pierwsza wielka Wystawa
Sztuki Polskiej była okazją do zaprezentowa
nia również dorobku krakowskiego środowiska

architektonicznego, które zdecydowanie zdomi
nowało inne ośrodki42. Recenzujący wystawę
na łamach lwowskiego Czasopisma Technicz
nego Władysław Ekielski ubolewał, iż architek
ci budują według szkćł, do których uczęszczali.
Naśladowanie Berlina i Wiednia utrudniało zaś

wypracowywanie „stylu rodzimego” 43.

Mimo wyraźnego ożywienia ruchu budowla
nego, stale istniała w Krakowie silna dyspro
porcja pomiędzy ambicjami twórczymi i wyso
kimi kwalifikacjami ciągle rozrastającego się
liczebnie środowiska a ograniczonymi możli
wościami realizacyjnymi w samym mieście

Poza ryzykowną prywatną praktyką architekci

krakowscy mogli liczyć na etatowe zatrudnie
nie w Urzędzie Budownictwa Miejskiego44,
Oddziale Technicznym Starostwa45, dyrekcji
kolei46, dyrekcji fortyfikacji47, czy też na po-

Wojnarowski, Karol Zaremba i Jan Zawiejski. Por.

Katalog pierwszej wielkiej Wystawy Sztuki Polskiej
w Krakowie we wrześniu 1887, Kraków 1887, poz.
kat. 438—500; Zob. również Dokładny przegląd kry
tyczny pierwszej ogólnej Wystawy Sztuki Polskiej na
pisany przez kilku artystów-malarzy i rzeźbiarzy pod
red. Stanisława Tomkowicza, Kraków 1887.

43 W. Ekie1ski, Uwagi nad spółczesną archi
tekturą z powodu wystawy sztuki polskiej w Sukien
nicach, Czasopismo Techniczne (Lwów), R. 6: 1888,
s.86i87.

44 Przez krakowski Urząd Budownictwa Miejskie
go przewinęli się w omawianym okresie m. in.: Maciej
Moraczewski, Janusz Niedziałkowski, Stefan Żołdani,
Jan Sas-Zubrzycki, Wincenty Wdowiszewski, Jan Za
wiejski, Karol Knaus, Jan Rzymkowski, Roman Ban-

durski. Por. Szematyzm Królestwa Galicji i Lodome
rii. R .: 1876, 1880, 1890, 1895, 1902, 1910.

45 Wieloletnim szefem Oddziału Technicznego kra
kowskiego Starostwa był Józef Sarę, od 1905 roku

wiceprezydent miasta. W oddziale pracowali m. in.

architekci: Gabriel Niewiadomski, Stanisław Ciecha
nowski, Ignacy Wentzel, Emil Wekluk, Artur Roma
nowski, Jerzy Struszkiewicz. Por. G. Niewiadom-

s k i, Wykaz nowych budowli państwowych i więk
szych przebudowti wykonanych w Krakowie w okre
sie czasu od r. [1J880 do chwili obecnej, Kraków

1933, maszynopis w Archiwum PAN w Warszawie,
rkps III-135, vol. 2, fol. 150—151.

48I. Homo1a, „Kwiat społeczeństwa...”, Kraków

1984, s. 169 i 178. Jednym z bardziej znanych archi
tektów krakowskich zatrudnionych w dyrekcji kolei

był Jan Kremer, absolwent Politechniki w Wiedniu.

47 Wśród architektów polskich zatrudnionych
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13. Stefan Żołdani, szkoła miejska przy ulicy K. Świerczewskiego, 1891—1892

14. Stanisław Ciechanowski i Józef Sarę, Szkoła Realna przy ulicy K. Świerczew
skiego, 1893—1895
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u

Y

15. Karol Borkowski, dom Pareńskich przy Rynku Głównym,
1878

*

i

16. Aleksander Biborski, dom przy ulicy Krowoderskiej, 1893—

1894
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17. Teodor Talowski, domy przy ulicy Retoryka, przełom lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XIX wieku

18. Jan Zawiejski, dom własny „Jasny Dom” przy ulicy Biskupiej,
1909—1910
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19. Franciszek Mączyński, pawilon Towarzystwa Przyjaciół
Szczepańskim, 1898—1901

Sztuk Pięknych przy placu

20. Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński, gmach Teatru Starego
po przebudowie, 1903—1906
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sadę profesora w szkole przemysłowej48. Pra
wie wszyscy architekci krakowscy przełomu
XIX i XX wieku podejmowali różnorodne za
dania projektowe na prowincji, wznosząc tam

m. in. liczne kościoły, pałace, dwory, budynki
użyteczności publicznej (np. siedziby rad po
wiatowych, magistratów, filii banków, sokol-

nie), w tym szereg interesujących obiektów w

modnych uzdrowiskach karpackich, np. w Kry
nicy i w Szczawnicy 4!). W ten sposób krakow
skie środowisko architektoniczne szeroko od
działywało na znaczny cbszar ówczesnej Gali
cji, a także Królestwa. Niektórzy widzieli szan
sę dla pełniejszej realizacji swoich zamierzeń

twórczych w tętniącym życiem stołecznym
Lwowie. Nad Pełtwią działali m. in. Feliks

Księżarski, Filip Pokutyński, Maciej Moraczew-

ski, Władysław Rausz30. Aktywni w środo
wisku krakowskim Teodor Talowski i Jan Sas-
-Zubrzycki (1860—1935) byli profesorami wy
działu architektury lwowskiej Politechniki31.

Poza trudnościami związanymi ze stosun
kowo słabymi możliwościami realizacyjnymi
krakowscy architekci przez długi czas musieli

walczyć z zakorzenioną silnie barierą nieufnoś
ci wobec możliwości własnego środowiska.

Skłaniało to inwestorów do zamawiania projek
tów ważniejszych realizacji poza Krakowem,
głównie w Wiedniu. Dlatego też od samego po
czątku swego istnienia krakowskie Towarzy
stwo Techniczne domagało się wyłaniania pro
jektów większych przedsięwzięć inwestycyj
nych poprzez konkursy. Już w roku 1879 To
warzystwo podejmuje walkę o rozpisanie kon
kursów na projekty budynków Miejskiej Kasy

w latach pięćdziesiątych przy budowie twierdzy kra
kowskiej — oprócz Feliksa Księżarskiego — trzeba
również zwrócić uwagę na późniejszego budowniczego
rodziny Krasińskich Wincentego Rakiewicza. Por.
T. Grygiel, Rakiewicz Wincenty Karol (1834—
1899) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 30: 1987,
s. 501—503.

48 Por. s. 3.
49 W Krynicy działali m. in. Feliks Księżarski

(łazienki i pijalnia), Tomasz Pryliński (m. in. domy
Pod Berłem i Pod Koroną), Jan Zawiejski (m. in. Dom

Zdrojowy i kościół). Autorem Domu Zdrojowego
w Szczawnicy był Maciej Moraczewski. Por. J. Ross,
Architektura drewniana polskich uzdrowisk karpac
kich [w:] Sztuka 2. pot. XIX wieku, s. 158 i 159; K i-

c i a n k a, op. cit., s. 627; Purchla, Jan Zawiejski,
s. 28—33, 88—92, 94—97.

50 M. in. do najważniejszych realizacji Feliksa

Księżarskiego należy gmach Namiestnictwa we Lwo
wie (1876), zaś Filip Pokutyński wzniósł nad Pełtwią
gmach Banku Hipotecznego przy ulicy Akademic
kiej (1872). Por, Zeleńska-Chełkowska, op.

Oszczędności i rządowej Fabryki Tytoniu i Cy
gar. Zabiegi te są jednak nieskuteczne32. Do
piero w drugiej połowie lat osiemdziesiątych
zorganizowano w Krakowie duże konkursy na

gmach Schroniska fundacji księcia Aleksandra

Lubomirskiego 33 oraz nowego Teatru Miejskie
go 34. W obu — mimo licznego udziału wybit
nych architektów zagranicznych — zwyciężyli
przedstawiciele środowiska miejscowego.
Szczególnie powierzenie Janowi Zawiejskiemu
dzieła zaprojektowania i wzniesienia monumen
talnego gmachu Teatru Miejskiego — najbar
dziej reprezentacyjnej budowli krakowskiej
przełomu XIX i XX wieku — definitywnie
przełamało istniejące dotychczas uprzedzenia
i kompleksy.

Konkursy na projekt i realizacja Teatru

Miejskiego na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych wieku XIX stanowią nie

tylko kulminacyjne wydarzenie artystyczne w

historii krakowskiego historyzmu i eklektyz
mu, ale są także wyraźną cezurą w dziejach
formowania się silnego środowiska architekto
nicznego pod Wawelem. Konkursy architekto
niczne stały się od tego czasu w Krakowie nie

tylko naturalną drogą wyłaniania najlepszych
projektów, ale często znaczącymi wydarzenia
mi artystycznymi. Wśród najważniejszych wy
mienić można m. in. konkursy: na projekt no
wego ratusza krakowskiego (1902—1903) 55,
Palace-Hotel-Bristol (1911)56, Akademię Gór
niczą (1913)37, a przede wszystkim na plan
Wielkiego Krakowa (1909—1910), mający prze
łomowe znaczenie dla rozwoju polskiej myśli
urbanistycznej38. Architekci krakowscy brali

cit., s. 632; Białkiewicz, Pokutyński Filip Roman,
s. 250.

61 Łoza, op. cit., s. 345—346.
52 Sprawozdanie z pięćdziesięcioletniej działalności,

s. 11.
53 J. Purchla, Schronisko fundacji księcia Alek

sandra Lubomirskiego przy ulicy Rakowickiej w Kra
kowie, Folia Historiae Artium, t. 19: 1983, s. 135—152.

54 L. Lameńs ki, Dzieje dwóch konkursów na

projekt nowego teatru w Krakowie, Kwartalnik Archi
tektury i Urbanistyki, t. 24: 1979, s. 267—297; K. No
wacki, Architektura krakowskich teatrów, Kraków

1982, s. 129-—233; Purchla, Jan Zawiejski, s. 33—48
i 103—113.

55 Purchla, Jan Zawiejski, s. 144—148.
58 Ibidem, s. 212—214.
57 Ibidem, s. 228.—230.
58 Projekty regulacji terenów przyłączonych,

Architekt, R. 11: 1910, nr 11, s. 91—124; por. też

K. K. Pawłowski, Początki nowoczesnej myśli
urbanistycznej [w:] Sztuka około 1900, Warszawa

1969, s, 67—78.
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21. Tadeusz Stryjeński i Franciszek Mączyński, gmach
Izby Handlowo-Przemysłowej na rogu ulic Basztowej

i Długiej, 1904—1906

22. Sławomir Odrzywolski, dom Towarzystwa Techni
cznego przy ul. F. Straszewskiego, 1905—1906

23. Sławomir Odrzywolski, gmach Szkoły Przemysłowej przy alei A. Mickiewicza, 1907—1913

też często udział, odnosząc sukcesy, w konkur
sach organizowanych przez prężne środowisko

lwowskie, a także ośrodki zagraniczne.
Osobną, ważną dziedziną działalności kra

kowskich architektów stały się restauracje licz
nych miejscowych zabytków. To właśnie w Kra

kowie rozwinęła się w XIX wieku świadomość

pietyzmu dla pomników przeszłości, jego za
bytki stały się swoistym poligonem doświad
czalnym wykuwających się w toku burzliwych
dyskusji pierwszych doktryn konserwatorskich.

W tym czasie przeprowadzono gruntowne pra-
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24. Franciszek Mączyński, kościół Jezuitów przy ulicy
M. Kopernika, 1907—1912

25. Tadeusz Stryjeński i Józef Czajkowski, gmach
Muzeum Techniczno-Przemysłowego przy ulicy Smo

leńsk, 1908—1914

ce w prawie wszystkich ważnych obiektach

monumentalnych, a takie przedsięwzięcia jak:
restauracja Sukiennic, kościoła Mariackiego,
katedry i zamku królewskiego na Wawelu sta
ły się kamieniami milowymi w historii polskiej
myśli konserwatorskiej. Prace te prowadzili
najwybitniejsi krakowscy architekci, m. in.: To
masz Pryliński, Tadeusz Stryjeński, Sławomir

Odrzywolski, Zygmunt Hendel i Franciszek Mą
czyński 39.

Uformowane i skonsolidowane już wyraźnie

59 Wśród bardzo, obszernej literatury, dotyczącej
restauracji krakowskich zabytków na przełomie XIX

i XX wieku, zwraca uwagę synteza Jerzego Frycza:
Restauracja i konserwacja zabytków architektury
w Polsce 1795—1918, Warszawa 1975.

60 T. Z. Bednarski, Mączyński Franciszek
(1874—1947) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20:

1975, s. 334—336; J. L. Kontkowski, O Franciszku
Mączyńskim dokładniej, „Tygodnik Powszechny”, R.

29:- 1975, nr 5, s. 3; Tenże, Jezuicki kościół Serca

Jezusa w Krakowie, Nasza Przeszłość; t. 64: 1985,
s. 113—165.

61 Łoza, op. cit., s. 333.
62 Hoffmann, op. cit., Purchla, Jak powstał,

S. 66, 67, 156, 168, 169, 225.

na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięć
dziesiątych środowisko krakowskie zostało na

początku naszego stulecia zasilone przez drugą
generację „nowoczesnych architektów”. Uro
dzeni w latach siedemdziesiątych i osiemdzie
siątych: Franciszek Mączyński (1874—1947) °°,
Ludwik Wojtyczko (1874—1949)ei, Teodor

Hoffmann (1874—1959) ®2, Adolf Szyszko-Bo-
husz (1883—1948) 63, Wacław Krzyżanowski
(1881—1954) 64 jeszcze przed I wojną weszli do

grona najwybitniejszych architektów polskich.

63 M. Borusiewicz-Lisowska, Działalność
architektoniczna Adolfa Szyszko-Bohusza na tle epoki,
Kraków 1973, maszynopis rozprawy doktorskiej w Bi
bliotece Jagiellońskiej; Taż, Nurty twórczości archi
tektonicznej Adolfa Szyszko-Bohusza, Teka Komisji
Urbanistyki i Architektury, t. 11: 1977, s. 131—137;
Taż, Podłoże i przemiany historyzmu w twórczości
Adolfa Szyszko-Bohusza. Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury, t. 13: 1979, s. 151—156; Taż, W setną
rocznicę urodzin Adolfa Szyszko-Bohusza — tendencje
modernistyczne w twórczości, Teka Komisji Urbani
styki i Architektury, t. 19: 1985, s. 199—206.

64J. Lepiarczyk, Krzyżanowski Wacław

(1881—1954) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15:

1970, s. 621—623.
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Obie działające na przełomie XIX i XX wie
ku generacje architektów krakowskich odegra
ły decydującą rolę w formowaniu nowego obli
cza estetycznego miasta i przeobrażeniu go w

nowoczesny organizm urbanistyczny. Zrealizo
wany wówczas szeroki program inwestycyjny,
dzięki istnieniu pod Wawelem silnego środo
wiska architektonicznego, reprezentuje nie
rzadko wysokie walory artystyczne. Wiele

wzniesionych wówczas obiektów weszło już na

trwałe do historii sztuki polskiej. Ilustrują one

znamienną ewolucję, jaka dokonała się na prze
łomie wieków w architekturze przechodzącej
wówczas od historyzmu i eklektyzmu, poprzez

epizod secesji do modernizmu i funkcjonaliz-
mu. Cechą charakterystyczną tej ewolucji był
równocześnie pluralizm stylistyczny. Podobnie

jak w całej Europie, powstawały w Krakowie

w 2. połowie XIX wieku budowle neoromań-

skie, neogotyckie, neorenesansowe, neobaroko-

we, neoklasyczne, a pod koniec stulecia domi
nował eklektyzm jako symptom kryzysu i stop
niowego obumierania historyzmu. W latach

osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych stał się
Kraków miejscem, gdzie podejmowano pierw
sze próby tworzenia polskiego stylu narodowe
go (nie bez związku z prowadzonymi wówczas

pracami konserwatorskimi i rozwojem na Uni
wersytecie Jagiellońskim nowoczesnej historii

sztuki). Dyskusje i teoretyczne rozprawy zna
lazły tutaj również praktyczną realizację w po
staci asymilacji miejscowych motywów histo
rycznych we współcześnie tworzonych budow
lach (attyka Sukiennic, detale wawelskie, Bar
bakan).

Po okresie konsolidacji i budowania według
różnych szkół (Berlin, Zurich, Wiedeń, Pa
ryż) — jeszcze w XIX wieku — krakowskie
środowisko architektoniczne weszło w fazę
kreowania, tworząc własną, specyficzną este
tykę form będącą wypadkową tendencji uni
wersalnych przyniesionych z zagranicy oraz

twórczego wykorzystania tradycji miejscowej.
Estetyka ta korzystnie wyróżniała Kraków od

innych miast, nadając mu specyficzny, indy
widualny charakter.

Gwałtowne przemiany, jakie dokonywały się
w sztuce, w tym i w architekturze około roku

1900 nie ominęły również Krakowa. Stał się

ón najważniejszym na ziemiach polskich ośrod
kiem nowych poszukiwań, mimo iż Warszawa,
Lwów, Łódź i Poznań posiadały znacznie lepsze
warunki materialne do realizacji nowych archi
tektonicznych idei. W młodopolskim Krakowie

najpełniej też realizowała się modna wówczas

idea jedności dzieła sztuki. Architekci krakow
scy aktywnie działali w założonym w roku

1901 stowarzyszeniu Polska Sztuka Stosowana,
a później w Warsztatach Krakowskich. Żywo
rozwijała się sztuka dekoracyjna, a z archi
tektami współpracowali tej miary artyści co

Stanisław Wyspiański i Józef Mehoffer, two
rząc m. in. w Krakowie wiele wybitnych wnętrz
(m. in. siedziby Towarzystwa Lekarskiego
i Izby Handlowo-Przemysłowej). Wzniesiony
przez Franciszka Mączyńskiego w latach 1899—
1901 pawilon Towarzystwa Przyjaciół Sztuk

Pięknych, będący wyrazem najlepszych wzo
rów wiedeńskiej szkoły Otto Wagnera; prze
budowany w latach 1903—1906 przez Stryjeń-
skiego i Mączyńskiego gmach Starego Teatru;
ukończona w roku 1906 siedziba Towarzystwa
Technicznego, dzieło Sławomira Odrzywolskie-
go -—■należą do największych osiągnięć archi
tektury secesyjnej na ziemiach polskich. Rów
nocześnie, w opozycji do secesji, rodził się mo
dernizm, którego najwybitniejszą realizacją na

gruncie krakowskim stał się gmach Muzeum

Techniczno-Przemysłowego wzniesiony w la
tach 1908—1914 przez Tadeusza Stryjeńskiego
i Józefa Czajkowskiego.

Choć Warszawa i Lwów poszczycić się
mogły najbardziej awangardowymi realizacja
mi modernistycznymi, to właśnie Kraków stał

się w przededniu wybuchu I wojny światowej
niekwestionowanym centrum polskiej myśli
architektonicznej o własnym oryginalnym obli
czu. W Krakowie zorganizowano w roku 1912

Wystawę Architektury i Wnętrz w Otoczeniu

Ogrodowym, która stała się jednym z najważ
niejszych osiągnięć tzw. szkoły krakowskiej,
potwierdzając prymat krakowskiego środowiska

w ówczesnej polskiej architekturze.
Uformowana tuż przed I wojną światową

„szkoła krakowska” kontynuowała działalność
w pierwszych latach niepodległości, święcąc
wówczas swoje największe sukcesy. Co jednak
symptomatyczne — jej najwybitniejsze osiąg
nięcia powstały w innych ośrodkach i były
realizowane poza Krakowem.
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ZBIGNIEW BEIERSDORF

PAŁAC PUSŁOWSKICH W KRAKOWIE.
STUDIUM Z DZIEJÓW PAŁACU-MUZEUM

1P ałac Pusłowskich (ryc. 1) ukryty w głę
bi zaniedbanego ogrodu przy ulicy Westerplatte
10 nie budzi większego zainteresowania poza
wąską grupą profesjonalistów. A przecież ta

niewielka budowla jest cennym zabytkiem da
jącym dobre świadectwo kulturze Krakowa w

XIX wieku.

HISTORIA PAŁACU

Faza I — przed końcem XVIII wieku jest
najmniej znana. Wiadomo, że na miejscu dzi
siejszego pałacu stał niewielki budynek miesz
kalno-gospodarczy (?), który na początku XIX

wieku użytkowany był jako spichlerz. Budowla

pochodziła prawdopodobnie z wieku XVII i usy
tuowana była w obrębie jurydyki Wesoła, loko
wanej w roku 1639 na przedmieściu przed Mi
kołajską bramą. Budynek ten stał w ogrodzie,
który na planie Krakowa z pocz. XIX wieku

(ryc. 2) określany był jako „ogród Bartschow-

ski”12, własność znanego krakowskiego miesz
czanina Walentego Bartscha. Reliktem tej naj
starszej fazy są, zachowane w obrębie piwnic
pałacu, komory wykonane z kamienia i cegły,
sklepione kolebkowo.

1 Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat

(1802—1805) 1807-—1808 tzw. Senacki, wydał Henryk
Miinch, Kraków 1959, sekcja 42.

2 Archiwum Państwowe (dalej AP) Kraków,
Archiwum Budownictwa Miejskiego (dalej ABM),
Westerplatte 10, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok. 1 z 1821

roku wraz z planem przebudowy.
3 Szczepan Humbert (1756—1829) jeden z najwy

bitniejszych architektów tego okresu, w 1788 r. otrzy-

Faza II — rok 1821. Gruntowna przebu
dowa budynku mieszkalno-gospodarczego do
tychczas częściowo murowanego, częściowo
drewnianego na obiekt w całości murowany ®.

Był to wówczas dom parterowy (ryc. 3), który
w wyniku zabudowy pd.-zach. narożnika (daw
niej drewnianego) uzyskał rzut prostokąta.
Usytuowany w obszernym ogrodzie, był pod
miejską rezydencją należącą do Sykstusa Lew
kowicza, dla którego prace prowadził znany
krakowski architekt Szczepan Humbert3. Nie

zachowały się projekty elewacji tego domu,
lecz osobowość Humberta sugeruje ich rozwią
zanie w formie klasycystycznej. W skład zało
żenia, poza budynkiem mieszkalnym właścicie
la, wchodził również niewielki dom dla od-

dżwiernego, o charakterze kordegardy, stojący
w linii ogrodzenia, koło bramy frontowej,
i drewniane zabudowania gospodarcze przy

północnej granicy działki. Już w r. 1826 zabu
dowania te zostały zamienione na wozownię
i stajnie4, a wkrótce potem, w r. 1830, zostały
przebudowane na obiekt częściowo murowany,
częściowo drewniany 5.

Faza III — rok 1845. Gruntowna przebu
dowa i rozbudowa domu przekształconego w

małą willę dla nowego właściciela Ludwika de
Laveaux 6. Willa otrzymała nieregularny, dwu-

mał od króla Stanisława Augusta patent na budow
niczego m. Krakowa; por. S . Łoza, Architekci i bu
downiczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 123.

4 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok. 2

z 1826 r.

5 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s . 24, dok. 3

z 1830 r.

6 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s . 24, dok.

4—7, z 1845—1850.
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1. Pałac Pusłowskich w Krakowie, ul. Westerplatte 10. Widok ogólny od strony południowo-zachodniej. Stan

z r. 1972

skrzydłowy rzut na planie zbliżonym do od
wróconej litery L. Rzut ten jest zasadniczo

zgodny ze stanem dzisiejszym. Rejestruje go

plan katastralny Krakowa z 1846 roku i plan
Krakowa z 1855 r. (ryc. 4). Willa była nadal

budynkiem parterowym z facjatkami nad ry
zalitami południowym i zachodnim 7. W r. 1845

przebudowano starą wozownię i stajnię przy

północnym murze posesji, dotychczas murowa-

no-drewnianą, w budynek całkowicie murowa
ny, który oprócz pełnionej już funkcji pomieścił
także oranżerię 8. Ponadto na ten okres dziejów

7 W 1864 r. dobudowano kryty podjazd przed fa
sadą i podwyższono jedną z facjat; por. AP Kraków,
ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok. 9 z 1864 r. (wraz
z projektem).

8 Por. przypis 6.

9 Na podstawie Planu upięknienia przedmieść
Piasek, Kleparz i Wesoła opracowanego w 1836 r.

przez architektów Tomasza Majewskiego, Ignacego
Hercoka i Bogumiła Trennera (AP Kraków, Zbiór

Kartograficzny, sygn. Kraków, Za mur. 6, przerys

willi przypada rekompozycja ogrodu, wówczas

obsadzonego akacjami, jarzębiną i topolami.
Było to związane z nieznacznym powiększeniem
działki wskutek wytyczenia w 1845 roku nowej
linii regulacyjnej d. ulicy Podwale (Wester
platte) 9. Od strony ulicy ogród zamknięty zo
stał żelaznymi sztachetami10. Przed bramą, po
nad rowem odwadniającym, wzniesiono w

1856 r. kamienny mostek o neogotyckich balu
stradach zaprojektowany przez Edwarda Steh-

lika n.

Faza IV — rok 1873. Nadbudowa całości

publ. M . Borowiejska-Birkenmajerowa,
J. D e m e 1, Działalność urbanistyczna i architekto
niczna Senatu Wolnego Miasta Krakowa w latach

1815—1846, Studia i Materiały do Teorii i Historii

Architektury i Urbanistyki, t. 4, Warszawa 1965,
rys. 46.

10 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok. 6

i7z1846r.

11 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24 dok.

8 z 1856 r. (wraz z projektem).
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2. Sytuacja ogrodu Bartschowskiego z zabudową (oznaczona strzałką). Fragment Planu Krakowa

z lat 1802—1808

3. Projekt przebudowy spichlerza w d. ogrodzie Bartschowskim na budynek mieszkalny: A ■— rzut piwnic, B —

rzut parteru według Restauratio spichlerza na dom mieszkalny pod licz. 188, Gm. VIII, sygn. i dat. Szczepan
Humbert archi[tekt], 1821, oryginał AP Kraków
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willi do wysokości I piętra przez architekta

Maksymiliana Nitscha dla ówczesnego właści
ciela Konstantego Rohozińskiego12. Nitsch

opracował dwie wersje projektowe. Pierwsza,
nie zrealizowana (ryc. 5A), przewidywała
ukształtowanie willi jako budynku piętrowe
go 13. Druga, zrealizowana (ryc. 5B; 6AB), za
kładała dodanie facjat ponad ryzalitami piętra.
Nadto M. Nitsch przebudował klatkę schodową.
Istniejące do dzisiaj schody w skrzydle wschod
nim pochodzą z czasu tej przebudowy 14. Była
to wówczas jedyna klatka schodowa w bu
dynku.

12 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok. 10
z 1873 r. (wraz z projektem).

13 Jw., projekty.
14 Jw., projekty.
15 Zob. wstęp do katalogu Wystawy Starych Zega

rów na tle wnętrz pałacu hr. Pusłowskich, Kraków

1938, s. 3, oraz wstęp (identyczny) do katalogu Wy
stawy Miniatur na tle wnętrz pałacu hr. Pusłowskich,
oprać. K. Buczkowski, Z. Przeorska-Exnerowa, Kra
ków 1939, s. 3.

W latach 1874—1884 willa była własnością
hr. Ludwika Michałowskiego15. W 1874 roku

M. Nitsch przebudował kolejny raz oficynę
boczną 16. W latach 1884—1885 posiadał willę
Franciszek Demmer17, dla którego budowni
czy Józef Ertel ponownie całkowicie przebudo
wał oficynę boczną18. Dzisiejsze ukształtowa
nie jest zasadniczo zgodne z formą nadaną jej
przez Ertla.

Faza V — 1886 rok — decydująca o osta
tecznym ukształtowaniu się formy budowli.

Willa uzyskała charakter wytwornego pałacy
ku miejskiego dzięki gruntownej przebudowie
zrealizowanej przez architektów Tadeusza Stry-
jeńskiego i Władysława Ekielskiego dla hr.

Zygmunta Pusłowskiego i jego nowo poślubio
nej żony Marii z Moszyńskich 19. Również ten

projekt opracowany został w dwóch wer
sjach 20. Obie miały identycznie rozwiązany
układ przestrzenny wnętrza. Różniły się nato
miast sposobem ukształtowania elewacji w czę
ści frontowej pałacu. Wersja I (nie zrealizowa
na — ryc. 7A) i wersja II (zrealizowana — ryc.
7B) traktowały część frontową jako reprezen-

tacyjno-mieszkalny korpus budowli, podczas
gdy skrzydło wschodnie ograniczone zostało do
roli mieszkalno-pomocniczej. Bez zmian pozo
stało zarówno wnętrze tego skrzydła, jak i roz
wiązanie elewacji ukształtowane jeszcze przez
M. Nitscha w poprzedniej fazie z roku 1873.

4. Sytuacja willi rodziny de Laveaux (oznaczona
strzałką). Fragment planu Krakowa z atlasu Kumme-
rera von Kummersberga Administrativ-Karte von

den Kónigreichen Galizien und Lodomerien mit dem

Grossherzogthume Krakau..., 1855

W wyniku przebudowy Stryj eńskiego i

Ekielskiego lica frontowej części pałacu pokry
ła neorustyka wycinana w tynku. Otwory
okienne ujęto w plastyczne neorenesansowe

obramienia, flankowane półkolumnami toskań
skimi. Najistotniejszym elementem kompozy
cji fasady stała się narożna dwukondygnacyj-

16 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok. 12
z 1874 r. (z planem)

17 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24 dok.
13—15 z lat 1881—85.

18 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok.
14—15 z 1885 roku (z planem).

19 Por. katalog Wystawy Starych Zegarów, s. 3.
20 AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI, l.s. 24, dok.

16 i 17 z 1886 r. (wraz z projektami).
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/h• B
5. Willa Konstantego Rohozińskiego. Projekt neorenesansowej elewacji frontowej (zachodniej): A —

wersja I (nie zrealizowana), B •— wersja II (zrealizowana), sygn. i dat. Maksymilian Nitsch, 1873,
oryginał AP Kraków
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6. Willa Konstantego Rohozińskiego. Projekt przebudowy, wersja II (zrealizowana): A — przekrój
podłużny (wschód-zachód), B — rzut parteru
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7. Pałac Pusłowskich w Krakowie. Projekt elewacji frontowej, zachodniej: A — wersja I (nie
zrealizowana), B — wersja II (zrealizowana) według Planu przebudowy pałacu JWgo hr. Zyg

munta Pusłowskiego, sygn. i dat. Tadeusz Stryjeński, 1886, oryginał AP Kraków



144

8. Pałac Pusłowskich w Krakowie. Projekt, wersja II

(zrealizowana): A — rzut parteru, B •— rzut I piętra,
C — rzut II piętra wg Planu przebudowy

<e

na loggia arkadowo-filarowa (ryc. 9; 10A) sta
nowiąca silny akcent światłocieniowy.

Bardzo istotne zmiany nastąpiły we wnętrzu
pałacu. Dotyczy to zarówno jego układu prze
strzennego, jak i wystroju. Powstał nowy, re
prezentacyjny pion komunikacyjny: okazała

neobarokowa klatka schodowa usytuowana w

centrum rzutu, w miejscu dawnych pomiesz
czeń mieszkalnych. Ponadto na parterze prze
bito sień przelotową wzdłuż północnego muru

granicznego, co pozwoliło na eliminację ścieżki

gospodarczej sprzed południowej elewacji pa
łacu, a w następstwie tego na rozszerzenie ogro
du. Pałac i ogród od tego czasu łączyły się bez
pośrednio.

Istotne zmiany nastąpiły w wyposażeniu ar
chitektonicznym wnętrza. Do pomieszczeń częś
ci frontowej wstawione zostały barokowe i kla-

sycystyczne kominki, głównie importowane
z Francji21 (ryc. 12). Drzwi wyposażono w jed
nolitą stolarkę nawiązującą do wzorów klasy-
cystycznych, dwuskrzydłową, płycinową (ryc.
13), z pięknymi mosiężnymi klamkami dekoro
wanymi herbami Pusłowskich. W supraporty

21 Por. wstęp do katalogu Wystawy Starych Ze
garów, s. 3.
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9. Elewacja frontowa (zachodnia) pałacu Pusłowskich w Krakowie. Widok ogólny. Stan z r. 1972

wprawiono oprócz starych obrazów z pejzaża
mi i martwymi naturami nowe — specjalnie
wykonane na zamówienie Zygmunta Pusłow-

skiego — obrazy z cyklu Rusałki malowane

przez Jacka Malczewskiego w latach 1887—

18 8 8 2223.W pokojach ułożono posadzki bogato
intarsjowane (ryc. 14), a pod stropami zawie
szono kryształowe żyrandole (ryc. 15).

22 Por. spis Zabytki w salach pałacu [w:] Wysta
wa Starych Zegarów, s. 7 (poz. 65) oraz identyczny
spis dołączony do katalogu Wystawy Miniatur. Cykl
Rusałek i jego rolę w twórczości J. Malczewskiego
omówił Kazimierz Wyka w pracy Thanatos i Pol
ska, Kraków 1971, s. 24. Ostatnio o relacjach między
Z. Pusłowskim a J. Malczewskim pisał Emanuel M.

Rostworowski, Popioły i korzenie. Szkice hi
storyczne i rodzinne, Kraków 1985, s. 404—405.

23 A. Chmiel, Domy krakowskie, ul. Sławkow

Najbardziej interesującym nowym elemen
tem architektury wnętrz pałacu Pusłowskich

stały się lapidarialne fragmenty wmurowane w

ściany. Pozyskał je Z. Pusłowski z różnych bu

dowli, głównie krakowskich, skąd usuwane

były podczas remontów w imię tzw. moderni
zacji. Tak trafiły do pałacu dwa portale gotyc
kie (ryc. 16). Pochodzą one z kamienicy przy
ul. Sławkowskiej 42S. Zachowała się ikonogra
fia dokumentująca lokalizację jednego z nich
w pierwotnym miejscu (ryc. 17)24. W pałacu
znalazł się też renesansowy portal z kamienicy
przy ul. Floriańskiej 21 (ryc. 18)25, między
okienne kolumny z domu przy ul. Kanoniczej
(ryc. 19; 20A) 26 oraz belki stropowe z kamie
nicy przy Małym Rynku nr 4 (ryc. 20B) 27. Ko-

ska, cz. II, Biblioteka Krakowska, nr 75: 1932, s. 24.
24 „Kłosy”, R. 24: 1877, s. 276, drzeworyt wg ry

sunku sygn. JM [Jan Matejko?].
25S. Tomkowicz, Domyimieszkania wKra

kowie, Lwów 1922, s. 25; por. też: A. Chmiel, Do
my krakowskie, ul. Floriańska, cz. I, Biblioteka Kra
kowska nr 54: 1917.

26 Por. spis Zabytki w salach pałacu [w:] Wysta
wa Starych Zegarów, s. 12, poz. 178.

27 Ibidem, poz. 177.
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10. Elewacja boczna (południowa) pałacu Pusłowskich w Krakowie: A — fragment zachodni z loggią, odpo
wiadający zasięgowi korpusu frontowego, B — fragment wschodni o zróżnicowanym wobec korpusu rozwiąza
niu architektonicznym, uskokowym, wieloplanowym z artykulacją pilastrową i arkadową. Stan z r. 1972

lumny i belki stropowe posłużyły do wyposa
żenia jadalni pałacowej. W ściany kaplicy
wprawiono Wazowskiego orła wydobytego z

ruin zamku w Nowym Korczynie 28.

28 Por. opis kaplicy pałacowej w katalogu Wysta
wy Starych Zegarów, s. 4.

29 M. in. kraty w oknach sali jadalnej przenie
sione zostały z jednego z klasztorów wileńskich; por.

spis Zabytki w salach pałacu [w:] Wystawa Starych
Zegarów, s. 12, poz. 179.

39 Np. okucia drzwi (XV w.) do kaplicy pałaco
wej przeniesiono ze spalonego kościoła w Piaskach

Wielkich, woj. kieleckie, por. opis kaplicy pałacowej

Oprócz tych fragmentów znalazły się we

wnętrzach pałacu wysokiej klasy dzieła sztuki

i rzemiosła artystycznego, m.in. zabytkowe
kraty29, stare płyty kominkowe, kartusze her
bowe, elementy zabytkowego wyposażenia ko
ścielnego 30.

W kaplicy pałacowej (ryc. 21) na ołtarzu

ustawiono tryptyk późnogotycki z początku
XVI w., a na ścianie zawieszono wenecką an-

konę z XV w. przedstawiającą Matkę Boską ze

świętymi (ryc. 22)31. Kaplica zyskała zarazem

charakter małego sanktuarium rodowego. We

wnęce po stronie Ewangelii umieszczono pom
nik nagrobny Genowefy z Druckich-Lubeckich

Pusłowskiej, matki właściciela pałacu 32. Pomnik

ten (ryc. 23) wykonał francuski rzeźbiarz

Andre Salomon33. Nad pomnikiem umiesz
czono rzeźbione popiersie księcia Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego, dziadka właściciela pa
łacu 34*. Po stronie przeciwnej usytuowano po
piersie ojca właściciela, Władysława Pusłow-

skiego, marszałka szlachty powiatu oszmiań-

skiego33. Witraż do okna kaplicy zaprojekto
wał Jan Matejko 36. Niewykluczone jest autor
stwo tego artysty przy zaprojektowaniu skrom
nej polichromii kaplicy o motywach heraldycz-

w katalogu Wystawy Starych Zegarów, s. 4.
31 Por. opis zabytkowego wyposażenia kaplicy pa

łacowej w katalogu Wystawy Starych Zegarów, s. 4.
32 Ibidem.
33 Ibidem.
34 Ibidem.

35 Ibidem.
33 Ibidem.
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11. A — obramienie okienne w elewacji frontowej pałacu Pusłowskich w Krakowie, B — obramienie okienne
w gmachu Uniwersytetu Wiedeńskiego

nych, złożonych z herbu własnego Pusłowskich,
herbu Druck (matki) i Nałęcz (żony, Marii

z Moszyńskich).
W klatce schodowej ustawiono rzeźbę Kró

lowa Amazonek Pentezylea napadnięta przez

lwy, odlew z brązu z dzieła A. Kissa z 1837 r.37,
a na ścianach oprócz zabytkowej broni, starych
kinkietów z blachami reflektorowymi zawieszo

37 Por. spis Zabytki w salach pałacu [w:] Wystawa
Starych Zegarów, s. 5 (poz. 18). Rzeźba ta stoi w pa
łacu w pierwotnym miejscu.

38 Było to 8 gobelinów z serii liczącej pierwotnie
11 tkanin; por. A. Bochnak, Makaty marszałka
Francji Franciszka de Creąui księcia de Lesdiguieres,
Przemysł — Rzemiosło — Sztuka, R. 3: 1923, s. 33—44

(odbitka Kraków 1923. s. 12); tenże, Makaty mar
szałka Francji Franciszka de Creąui księcia de Lesdi
guieres, Sprawozdania z czynności i posiedzeń Polskiej
Akademii Umiejętności, t. 28: 1923, nr 7, s. 3—4;
tenże, Les tapisseries de marechal de France

Franęois de Creąui duc de Lesdiguieres, Bulletin

no wspaniałe gobeliny38 wykonane według
projektu Ch. Le Bruna w manufakturze pa
ryskiej dla marszałka de Creąui, księcia de

Lesdiguieres, zasłużonego wodza z czasów Lud
wika XVI (ryc. 24AB).

W jadalni (na parterze) ustawione były
XVII i XVIII-wieczne meble gdańskie39, wi
doczne na przedwojennej fotografii (ryc. 19).

International de 1’Academie Polonaise des Sciences et

Lettres, A. I, 1929, nr 1—10, s. 16—19.
Prócz tego w pałacu znajdował się XVI-wieczny

arras ze św. Augustynem (por. spis Zabytki w salach

pałacu [w:] Wystawa Starych Zegarów, s. 10, poz. 188)
i trzy gobeliny francuskie z XVIII wieku, w tym je
den wg kartonu F. Bouchera (jw., poz. 113—115).

39 Meble te, m.in. 3 szafy, stół, stolik, prasa do

serwet, zakupione zostały w Gdańsku w końcu XVIII

w. przez Franciszka i Wojciecha Pusłowskich do wy
posażenia ich pałacu w Piaskach (woj. nowogrodzkie)
przed wizytą króla Stanisława Augusta (por. spis Za
bytki w salach pałacu [w:] Wystawa Starych Zega
rów, s. 7—8, poz. 77—84.
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12. Kominek z białego marmuru w pokoju na II pię
trze pałacu Pusłowskich. Widoczne elementy dawne
go wyposażenia wnętrza: marmurowe pilastry z de
koracyjnymi wazami, marmurowe popiersia dziecięce
na kominku i portret Ksawerego Druckiego-Lubeckie-

go na ścianie. Stan z r. 1972

W pokojach i salonach ściany dekorowały m.

in. dzieła L. Cranacha, P. Rubensa, E. Dela-

croix, A. Grottgera, J. Matejki40, znakomite

miniatury, m. in. z portretami rodzinnymi Pu
słowskich 41. Ponadto stały tu rzeźby gotyckie,
renesansowe, a także dzieła Falconeta i Houdo-

na 42, cenne zegary 43 i wiele innych przedmio
tów artystycznych. Katalog zbiorów pałaco
wych z 1939 roku wymieniał ich około 200 44.

Jednym słowem był to pałac-muzeum, które
go kolekcję uzupełniał cenny księgozbiór43
zgromadzony w specjalnej sali na II piętrze.
Bibliotekę zaopatrzyli architekci w dobre gór
ne oświetlenie przez świetlik w dachu.

40 Ibidem, s. 5—7, poz. 19—66.
41 Ibidem, s. 7, poz. 67—73.
42 Ibidem, s. 5, poz. 1—18.
43 Ibidem.
44 Ibidem, s. 4—12,

13. Drzwi typu późnoklasycystycznego w pałacu Pu
słowskich. Stan z r. 1972

Kolejne przemiany pałacu miały już tylko
drugorzędne znaczenie dla jego koncepcji arty
stycznej. W 1890 roku zmniejszony został

ogród, którego skrajna część — leżąca w głębi,
od wschodu (dawny sad) — została odcięta
w związku z regulacją miasta i wytyczeniem
nowej ul. Radziwiłłowskiej (dzisiaj M. Reja) 46.

46 Biblioteka ta liczyła 40 tysięcy tomów opatrzo
nych własnym exlibrisem oraz bogaty zbiór rycin pol
skich i obcych. Por. E. Chwalewik, Zbiory pol
skie; archiwa, biblioteki, gabinety, galerie, muzea i in
ne zbiory pamiątek przeszłości w Ojczyźnie i na obczy
źnie, Warszawą 1926, t. 1, s. 256.
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14, Posadzka intarsjowana w salonie na I piętrze pałacu Pusłowskich. Stan z r. 1972

W 1913 roku urządzono wjazd gospodarczy do

posesji Pusłowskich od strony tej ulicy 47.

Zgodnie z ogólnymi tendencjami architek
tury rezydencjonalnej z przełomu XIX/XX w.

pałac został wyposażony w urządzenia nowo
czesnego komfortu. W 1901 r. podłączono go
do miejskiej sieci wodociągowej48, a w 1932
roku urządzono tu łazienki49 z zachowanym do

niedawna stylowym wyposażeniem, jak: wanny,

piece gazowe, armatura itp., stanowiącym rzad
kie już zabytki techniki.

W okresie międzywojennym muzealne wnę
trza pałacu były udostępniane publiczności
przez ostatniego właściciela hr. Ksawerego
Pusłowskiego przy okazji wystaw zbiorów arty

stycznych. W 1938 roku urządzono tu Wysta
wę Starych Zegarów30, a w 1939 Wystawę Mi
niatur 51. Dochód z nich przeznaczył Pusłowski

na budowę nowego gmachu Muzeum Narodo
wego w Krakowie. W pałacu podejmował hr.

Ksawery w 1936 roku ówczesną następczynię
tronu holenderskiego, późniejszą królowę Julia-

nę, udającą się wraz z małżonkiem w podróż
poślubną do Polski52.

W okresie II wojny światowej w pałacu
mieściły się biura Rady Głównej Opiekuńczej.
Architektura pałacu nie uległa zmianie, urato
wało się również w całości jego wyposażenie
zgromadzone przez właściciela w pokojach na

II piętrze. W 1953 roku pałac wraz ze zbiora-

18 J. Purchla, Jak powstał nowoczesny Kra-

ków, Biblioteka Krakowska, nr 120: 1979, s.

VI, l.s.
47.

24, dok.47 AP Kraków, ABM, sygn. Dz.
nr 17 z 1913 r. (z projektem).

48 AP Kraków, ABM, sygn. Dz, VI, l.s. 24, dok.

nr21z1901r,

49 Adaptacje sanitarne z roku 1932 zaprojektował
inż. E. Allweil, por. AP Kraków, ABM, sygn. Dz. VI,
l.s. 24, dok. 25 (z planami).

50 Por. katalog Wystawy Starych Zegarów.
51 Por. katalog Wystawy Miniatur.

52 K. Estreicher, Franciszek. Ksawery Pu
słowski, Rocznik Krakowski, t. 40: 1970, s. 135,
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15. Kryształowy żyrandol w salonie na I piętrze pała
cu Pusłowskich w Krakowie. Stan z r. 1972

Maius i użyta do dekoracji jego wnętrz, jak
chociażby wspomniane już gobeliny z klatki

schodowej. Resztki pozostawione in situ zagi
nęły albo zostały zniszczone. Dzisiaj brak m.in.

ozdobnych klamek do drzwi. Całość bardzo za
niedbana robi przygnębiające wrażenie. Rów
nież ogród pałacowy jest zdewastowany: w czę
ści zajęty na ogródek jordanowski pobliskiego
przedszkola, w części zabudowany przez stację
transformatorową.

W 1972 roku powstało studium historyczno-
-konserwatorskie pałacu54 wskazujące m. in.

potrzebę i możliwość przywrócenia mu muzeal
nej funkcji i pierwotnego wyposażenia w celu

stworzenia Muzeum Wnętrz drugiej połowy
XIX wieku, które stanowiłoby (z tytułu włas
ności) oddział Muzeum UJ. Niestety ani ten,
ani inne wnioski studium nie doczekały się rea
lizacji, a pałac nadal jest eksploatowany po
części jako budynek dydaktyczny, a po części
magazynowy.

PAŁAC JAKO DZIEŁO ARCHITEKTURY

mi przekazał Ksawery Pusłowski Uniwersyte
towi Jagiellońskiemu (w którym po wojnie
pracował jako wykładowca języka angielskie
go) 53. Życzeniem ofiarodawcy było, aby zbiory
nie zostały rozproszone oraz by zachowana zo
stała pamięć o rodzinie Pusłowskich. Ostatni

właściciel mieszkał w pałacu aż do swej śmier
ci w 1968 roku. Częścią pomieszczeń zaopieko
wało się Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskie
go (np. d. kaplicą). Dawną jadalnię zajęła czy
telnia anglistyczna UJ, resztę pomieszczeń na

piętrze Instytut Muzykologii UJ. Skrzydło
wschodnie do niedawna zajęte było przez lo
katorów.

Życzenie fundatora, związane z zachowa
niem kolekcji pałacowej, zostało spełnione w

dość przewrotny sposób. Przeważająca jej część
bowiem została przeniesiona do Collegiur.i

Analiza formy pałacu Pusłowskich prowa
dzi do wniosku, że budowla ta realizuje temat

architektoniczny willi35. Willa, zgodnie z de
finicją, to „mały budynek mieszkalny w oto
czeniu ogrodowym”36. Temat ten — jako je
den z głównych — pojawił się w architekturze

drugiej połowy XVIII wieku i był kontynuo
wany przez wiek XIX. Jako dziedzictwo wie
ku XIX wszedł do repertuaru architektury na
szego stulecia. W willi skupiły się bodaj naj
silniej cechy architektury preromantycznej
i romantycznej, takie jak: strukturalny zwią
zek architektury z krajobrazem, z zielonym
otoczeniem, nieregularny, swobodny rzut, układ

przestrzenny i układ brył. Wszystkie te cechy
mieszczą się w ogólnie pojętej malowniczości

kompozycji architektonicznej. Postulat este
tyczny malowniczości sformułowany został w

XVIII wieku w Anglii 57, a jego wykładnikiem

58 Ibidem. O Ksawerym Pusłowskim patrz również:
J. Steinhauf, Pan Xawery, „Dziennik Polski”,
styczeń 1968, nr 6; C[zesław] Lfechicki], Uzupeł
nienie nekrologu Franciszka Ksawerego Pusłowskiego,
Rocznik Krakowski, t. 41: 1970, s. 114; Rostworow
ski, op. cit., s. 403 i inne.

54 Z. Beiers dor f, Pałac Pusłowskich w Kra
kowie, ul. Westerplatte 10, mpis, PKZ Kraków 1972.

Opracowanie to stało się podstawą niniejszego stu
dium, które zostało przedstawione na sesji „Sztuka
XIX wieku w Krakowie” zorganizowanej w 1976 r.

przez Krakowski Oddział Stowarzyszenia Historyków
Sztuki.

55 Podjęcie tematu architektonicznego za: H. S e d 1-
m a y r, Verlust der Mitte, Die Bildende Kunst des 19.
und 20 Jahrhunderts ais Symptom und Symbol der

Zeit, Salzburg 1948, s. 13—16.

58Zob.J.C.Loudon, AnEncyclopaediaofCot-
tage, Farm and Villa Architecture, London 1833 (II
wyd. 1842).

57 Por. Ch. H u s s a y, The Picturesąue, London —

New York 1927; N. Pevsner, The Picturesąue in
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16. Dwa portale późnogotyckie z XV/XVI w. przeniesione z kamienicy przy ul. Sławkowskiej 4 w Kra
kowie do sieni pałacu Pusłowskich. Stan z r. 1972

był m. in. nurt tzw. architektury nieregularnej,
zwanej też swobodną, do której w pierwszym
rzędzie należała architektura willowa. Pod

wpływem Anglii nurt ten zdominował już ok.
1800 roku architekturę małych rezydencji wiej
skich i podmiejskich w całej Europie i w Sta
nach Zjednoczonych. Formalnie rozwijał się
w dwóch kierunkach: willi gotyckiej (czyli neo
gotyckiej) i willi włoskiej (czyli neorenesanso-

wej) oraz w pokrewnej willi formie cottaguss.
Za pierwszą willę włoską uchodzi, zda

niem historyków architektury, Cronkhill koło

Shrewsbury, dzieło Johna Nasha z r. 1802 5fl.

Architekturę tego typu popularyzowały w

Anglii i poza nią wydawnictwa o charakterze

wzornikowym, np. Roberta L u g a r a Archi-

Architedure, Journal of the Royal Institute of Bri-

tish Architects, 55: 1957, s. 55; C. L. V. Meeks,
Picturesąue Eccledicism, The Art Bulletin, R. 32: 1950,
s. 226-—235; P. Collins, Changing Ideals in Modern

Architecture, 1750—1950, London 1965, s. 42 i nn.

58 E. Kaufmann, Architecture in the Age of
Reason. Baroąue and Post-Baroque in England, Italy
and France, Cambridge 1955 (wyd. francuskie Archi
tecture de l’age de la Lumiere, Paris 1963; H. R.

tectural Sketches jor Cottages, Rural Dwellings,
and Villa in the Grecian, Gothic, and Fancy
Styles (1805 ) 60, czy wspomniana już praca
J. C. Loudona Encyclopaedia of Cottage,
Farm and Villa Architecture, a także czasopis-
ma-wzorniki, np. niemieckie Architektonisches
Skizzen-Buch... czy Zeitschrift fur Bauwesen

(ukazujący się w Berlinie od 1851 r.) 61.

Szczególnie znaczące rezultaty architektura
willowa zyskała w Niemczech w kręgu Schinkla

i Persiusa62. Zresztą niemiecka redakcja willi

włoskiej miała dla Polski znaczenie bodaj naj
ważniejsze. Wzory architektury Schinklow-

skiej i postschinklowskiej (np. Fryderyka Au
gusta Stillera) inspirowały Franciszka Marię
Lanciego ®3, Karola Wiirtemberga (w W. Ks.

Hitchcock, Early Victorian Architecture in Britain,
t. 1, New Heven 1954, s. 26 i nn.

50 Hitchcock, op. cit.
00 Ibidem.

61 T. S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyc
kich w Polsce, Warszawa 1981, s. 120—122.

02 H. B e e n k e n, Schopferische Bauideen der
Deutschen Romantik, Mainz 1952, s. 85-—8 8.

68 A. Bartczaków a, Franciszek Maria Land,
1799—1875, Warszawa 1954.
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17. Sień w kamienicy przj' ul. Sławkowskiej 4 w Krakowie przed przeniesieniem portalu późnogotyckiego do

pałacu Pusłowskich, według drzeworytu publikowanego w „Kłosach”, R. 24: 1877

Poznańskim)64, Henryka Marconiego ®5, Adama

Idźkowskiego®°, a także Filipa Pokutyńskie-
go®7, czy Maksymiliana Nitscha (por. niżej).

Jak wspomniano wyżej, nieregularny rzut

willi na planie litery L ukształtowany został

zasadniczo w 1845 roku, gdy była ona własnoś
cią rodziny de Laveaux. Była ona wówczas

parterowa z piętrowymi ryzalitami. Ukształto
wanie zrazu piętrowej, a w końcu dwupiętro
wej bryły i elewacji zawdzięcza ona architek
towi Maksymilianowi Nitschowi (r. 1873).

Architektura ówczesnej willi, należącej do K.

Rohozińskiego, była zdecydowanie neorenesan-

sowa, a właściwie w redakcji neorenesansu

opartej na tradycji Schinklowskiej z przymie
szką tradycji helleńskiej (por. charakterystycz
ne akroteriony (ryc. 5A), typowej dla berliń
skiej szkoły uczniów Schinkla ze Stillerem na

czele68. Było to zupełnie zrozumiałe w dziele
M. Nitscha, krakowianina ur. w 1843 r., absol
wenta Politechniki Berlińskiej ®fl.

Zachowanym reliktem Nitschowskiej fazy

64 K. Wiirtemberg, Sammlung architektoni-
scher Entwilrfe ais Beitrag zur Verschónerung und

Veruollkommung łdndlicher Wohnungen und land-

wirtschaftlicher Gebaude, Leszno—Gniezno 1847, to

samo w polskiej wersji językowej: Zbiór architekto
nicznych pomysłów służących dla upięknienia i uzu
pełnienia wiejskich budowli i zabudowań gospodar
skich, Leszno—Gniezno 1848.

85 S. Łoza, Henryk Marconi i jego rodzina. Ma
teriały do monografii [w:] Mistrzowie architektury
polskiej, Warszawa 1954; T. S. Jaroszewski, A.

Rottermund, Marconi Henryk (1792—1863) [w:]
Polski Słownik Biograficzny, t. 19: 1974, s. 599—600;

c i ż sami, Katalog rysunków architektonicznych
Henryka i Leandra Marconich w Archiwum Głównym
Akt Dawnych w Warszawie,. Warszawa 1977.

88 A. I d ź k o w s k i, Composition d’architecture
contenant des batiments de toute espace tels que mai-
sons de villa de campagne..., Paris 1843.

87 Na ten temat szerzej: Z. Beiersdorf, Neo-
renesansowa rezydencja Wężyków w Minodze (w dru
ku).

88 E. Bórsch-Supan, Berliner Baukunst nach
Schinkel 1840—70 [w:] Studien zur Kunst des 19.

Jahrhunderts, t. 25, Miinchen 1977.
88 Łoza, Architekci, s. 216; A. Nitsch, Pałac
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pałacu Pusłowskich jest tylna (tj. wschodnia)
część budynku (ryc. 10B) o charakterystycznej
delikatnej i linearnej artykulacji elewacji,
z arkaturą o lukach odcinkowych na parterze
i pilastrami na piętrze. Odróżnia się ona zde
cydowanie od frontowej części pałacu (ryc.
10A) ukształtowanej w formach dojrzałego re
nesansu, o mocnym wyrazie plastycznym uzys
kanym dzięki zastosowaniu neorustyki na ca
łym licu elewacji oraz obramień okiennych
flankowanych półkolumnami (ryc. 11 A), pod
trzymującymi trójkątne tympanony i wzboga
conych podokiennikami z balustradą tralkową.
a także silnie cieniującego elementu, jakim jest
loggia narożna.

Część frontowa jest dziełem T. Stryjeńskie-
go i W. Ekielskiego z 1886 roku. Stryjeński,
nieco młodszy od Nitscha, urodzony w 1849 r.,

był dzięki studiom na Politechnice w Zurychu
w latach 1868—1872 (pod kierunkiem Gotfryda
Sempera), uzupełnionych w paryskiej ficole

des Beaux-Artes, ukształtowany w innej trady
cji neorenesansu włoskiego, bo dojrzałego qua-
trocenta i późnego cinąuecenta, już nie toskań
skiego (jak u Schinkla), lecz rzymskiego i pół-
nocnowłoskiego, a także francuskiego 70.

Stryjeński dzięki racjonalistycznej szkole

Sempera i Ecole des Beaux-Artes, dobrze czu-

jący się w komponowaniu układów przestrzen-
no-funkcjonalnych, uważał, że „nie ma żadnego
talentu twórczego w fasadach”71. Dlatego do

współpracy przy opracowywaniu elewacji
przyjmował innych utalentowanych kolegów
(jak: T. Pryliński, W. Ekielski, Z. Hendel czy
F. Mączyński)72. W wypadku pałacu Pusłow
skich był to Władysław Ekielski (ur. 1855 r.)
niedawno przybyły z Wiednia uczeń Ferstla,
autora Votivkirche i gmachu Uniwersytetu
Wiedeńskiego73. U tego ostatniego przez pe
wien czas Ekielski pracował. Podobieństwo de
talu pałacu Pusłowskich i Uniwersytetu Wie
deńskiego (identyczna forma obramień) (ryc.
11 AB) pozwala przypuszczać, że rola Ekielskie
go w powstaniu drugiej, ostatecznej wersji
projektu elewacji była decydująca. Jemu też

18. Portal renesansowy z XVI w. przeniesiony z ka
mienicy przy ul. Floriańskiej 21 w Krakowie do pa
łacu Pusłowskich i osadzony w ścianie przechodu na

podwórze. Stan z r. 1972

zawdzięczać chyba należy pomysł umieszczenia

tutaj loggi narożnej, której w pierwszej wersji
nie było. Dzięki temu nabrała willa monumen
talności, z wyraźnym nawiązaniem do póżno-
renesansowej architektury włoskiej.

Natomiast wspólny dla obu wariantów pro
jektu układ przestrzenny z reprezentacyjną,
neobarokową klatką schodową jest bodaj w ca
łości koncepcją Stryjeńskiego. Forma klatki

schodowej uwarunkowana została dwoma przy
najmniej przesłankami:

— trafnym dokomponowaniem architektury
do formy muzealnych gobelinów marszałka de

Crćqui, które mają romboidalny kształt dosto-

w Bakończycach. Nieznane dzieło architekta Maksy
miliana Nitscha, Teka Komisji Urbanistyki i Architek
tury, t. 20: 1986, s. 213.

70 M. Kostanecki, Twórczość architektonicz
na Tadeusza Stryjeńskiego na tle epoki, Kraków—War
szawa 1937; A. Woltanowski, Tadeusz Stryjeński
(1849—1943). Materiały spuścizny rękopiśmiennej w

Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie,
Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, t. 16: 1971,

z. 2—3, s. 236—237; L. Lameński, Tadeusz Stryjeń
ski, „Znak”, R. 32: 1980, nr 318, s. 1694—1703.

71 Wspomnienie Władysława Ekielskiego [w:] K.

Estreicher, Wspomnienia dwóch krakowian, Rocz
nik Krakowski, t. 46: 1975, s. 125.

72 Ibidem; por. też: Purchla, op. cit., s. 146—148.

73 Wspomnienie Władysława Ekielskiego, jw., s.

131—132.
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19. Dawna jadalnia w pałacu Pusłowskich w Krakowie. Wnętrze wyposażone meblami gdańskimi
z XVII i XVIII w. z renesansowymi kolumnami międzyokiennymi przeniesionymi tu z domu przy
ul. Kanoniczej w Krakowie oraz stropem belkowym z kamienicy przy Małym Rynku 4 w Krakowie.

Stan wg fotografii archiwalnej z katalogu Wystawy Starych Zegarów

sowany do pierwotnego zawieszenia nad bie
gami schodów,

— powszechnej w latach osiemdziesiątych
XIX wieku akceptacji sztuki baroku, której
przejawem była już wcześniej neobarokowa

sztuka imperialna w Paryżu, w Wiedniu i częś
ciowo w Berlinie.

Umiejętność kształtowania stylowych scho
dów potwierdził Stryj eński w rok po przebu
dowie pałacu Pusłowskich, aranżując w krze
szowickim pałacu Potockich słynne schody
gdańskie (obecnie w Collegium Maius UJ)74.

74 W. Baraniewski, Zespół rezydencjonalny
w Krzeszowicach w XIX w. [w:] Dzieła czy kicze, pod
red. E. Grabskiej i T. S. Jaroszewskiego, Warszawa

1981, s. 101—104.

75 G. Ciołek, Ogrody polskie (wydanie drugie

Analizując problem willi nie można pomi
nąć relacji między budynkiem i ogrodem. Roz
patrzyć go należy w różnych ujęciach:

1) jako związek strukturalny (nie ma archi
tektury willowej bez zieleni). Stary „ogród
Bartschowski” został włączony w 1845 r. do

programu willi romantycznej Ludwika de La-

veaux. Ten związek umocniła w 1886 r. prze

budowa Stryjeńskiego i Ekielskiego, gdy log
gia, powiązała pałac z ogrodem jeszcze silniej.
W kompozycji stosunkowo niewielkiego natu-

ralistyczno-dendrologicznego ogrodu pałacowe
go 75 wykorzystane zostały elementy modnej od

2. połowy XIX wieku japońskiej maniery ogro
dowej z jej charakterystycznym podziałem na

część wejściową (od strony frontowej, przy pod-
jeżdzie) i „ogród herbaciany” przy wyjściu
z loggi do ogrodu. Wprowadzona wówczas do

ogrodu kolekcja botaniczna może być traktowa
na paralelnie do kolekcji artystycznej we wnę
trzu pałacu. Równocześnie odnotować należy
charakterystyczne rozszerzenie pola semantycz
nego willi poza granice jej ogrodu. Stało się to

dzięki krajobrazowemu połączeniu ogrodu i

Plant, których zieleń publiczna stanowi optycz
ne przedłużenie ogrodu pałacowego,

2) w kontekście tradycji pojęcia „człowieka
naturalnego” i jego związku z przyrodą 76,

przygotował i uzupełnił Janusz Bogdanowski), War
szawa 1978, s. 190—198; L. Majdecki, Historia

ogrodów, Warszawa 1978, s. 460 i 471—472.
78 W. Tatarkiewicz, Historia filozofii, t. 2

(wyd. siódme), Warszawa 1970, s. 150—152.
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20. Dawna jadalnia w pałacu Pusłowskich, obecnie czytelnia anglistyczna UJ: A — kolumny
międzyokienne, B fragment stropu belkowego z datą 16ię ną tragarzu. ĘJtąrt z U 1972
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3) w kontekście dążenia do stworzenia wła
snego, wyidealizowanego świata, prywatnego
paradis terrestre

4) w kontekście wielkiej koncepcji urbani
stycznej Krakowa powstałej jeszcze w 1. poło
wie XIX wieku w związku z planami „upięk-
nienia” miasta, polegającymi m.in. na wytycze
niu obwodnicy ulicznej wokół nowo założonych
Plantacji Miejskich i budowie po zewnętrznej
stronie obwodnicy szeregu willi i pałacyków.

Realizacje wspomnianej wyżej idei urbani
stycznej, zapoczątkowanej w latach trzydzie
stych XIX wieku, sięgnęły drugiej połowy
ubiegłego stulecia. Do koncepcji tej należy sze
reg zachowanych jeszcze obiektów, wśród któ
rych przede wszystkim należy wymienić: Bia
ły Dworek Potockich wzniesiony przy ul. Pod
wale w 1835 r. przez Ignacego Hercoka, z oficy
nami zbudowanymi w r. 1836 przez Wilhelma

Ilofbauera7778, pałacyk Czarkowskich przy tejże
samej ulicy wzniesiony kilkadziesiąt lat póź
niej (ok. 1870) przez Maksymiliana Nitscha7®,
willę przy łazienkach Marfiewicza przy ul.

1 Maja wzniesioną w r. 1859 przez Filipa Po-

kutyńskiego 80, a także dworek Macieja Józefa

Brodowicza, później pałac Moszyńskich i Wo-

łodkowiczów (u zbiegu obwodnicy wokół Plant

i ul. Lubicz)81 oraz sąsiadujące bezpośrednio
z willą Pusłowskich dwa pałacyki: neorenesan-

sowy Wacława Rzewuskiego (arch. Feliks Księ-
żarski) i neobarokowy Juliusza Judkiewicza

z r. 1892 (arch. Jan Zawiejski i Wandalin

Beringer)82. Należy tu też zespół neorenesan-

sowych will Maurycego Straszewskiego, stoją
cych na Plantach pod Wawelem, z których
jedna, zw. Małym Wawelem, ma loggię naroż
ną ukształtowaną analogicznie do pałacu Pu
słowskich (również dzieło Stryj eńskiego i Ekiel-

skiego z r. 1886).

77 Było to zjawisko charakterystyczne dla umysło-
wości całego XIX wieku; por. W. Hofmann, Das
irdische Paradies, Kunst in XIX Jahrhundert, Miin-

chen 1960, s. 331—366.
78 Przemiany dziejowe otoczenia Wawelu, Kraków

1953.
79 Łoza, op. cit., s. 216.
80 Z. J. Białkiewicz, Pałacyk Marfiewicza w

Krakowie i dawne Łazienki Miejskie, później Hotel

Krakowski, Teka Komisji Urbanistyki i Architektu
ry, t. 13: 1979, s. 25—31.

Rodowód tej romantycznej koncepcji urba
nistycznej Krakowa jest złożony. Znalazły w

niej odbicie angielskie i francuskie doświad
czenia z dziedziny budowy miast drugiej poło-

21. Fragment wnętrza kaplicy w pałacu Pusłowskich
w Krakowie. Na ścianach polichromia o motywach
heraldycznych. W ścianie bocznej kolista wnęka z po
piersiem hr. Władysława Pusłowskiego. Stan z r. 1972

wy XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Tu
taj należy odwołać się do słynnego pierwowzo
ru z uzdrowiska w Bath, gdzie architekt John
Wood Młodszy zaprojektował na przełomie lat

sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XVIII wie
ku Royal Crescent, skomponowany jako zespół
prywatnych domów mieszkalnych stojących
wokół półkolistego trawnika, a więc wspólnej
zieleni publicznej 83. Urbanistyka z Bath stała

się wzorem dla innych angielskich crescentów,
m.in. w Londynie (dzielnica Kensington z łat

1830—1849), czy imponujących założeń XIX-

wiecznego Edynburga 84.

81 Kostanecki, op. cit.

82 J. Purchla, Jan Zawiejski. Architekt prze
łomu XIX i XX wieku, Warszawa 1986, s. 120—123.

88 S. G i e d i o n, Przestrzeń, czas i architektura.

Narodziny nowej tradycji, Warszawa 1968 (wyd. I

1941), s. 177, 178; K. K. Pawłowski, Krajobra
zowa urbanistyka Bath, Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki, t. 9: 1964, z. 3, s. 189—215.

84Giedion, op. cit., s. 700—702;P. Lavedan,
Ł’histoire de 1’urbanisme, Paris 1959, s, 467.
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22. Ankona z przedstawieniem Matki Boskiej z Dzieciątkiem pomiędzy świętymi z pałacu
Pusłowskich w Krakowie

W 1806 r. architekci Percier i Fontaine pro
jektują w Paryżu rue de Rivoli zabudowaną
jednostronnie luksusowymi domami ciągnący
mi się wzdłuż ogrodu Tuileries 85. Ulica ta za
inspirowała Anglika Johna Nasha, gdy projek
tował słynne założenie Regent’s Park w Lon
dynie. Pierwszym elementem tej kompozycji
stał się Park Crescent z roku 18 1 2 86.

85 Giedion, op. cit., s. 679—683.

86Ibidem,s.702—708;L.Benevo1o, Auxsour-

ces de 1’urbanisme moderne, Horizons de France, 1972,
s. 26—32.

87 R. PI ouin, Le demeure franęaise au XIX

siecle, Les monuments historiąues de la France, 1974,
nr1,s.38

88 R. Wagner - Ri eg er, Stilwandel der Stad-

W Paryżu ideę mieszkania związanego z zie
lenią publiczną może najlepiej realizuje zało
żenie przy parku Monceau. Ten stary baroko
wy park księcia Filipa Orleańskiego, otoczony

od 1852 roku zabudową luksusowych hótels

particuliers, włączył Haussmann do swego pro
jektu przebudowy miasta 8788.Zieleń wprowadzo
no na bulwary i avenues Paryża. Najdoskonal
szym przykładem jest tu bogato zazieleniona

Avenue de LTmperatrice (dziś. Avenue Foch),
łącząca Place de TEtoile z Laskiem Bulońskim.

Stoją przy niej nadal rezydencje najbogatszych
ludzi świata.

Pokrewny, lecz odmienny charakter ma wie
deński Ring zrealizowany w latach 1859—
—1878 8S. Tutaj z bulwarową zielenią sąsiadują

tebaulichen Komposition im Berreiche der Wiener

Ringstrasse, Usterreichische Zeitschrift fur Kunst und

Denkamalpflege, t. 22: 1968, s. 65—82; por. też J. Le
pi ar c zyk, Z problemów kompozycji urbanistycznej
2. połowy XIX wieku (Paryż, Wiedeń) [w:] Sztuka 2.

połowy XIX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia
Historyków Sztuki, Łódź 1972, Warszawa 1973, s. 37—•
— '.9,
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23. Nagrobek Genowefy z Druckich-Lubeckich Pusłowskiej, dzieło A. Salomona w kaplicy
pałacu Pusłowskich w Krakowie. Stan z r. 1972

reprezentacyjne budowle użyteczności publicz
nej: ratusz, teatr, opera, giełda, Uniwersytet,
muzea przy Forum Cesarskim.

Założenie urbanistyczne związane z Planta
mi krakowskimi, do którego należy również

pałac Pusłowskich, jest starsze od wiedeńskie
go i bardziej związane z doświadczeniami urba
nistyki. angielskiej i francuskiej. Lecz na zało
żenie krakowskie nałożyła się w 4. ćwierci
XIX wieku i na przełomie stuleci także idea

wiedeńskiego Ringu. Stało się to w okresie no
wego rozwoju miasta, zapoczątkowanego kon
cepcjami prezydenta Dietla, gdy zaczęto two
rzyć nowe centrum reprezentacyjno-admini-
stracyjne wzdłuż linii Plant, szczególnie ulic

Basztowej i Kolejowej związanych z dworcem

kolejowym (z 1847 r.). Zlokalizowano tutaj sie
dzibę starostwa, hotele, strażnicę straży pożar
nej, pocztę główną, gmach Towarzystwa Ubez
pieczeniowego „Florianka”, gmach Izby Han
dlowej i Przemysłowej i szereg okazałych ka
mienic. Z ulicą Basztową powiązany został plac
Matejki (wykształcony z dawnego rynku Kle-

parskiego), który ukształtowano jako monu
mentalną oś skierowaną na Barbakan, Bra
mę Floriańską i więżę kościoła Mariackiego,

W pierzei tego placu powstały reprezentacyjne
gmachy: Szkoły Miejskiej, Dyrekcji Kolei

i Szkoły Sztuk Pięknych. Po wewnętrznej stro
nie Plant, równolegle do ulicy Basztowej przy

pl. Sw. Ducha, zlokalizowany został nowy
Teatr Miejski, obok którego zamierzano wznieść

nowy ratusz.

Pozostawiając kontekst przestrzenny pałacu
Pusłowskich, powróćmy do samego pałacu. Je
go interpretację umożliwia metodologia badań

nad architekturą XIX w. Dzięki Sedlmayrowi
architektura ta została włączona do kręgu ba
dań ikonograficznych89. Uznanie jej seman
tycznego charakteru pozwoliło temu uczonemu

na wyróżnienie szeregu tematów, realizowa
nych przez tę architekturę. Jednym z nich był
temat pałacu-muzeum, domu-muzeum, którego
egzemplifikacją stał się pałac Pusłowskich.

Interpretacja wartości treściowych dzieła

sztuki możliwa jest w jego kontekście kultu
rowym. W wypadku omawianego pałacu war
tości te rozpatrywać należy w odniesieniu do

kultury XIX wieku, a przynajmniej takich

” Sedlma yr, op. cit,, s, 31—35,
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24. Reprezentacyjna klatka schodowa pałacu Pusłowskich: A — stan pierwotny wg fotografii archiwalnej
w katalogu Wystawy Starych Zegarów, B — stan z r. 1972

głównych zjawisk kultury owego okresu jak
romantyzm i historyzm.

Według Pevsnera 90 XIX-wieczny historyzm
określały takie cechy, jak:

1) konformizm — a więc opieranie się
na uznanych i sprawdzonych wzorach,

2) asocjacjonizm i ewokacjo-
n i z m połączony z zasadą „architecture par-
lante” — a więc uznanie, że pewien typ archi
tektury wywołuje odpowiednie skojarzenia i

dlatego odpowiedni jest dla budowli o określo
nym przeznaczeniu. Stąd biorą się formuły
architektoniczne i kostiumy stylowe budowli
takich jak: kościoły, muzea, więzienia, giełdy
i inne,

3) argument estetyczny polegają
cy na tym, że dany styl został już sprawdzony
pod względem estetycznym; architekt wybiera
go więc z tego względu,

4) zainteresowania archeolo-

80 N. Pevsner, Moglichkeiten und Aspecte des
Historismus. Historismus und bildende Kunst. Vortage
und Disfcussion im October 1963 in Miinchen und
Schloss Anif [w:] Studien zur Kunst des 19. Jahr-

hunderts, t. 1, Muncher 1965, cyt. wg P. Kraków-

g i c z n e wynikające z rozwoju naukowej his
torii sztuki, rozumianej jako historia stylów.
Stratyfikacja stylistyczna dokonana w XIX stu
leciu stała się jedną z podstaw historyzmu,

5) aspekt romantyczny, o rodowo
dzie jeszcze XVIII-wiecznym, polegający na

przeświadczeniu, że uczuciowe przeżywanie his
torii jest ewokowaniem uczuć wzniosłych. Do

tej kategorii należało szczególnie budzenie i

podtrzymywanie patriotyzmu.
To właśnie myślenie kategoriami historyzmu

spowodowało powszechne zainteresowanie ko
lekcjonerstwem i doprowadziło do powstania
idei pałacu-muzeum, domu-muzeum.

IDEA PAŁACU-MUZEUM

Pałac-muzeum XIX wieku miał swoich po
przedników w renesansowej Italii91. Humanizm

s k i, Z zagadnień architektury XIX wieku. Histo
ryzm i eklektyzm [w:] Sztuka 2. połowy XIX wieku,
s. 30.

91 Por. Z. Waźbiński, Muzeum i zbiory arty
styczne epoki noioożytnej, Część I: Wiek XV' i XVI,
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„odkrył” wartość sztuki starożytnej i inspiro
wał powstanie kolekcjonerstwa dzieł antycz
nych. Pierwsze zbiory posiadali humaniści

i artyści. Około połowy XV wieku tworzą się
wielkie zbiory książęce: Medyceuszów we Flo
rencji, Este’ów w Ferrarze, Gonzagów w Man-

tui. Prócz nich powstają olbrzymie zbiory pa
pieskie w Rzymie. W 1. połowie XVI wieku

zbiór portretów słynnych ludzi umieszczony w

triklinium (salonie-jadalni) pałacyku Paolo Go-

vio w Como, wzniesionym jako rekonstrukcja
willi słynnego historyka Pliniusza Młodszego,
nazwany został po raz pierwszy muzeum. Zwią
zek wielkich kolekcji z rezydencjami potwier
dza galeria w Palazzo degli Uffizi, stanowiąca
część wielkiego kompleksu pałacowego Medy
ceuszów z 2. połowy XVI wieku, a także wzo
rowane przynajmniej ideowo na Włoszech za
łożenia w Fontainebleau Franciszka I (z lat

1528—1540), w monachijskiej rezydencji Wit-
telsbachów (Kunstkamera i Antiąuarium) z 2.

poł. XVI w., w Wiedniu i Pradze habsburskie

zbiory cesarskie, w Escorialu zbiory królów

hiszpańskich.
Jednak powstanie pałacu-muzeum w rozu

mieniu XIX-wiecznynl wymagało innej, szer
szej podbudowy społecznej, większego „demo-
kratyzmu”, chociażby opartego na elitarnych
kręgach arystokracji i burżuazji. Dowodem na

to Francja, a szczególnie Anglia po rewolucji,
gdzie w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku

rozwinęło się kolekcjonerstwo wśród tych śro
dowisk. W ślad za tym nastąpiła budowa lub

przebudowa pałaców i domów łączących funk
cje mieszkalne z muzealnymi. Przykładem wil
la Chiswick lorda Burlingtona92. Kolekcjoner
stwo w kręgach inteligencji objęło szczególnie
lekarzy. Doktor John Sloane stworzył kolek
cję, która stała się początkiem British Museum.

W drugiej połowie XVIII wieku inny londyń
ski lekarz dr Mead wzniósł przy Great Ormond

Toruń 1980. Na strukturalny związek nowożytnego pa
łacu z muzeum wskazuje interesujące studium Marci
na Fabiańskiego, Znaczenie wnętrza Panteonu
dla architektury europejskiej XV—XVIII w. Wstęp do
badań nad kopułowymi salami w budynkach pałaco
wych i publicznych, Folia Historiae Artium, t. 19:
1983, s. 75 i nn.

92V. P1agemann, Das deutsche Kunstmuzeum
1790—1870. Lagę, Baukórper, Raumorganisation, Bild-

programm [w:] Studien zur Kunst der 19. Jahr-

hunderts, t. 3, Munchen 1967, s. 11. Por. też K. Po
mian, Kolekcjonerstwo i filozofia (narodziny nowo
żytnego muzeum), Archiwum Historii Filozofii i Myśli
Społecznej, t. 21, 1975, s. 29—86.

Street dom, gdzie mieszkał i gdzie przechowy
wał swoje zbiory artystyczne udostępniane stu
dentom, uczonym i artystom 93. Wybitny archi
tekt John Soane (twórca budynku Banku

Anglii) wzniósł w r. 1812 dla siebie dom-mu-

zeum przy Lincoln’s Inn Fiels w Londynie.
Pracownia-atelier artysty wystylizowana była
na romantyczną celę mnicha pełną antycznych
i średniowiecznych dzieł sztuki 94.

Od połowy XVIII wieku fala kolekcjoner
stwa i urządzania domów-muzeów zaczęła obej
mować całą Europę. Ponownie ożywiły się w

tym zakresie Włochy (por. XVIII-wieczną rzym
ską Villę Albani)93. Od początku XIX wieku

domy-muzea były już stosunkowo liczne. Sze
reg projektów tego typu opracował Karol Fry
deryk Schinkel, m.in. willę dla znanego pod
różnika i uczonego Wilhelma von Humboldta

w Tegel (1822—1824), z muzealnym wnętrzem
obejmującym kolekcję rzeźby antycznej96. Ro
mantyczna architektura niemiecka operowała
terminem „Bildungschloss” na określenie re
zydencji łączącej funkcje reprezentacyjno-mie-
szkalne z muzealno-poznawczymi97.

Również w Polsce pałace-muzea pojawiły
się w 2. połowie XVIII wieku. Właściwie wszy
stkie rezydencje magnackie i liczne dwory
szlacheckie w XIX wieku realizowały zasadę
siedziby-muzeum98. Powstawały one albo po
przez adaptacje dawnych historycznych rezy
dencji, których wnętrza, nie tracąc funkcji mie
szkalnej, zyskiwały aranż muzealny, albo w re
zultacie wznoszenia nowych siedzib łączących
obydwie funkcje. Zagadnienie to można zilu
strować szeregiem przykładów.

Na większość historyzujących programów
rezydencji polskich wpłynęły bez wątpienia
artystyczno-polityczne koncepcje króla Stani
sława Augusta Poniatowskiego (por. Sala Ry
cerska na Zamku Warszawskim z cyklem his
torycznych obrazów Bacciarellego)",

63 Por. I. Jakimowicz, Tomasz Zieliński. Ko
lekcjoner i mecenas, [w:] Studia z historii sztuki, t. 15,
Wrocław 1973, s. 73, wg A. Furtwangler, Vber

Kunstsammlungen in alter und neuer Zeit, Munchen

1899, s. 19—20.
94 Kauf mann, op. cit.

95P1agemann, op.cit.
98 P. O. R a v e, Wilhelm Humboldt und das

Schloss zu Tegel, Berlin 1973; por. też Sedlmayr,
op. cit., s. 33, fig. 16.

97Beenken, op. cit., s. 68.
68Por. Chwa1ewik, op. cit., t. 2, s. 68.
99 M. Porębski, Malowane dzieje, Warszawa

1961, s. 71.
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Do precedensów historycznych odwoływała
się również opozycja antystanisławowska,
a wśród niej Wacław Rzewuski (f 1779) jeden
z inicjatorów konfederacji barskiej, więzień Ka
ługi, „piastun tradycji hetmańskiej” 10°.

W swoim zamku w Podhorcach stworzył
miejsce gloryfikacji zamieszkujących tu daw
niej zwycięskich wodzów polskich — hetmana

Koniecpolskiego i króla Jana III. W latach

1754—1776 z pietyzmem zbierał pamiątki po
Sobieskich, polską broń i trofea wojenne. Za
łożył też bibliotekę (6000 tomów) i zgromadził
archiwum rodzinne Koniecpolskich i Rzewu
skich 100101.

100 W. Konopczyński, Dzieje Polski nowożyt
nej (wyd. drugie krajowe), t. 2, Warszawa 1986, s. 189.

101Chwa1ewik, op. cit., por. również Zwięzły
zarys dziejów kolekcji malarskich [w:] J. Biało
stocki, M. Walicki, Malarstwo europejskie w

zbiorach polskich (1300—1800), Warszawa 1955, s. 13—

—15.

102 J. Wegner, Nieborów, Warszawa 1954,
s. 29—30, 35—38.

103 Z. Kossako wska-Szanajca, B. Ma-

jewska-Maszkowska, Zamek w Łańcucie,
Warszawa 1964, s. 219—224, 302.

104 S. Lorentz, O polskich zbieraczach waz

antycznych, „Meander”, R. 2: 1947, s. 6 i nn.; M. L.

Bernhard, Stanisław Kostka Potocki, kolekcjoner
waz greckich, „Meander”, R. 6: 1951, nr 8—9, s. 431

i nn.; S. Lorentz, Działalność S. K. Potockiego w

dziedzinie architektury, Rocznik Historii Sztuki, t. 1,
Wrocław 1956, s. 457—481; K. Michałowski, Sta
nisław Kostka Potocki jako archeolog, jw., s. 502—
—509; T. S. Jaroszewski, Piotr Aigner, Warsza
wa 1965, s. 124—126; B. Ma jewska-Maszkow-
ska i T. S. Jaroszewski, Podróż Stanisława

Kostki Potockiego do Włoch w latach 1765—1786 10
świetle jego korespondencji z żoną [w:] Sarmatia Arti-

Muzealny charakter zyskały urządzane na

nowo w 2. połowie wieku XVIII rezydencje Ra
dziwiłłów w Nieborowie (z tamtejszej ko
lekcji pochodzi słynna Niobe)102 oraz Lubomir
skich (potem Potockich) w Łańcucie, gdzie
w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku

powstało, zgodnie z opisem z 1816 r.103104*, „miesz
kalne muzeum”, do którego należały przede
wszystkim pokoje parterowe, tzw. Apartament
Turecki (ze zbiorami obrazów, rzeźby starożyt
nej i chińszczyzny) oraz Galeria Rzeźby ze

zbiorem starożytności.
Pełny program pałacu-muzeum zrealizował

bliski współpracownik króla, Stanisław Kostka

Potocki, który w 1802 roku urządził pierwsze
polskie muzeum w swoimpałacu w Wi1ano-

w i e, gdzie Piotr Aigner wzniósł specjalną Ga

lerię Gotycką 1M. Umieścił w niej autor Winc-
kelmanna polskiego swoją bogatą galerię obra
zów. W innych pomieszczeniach eksponowane
były wazy etruskie, zresztą wykopane przez

samego właściciela podczas jego podróży ba
dawczych. W pomieszczeniach poddasza, tzw.

Pokojach Chińskich, znajdował się bogaty zbiór

ceramiki chińskiej i japońskiej.
Świątynia Sybilli i Domek Gotycki wznie

siony w Puławach w 1809 roku przez P.

Aignera dla ks. Izabeli Czartoryskiej 103 były
prawie współczesne Wilanowowi Potockiego.
Ale też stanowią one w tych rozważaniach ana
logię tylko cząstkową, gdyż jakkolwiek należa
ły do programu rezydencji puławskiej, to w

ich przypadku (szczególnie Świątyni) mówić

można o specjalnych pawilonach muzealnych,
a nie o domu mieszkalnym i muzeum jednocze
śnie.

Niezwykle ciekawym przykładem była rezy
dencja Józefa Kajetana Ossolińskiego w War
szawie na Tłumackiem. Zgromadzony w pa -

łacu zbiór obrazów stał się w 1814 roku pierw
szą publiczną galerią warszawską, udostępnianą
stale i bezpłatnie wszystkim zainteresowanym.
Galeria licząca ok. 300 dzieł malarstwa euro
pejskiego została po śmierci właściciela sprze
dana na licytacji106.

Znaczące w skali ogólnopolskiej siedziby-mu-
zea powstały w Wielkopolsce 107. Podczas prze
budowy Roga1ina przez Edwarda Raczyń-

stica, Księga pamiątkowa ku czci prof. W. Tomkiewi
cza, Warszawa 1968, s. 221—224; W. Fijałkowski,,
Działalność S. Kostki Potockiego w Wilanowie, Biule
tyn Historii Sztuki, R. 34: 1972, nr 2, s. 133—150;
I. Voise, T. Głowacka-Pocheć, Galeria ma
larstwa Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie,
Warszawa 1974; W. Fijałkowski, Wnętrza pała
cu w Wilanowie, Warszawa 1986, s. 120—168.

105 Z. Żygulski (jun.), Dzieje zbiorów puławskich.
Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, Rozprawy i Sprawo
zdania Muzeum Narodowego w Krakowie, t. 7, Kra
ków 1962, s. 5 i nn.; tenże, Nurt romantyczny w

muzealnictwie polskim [w:] Romantyzm. Studia nad

sztuką drugiej połowy XVIII i XIX wieku, Materiały
Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki — Warszawa

1963, Warszawa 1967, s. 43 i nn.

108A. Ryszkiewicz, Zbiory artystyczne Józe-

fa Kajetana Ossolińskiego. Pierwsza publiczna galeria
w Warszawie [w:] Kolekcjonerzy i miłośnicy, Warsza
wa1981,s.64inn.

107 Z. Os t ro wska - K ę bło wska, Siedziby-
-muzea. Ze studiów nad architekturą XIX wieku w

Wielkopolsce [w:] Sztuka XIX wieku w Polsce, Ma
teriały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki —

Poznań 1977, Warszawa 1979, s. 69—107.
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skiego w latach 1810—1820 dawna sala jadalna
przerobiona została na bibliotekę, a sala balowa

na zbrojownię, która pełniła funkcję „miejsca
trofealnego” polskiego oręża 108109110.

108 Z. Ostrowska-Kębłowska, Z proble
matyki architektury pierwszej połowy XIX wieku w

Wielkopolsce, Biuletyn Historii Sztuki, R. 34: 1972, s.

107, taż sama, Siedziby-muzea, s. 75—78. Pojęcie
„miejsca trofealnego” wprowadził Z. Ż y g u 1 s k i (jun.)
w pracy: Chorągwie tureckie w Polsce na tle ogólnej
problematyki materiału, Studia do Dziejów Wawelu,
t. 3, Kraków 1968, s. 363—364.

109 Ostrowska-Kębłowska, Siedziby-mu-
zea, s. 78—89; por. też: J. Skuratowicz, Dwory
i pałace w Wielkim Księstwie Poznańskim, Poznań

1981, s. 36—42.

110Skuratowicz, op. cit., s. 15—80.

111 T. Jakimowicz, Izabeli z Czartoryskich

Około 1820 roku sprecyzowana została idea

rezydencji w Kórniku Tytusa Działyńskie-
go również jako zamku-muzeum. Realizacja te
go projektu nastąpiła dopiero w latach 1849—
—1861. Ośrodkiem ideowym stała się Sala

Mauretańska, przeznaczona na cele muzealno-

-ekspozycyjne niosące również treści „miejsca
trofealnego” 10”.

Innym charakterystycznym przykładem
z terenu Wielkopolski jest pałac Łąckich w Po
sad o w i e wzniesiony w 1870 roku przez
architekta Stanisława Hebanowskiego. Jego
ośrodkiem kompozycyjnym i ideowym była
Zbrojownia z ekspozycją dawnej polskiej bro
ni, portretów wielkich wodzów: Jana III Sobie
skiego, Tadeusza Kościuszki i ks. Józefa Ponia
towskiego oraz portretów i pamiątek rodowych
właściciela łl°.

Synowa Tytusa Działyńskiego Izabela z

Czartoryskich Działyńska, żona Jana Działyń
skiego, podjęła w latach 1875—1885 zadanie

odbudowy i przebudowy rezydencji w Gołu
chowie na zamek-muzeum, a zarazem wy
idealizowany paradis terrestre. Głównym pro
jektantem był Maurycy Ouradou (zięć Viollet-
-le-Duca). Stąd całość była nawiązaniem do

formy zamków nad Loarą, zgodnie z modną
wówczas manierą „kostiumu francuskiego”.
W mury w Gołuchowie wbudowano liczne fra
gmenty renesansowe importowane z Francji i
Włoch (XV—XVI-wieczne kominki, portale,
obramienia okienne, mozaiki). Obok nich zna
lazły się fragmenty polskie, np. kamieniarka

renesansowa z Krakowa. Wnętrze posiadało
program, który najlepiej oddają ich nazwy: Sa

la Muzealna, Sala Polska, Sala Gdańska, Sala

Waz Greckich111.

Oczywiście pałace-muzea powstawały rów
nież w innych dzielnicach Polski, po kresy
wschodnie d. Rzeczypospolitej włącznie. W Kró
lestwie Polskim dobrym przykładem była rezy
dencja Pusłowskich w Czarkowach koło

Pińczowa. Barokowy pałac mieścił cenną ko
lekcję dzieł sztuki: zabytkowe meble, m.in. me
ble gdańskie i łoże króla Stanisława Leszczyń
skiego, makaty staropolskie i orientalne, obra
zy, m.in. Ary Scheffera, Matejki, Malczewskie
go, Mehoffera, rysunek Delacroix (portret A.

Mickiewicza), zbiór porcelany sewrskiej i miś
nieńskiej, bogatą bibliotekę. Ta cenna kolekcja
została spalona wraz z pałacem w 1914 roku

podczas ofensywy wojsk rosyjskich 112.

Przykładem nowych rezydencji z lat dwu
dziestych XIX wieku, które można określić ter
minem siedziby-muzeum, były dwa pałace ge
nerała Ludwika hr. Paca wzniesione przez
architekta Henryka Marconiego: neogotycki w

Dowspudzie (1822, mieszczący zbiory ro
dzinne i kolekcję militariów, a pierwotnie rów
nież galerię i zbiór starożytności) oraz neokla-

sycystyczny wWarszawie, przy ul. Miodo
wej 15 (1824—1828, gdzie zlokalizowana zosta
ła ostatecznie galeria obrazów i zbiór starożyt
ności przeniesiony z Dowspudy). Oba te zespo
ły zostały skonfiskowane za udział generała w

powstaniu listopadowym i po roku 1830 prze
stały istnieć w postaci nadanej im przez zało
życiela. Dowspuda została nawet zburzona113.

Trzeba tu także wspomnieć neorenesansową

siedzibę Aleksandra Wielopolskiego w C h r o-

b r z u koło Pińczowa. Pałac, wzniesiony w

1850 roku przez architekta Henryka Marconie
go, mieścił bogate zbiory margrabiego, w tym
archiwum rodowe (od XVI wieku), portrety

Działyńskiej „Parradis terrestre”, Studia Muzealne,
z. 7, Poznań 1969, s. 55—76.

112 T. Szydłowski, Ruiny Polski, Kraków

[1919], s. 162—163; Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 54.

Ostatnio dzieje pałacu przypomniał E. M. Rostwo
rowski w studium Popioły, cz. III — Czarkowy,
s.367inn.

1,8A. Ryszkiewicz, Ludwika Paca stosunek

do sztuki [w:] Kolekcjonerzy i miłośnicy, s. 18 i nn.

Na temat tych pałaców patrz: J. Baranowski,
Pałac w Dowspudzie, Rocznik Białostocki, R. 13:

1976, s. 415—438; Jaroszewski, O siedzibach,
s. 189—191; tenże, Pałac Paca, ul. Miodowa 15 [w:]
Księga pałaców Warszawy, Warszawa 1985, s. 96—100.
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familijne, galerię obrazów polskich i obcych,
zbiór rycin, porcelany, stare brązy i bibliotekę
ze starodrukami, dla której przeznaczone zo
stały specjalne pomieszczenia 114.

114 Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 48; Katalog za
bytków sztuki w Polsce, t. 3: Woj. kieleckie, z. 9: Po
wiat pińczowski, oprać. K . Kutrzebianka, J. Z. Ło
ziński, B. Wolf, Warszawa 1961, s. 13; Jaroszew
ski, Rottermund, Katalog rysunków, s. 26, poz.
kat. 37, il. 8.

116 Jakimowicz, Tomasz Zieliński.

119 R. Aftanazy, Materiały do dziejów rezy
dencji, pod red. Andrzeja Baranowskiego, t. II A—D:

Województwo połockie, witebskie, mścisławskie, nowo
grodzkie, s. 328, t. II B, il. 337—385, Warszawa 1896.

Zob. także A. Biernacki, Radziwiłłowa z domu

de Castellane Maria Dorota (1840—1915) [w:] Polski

SUfwnik Biograficzny, t, 30: 1?87, s. 409—411,

Należy również wymienić z połowy XIX

wieku romantyczny pałacyk w Kielcach,
który Tomasz Zieliński, Polak, carski czynow-
nik, naczelnik powiatu kieleckiego i namiętny
kolekcjoner starożytności wzniósł dla siebie i

dla swych cennych zbiorów (obejmujących
m.in. sporą galerię malarstwa polskiego i obce
go). Architektem budynku był zapewne Adam
Idźkowski115116.

Na Litwie najlepszym bodaj wyrazem tego
typu rezydencji był zamek Radziwiłłów w Nie
świeżu. Ta stara siedziba rodowa pełna bez
cennych zabytków sztuki i historii, m.in.

olbrzymie archiwum Księstwa Litewskiego
(gromadzone przez Radziwiłłów na podstawie
przywileju króla Zygmunta Augusta z 1551 ro
ku), zyskała charakter pałacu-muzeum dzięki
restauracji i przebudowie z 1875 r., zaini
cjowanej przez żonę Antoniego Radziwiłła,
ks. Marię z domu margrabiankę Castellane ł16.

Oprócz galerii portretów Radziwiłłowskich,
m.in. królowej Barbary, znalazła się tu kolek
cja numizmatyczna ks. Marii i słynna zbrojow
nia Radziwiłłowska, w której wyróżniał się
zbiór ponad 20 dział z XVI i XVII wieku (m.in.
śmigownice z XVI wieku odlane dla arsenału

zamkowego w Nieświeżu). Były tu dzieła wy
bitnych ludwisarzy: Oswalda Baldnera z Kra
kowa i Malzera z Nieświeża. Pozostałości tej
kolekcji, zabrane w czasie I wojny światowej
do Moskwy, zostały w 1922 r. rewindykowane
do zbiorów Muzeum Wojska Polskiego w War
szawie 117.

Na Wołyniu wyróżniała się siedziba Potoc
kich w Antoninach. Znajdowała się tam

galeria obrazów obejmująca m.in. portrety ro
dzinne pędzla Bacciarellego, Lampiego, Matej

ki, J. Kossaka. Nadto w pałacu znajdowały się
marmurowe popiersia Jana III, Stanisława

Augusta i prymasa Poniatowskiego przeniesio
ne tu z zamku w Wiśniowcu. Do zbiorów tutej
szych należała również kolekcja porcelany ko
reckiej i sewrskiej, kolekcja rycin angielskich
i wielka biblioteka założona ok. 1886 roku sta
raniem Marii z ks. Sanguszków hr. Alfredo-

wej Potockiej. Liczyła ona 20 tysięcy tomów,
częściowo przeniesionych ze Sławuty. Wydzie
lonym działem była reprezentacyjna Biblioteka

Pałacowa zawierająca 1500 wytwornych wydań
artystycznych. Całość przestała istnieć, spalona
po 1917 roku 118.

W Galicji katalog rezydencji-muzeów był
bardzo obfity. Tylko tytułem przykładu wy
mienić należy, oprócz wspomnianego już Łań
cuta Potockich (przedtem Lubomirskich), Sie
niawę Czartoryskich — ze zbiorami zniszczo
nymi w 1914 r.119 i Przeworsk Lubomir
skich — rezydencję pełną pamiątek historycz
nych, z galerią malarstwa, zbiorem rzeźby,
brązów, mebli, zbrojownią i archiwum rodzin
nym 12°. Większość zbiorów przeworskich, w

tym zbrojownia i galeria obrazów przeniesiona
została w 1870 roku do Muzeum im. Książąt
Lubomirskich we Lwowie połączonego z Za
kładem Narodowym im. Ossolińskich z woli

kuratora Zakładu Henryka Lubomirskiego121.
Tutaj należy też wspomnieć Dzików

Tarnowskich, który do r. 1945 zachował, mimo

pożaru w r. 1927, większość zgromadzonych tu

w XIX wieku kolekcji i cennych dzieł sztuki122.

Galeria pałacowa obejmowała obrazy polskie
i mistrzów europejskich: Palma Veccio, Tycja-
na, Guido Reniego, Rubensa, van Dycka, Te-

niersa, Claude Lorraina, nie licząc słynnego
obrazu Rembrandta Lisowczyk, pochodzącego
ze zbiorów Stanisława Augusta, który został

sprzedany w 1910 roku do zbiorów Fricka w

USA123. Również cenna pałacowa kolekcja

117 Chwalewik, op. cit., t.2,s.7,por.też
M. B e r s o h n, Dawna zbrojownia Radziwiłłów w

Nieświeżu, Warszawa 1904.

118 Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 4; Z. Kossak-
- Szczucka, Pożoga, Warszawa 1922.

119 Chwalewik, op. cit., t. 2, s. 193.

120 Ibidem, t. 2, s. 131.

121 M. T r e t e r, Przewodnik po Muzeum imienia

Książąt Lubomirskich we Lwowie, Lwów 1909, s. 5.

122 K. G r o 11 o w a, Zbiory sztuki Jana Feliksa

i Walerii Tarnowskich w Dzikowie (1803—1849), Wroc
ław 1957; Jaroszewski, O siedzibach, s. 194—196.

123 M. Walicki, Rembrandt w Polsce [w:]
Obrazy bliskie i dąlekię, Warszawą 1972, s, 175,
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rzeźby, przywieziona w 1804 roku z Francji
i Włoch, została sprzedana za granicę jeszcze
przed I wojną światową. Do zbiorów dzikow
skich należała też duża biblioteka (ponad 30

tysięcy tomów, głównie poloników) założona

przez Jana Feliksa Tarnowskiego (fl843), któ
ry nabył w 1820 roku część biblioteki opactwa
Cystersów w Oliwie i klasztoru Jezuitów w

Sandomierzu 124.
Pałacem-muzeum były Gumniska San

guszków. Bogate zbiory malarstwa, porcelany,
rzemiosła artystycznego pochodzące z tej rezy
dencji stanowią obecnie trzon zasobu Muzeum

Okręgowego w Tarnowie, natomiast cenne ar
chiwalia Sanguszowskie przejęło Wojewódzkie
Archiwum Państwowe w Krakowie125.

Wspomnieć należy również zamek-muzeum
w Suchej. Ten stary renesansowy zamek

zakupiony został przez Aleksandra Branickiego
(1821—1877) i przebudowany w latach 1843—

1846 jako główna siedziba rodowa, w której
umieszczono bogaty zbiór artystyczny: meble,
tkaniny, militaria, obrazy, pamiątki masońskie.

Były to przedmioty przywiezione tu z dawnych
rezydencji Branickich lub pochodzące z zaku
pów kolekcjonerskich. Oprócz tego w zamku
suskim zlokalizowano imponujący zbiór archi
waliów polskich i bibliotekę gromadzącą polo
nika (książki, czasopisma, mapy, nuty) pod wy
mowną dewizą „Pro Fide et Patria”. Zbiory te

rozproszone zostały dopiero po 1945 roku, gdy
przeszły do zasobu Archiwum Akt Dawnych
w Warszawie, Archiwum Państwowego w Kra
kowie, Biblioteki Jagiellońskiej, Ossolineum
i Biblioteki Miejskiej w Gdańsku, a także Mu
zeum Narodowego w Warszawie i Państwowych
Zbiorów Sztuki na Wawelu 126.

Szczególną pozycję wśród rezydencji-mu-
zeów zajmował zamek w Podhorcach. Za
kupiony w 1865 roku od ostatniego z Rzewus
kich przez księcia Władysława Sanguszkę zo
stał urządzony na nowo. Wspomniana wyżej
kolekcja Wacława Rzewuskiego, zgromadzona
w drugiej połowie XVIII wieku, posłużyła do

aranżacji wnętrz. Wyeksponowana została tu

osoba króla Jana III, jego rodzina, czyny i epo
ka. Część mieszkalna zredukowana została do

parteru, gdzie wszystkie pomieszczenia obwie
szono namiotami zdobytymi pod Wiedniem

i pod Chocimiem. Na piętrze znalazło się 11 sal

muzealnych. Głównym wnętrzem ekspozycyj
nym stała się Zbrojownia, zwana też Salą Ry
cerską (urządzona w dawnej jadalni). Zyskała
ona jednoznaczny charakter „miejsca trofeal-

nego” oręża polskiego. W Zbrojowni umieszczo
no 40 kompletnych rynsztunków husarskich

(największa kolekcja tego typu w świecie).
Ekspozycję uzupełniała chorągiew hetmańska
i sztandary polskie (m. in. Rzewuskich), szabla

króla Jana III, łupy spod Wiednia, a także
obraz Carowie Szujscy przed Zygmuntem III

w Warszawie (kopia dzieła Dolabelli). W przed
sionku Sali Rycerskiej (dawnej Sali Warty) za
wieszone zostały portrety dawnych właścicieli

zamku: Koniecpolskich, Sobieskich i Rzewus
kich oraz wybitnych postaci historycznych,
m. in. hetmana J. K. Chodkiewicza, ks. Adama

Czartoryskiego, generała ziem podolskich, króla

szwedzkiego Karola XII i króla Augusta III

Sasa. W Sali Karmazynowej i Sali Zwiercia
dlanej znalazła się galeria cennych dzieł malar
stwa europejskiego, obrazy: Tycjana, Tintoretta,
Veronese’a, Carraccich, Rubensa, Rembrandta

oraz meble po Sobieskich. Gabinet Mozaikowy,
z portretem Jana III, pomieścił pamiątki po

tym królu: jego łoże i meble obozowe (łóżko,
stolik i biurko) spod Wiednia. W Pokoju Chiń
skim oprócz kolekcji porcelany saskiej i wie
deńskiej znalazły się pamiątki po królowej Ma
rysieńce Sobieskiej. W innych salach ekspono
wane były m. in. meble gdańskie i duży zbiór
obrazów Sz. Czechowicza 127.

Dobrym przykładem był pałac Romana

hr. Michałowskiego w Dobrzechowie ko
ło Strzyżowa (na południe od Rzeszowa). W neo-

renesansowej budowli, zaprojektowanej w 1890

roku przez architekta Teodora Talowskiego,
określanej jako jedna z „najwspanialszych [...]
w naszym kraju” 128, zgromadzono cenne obra
zy m. in. Ribery, Andrea del Sarto, J. Kossa
ka, Fałata, szkice Piotra Michałowskiego, ryci
ny, bibliotekę i archiwum rodowe. Pałac

z większością zbiorów spalony został przez woj
ska rosyjskie w 1914 r.129.

121Chwa1ewik, op. cit., t.1, s. 77—78.

125 M. Kołodziej, Historia Muzeum w Tarno
wie [w:] Muzeum Okręgowe w Tarnowie, dzieje i

zbiory, Tarnów 1979, s. 14—16.

128 H. Małysiak, Biblioteka Branickich i Tar
nowskich w Suchej, Bielsko-Biała 1986.

127 F. G a w e ł e k, Podhorce, Warszawa 1924,
s. 18—38 .

128 Czasopismo Techniczne, t. 17, Lwów 1899,
s. 6—7.

128 Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 65.
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Inny znaczący w skali ogólnopolskiej przy
kład galicyjski, jakim był zbiór Potockich

z Krzeszowic, omówiony zostanie łącznie z ich

krakowską rezydencją — pałacem Pod Bara
nami.

Oprócz dużych rezydencji arystokratycz
nych siedzibami-muzeami były też dwory. Cen
ny „zbiór starożytniczy” zgromadził Gwalbert

Pawlikowski (1792—1852) w Medyce. Były
to głównie materiały źródłowe do historii kul
tury polskiej (ikonografia), ryciny i rysunki
gromadzone z myślą, że „kiedyś w stosownym
czasie własnością mają stać się publiczną”13B.
Zbiór ten ewakuowany z Medyki już w 1848

roku do Lwowa, podczas przemarszu wojsk ro
syjskich na Węgry, przekazany został w 1921
roku do Ossolineum 130I31. Reszta zbiorów medyc
kich zniszczona została w czasie I wojny świa
towej (1915 r.)132*.

130M. Grońska, M. Ochońska, Zbiory
Pawlikowskich. Katalog, Wrocław 1960, por. też: H.

Schmitt, O zbiorach naukowych i artystycznych
śp. Gwalberta Pawlikowskiego. „Czas”, Kraków 1856.

131 Grońska, Ochońska. op. cit., s. 7.
132 Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 453.
138 K. Estreicher, U początku Towarzystwa

Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Rocznik Kra
kowski, t. 41: 1970, s. 65—66; Katalog obrazów, rycin

Wcale duży zbiór muzealny złożony z obra
zów, kolekcji rycin, monet i medali oraz biblio
tekę zgromadzili Dąbscy w Wojniczu w

swojej neogotyckiej siedzibie. Galeria Dąbskich,
przekazana w 1845 roku w depozyt powstałego
wówczas krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół
Sztuk Pięknych i eksponowana czasowo w pa
łacu Larischa, trafiła w 1903 roku do Rzeszowa,
gdzie zachowała się do dzisiaj jako trzon tam
tejszego Muzeum Okręgowego 13S. Książki ofia
rowane zostały Bibliotece Jagiellońskiej.

W niewielkim podkrakowskim dworze w

Sledziejowicach spore zbiory artysty
czne posiadali jego właściciele Larysz-Niedziel-
scy. Oprócz grafiki i rzeźby przechowywana
była tu rzadka w Polsce kolekcja starożytności
cypryjskich 134.

KRAKOWSKIE PAŁACE-MUZEA

W XIX wieku takie obiekty były w Krako
wie szczególnie liczne. Chronologicznie i ideo
wo pierwszeństwo należy się pałacowi bisku
piemu Jana Pawła Woronicza, który, obejmu
jąc w 1815 roku diecezję krakowską, przystą-

25. XIX-wieczne pałacyki i wille związane kompozy
cyjnie z krakowskimi Plantami: 1. Biały Dworek Po
tockich, ul. Straszewskiego 14/15, r. 1835 arch. I. Her-

cok, r. 1836, W. Hofbauer; 2. Nie zachowany dworek,
potem drukarnia Anczyca, ul. Straszewskiego 16/ul.

Zwierzyniecka 2, r. 1834 arch. I. Hercok; 3. Pałacyk
Czarkowskich, ul. Straszewskiego 20, ok. r. 1870 arch.
M. Nitsch; 4. Pałacyk Dunajewskiego, ul. 1 Maja 3/4,
ok. r. 1880; 5. Willa Marfiewicza, ul. 1 Maja 7, r. 1859,
arch. F. Pokutyński; 6. Pałacyk Tyszkiewiczów, ul.
Garbarska 1/Asnyka 2, ok. r. 1880; 7. Pałac Popielów,
ul. Basztowa 3, r. 1887 arch. T. Stryjeński; 8. Pałac

Wysockich, potem Czartoryskich, przebudowany jako
skrzydło gmachu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajem
nych „Florianka”, ul. Basztowa 9—11, wzn. po r. 1845,
przebud. r. 1879 i rozbud. 1884—1886, arch. T. Pry-
liński; 9. Dworek J. Brodowicza, potem pałac Mo
szyńskich i Wołodkowiczów ul. Lubicz 4, przebud.
r. 1884 arch. T. Stryjeński, W. Ekielski; 10. Pałacyk
J. Judkiewicza, ul. Westerplatte 10, r. 1886 arch.
J. Zawiejski, W. Beringer; 11. Pałac Pusłowskich, ul.

Westerplatte 10, r. 1886 arch. T. Stryjeński, W. Ekiel
ski; 12. Pałacyk W. Rzewuskiego, ul. Westerplatte 11,
r. 1864—67 arch. F. Księżarski; 13. Willa — siedziba

kasyna wojskowego, ul. Bitwy pod Lenino 1, r. 1889
arch. T. Pryliński; 14. Willa Mały Wawel, ul. Pod
zamcze 10, ok. r. 1890 arch. T. Stryjeński, W. Ekielski;
15. Willa, ul. Straszewskiego 1, ok. r. 1890 (na podkła
dzie Planu miasta Krakowa 1881 opracował Z. Beiers-

dorf, rys. M. M. Kornecki)

i widoków galerii Dąbskich w Rzeszowie, Rzeszów

1903; Spis obrazów galerii Dąbskich złożony przez
Zakład Narodowy im. Ossolińskich w charakterze de
pozytu w salach Magistratu miasta Rzeszowa, Rze
szów 1931.

134 Chwalewik, op. cit., t. 2, s. 231; Z. Kapę-
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pił do odbudowy i nowego urządzania starej
siedziby biskupów krakowskich. Prace te trwa
ły w latach 1815—1817. Stojąc na stanowisku

romantycznego historyzmu, Woronicz nawią
zał bezpośrednio do idei i wątków ikonograficz
nych ukształtowanych jeszcze w kręgu króla

Stanisława Augusta. Jako twórca programu

treściowego znalazł biskup godnego realizatora

swych koncepcji w osobie Michała Stachowicza,
artysty rozmiłowanego w tradycji polskiej,
a szczególnie krakowskiej. W apartamencie bis
kupa na I piętrze pałacu znalazła się m. in.:

Sala Krakowska z widokami podkrakowskich
zabytków i scenami krakowskich obyczajów:
Obchodu Strzelców Krakowskich (Bractwa Kur
kowego), Lajkonika i Sobótki; a przede wszyst
kim Gabinet Historyczny (ryc. 26) ze scenami
z dziejów Polski, poczynając od najstarszych,
bajecznych, z biblijnym patriarchą Asarmot-

hem, legendarnym przodkiem Sarmatów, po

dzieje najnowsze: insurekcję kościuszkowską,
czasy Księstwa Warszawskiego i Królestwa

Polskiego 135.

Jednak nie pałac biskupi, lecz pałac Pod

Baranami, zakupiony w 1822 roku przez Artu
ra hr. Potockiego, był pierwszym w pełni kra
kowskim pałacem-muzeum. Pozycję swoją za
wdzięczał nie tylko świetnej kolekcji artystycz
nej służącej do wyposażenia wnętrz, ale rów
nież czołowej pozycji polityczno-towarzyskiej
zarówno w czasach Wolnego m. Krakowa, jak
i w 2. połowie XIX wieku pod panowaniem
austriackim. Miarą jego znaczenia był fakt, że

złożył w nim wizytę, jako w jedynym prywat
nym pałacu krakowskim, cesarz Franciszek
Józef 113«.

Opis pałacu z połowy XIX wieku 137 infor
muje, że w „salach dolnych” znajdowała się

Biblioteka i Archiwum Familijne, przechowujące pa
piery odnoszące się jeszcze do rodziny Tęczyńskich
i Firlejów. Ściany wniścia na I piętro okryte są mno
gimi portretami familijnymi, zwłaszcza spokrewnio
nych z Potockimi książąt Lubomirskich, począwszy od
Sebastiana Lubomirskiego. W pokojach zaś na piętrze
mieści się zbiór obrazów, zawierających kilka arcy
dzieł malarstwa.

Oprócz portretów rodzinnych Potockich, ma
lowanych przez Gerarda, Amerlinga i Ary
Scheffera, opis wymienia obrazy ze szkoły Ra
faela, obrazy malowane przez Andrea del Sarto,
Carlo Dolci, Annibale Carracci, Francesco

Guercino, Bellinich, Giorgione, van Dycka.
Wśród portretów wymienione są całopostacio
we wizerunki Jana III Sobieskiego, Augusta II

i ostatniego z Tęczyńskich. Poza obrazami w pa
łacu Pod Baranami mieścił się zbiór rzeźby
antycznej i „duży posąg Merkurego, utwór

dłuta Thorwaldsena”. Muzealny charakter

wnętrz pałac uzyskał głównie dzięki przenie
sieniu do Krakowa zbioru pamiątek rodzinnych
i narodowych z krzeszowickiego Vauxhallu,
który jako pawilon muzealno-recepcyjny urzą
dziła twórczyni krzeszowickiego uzdrowiska

ks. marszałkowa Lubomirska 138. Charakter mu
zeum zachował pałac Pod Baranami do czasu

budowy nowej siedziby rodowej Potockich w

Krzeszowicach (1850—56) i przeniesieniu tam,

po przebudowach w latach 1860-—61 i 1871--

90, najcenniejszych zbiorów artystycznych:
obrazów i rzeźb 139. Między innymi dla posągu

Merkurego Thorwaldsena wzniesiono przy pa
łacu specjalny oktogonalny pawilon. W Krze
szowicach zbiór ten dotrwał do II wojny świa
towej, po 1945 roku przewieziony został do

Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie z wy
jątkiem portretu Tęczyńskiego pozostaje do dzi
siaj 14°. Pałac Pod Baranami po przeniesieniu

r a, Zabytki cypryjskie w muzeach polskich, „Filo
mata”, nr 191: 1969, s. 62. W kolekcji śledziejowickiej
znajdował się również cenny portret kobiety malowa
ny przez J. Gossarta zw. Mabuse, sprzedany przez
właścicieli za granicę w roku 1937; por. J. Biało
stocki, M. Walicki, Malarstwo europejskie,
s. 40.

185 A. Grabowski, Historyczny opis miasta

Krakowa i jego okolic, Kraków 1822, s. 145—-171; M.

Rożek, Architektura i urządzenie wnętrza pałacu
biskupiego w Krakowie (XIV—XIX w.), Rocznik

Krakowski, t. 45: 1974, s. 35—39; W. Passowicz,
Prekursorzy muzealnictwa — Jan Paweł Woronicz,
Krzysztofory, Zeszyty Naukowe Muzeum Historycz
nego Miasta Krakowa, nr 12, Kraków 1985, s. 13—17-

180 Cesarz mieszkał tutaj kilka dni w 1880 r. pod
czas podróży po Galicji; por. S. Grodziski, Fran
ciszek Józef I, Wrocław 1978, s. 124—125.

187 J. Mączyński, Kraków dawny i dzisiejszy
z przeglądem jego okolic, Kraków 1854, s. 20.

188 B. Majewska-Maszkowska, Krzeszo
wice — uzdrowisko księżny Marszałkowej, Kwartalnik

Architektury i Urbanistyki, t. 15: 1970, z. 2, s. 115—
— 147 (por. szczególnie widok salonu portretowego i sa
li centralnej na I piętrze Vauxhallu, ryc. 14 i 15).

189 Baraniewski, op. cit., s. 93.
no Pokaz obrazów i dzieł sztuki ze zbiorów Potoc

kich.., Warszawa 1946. Część kolekcji starożytności
znalazła się w krakowskim Muzeum Narodowym, por.
O. H i r s c h, Rzeźby antyczne z Krzeszowic w Mu
zeum Narodowym w Krakowie, Sprawozdania Mu-
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26. Pałac biskupi w Krakowie. Nie zachowany Gabinet Historyczny w apartamentach bpa Jana Pawła Woro
nicza, rysunek tuszem na papierze, sygn. Jan Nepomucen Danielski, oryginał AP Kraków, Zbiory Ikonogra

ficzne

z niego zbiorów został częściowo przebudowa
ny i na nowo urządzony w latach 1868—1875
z zastosowaniem dekoracji wnętrz w stylu Lud
wika XVI,41.

Oprócz pałacu Pod Baranami szczególnie
ważna rola przypadała w 2. i 3. ćwierci XIX

wieku w Krakowie rezydencji Piotra Moszyń
skiego, który przez małżeństwo ze swą kuzyn
ką Joanną Moszyńską — prawnuczką Augu
sta II i hr. Cosel został dziedzicem olbrzymiej
fortuny. W młodości był członkiem Towarzy
stwa Patriotycznego zamieszanym w tzw. spi
sek koronacyjny przeciwko Mikołajowi I

(wspólnie z dekabrystami). W rezultacie tego

został skazany w 1826 roku na wieloletnie ze
słanie na Sybir. Do ojczyzny powrócił dopiero
w 1840 roku, a w 1843 osiadł w Krakowie.

Włączył się w nurt życia narodowego jako
członek rządu powstańczego w r. 1846, prze
wodniczący Komitetu Narodowego Krakowskie
go i dowódca Gwardii Narodowej w r. 1848.

Był osobistością cieszącą się niekwestionowa
nym autorytetem moralnym 142. Zmarł w roku

1879 i pochowany został na cmentarzu Rako
wickim w Krakowie.

Piotr Moszyński mieszkał w klasycystycz-
nym dworku Brodowicza przy ul. Lubicz 4 14S,
który w r. 1884 przebudowany został przez

zeum Narodowego w Krakowie, t. 10, Kraków 1970,
s. 111—119.

141 J. Kuś, Pałac Pod Baranami, Rocznik Kra
kowski, t. 49: 1978, s. 113—115.

142 B. Łopuszański, Moszyński Piotr (1800—
—1879) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 22: 1977,

s. 129—132, por. też: Rostworowski, op. cit.,
s. 229—276.

143 Mączyński, op. cit., s. 114; M. Hulewicz,
O zbiorach hr. Piotra Moszyńskiego w Krakowie, Ruch

Literacki, t. 4, Lwów. 1877, s. 107.
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27. Pałac Wołodkowiczów w Krakowie, ul. Lubicz 4 (d. pałac Piotra Moszyńskiego mieszczący jego bogatą
kolekcję, wcześniej dwói' Macieja Józefa Brodowicza). Stan z początku XX w. wg fotografii archiwal

nej A. Pawlikowskiego. Muz. Nar. w Krakowie

T. Stryjeńskiego i W. Ekielskiego na pałac Wo
łodkowiczów (ryc. 27). W swej niewielkiej kra
kowskiej siedzibie zgromadził Moszyński wspa
niałą kolekcję dzieł sztuki, archiwaliów i bi
bliotekę z gabinetem rycin. Były to głównie
polonika.

Archiwum i biblioteka ulokowane na par
terze zawierały około 13 000 pozycji nabytych
po części od prof. Michała Wiszniewskiego
i znanego krakowskiego starożytnika i archi
tekta Teofila Żebrawskiego. Ponadto w biblio
tece zgromadzone były bogate zbiory numiz
matyczne, sfragistyczne, medale oraz miniatu
ry, a także globusy, lunety, teleskopy, mapy,

atlasy i plany. Osobny dział stanowiła duża

kolekcja grafiki: 30 tysięcy rycin polskich,
m. in. Norblina, braci Chodowieckich, Falcka,
Płońskiego, Stachowicza, Oleszczyńskiego, Kie-

lisińskiego.
W pokojach pierwszego piętra oprócz przepysz

nych i dobranych okazów ceramiki, wykopalisk i por
tretów historycznych znajdują się dzieła polskich ma
larzy, jako to: Januarego Suchodolskiego, Jana Gło
wackiego, Wojciecha Stattlera, Orłowskiego [...], Bro

dowskiego [...], Grottgera [...], Peszki, Piotra Micha
łowskiego sławnego z malowania koni i akwarele

Juliusza Kossaka [...] Sala zaś jadalna przyozdobiona
jest w starożytne zbroje, miecze, cyzelowane karabele,
rogi myśliwskie, trąby, wysadzane buławy hetmań
skie, pistolety, lance, pancerze, łańcuchy [...], buzdy
gany, Czekany, pióropusze, rohatyny, ostrogi, rzędy na

rumaki, hełmy, naramienniki [...] i broń palną z róż
nych czasów. Któż nie słyszał i nie podziwiał tej zna
komitej zbrojowni? Pierwsza w Polsce po kolekcji
jenerała Wincentego Krasińskiego [...] A to wszyst
ko pamiątki polskie, na polskiej ziemi zebrane 144.

144 Ibidem.

145 I. S kąp s ka-Swięcic ka. Początki wy-

Zbiory te eksponowane były na Wystawie
Starożytności Polskich w Krakowie w 1858
roku 145 (wystawę przedłużono do 1859 r.). Stu
dia nad nimi prowadził również Matejko. Wa
lery Eliasz-Radzikowski i Florian Cynk doku
mentowali je dla wydawnictwa Wzory sztuki

średniowiecznej Przeżdzieckiego i Rastawiec-

kiego 146.

Kryterium polskiej proweniencji zabytków,
podyktowane Moszyńskiemu przez patriotyzm,
znalazło odzwierciedlenie w koncepcji z roku

1877, aby zbiory te przekształcić w Muzeum

staw artystycznych w Krakowie, Rocznik Krakowski,
t. 41: 1970, s. 48.

140 Hulewicz, op. cit.
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Narodowe14?. Pomysł jednak nie mógł być
zrealizowany, gdyż już wcześniej stary i scho
rowany Moszyński pałac sprzedał, a kolekcję
przekazał dzieciom, głównie córce Marii (1845—
1926), zamężnej za hr. Zygmuntem Pusłow-

skim, który przynajmniej część zbiorów Piotra

Moszyńskiego wykorzystał do urządzenia swe
go pałacu przy dzisiejszej ulicy Westerplatte 148.

Tu zawisł m. in. znany, malowany przez Ma
tejkę, portret Piotra Moszyńskiego siedzącego
na tle swojej zbrojowni.

Mimo wybitnej wartości pałac-muzeum Mo
szyńskich nie zachował się jako koncepcja wnę
trza. Bardziej szczęśliwie potoczyły się losy
pałacu-muzeum książąt Lubomirskich przy uli
cy Św. Jana 15 w Krakowie (ryc. 28). Jego wnę
trza ukształtowane w latach 1873—1874 przez
architekta Maksymiliana Nitscha — na kanwie

trzech starych kamienic (z których jedna za
chowała okazałą sień dekorowaną barokowymi
stiukami) — mają w Krakowie klimat najbliż
szy wnętrzom pałacu Pusłowskich 14fl. Decydu
ją o tym stylowe, pochodzące z różnego czasu,

a wmontowane w ramach koncepcji pałacu-mu
zeum liczne detale architektoniczne i dzieła

sztuki: stropy belkowe, kominki, piece, boaze
rie, żyrandole, kinkiety, stolarka drzwiowa
i okienna, podłogi, meble, obrazy (ryc. 29).
Wnętrza pałacu Lubomirskich stanowiły ramy
dla głośnej Wystawy Starożytności Polskich,
którą w 1858 roku zorganizowało Towarzystwo
Naukowe Krakowskie 150. Eksponaty na nią wy
pożyczyli wszyscy liczący się kolekcjonerzy
i właściciele, m. in. Piotr Moszyński1M.

Sala zbioru księcia Jerzego Lubomirskiego za
wiera głównie kosztowności i klejnoty familijne, pięk
ny zbiór kielichów i pucharów szklanych, kilka sztuk

mebli niezwykłej wartości, starożytne wizerunki i kil
kaset sztuk broni tak siecznej, jak i palnej po więk
szej części związanych z historią polską152.

Komisja Archeologiczna Towarzystwa Nau
kowego Krakowskiego eksponowała tu po raz

pierwszy słynnego Światowida ze Zbrucza. Wy-

28. Pałac Lubomirskich w Krakowie, ul. Św. Jana 15.

Stan z początku XX w. wg fotografii archiwalnej
A. Pawlikowskiego, Muz. Nar. w Krakowie

stawę krakowską utrwalono w najbardziej no
woczesny sposób. Oprócz albumu litografii Hen
ryka Waltera, ukazującego aranżację poszcze
gólnych sal, powstał album fotografii, które

wykonał specjalnie sprowadzony w tym celu
warszawski fotograf Karol Beyer 15S.

Przy tej samej ulicy Św. Jana 20 w dawnej
kamienicy Kołłątajowskiej, stanowiącej od po
czątku XIX wieku własność rodziny Popielów,
Paweł Popiel (1807—1892) wybitny polityk
konserwatywny, znawca i konserwator zabyt-

117 Ibidem.

148 Estreicher, Franciszek Ksawery Pusłowski.

149 P. Krakowski, Pałac Lubomirskich, rezy-

dencja-muzeum, „Życie Literackie”, nr 1103, Kraków

1972, s. 12; A. C h m i e 1, Domy krakowskie, ul. Sw.

Jana, cz. I, Biblioteka Krakowska, nr 61: 1924, s. 77—

—91.

159 Skąpska-Święcicka, op. cit., s. 44—48.

151 Ibidem, s. 48, por. też: Katalog Wystawy Sta
rożytności i Zabytków Sztuki urządzanej przez c.k.

Towarzystwo Naukowe Krakowskie 1858-—1 859, rkpis
1430, Biblioteka PAN, Oddział w Krakowie.

152L. Siemieński, Wystawa Starożytności
w Krakowie, „Czas”, nr 208 z 12. 09. 1858, s. 1 —2 .

153 Wystawa Starożytności Polskich w Krakowie

w pałacu XX. Lubomirskich w roku 1858 (z 4 litogra
fiami wg rysunków Henryka Waltera), Kraków, na
kład i własność litografii „Czasu”; K. Beyer, Album

fotografii Wystawy Starożytności i Zabytków Sztuki

urządzonej przez c.k. Towarzystwo Naukowe w Kra
kowie 1858—1859, Warszawa, b.r. w .
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29. Wnętrze o zachowanym charakterze muzealnym
na I piętrze pałacu Lubomirskich w Krakowie przy

ul. Św. Jana 15. Stan obecny

ków zgromadził kolekcję dzieł sztuki oraz bi
bliotekę i bogaty zbiór materiałów archiwal
nych do dziejów XVIII wieku. Klatka schodo
wa domu Pawła Popiela dekorowana była „na

całej długości obrazami po większej części ko
piami nabytymi we Włoszech”. Apartament
właściciela na I piętrze umeblowany był nie
licznymi, lecz cennymi meblami, gobelinami
i misami majolikowymi. Ozdobą zbiorów były
dwa tryptyki włoskie — małych rozmiarów,
z których „jeden uważa właściciel za oryginał
Giotta, drugi zaś jest [...] utworem Duccia” —

jak pisał kronikarz tych czasów. W jadalni wi-
siał duży ciemny gobelin i portret synów Ru-

bensa. W oszklonej szafce stała stara porcela
na i majoliki. W relacji o zbiorach P. Popiela
czytamy, że „właściciel lubi rzeczy pokazywać,

lubi o nich mówić, sam znawca, przywiązał się
do tych kilku prawdziwie pięknych rzeczy” 154.

154 Wincenty hr. Łoś, Kilka słów o zbiorach pry
watnych w Krakowie, Ruch Literacki, R. 4, Lwów

1877, s. 263.
155 A. Chmiel, Domy krakowskie, ulica Sław

Jako kolejny pałac-muzeum w Krakowie

wymienić należy dawny pałac starościny wol-

brcmskiej Urszuli Dębińskiej (głośnej ekscen-

tryczki z przełomu XVIII i XIX wieku) zaku
piony przez ks. Aleksandra i Marcelinę Czar
toryskich i przebudowany na ich pałac w roku

1875 przez architekta Maksymiliana Nitscha.

Funkcję tę spełniał do 1886 roku, tj. do czasu

przekształcenia go w luksusowy Grand Hotel155,
w którym zachowało się wiele stylowych ele
mentów wyposażenia pałacowego, obecnie zni
szczonych i rozkradzionych przy okazji tzw.

rewaloryzacji trwającej już przeszło 10 lat.

Przez stosunkowo krótki okres dziesięciu
lat, gdy pałac przy ulicy Sławkowskiej należał

kowska, cz. 1, Biblioteka Krakowska, nr 73: 1931, s.

41—43. O nowszych dziejach d. pałacu patrz: K. J a-

kubowski, Grand, „Kraków” (Magazyn Kultural
ny), 1987, nr 2 (14), s. 43—46.
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30. Willa na Woli Justowskiej po przebudowie dla Marceliny Czartoryskiej w latach 1876—82 przez T. Stry-
jeńskiego i W. Ekielskiego, rysunek tuszem na papierze, sygn. i dat. T. Stryjeński, 1882 r., oryginał Muz. Nar.

w Krakowie

do Czartoryskich, jego wnętrze miało muzeal
ny charakter. Kronikarz tamtych czasów cha
rakteryzował pałac jako „urządzony z przepy
chem pańskim naszym starodawnym, elegancją
nowoczesną i gustem takiej artystki pod każ
dym względem, jaką jest księżna”. Główną
salę pałacu, marmurową „przeznaczyła księż
na na salę koncertową, gdzie we środy bywają
zebrania, na których wybrani przysłuchują się
pięknej grze uczennicy Chopina”. W sali tej
na kominku stało marmurowe popiersie Cho
pina, a drzwi prowadzące do apartamentu mie
szkalnego przesłonięte były jedwabnymi kota
rami, na których wyhaftowano ogromne herby
Pogoń.

W gabinecie księżnej wisiały dwa obrazy hi
storyczne: Śmierć ks. Adama Czartoryskiego
malowany przez Le Roux i Maciek Borkowic

Matejki. Wielki salon dekorowały „obrazy fa
milijne: portret ks. Adama przez Delaroche’a,
ks. Aleksandra przez Rodakowskiego [...] por
tret samej księżnej Marceliny przez Matej
kę” 136.

Program krakowskiej rezydencji księżnej
Marceliny uzupełniała podmiejska willa na

Woli Justowskiej (ryc. 30) 156157. Wyrestaurowana
dla księżnej w latach 1876—1882 przez Ta
deusza Stryjeńskiego willa uzyskała wnętrze
wyposażone muzealnie: stylowymi meblami,
obrazami, kolekcją starożytności. Ten stan

156 Łoś, op. cit., s. 232.
157 J. Bogdanowski, Przemiany architektoni

czne willi na Woli Justowskiej, Rocznik Krakowski,
t. 46: 1975, s. 24. Księżna podtrzymała tu tradycję sie-

dziby-muzeum, który to charakter willi na Woli Ju
stowskiej nadała już poprzednia jej właścicielka Hen
rietta z Ankwiczów Kuczkowska, wyposażając „wnę

trza obrazami, gobelinami i sprzętami” (por. S. T o m-

k o w i c z, Powiat krakowski, Teka Grona Konserwa
torów Galicji Zachodniej, t. 2, Kraków 1905. s. 259).
Wnętrza te były dostępne do zwiedzania; por. M.

Estreicherów na. Życie towarzyskie i obyczajo
we Krakowa 1848—1863, Kraków 1968, s. 180—181.
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31. Wnętrze klatki schodowej w willi na Woli Jus-

towskiej z wyposażeniem muzealnym z czasów Mar
celiny Czartoryskiej. Fotografia archiwalna I. Kriegera

willi-muzeum rejestruje piękna seria fotografii
I. Kriegera z około 1890 roku (ryc. 31—33).
Na tarasach loggi umieszczone zostały kolekcje:
na I piętrze — kafli europejskich z XVIII wie
ku i płytek orientalnych zastosowanych jako
dekoracyjne płyciny, na II piętrze — lapida-
rialnych detali odkrytych na Woli w czasie

prac restauracyjnych przez Stryj eńskiego138
Całość koncepcji willi-muzeum uległa zatarciu

po opuszczeniu przez ks. Marcelinę Woli Jus-

towskiej. Wiek XX doprowadził to piękne za
bytkowe założenie do ruiny.

W 2. połowie XIX wieku do znaczniejszych
pałaców-muzeów zaliczał się również pałac
książąt Jabłonowskich przy Rynku 20, u wylo
tu ulicy Brackiej (ryc. 34), „odznaczający się
starodawnym przepychem”. Główny aparta
ment —- wg opisu z tamtych czasów —

składa się z dwóch dużych pokoi i jednego mniejsze
go, a prócz tego apartament prywatny księcia, gdzie
wiele pięknych rzeczy. Zbiór księcia od dawna był

słynny ze starych porcelan i szkła, które tu ustawione

są na półkach i w przepysznej gdańskiej szafie. Na

ścianach w pierwszej sali wiszą [...] portrety familij
ne, w salonie zaś znakomity portret ks. Jabłonow
skiego, kasztelana krakowskiego, malowany przez

Bacciarellego [...] wielki portret damy z rodziny Ja
błonowskich, malowany w końcu XVIII wieku, szkoły
francuskiej, jest nader piękny i zwróciłby uwagę
w każdej największej galerii [...] Pokoje wspaniale
i poważne, bogactwo rzeczy starych 158159.

158 Lapidarium z detali znalezionych podczas prac
w 1882 roku zorganizowane zostało w 1891 roku; por.
Tomko wicz, Powiat, s. 163.

160 Łoś, op. cit., s. 263.
100 Chwalewik, op. cit., t. 1, s. 256.
161S.i S. Mieroszewscy, Wspomnienia lat

ubiegłych, wyd. M. i H. Baryczowie, Kraków 1964,
s. 30; Z. Jabłoński, Mieroszewski Jan Chrzciciel

— oto charakterystyka wnętrz pałacu z 1877 r.

Na przełomie XIX i XX wieku pałac Jabłonow
skich przeszedł na własność Franciszka Potoc
kiego, który utrzymał stylowy, muzealny cha
rakter wnętrz (ryc. 35), wzbogacając je nie
zwykle cenną kolekcją porcelany daleko
wschodniej przywiezioną z podolskich dóbr Po
tockich, uratowaną przed zniszczeniami I woj
ny i rewolucji 16°. Dzisiaj kolekcja ta stanowi
trzon ekspozycji „Wschód w Zbiorach Wawel
skich”.

Pałace-muzea w Krakowie związane były
w XIX wieku również z rodziną hrabiów Mie-

roszewskich, ordynatów mysłowickich. Jan

Mieroszewski zgromadził zasobny zbiór obrazów

pochodzących po części z galerii królewicza

Jakuba Sobieskiego, po części zaś z kolekcji
biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza,
nie licząc mebli, broni oraz starożytności egip
skich i etruskich. Siedzibą Jana Mieroszewskie-

go w latach trzydziestych był pałac Spiski przy
Rynku Głównym 34 161. Rezydencją tą usiłował

rywalizować z pobliskim pałacem Potockich
Pod Baranami. Jednak rozrzutny tryb życia
(m. in. teatralna pasja ordynata162) spowodo
wały utratę pałacu. W latach pięćdziesiątych
Jan Mieroszewski z resztą zbiorów (m. in. bar
dzo cenną kolekcją kamei antycznych) mieszkał

w kamienicy przy ul. Brackiej 9 (róg Gołę
biej) 183.

Niewielką kolekcję muzealną pamiątek ro
dzinnych wraz z archiwum i bibliotekę zgro
madził syn Jana, hr. Stanisław Mieroszewski

(1827—1900), w swym Domu Ordynackim przy
ul. Krupniczej 11 wzniesionym w latach sześć
dziesiątych XIX wieku przez architekta Filipa

(.1789—1867) [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 20:
1975.

162 Z. Jabłoński, Teatr krakowski pod dyrek
cją Jana Mieroszewskiego (1830—1831), Rocznik Biblio
teki PAN w Krakowie, R. 13: 1967.

183 Pamiątki polskie i dzieła sztuki w zbiorach

prywatnych p. Jana Mieroszewskiego, „Czas” 1852,
nr 100; por. też: Mączyński, op. cit., s. 39,
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32. Salon willi na Woli Justowskiej z muzealnym wyposażeniem z czasów Marceliny Czartorys
kiej. Fotografia archiwalna I. Kriegera

33. Kolekcja orientalnych i europejskich płytek ceramicznych w loggii I piętra willi na Woli Jus
towskiej. Stan z czasów Marceliny Czartoryskiej. Fotografia archiwalną I. Kriegerą



34. Pałac Jabłonowskich (później Potockich) w Krakowie, Rynek Główny 20. Stan z 1. połowy XIX w., oryginał
obrazu zaginiony

35. Salon z wyposażeniem muzealnym na I piętrze pałacu Jabłonowskich (później Potockich) w Krakowie,

Rynek Główny 20. Stan z początku XX w. wg fotografii archiwalnej
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Kraków. Jtfuzeum hr- Jfufteri-Czapskiego.

36. Pałac hr. E. Hutten-Czapskiego w Krakowie przy ul. Wolskiej (Manifestu Lipcowego 12). Stan z przełomu
XIX/XX w. wg fotografii archiwalnej

37. Wnętrze sali muzealnej pałacu hr. E. Hutten-Czapskiego. Stan z początku XX w. wg fotografii archiwalnej
A. Pawlikowskiego
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Pokutyńskiego 164. Była to jednak skromna po
zostałość zbiorów tak imponujących w pierw
szej połowie XIX wieku, lecz w większości roz
proszonych lub spalonych w pożarze Archiwum

Ordynackiego w Mysłowicach 165.
Mała kolekcja muzealna znajdowała się

również w pałacyku Lasockich na Dębnikach,
ukształtowanym w formie malowniczej willi
w latach osiemdziesiątych XIX wiekulfi6. W

galerii, łączącej korpus z basztą widokową,
umieszczony był zbiór obrazów i rysunków ma
larzy polskich, m. in. A. Grottgera, J. Kossaka
i A. Piotrowskiego, zaś w sąsiednim pomiesz
czeniu, zwanym „muzeum”, stały gabloty ze

zbiorem „starożytności”, porcelany, szkła i nu
mizmatów; ściany dekorowane były starą bro
nią lfi7.

Zupełnie wyjątkową pozycję wśród krakow
skich pałaców-muzeów zajmuje dom Emeryka
Hutten-Czapskiego przy ul. Wolskiej (dziś Ma
nifestu Lipcowego 12) zaaranżowany w tej po
staci u schyłku XIX stulecia (ryc. 36). Neore-

nesansową willę Krasińskich, wzniesioną w

1884 roku przez architekta A. Siedeka, zakupił
w 1894 roku Emeryk Hutten-Czapski na swe

mieszkanie i pomieszczenia dla muzealnej ko
lekcji i biblioteki, które sprowadził do Krako
wa z rodzinnego majątku Stańków na Litwie.

Na pomieszczenie zbiorów specjalny pawilon
muzealny dobudował T. Stryjeński (ryc. 37).
Zbiory Czapskich, ofiarowane miastu w r. 1903,
przeszły w posiadanie Muzeum Narodowego.
Były one czynne do zwiedzania tylko do r.

193 9 168.
Dla całości obrazu wspomnieć należy o mu

zealnych kolekcjach w domach i pracowniach
takich artystów jak Matejko czy Kossakowie,
a także o zbiorach Józefa Friedleina, Władysła
wa Bartynowskiego czy Zygmunta Kowalskie-

161 Z. J. Białkiewicz, Pałacyk. Mieroszew-
skich w Krakowie, Teka Komisji Urbanistyki i Archi
tektury, t. 14: 1980, s. 7—12.

185 Mieroszewscy, op. cit., s. 46.
108 A. Białkiewicz, Dawny pałacyk Lasockich

na Dębnikach w Krakowie, Teka Komisji Urbanistyki
i Architektury, t. 16: 1982, s. 31.

187 Por. Wspomnienie Bronisława Lasockiego [w:]
K. Estreicher, Wspomnienia dwóch krakowian,
Rocznik Krakowski, t. 46: 1975, s. 113.

188 Dzieje kolekcji i pałacu-muzeum E. Hutten-

-Czapskiego mają solidne opracowanie monograficz
ne: M. Kocójowa, Zarys historii zbioru Emeryka
Hutten-Czapskiego, Rozprawy i Sprawozdania Mu
zeum Narodowego w Krakowie, t. 11, Kraków 1976,
s. 123—184; taż, „Pamiątkom ojczystym ocalonym z

go i wielu innych, antycypujących inteligenc
kie kolekcje artystyczne w mieszkaniach: Fe
liksa Jasieńskiego — Manggha, dr. Włodzimie
rza Żuławskiego, czy prof. Juliana Nowaka.

Jednak należą one już do innej epoki, a ich

powstanie opierało się na innej motywacji ide
owej.

KOLEKCJA LAPIDARIALNA

W zestawieniu z tak licznymi w Krakowie

pałacami-muzeami rezydencja Pusłowskich zaj
muje miejsce szczególne. Jest ono rezultatem

wyjątkowo mocnego eksponowania fragmentów
lapidarialnych w architekturze wnętrz tego pa
łacu.

Rozpatrując ten problem w kontekście kul
tury 2. połowy XVIII i XIX wieku dochodzimy
do wniosku, iż łączy się on z estetyką fragmen
tu. Stanowi ona jeden z ciekawszych rozdzia
łów estetyki romantycznej. Romantyzm poszu
kiwał idei nieskończoności, idei absolutu. Jed
nak, jak zauważył Zygmunt Łempicki, „nie
możność ujawnienia nieskończoności w formie

prowadzi do fragmentu” 169. Fryderyk Schlegel
wydał zbiór aforyzmów pod nazwą Fragmenty,
uważając, że myśli zbierane fragmentarycznie
pobudzają umysł do stanu aktywności 17°. Dla

przyjaciela Schlegla, poety Novalisa, dopełnie
nie przedmiotu do skończonej formy jest pod
daniem go ograniczeniu; forma nieskończona,
fragmentaryczna sugeruje nieskończoność. Jego
zdaniem „fragmenty [...] są literackimi nasio
nami” 171. Z taką postawą filozoficzno-estetycz-
ną korespondował kult ruin172. Poeta Ch. D.

Grabbe pisał „Bóg tworzy z niczego, my two
rzymy z ruin” 17S. A zatem lapidarialne frag
menty pełniły funkcję symbolicznego i este
tycznego paradygmatu universum ludzkiego.

burzy dziejowej”, Muzeum Emeryka Hutten-Czapskie
go (Stańków-Kraków), Kraków 1978.

189 Z. Łempicki, Renesans, Oświecenie, Roman
tyzm i inne studia z historii kultury, Warszawa 1966,
s. 171.

170 E. Wind, Krytyka znawstwa [w:] Pojęcia,
problemy, metody współczesnej nauki o sztuce, Dwa
dzieścia sześć artykułów uczonych europejskich i ame
rykańskich wybrał... Jan Białostocki, Warszawa 1976,
s. 180.

171 Ibidem.

172 Por. P. Krakowski, Ruiny i groby w sztu
ce preromantyzmu i romantyzmu, Folia Historiae

Artium, t. 14: 1978, s. 103—129.
173 Don Juan und Faust, 1829, cyt. wg Wind, op.

cit., s. 180.



W węższym ujęciu pełniły funkcję relikwi prze
szłości, często relikwi narodowych. Tak właś
nie było w przypadku pałacu Pusłowskich,
gdzie sporo stylowych detali pozyskano z daw
nych rezydencji, kamienic i kościołów o histo
rycznej metryce.

Podobnie jak idea pałacu-muzeum ma pre
kursorskie realizacje w renesansowych Wło
szech, tak również pomysł wykorzystania frag
mentów lapidarialnych do dekoracji architek -

fonicznej spotykany był na terenie Włoch w

XVI wieku. Przykładem niech będzie „giardino
antiąuario” przy watykańskim Belwederze,
gdzie obok grupy Laokoona (odkrytej w 1506

roku) i rzeźb wolno stojących wmurowane

zos'ały w ściany antyczne maski marmuro
we 174. Innym przykładem jest rzymska Villa

Medici wzniesiona w miejscu antycznej willi
Lucullusa przez Annibale Lippi w 1544 roku.

Jej elewacja ogrodowa pokryta jest gęsto frag
mentami rzeźb z okresu starożytności175. Szcze
gólnie reprezentatywnym przykładem jest tu
taj także rzymski pałac Antici-Matei (1591—
1611, arch. Carlo Maderna) przy via dei Funari
z kolekcją antycznych biustów i reliefów

wprawionych w fasadę, elewację dziedzińcową
z loggią oraz elewację ogrodową, a także wnę
trze klatki schodowej176.

174 Wa źbińs ki, op. cit., s. 19.

175 G. Mass on, Merceilles cles palais et villas

dTtalie, Paris 1959, s. 194.

176 Mass on, op. cit., s. 200.

177 P. Kornel i, Początki neogotyku w Anhalcie,
Saksonii i Turyngii, Kwartalnik Architektury i Urba
nistyki, 11: 1968, z. 3, s. 259—273.

178 N. P e v s n e r, Historia architektury europej
skiej, Warszawa 1976, s. 375, il. 252.

170 J. Wegner. Arkadia, Warszawa 1948; Kata
log zabytków sztuki w Polsce, t. 2: Woj. łódzkie, z. 5:

Powiat łowicki, oprać. S. Kozakiewicz i A. J. Miło-

będzki, Warszawa 1953, s. 2—6.

W nowszych czasach w Anglii zapoczątko
wany został kult fragmentu lapidarialnego jako
konsekwencja kultu ruiny. Wzorując się na

rozwiązaniach angielskich, ks. Leopold Anhalt-
-Dessau wzniósł pierwszą w Niemczech roman
tyczną rezydencję w Wórlitz, w której w la
tach 1773—1783 powstał pałac z wbudowanymi
fragmentami gotyckimi pochodzącymi ze sta
rego zamku w Dessau 177.

We wspomnianym już poprzednio domu-
-muzeum w Londynie przy Lincoln’s Inn Fields
John Soane umieścił na fasadzie elementy la-

pidarialne: cztery gotyckie kapitele pochodzące
z pałacu westminsterskiego 178.

117

Wcześniej, bo w 1782 roku Szymon Bogumił
Zug wzniósł dla księżnej Heleny Radziwiłłowej
w Arkadii nieborowskiej pawilon romantycz
ny — pseudoruinę: Przybytek Arcykapłana. W

budowlę tę, podobnie jak i w inne pawilony
parkowe Arkadii, winkrustowano fragmenty
renesansowej kamieniarki z nagrobka i kaplicy
biskupa Uchańskiego z kolegiaty w Łowiczu 179.

Około roku 1800 Jakub Kubicki odbudował
i przebudował dwór w Radziejowicach na pa
łacyk romantyczny dla Krasińskich. W ele
wacje tej budowli wmurowane zostały frag
menty lapidarialne 18°.

W 1809 roku Piotr Aigner wzniósł dla ks.
Izabeli Czartoryskiej Domek Gotycki w Puła
wach. Zgodnie z głoszonymi przez nią zasada
mi, w ściany domu wprawiono liczne fragmen
ty dawnej kamieniarki, m. in. pochodzące z sar
kofagu Kazimierza Wielkiego z katedry wa
welskiej, płaskorzeźby z kaplicy Św. Trójcy
na Wawelu, czy brązowe epitafium królewicza
Karola Fryderyka Wazy. Łącznie opublikowa
ny przez księżnę Poczet pamiątek zachowanych
w Domku Gotyckim wykazywał 247 pozycji
lapidarialnych 181.

W latach 1822—1830 generał Kicki wzniósł

pod Łowiczem romantyczny pałacyk z wieżą.
W ściany tej budowli włączono liczne fragmen
ty lapidarialne182. Przykłady można mnożyć.
Trzeba wspomnieć jeszcze analogię krakowską.
Podczas restauracji gmachu Collegium Maius

przez Karola Kremera w latach 1839—1868 w

jego mury wtopiono lapidarialne fragmenty po
chodzące przede wszystkim z dawnych rozbie
ranych budynków uniwersyteckich: tablicę
erekcyjną bursy Długosza, portale bursy Pau-

perum i bursy Jerozolimskiej. Znalazło się tu

też okno z rozbieranej plebanii kościoła WW.

Świętych18;!. I jeszcze wspomniany już pałac-
-muzeum w Gołuchowie, odznaczający się wy
jątkowo dużą liczbą fragmentów lapidarialnych.
Dzisiaj, po rozproszeniu zbiorów muzealnych,

180 J. Jaworska, Radziejowice, zespół architek-

toniczno-parkowy z wieku Oświecenia, Biuletyn Histo
rii Sztuki, R. 14: 1952, nr 3, s. 57—71; Jaroszew
ski, O siedzibach, s. 285—286.

181 [Izabela Czartoryska], Poczet pamiątek
zachowanych w Domu Gotyckim w Puławach, War
szawa 1828; por. Ż y g u 1 s k i (jun.), Dzieje zbiorów.

182 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 2: Wo
jewództwo łódzkie, z. 5: Powiat łowicki, s. 46—47.

188 K. Estreicher, Collegium Maius. Dzieje
gmachu, Zeszyty Naukowe UJ, Prace z Historii Sztu
ki, z. 6. Kraków 1968, s. s. 239—243.
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pałac w Gołuchowie jest prawdziwym muzeum

renesansowej rzeźby i kamieniarki (włoskiej,
francuskiej i polskiej).

Tę samą drogę obrał hr. Zygmunt Pusłow-

ski, pozyskując liczne fragmenty lapidarialne
i detale architektoniczne, które polecił swemu

architektowi Tadeuszowi Stryjeńskiemu włą
czyć do murów swej krakowskiej rezydencji.

UWAGI KOŃCOWE

Jeżeli kontekstem idei pałacu-muzeum Pu-

słowskich była kultura i estetyka romantycz
na, to podtekstem był patriotyzm właściciela

pałacu i inspiratora prac. Dzisiaj motyw ten

może mało jest czytelny, lecz w XIX wieku

zbiory gromadzono pod hasłem „Monumenta
naufragio ercepta”. Pomniki te traktowano ja
ko relikwie ojczyste i palimpsest dziejów ojczyz
ny. Gromadzono je w imię ratowania przed
zniszczeniem i zapomnieniem. Wydaje się, że

w pałacu Pusłowskich kluczem do podkreślenia
patriotycznej postawy rodziny, służącej dobrze

ojczyźnie, jest eksponowanie postaci Ksawerego
Druckiego-Lubeckiego, wielce zasłużonego or
ganizatora polskiego życia gospodarczego w

okresie Królestwa Kongresowego 184185.

184 Por. S. Smolka, Polityka Lmbeckiego przed
powstaniem listopadowym, Kraków 1907.

185 J. Bieniarzówna, J. M. Małecki,
Dzieje Krakowa. Kraków w latach 1786—1918, t. 3,
Kraków 1979.

186 A. Grabowski, Kraków i jego okolica

(wyd. III), Kraków 1836 (motto z cytatem słów księcia
Adama Czartoryskiego).

Słowa komentarza wymaga tak wielkie za
gęszczenie rezydencji-muzeów w XIX-wiecz-

nym Krakowie. Zjawiska tego nie można tłu
maczyć tylko specyficznym składem społecz
nym miasta, licznie zamieszkałego przez ary
stokrację i ziemiaństwo, ani też sporą liczbą
zabytków zachowanych w krakowskich domach
i pałacach. Sytuowanie ich w Krakowie wyni
kało ze szczególnej rangi miasta w XIX wieku,
określonej jego wielką królewską tradycją
utrwaloną takimi ważnymi wydarzeniami w

życiu narodu, jak: przysięga Kościuszki w 1794

roku, wjazd księcia Józefa w 1809 roku, uro
czysty pogrzeb księcia na Wawelu, a nieco

później sprowadzenie trumny Kościuszki na

Wawel i sypanie jego symbolicznej Mogiły.
Rangę Krakowa umacniał jego wyjątkowy sta
tus polityczny, formalnie przynajmniej Wolne
go Miasta — ostatniego fragmentu niepodległej
Polski (w 1. połowie XIX wieku) oraz autono

miczne swobody galicyjskie w 2. połowie stu
lecia (od 1867 roku). Wysoką pozycję intelek
tualną kształtował miejscowy Uniwersytet Ja
gielloński i Towarzystwo Naukowe Krakowskie

przekształcone w 1872 roku w Akademię Umie
jętności 183.

Patriotyczno-polityczną symbolikę Krakowa

i jego zabytków utwierdzała ówczesna litera
tura. Ambroży Grabowski pisał: „Kraków. Kla
syczna ziemia nasza [...] napełniona tysięczny
mi pamiątkami dawnej Polski [...] grobami jej
królów i wodzów, gdzie każde wzgórze, każda

budowla [...] przypominają inne wieki i wypad
ki życia narodu naszego” 186.

Tę zmitologizowaną pozycję Krakowa naj
lepiej oddają słowa Józefa Ignacego Kraszew
skiego, niekwestionowanego autorytetu tamtych
czasów, który podczas uroczystości jubileuszo
wych ku jego czci w 1879 roku powiedział:
„Kraków, gród, który jest naszą świątynią na
rodową” 187.

Świątynia narodu, matecznik i duchowe

centrum polskości ■— Kraków wydawał się
miejscem nie tylko najgodniejszym, ale i naj
bardziej bezpiecznym dla polskich pamiątek
narodowych. Publicysta lwowskiego „Ruchu
Literackiego”, Marceli Hulewicz, w 1877 roku

przeciwstawił sytuację galicyjskiego Krakowa

sytuacji w zaborze rosyjskim. Pisał: „Zabrała
Moskwa najświetniejsze pomniki nasze, zabie
ra i dziś jeszcze [...] Taka olbrzymia i niewy
czerpana biblioteka Załuskich, czyż nie została

zrabowaną?” i dołączył do tego przykładu dłu
gą listą strat188.

Nie dziwi nas zatem fakt, że do Krakowa

przywozili swe zbiory Moszyński, Pusłowscy
i Emeryk Hutten-Czapski. Również Czartorys
cy, w konsekwencji zniszczeń Paryża w czasie

Komuny 1870 roku, uznali Kraków za naj
właściwsze miejsce dla ich wspaniałych zbio
rów muzealnych 189.

Co pozostało dzisiaj z symbolicznej pozycji
Krakowa XIX wieku? Raczej niewiele, puste,
retoryczne frazesy. Obecny stan pałacu Pu
słowskich jest tego, niestety, najlepszym przy
kładem.

187 Zjazd krakowski z powodu Jubileuszu Józefa
Ignacego Kraszewskiego, Przegląd Polski, R. 14, Kra
ków 1879, s. 307.

188 Hulewicz, op. cit., s. 107.
189 M. Sokołowski, Muzeum XX. Czartorys

kich w Krakowie, Kwartalnik Historyczny, 6, Lwów

1892, s. 229.
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LECHOSŁAW LAMEŃSKI

RESTAURACJA KOŚCIOŁA MARIACKIEGO

W KRAKOWIE (1889-1891)

J ednym z cenniejszych zabytków średnio
wiecznego Krakowa jest kościół archiprezbite-
rialny p.w. Wniebowzięcia NP Marii, zwany

powszechnie Mariackim *. Konsekrowany w

XIV wieku, kilkakrotnie poddawany był róż
nym zabiegom „modernizacyjnym”, które za
gubiły gotycki charakter wnętrza, jego archi
tektury i wyposażenia. Najwięcej zmian spo
wodowały prace prowadzone staraniem archi
prezbitera Hieronima Powodowskiego w latach
1585—86 (nowa polichromia i szczegóły wypo
sażenia) oraz gruntowna restauracja w stylu
późnego baroku za czasów archiprezbitera Jac
ka Augustyna Łopackiego (1723—61). Przepro
wadzili ją architekci Franciszek Toryani i Fran
ciszek Placidi (od ok. 1750), którzy m. in. obni
żyli dachy nad prezbiterium i nawą główną,
a przede wszystkim przekształcili układ prze
strzenny wnętrza, dodając nowe podziały pila-
strowe i belkowanie. Wzniesiono również dwa
dzieścia sześć ołtarzy i liczne pomniki nagrob
ne. Całość uzupełniła polichromia wykonana
przez Andrzeja Radwańskiego w latach 1753—
1754 !.

Zbarokizowane wnętrze nie miało już strze
listości i lekkości tak charakterystycznej dla

okresu gotyku. Miejsce pięknych w formie ka
miennych detali rzeźbiarskich z XIV i XV wie
ku (kapiteli, wsporników czy służek) zajęły
osiemnastowieczne drewniane i gipsowe pila-
stry, ganki, chórki muzyczne i wymyślne kon
sole. Taki był jednak wówczas gust i stosunek

do gotyku. Dopiero w połowie XIX wieku, w

miarę rozwoju badań nad rodzimymi zabytka
mi przeszłości, uznano dzieło ks. Łopackiego
za niewłaściwe. Stwierdzono potrzebę przywró
cenia wnętrzu kościoła Mariackiego jego pierwot
nego — gotyckiego — kształtu. Po raz pierw
szy wysunięto taką propozycję na posiedzeniu
Komitetu Parafialnego w 1873 roku. Uczynił to

Władysław Łuszczkiewicz, który sporządził na
wet plany restauracji i obliczył w przybliżeniu
jej koszty 2. Niestety, ówczesny przewodniczący
Komitetu Józef Lasocki, mając na względzie
inne pilne prace (głównie odnowienie wielkiego
ołtarza Wita Stwosza), zmuszony był zrezygno
wać z realizacji restauracji. Po jego śmierci

(w 1880 r.) przewodniczącym został Paweł Po-

* Artykuł niniejszy został wygłoszony na zebra
niu naukowym Oddziału Krakowskiego Stowarzysze
nia Historyków Sztuki w dniu 13 czerwca 1980 roku,
a następnie opublikowany w skróconej formie — bez

przypisów i z ograniczonym materiałem ilustracyj
nym — w Kronice SHS w Biuletynie Historii Sztuki,
R. 43: 1981, nr 2, s. 232—236, il. 6,

1 Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. IV: Miasto

Kraków, Cz. II: Kościoły i klasztory śródmieścia, 1,
pod red. A. Bochnaka i J. Samka, Warszawa 1971,
s. 1—2.

2 W doniosłej sprawie restauracji kościoła Panny
Marii, -, „Czas” 1888, nr 288, s. 3.
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piel, który postanowił dokonać to, czego nie

udało się zrobić Lasockiemu s.

Celem zorientowania się w stanie technicz
nym ozdób i ewentualnych kosztach ich roz
biórki przedsięwzięto w grudniu 1888 roku

wstępne prace badawcze, na które przeznaczo
no 500 złr,34, Badania przeprowadzone przez
Tadeusza Stryjeńskiego wykazały, że osiem
nastowieczne dekoracje ks. Łopackiego grożą
w każdej chwili runięciem. Usunięcie ich oka
zało się więc nieodzowne zarówno pod wzglę
dem technicznym, jak i artystycznym, ponie
waż nie były odpowiednie do gotyckiego wnę
trza. Wątpliwości budziła tylko sprawa finan
sów. Komitet rozporządzał bowiem jedynie
skromnym funduszem dyspozycyjnym. Istniała

obawa, że nie wystarczy on na pokrycie kosz
tów wszystkich prac. Z tego względu członko
wie Komitetu Parafialnego w składzie: Paweł

Popiel, ks. Ludwik Bober — infułat archiprez
biter kościoła NP Marii, dr Stanisław Górski —

reprezentant rządu oraz obywatele miasta Kra
kowa Jan Fedorowicz i Władysław Fischer, nie

czuli się na siłach by podjąć decyzję w tak waż
nej sprawie. Zaproszono więc do obrad: profe
sorów — Władysława Łuszczkiewicza i Maria
na Sokołowskiego, konserwatorów — dr Józefa

Łepkowskiego i Stanisława Tomkowicza, archi
tektów — Tadeusza Stryjeńskiego i Karola

Zarembę, radcę Konrada Wentzla, podzakry-
stianina kościoła NP Marii ks. Gruszeckiego

3 P. Popiel, Sprawozdanie z 10-letniego działa
nia Komitetu Parafialnego kościoła archiprezb. N.P.
Marii pod przewodnictwem Pawła Popiela, Kraków

1890, s. 3.
4 W doniosłej sprawie, s. 3.

5 W. Ł. [Władysław Łuszczkiewicz], Roboty
w kościele P. Marii [w:] Józefa Czecha Kalendarz
Krakowski na rok 1890, R. 59: 1890, s. 132.

6 W doniosłej sprawie, s. 3.
7 W. Ł., op. cit, s. 133.
8 Kronika miejscowa i zagraniczna. „Czas” 1888,

nr 289, s. 2.

9 W. Ł., op. cit. Ponieważ jednak w trakcie prac
rusztowanie trzeba było kilkakrotnie reperować, ko
szty ostateczne z nim związane wyniosły 1500 złr. —

zob.: T. Stryjeński, Dziennik budowy restauracji
prezbiterium koś. N.P. Marii 1889—90, fol. 94, Archi
wum Państwowe w Krakowie (dalej: AP Kraków),
sygn. IT 902. Jest to książeczka formatu 20,8 X 16,9 cm,

oprawna w sztywne okładki pokryte szarym płótnem,
z czarną obwódką i czarnym napisem jak wyżej. Stro
ny liniowane, 193 zapisane ręcznie czarnym atramen
tem + 29 pustych na końcu. Dziennik zawiera wpisy

oraz parafian: Fortunata Gralewskiego, Stani
sława Mikuckiego i Antoniego Ziembińskiego567.
Decydujące posiedzenie odbyto 14 grudnia 1888

roku. Wszyscy zebrani, mimo wątpliwości w

kwestii finansowej (podniesionej przez prze
wodniczącego', opowiedzieli się za natychmia
stowym rozpoczęciem prac; na razie tylko w

prezbiterium 8.
Po wybraniu Komitetu Wykonawczego (ks.

Bober, ks. Gruszecki, Łepkowski, Łuszczkie-

wicz, Sokołowski, Stryjeński i Zaremba) prze
kazano kierownictwo robót Tadeuszowi Stry-
jeńskiemu, „polegając na jego artystycznym
talencie, gorliwości i znacznej energii. Przede

wszystkim kierowało wyborem architekta prze
konanie o jego wysokiej bezinteresowności

i oszczędności w wydatkach”
Architekt nie zawiódł pokładanych w nim

nadziei. Już 17 grudnia 1888 roku rozpoczął
stawianie gotowych rusztowań8, które wypo
życzył na czas restauracji za stosunkowo skro
mną sumę 1200 złr,9, a 2 stycznia 1889 roku,
po nabożeństwie na intencję restauracji i zasu
nięciu zasłony oddzielającej prezbiterium od

naw kościoła, „zagrzmiały młoty kilkudziesię
ciu robotników zdejmujące powłoki ks. Łopac
kiego” 10. Intensywnie prowadzone prace, w

których brało udział od 21 do 44 pracowni
ków11, już po kilku dniach doprowadziły do

wydobycia spod tynku dwóch trójdzielnych
wnęk gotyckich w ścianie północnej. Odsłonięto

dokonane przez kilku co najmniej uczestników restau
racji, m.in. Wyspiańskiego i ks. Gruszeckiego. Ponie
waż jednak zdecydowana większość z nich wykazuje
cechy charakterystyczne dla pisma Stryjeńskiego, jego
uznano za autora całości.

10 P. Popiel, Sprawozdanie z restauracji prezbi
terium kościoła archiprezbiterjalnego N. Panny Marii

w Krakowie, Kraków 1890, s. 3. Szczegółowy wykaz
prowadzonych prac zamieszczał Stryjeński w Dzienni
ku budowy. Oto treść pierwszego zapisu (fol. 1):
„W imię Boże! 1 styczeń 1889-—Zaczęto roboty restau
racji prezbiterium w kościele N. P. Marii w tygod
niu od 2 stycznia do 5 stycznia 1889 i w ciągu tegoż
odebrano klamry i inne materiały. Naprawiono rusz
towanie i stawiano ołtarz przed cyborium, oszalowanie

go i szalowanie pomników”.
11 W zależności od potrzeb liczba ta uległa więk

szym bądź mniejszym wahaniom. Średnio wynosiła
jednak 30 osób. Stan ten trwał przez pierwsze trzy
miesiące. Dopiero wówczas, tzn. w momencie zakoń
czenia wyburzania i części prac kamieniarskich
w prezbiterium, roboty kontynuowało przeciętnie 10
ludzi dziennie — Stryjeński, Dziennik budowy,
fol. 1-nn.
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1. Wnętrze prezbiterium kościoła Mariackiego przed restauracją, 1867, rysował A. Gryglewski, rytował
J. Styfi („Kłosy” 1867)
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2. T. Stryjeński, rzut poziomy prezbiterium na wysokości okien z zaznaczeniem poprawionego sklepienia,
1889



również kamienne służki na przedłużeniu żeber

sklepienia z 12 kapitelami, pięknie zdobionymi
motywami roślinnymi, oraz niszami z baldachi
mami i konsolami na posągi świętych (w dolnej
części). Natrafiono także na fragmenty dwóch

gzymsów obiegających całe prezbiterium1213.
Przy okazji dokonanych odkryć Władysław
Łuszczkiewicz wysunął hipotezę, że wnętrze
pierwotne nie było tynkowane. Przemawiała za

tym — jego zdaniem — staranność w doborze

cegieł i zastosowanie tzw. testowania, tj. „opra
cowania stosug w ten sposób jak się przy bu
dowlach rohbau dokonywuje” 1S.

12 W. Łuszczkiewicz, Restauracja wnętrza
prezbiterium kościoła Panny Marii w Krakowie, Kra
ków 1889, s. 25—30 (odbitka artykułu drukowanego
w dzienniku krakowskim „Czas” 1889, nr 30, s. 1; nr

31,s.1;nr32,s.1;nr33,s.1;nr34,s.1).Szczegó
łowe informacje o dokonanych odkryciach podał rów
nież Jan Wdowiszewski, Restauracja kościoła

N. Marii Panny w Krakowie, „Czasopismo Technicz
ne” 1889, nr 5, s. 35—36. Zob. również: Kronika miej
scowa i zagraniczna, „Czas” 1889, nr 18, s. 1—2; Kro
nika, „Świat” 1889, nr 3, s. 71.

13 Łuszczkiewicz, Restauracja wnętrza, s. 30.
14 Wdowiszewski, op. cit., s. 36.
15 Stryjeński i Popiel jako reprezentanci Komite

tu Wykonawczego zawarli z Chrośnikiewiczem dwie

umowy. Pierwszą — z 7 marca 1889 roku — na rekon
strukcję 12 kapiteli służek za sumę 474 złr. oraz 6
baldachimów i konsol z nisz na posągi za 584 złr.

Drugą — z 17 kwietnia 1889 roku — na wykonanie 4

herbów na zwornikach sklepienia za ryczałtową sumę
120 złr., 21 sztuk impostów w glifach okiennych za

414 złr. 75 ct i restaurację trójdzielnych wnęk za

875 złr. ■—- Stryjeński, Dziennik budowy, fol. 11—

—12, 19—20. Zachowały się rysunki Stryjeńskiego
z projektami uzupełnień zniszczonej i brakującej ka
mieniarki obu wnęk: Muzeum Narodowe w Krakowie

(dalej: MNK), sygn. III-PL 4619/a, 4619/b, 4770, 4771.

Obfitość odkrytych szczegółów, bogactwo
ich formy, a zwłaszcza wysoki poziom arty
styczny, zaskoczyły fachowców. Nie spodzie
wano się, że grube osiemnastowieczne tynki
kryją tak interesujące okazy kamieniarki go
tyckiej. Postanowiono więc rozszerzyć zakres

prac i dokonać pełnego oczyszczenia prezbite
rium, przywracając mu stan z czasów jego bu
dowy w XIV wieku. Nie było to zadanie łatwe,
jako że spora część odkrytych elementów zo
stała częściowo, bądź całkowicie skuta podczas
ostatniej „modernizacji” wnętrza. Na szczęście
nie uległy zniszczeniu te elementy kamieniarki,
które znajdowały się za ołtarzem Wita Stwosza.
One więc posłużyły za wzór przy rekonstruk
cji pozostałych 14.
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Tadeusz Stryjeński, mając pełną swobodę
w angażowaniu odpowiednich fachowców, za
prosił do współpracy wybitnych kamieniarzy
krakowskich — Władysława Chrośnikiewicza
i Adama Trembeckiego. Podjęli się oni rekon
strukcji zniszczonych kapiteli, baldachimów,
konsol, zworników, impostów i trójdzielnych
wnęk (Chrośnikiewicz)15 oraz uzupełnienia re
sztek laskowań i maswerków w siedmiu du
żych oknach, stosownie do pomysłu architekta
i wymiany zwietrzałych partii służek i gzym
su (Trembecki)16.

Prace przy likwidacji osiemnastowiecznych
dodatków prowadzone były tak sprawnie
i szybko, że w końcu lutego 1889 roku nie było
już po nich śladu. Do rozwiązania pozostał pro
blem sklepienia. Pierwotne, krzyżowo-żebrowe
z XIV wieku, uległo częściowemu zniszczeniu

na skutek runięcia w XV wieku. Zastąpiono je
w 1442 roku sklepieniem gwiaździsto-żebro-
wym, wzniesionym przez mistrza Cypsera, który
dodał (nie dość starannie) wyłącznie dla celów

dekoracyjnych pewną liczbę nowych żeber17.

Ponieważ intencją Komitetu Parafialnego i pro
wadzącego prace architekta było nadanie wnę
trzu charakteru z XIV wieku, postanowiono
przyjąć projekt Stryjeńskiego, który propono
wał usunąć żebra dodane przez Cypsera, a po
zostałe oczyścić i wyprostować 18. Uznano rów-

Stryjeński wykonał również przekroje podłużne całej
ściany północnej prezbiterium z zaznaczeniem odkry
tych wnęk: MNK sygn. III-PL 4608, 4609, 4760.

18 Umowa z 17 kwietnia 1889 roku (podpisana przez
Stryjeńskiego i Trembeckiego) na wykonanie 7 mas
werków okiennych za ryczałtową sumę 490 złr., wy
mianę zwietrzałych partii służek za 1094 złr. i pasa

gzymsu nad trójdzielnymi wnękami w wysokości 10
złr. za 1 mb. — Stryjeński, Dziennik budowy,
fol. 20. W Muzeum Narodowym w Krakowie znajdują
się projekty uzupełnień w oknach opatrzone pieczątką:
TADEUSZ STRYJEŃSKI (ARCHITEKT) W KRAKO
WIE, sygn. III-PL 4763, 4764, 4765, 4766, 4767. Dokład
ne informacje na temat prac, które zobowiązali się
wykonać Chrośnikiewicz i Trembecki, zamieścił W.

Łuszczkiewicz w artykule: Do dziejów restau
racji prezbiterium kościoła Panny Marii w Krakowie.
Stan obecny i zamierzona polichromia, Kraków 1889,
s. 10—14 (odbitka artykułu z „Czasu” 1889, nr 194,
s.1;nr195,s.1;nr198,s.1—2).

17 Łuszczkiewicz, Restauracja wnętrza, s. 16
—17.

18 O restauracji kościoła, „Czas” 1889, nr 54, s. 3.

Zachowały się projekty Stryjeńskiego przedstawiające
rzut sklepienia z nowym układem żeber: MNK, sygn.
III-PL 4607, 4762.
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4. T. Stryjeński, projekt rekonstrukcji lewej części
wnęki w północnej ścianie prezbiterium, 1889

5. T. Stryjeński. projekt rekonstrukcji prawej części
wnęki w północnej ścianie prezbiterium, 1889

✓
z

6. T. Stryjeński, projekt rekonstrukcji zwieńczenia

pierwszego okna od zachodu w południowej ścianie

prezbiterium, 1889

7. T. Stryjeński, projekt rekonstrukcji zwieńczenia

trzeciego okna od zachodu w południowej ścianie prez
biterium, 1889
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nież potrzebę umieszczenia czterech okrągłych
zworników z płaskorzeźbami przedstawiający
mi: orła, herb miasta Krakowa, herb Odrowąż
i monogram NMP 19.

Decyzja ta wywołała pewne zaniepokojenie
w kręgach fachowych, które żywo interesowa
ły się wszystkim co działo się w szczelnie od
grodzonym od naw kościoła prezbiterium20.
Stryjeński zmuszony został do wystąpienia na

zebraniu krakowskiego Towarzystwa Technicz
nego celem przedyskutowania projektowanych
zmian 21, natomiast Komitet Wykonawczy uspo-

19 Wykonanie tej pracy zlecono Chrośnikiewiczo-
wi — zob. przyp. 15 lub Łuszczkiewicz, Do dzie
jów restauracji, s. 8.

20 Już 9 lutego 1889 roku Stryjeński oprowadzał
po rusztowaniach aż 37 członków krakowskiego To
warzystwa Technicznego, objaśniając szczegóły prowa
dzonychprac (zob.Wdowiszewski, op. cit., s. 34).
Dnia 23 lutego odbył się odczyt kustosza Muzeum

Techniczno-Przemysłowego Jana Wdowiszewskiego pt.
„O obecnym stanie prezbiterium Mariackiego kościoła
w Krakowie” (zob. Ruch umysłowy i artystyczny,
„Czas” 1889, nr 45, s. 3). Swoimi uwagami na temat

restauracji podzielił się z czytelnikami Józef Dziekoń-
ski w dwóch artykułach: Kościół N.P. Marii w Krako
wie, „Przegląd Techniczny” 1889, z. 4, s. 92—83; Resta
uracja wnętrza prezbiterium kościoła N.P. Marii w

Krakowie, tamże, z. 11, s. 305—307, il. Na bieżąco
informował o zmianach zachodzących w prezbiterium
Łuszczkiewicz, który oprócz trzech cytowanych już
wypowiedzi opublikował jeszcze: Nowa karta do dzie
jów architektury XIV wieku w Polsce, „Świat” 1889,
nr 21, s. 484—487, il. (zmieniona i skrócona wersja roz
prawy wydrukowanej w Józefa Czecha Kalendarz
Krakowski na rok 1890 — zob. przyp. 5) oraz Ze świa
ta sztuki, „Czas” 1890, nr 51, s. 1.

21 J. Wdowiszewski, Odgromniki i restaura
cja w Mariackim kościele, „Czasopismo Techniczne”

1889, nr 5, s. 39; Sprawozdanie z posiedzenia Towa
rzystwa Technicznego d. 25 lutego 1889, tamże, nr 11,
s. 87.

22 O restauracji kościoła, s. 3; Restauracja kościo
ła N. Panny Marii, „Czas” 1889, nr 71, s. 3.

22 Restauracja kościoła, „Czas” 1889, nr 146, s. 3.

Matejko został członkiem Komitetu w lutym 1889 ro
ku — zob. W. Ł„ Roboty w kościele, s. 134.

24 Ponieważ opinia ta reprezentuje typ myślenia
charakterystyczny dla poczynań konserwatorskich w

końcu XIX wieku, warto chyba zapoznać się z jej
treścią w całości. „Zważywszy, że zadaniem naszej
restauracji [pisał Łuszczkiewicz] nie jest wygląd
archeologiczny, ale piękno stylowe, skoro burzymy to,
co wiek XVIII wprowadził, a pragniemy zyskać na
strojenie stylowe XIV wieku — obowiązkiem naszym

jest dążyć do sprowadzenia wnętrza do jednej stylo
wej harmonii, którą bądź co bądź psuje sklepienie w

układzie XV wieku. 1) Zważywszy, że sklepienie pew
nymi żebrami wkracza w architekturę XIV-go wieku,
psując ją (formerety) i nie dozwala na czyste dopro-

kajał społeczeństwo krakowskie na łamach

„Czasu”22. Wątpliwości wysunął również Jan

Matejko (zaproszony do udziału w obradach

Komitetu), z którego zdaniem bardzo się liczo
no 2S. Sytuacja stawała się kłopotliwa. Rozwią
zała ją dopiero specjalna opinia Łuszczkiewicza,
który wyjaśniwszy przyczyny podjęcia takiej
decyzji, wykazał jej słuszność i konieczność

realizacji24. Stryjeński mógł przystąpić do kon
tynuowania prac. Przy okazji odciążono skle
pienie wywożąc masę gruzu i nieczystości jakie
pozostawili gotyccy i barokowi budowniczowie

wadzenie do dobrego stanu żeber przyściennych orygi
nalnych; 2) Zważywszy, że liczba profili dinstów nad

kapitelami jest doskonałą wskazówką, że sklepienie
pierwotne było gwiaździstym o czterech pomiarach, co

wątpliwości nie podlega; 3) Zważywszy, że takie skle
pienia właściwe są XIV wiekowi, a powstały wskutek

potrzeby utworzenia drobniejszych płatów między
żebrowych, dla pól wielkich zasklepić się mających;
4) Zważywszy, że sklepienie dzisiejsze, jakkolwiek
bogate, po odsunięciu poziomych linij, gzymsu i gan
ków ze ścian łatwo wydać się może przez masę żeber

poziomo biegnących ciężkim i nie strzelającym w gó
rę, a więc leżącym ciężko; 5) Zważywszy, że to strze
lanie w górę sklepienia zgodnie z siłą wyrostu ścian,
wyrażoną w dinstach, otrzymać się może jedynie po
zostawieniem w sklepieniu przewagi żeber, wznoszą
cych się i załamujących w arkady — jestem zdania,
aby odrzucić wszelkie żebra tercerony, a pozostać
przy konstrukcyjnych i tak zwanych liernach wedle

projektu p. Stryjeńskiego. Godząc się więc na myśl
członków innych — pragnę: 1) aby zworniki były bo
gato ozdobione roślinnie; 2) aby profile ciągnione by
ły według profili dinstów. Kraków 18 marca 1889 W.
Łuszczkiewicz” — Restauracja kościoła (zob. przyp. 22).

25 W. Ł. [Władysław Łuszczkiewicz], Robo
ty w kościele N. Marii Panny w r. 1891, Kraków 1891,
s. 7 (odbitka artykułu z Józefa Czecha Kalendarz Kra
kowski na rok 1892, R. 61: 1892, s. 55—62).

26 W dniu 28 czerwca 1889 roku, zamieścił on w

prasie sprawozdanie, w którym informował: „stan
funduszów jest następujący: ze szczupłego funduszu

dyspozycyjnego, którym komitet, a w którego imieniu

przewodniczący może rozporządzać zmieniono: 1 list

zastawny 5% Gal. Tow. Kred. ziem, wraz z kuponem
1020 złr. 38 ct; 2 listy zastawne Gal. Tow. Kred. ziem,
z kuponami 2021 złr. 94 ct; 6 listów zastawnych Król.

Polskiego z kuponami 2247 złr. 15 ct; nadto miałem do

dyspozycji nadesłane mi z dalekich stron na pierwszą
o restauracji wiadomość od zacnego Litwina 500 złr.;
od pobożnej kobiety grosz wdowi 18 złr.; od NN 5 złr.;
z Redakcji „Czasu” 1 złr.; — Razem 5813 złr. 47 ct.

Z tego wydano dotąd: Robota murarska 2391 złr.
55 ct; robota stolarska 330 złr; robota kamieniarska
768 złr. 77 ct; rozebranie organów 30 złr.; za gips
77 złr.; za oszalowanie ołtarza 1500 złr. Razem 4097
złr. 30 ct. Zostaje zatem w ręku naszego kasjera suma

1716 złr. 15 ct. Niech mi tu wolno będzie zrobić uwa
gę, że tylko największy pośpiech w robotach może
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8. T. Stryjeński, przekrój poprzeczny belki z luku

tęczowego, 1889

9. J. Matejko, projekt wspornika z głową T. Stryjeń-
skiego, 1890 (wg M. Kostanecki, Twórczość archi
tektoniczna Tadeusza Stryjeńskiego na tle epoki, Kra

ków 1937)

10. Z. Lagman, model wspornika z głową T. Stry
jeńskiego, 1890

11. Z. Langman, rzeźba wspornika z głową T. Stry
jeńskiego, 1890
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w przestrzeni między wysklepkami a więźbą
dachową 23.

W czerwcu 1889 roku, mimo ciągłej obawy
o stan finansów ze strony przewodniczącego
Komitetu Wykonawczego Pawła Popiela26,
główne prace kamieniarskie i murarskie do
biegały końca. Równocześnie Teodor Zajdzi-
kowski, właściciel znanej „witrażowni” kra
kowskiej, rozpoczął szklenie okien przy użyciu
szkła butelkowego w dwóch jasnych odcie
niach 21. Można więc było pomyśleć o poli
chromii.

Po raz pierwszy poruszono tę kwestię w

szerokim gronie na posiedzeniu Komitetu w

dniu 6 czerwca28. Próbowano dać odpowiedź
na pytanie:

Czy znalazłszy ślady polichromii na głowicach
i murach wolno wobec naukowych badań, które wska
zują, że gotyckie kościoły były wszystkie malowane,
poprzestać na ubogim szarym kolorze, zwłaszcza kiedy
od południa nie mamy kolorowych okien29.

W celu zbadania problemu Stryj eński od
był na własny koszt znaczną podróż po krajach
Europy (?), aby stwierdzić jak wyglądają ory
ginalne wnętrza podobnych świątyń30. I zno-

doprowadzić do wystarczenia funduszami, jakimi ko
mitet dysponować może. Jak z rachunków okazuje się,
na ofiarność publiczną rachować nie możemy. Dlatego
te tylko roboty przedsiębierzemy, które są konieczne,
w ogólnej rekonstrukcji prezbiterium, nie wdając się
ani w kolorowanie okien, ani w wyburzanie zamuro
wanych, bo to są roboty, które łatwo w każdym cza
sie bez naruszania wnętrza dopełnione być mogą. Ko
misja kierująca ma to sobie za obowiązek załatwić, co

bez rusztowania załatwić się nie da” — Restauracja
kościoła (zob. przyp. 23).

27 W. Ł. [Władysław Łuszczkiewicz], Roboty
w kościele P. Marii [w:] Józefa Czecha Kalendarz Kra
kowski na rok 1891, R. 60: 1891, s. 81; Tenże, Robo
ty wkościele, s. 13;Stryjeński, Dziennikbudowy,
fol. 28-nn.

28 Restauracja kościoła (zob. przyp. 23).
29 Restauracja kościoła, „Czas” 1889, nr 171, s. 3.
39 Popiel. Sprawozdanie z restauracji, s. 4.
31 Łuszczkiewicz, Do dziejów restauracji,

s. 18—19.
32 Tenże, Roboty w kościele, s. 136.
33 P. Popiel, Sprawozdanie z rachunków prze

budowy prezbiterium kościoła N. Panny Marii w Kra
kowie dokonanej od 2 stycznia 1889 do 31 marca 1890,
Kraków 1890, s. nlb. 2.

34 Tenże, Sprawozdanie z restauracji, s. 5. Umo
wa zawarta z Lisiewiczem przez Popiela i Stryjeńskie-
go w dniu 5 sierpnia 1889 roku opiewała na sumę
1500 złr. Za to wynagrodzenie miał on wykonać kar
tony wg szkiców Matejki, a także „dozorować ro
botę malarską tak, aby wykonujący nie odstępował

wu przeważył sąd Łuszczkiewicza, który stwier
dził, że polichromia jest

koniecznym dopełnieniem dzieła monumentalnego ar
chitektury. a w epoce gotycyzmu konieczną ze wzglę
dów wyjaśnienia form, uszlachetnienia przestrzeni, za
mknięcia i uwidocznienia organizmu. Bez pomalowa
nia i złoceń formy czy to w rzeźbie, czy budownictwie

średniowiecznym nie miałaby cieniowania, które jest
koniecznym warunkiem plastyczności — barwa ubiera

nagie ciało konstrukcyjne budynku, bez tego jest go
łym •*.

Gdy zastanawiano się komu powierzyć wy
konanie projektu, zgłosił się Matejko, który
przedłożył Komitetowi szkice zamierzonych
kompozycji figuralnych i ornamentalnych, wy
rażając jednocześnie gotowość bezinteresowne
go ich wykonaniaS2. Chcąc również poprawić
finanse Komitetu, ofiarował 300 złr. na cele re
stauracji 33.

Malowania i złocenia rozpoczął zespół 28

artystów i rzemieślników pod kierunkiem To
masza Lisiewicza34, Józefa Domagalskiego
i Antoniego Tucha33. Wyboru kandydatów do

prac nad polichromią dokonał Stryjeński. Fakt

zaangażowania przez niego Tucha, cudzoziemca,
aczkolwiek urodzonego w Galicji, oraz sprowa-

od szkiców mu danych oraz aby materiały uży
wane przez wykonawcę były odpowiednie i dobrego
gatunku” — Stryjeński, Dziennik budowy, fol.
36—37.

35 Domagalski i Tuch podpisali umowę 5 lipca
1889 roku. Komitet reprezentowali Popiel, Stryjeński
i Lisiewicz. Umowa przewidywała: „1° Panowie Do
magalski i Tuch po dokładnym obejrzeniu szkiców i

planów na malowanie prezbiterium K.P.M podejmują
się niniejszym wykonanie tej roboty według reguł
sztuki z najlepszego materiału i farb i stosując się
dispozycji, które im będą wydane przez Dra Matejkę,
kierownika budowy architekta Stryjeńskiego oraz

przez doglądającego malarza pana Lisiewicza — 2°

Panowie Domagalski i Tuch dostaną szablony z ręki
kierownika budowy architekty Stryjeńskiego w miarę
potrzeby i do nich muszą się stosować zupełnie — 3°

Wynagrodzenie za powyższą robotę jest uwarunkowa
ne według następujących jednostkowych cen (z tym
jednak zastrzeżeniem, że powierzchnie będą liczone

pełno, bez dodania glifów, wnęk, lub wyskoków, za to

otwory okien nie będą strącone, jednakże wielki otwór

tęczy nie liczy się w powierzchni) [...] •— 4° Panowie

Domagalski i Tuch obowiązują się wykonać robotę
farbami najlepszymi bez dodatku aniliny i wszelkie

materiały nie uznane za dobre przez pana Lisiewicza

muszą być zaraz z planu budowy usunięte — 5° Ter
min ukończenia malowania, aż do pasa dolnego, na
znacza się 3 miesiące od dzisiejszego dnia, za każden
dzień opóźnienia w pierwszych 10 dniach zapłacą pa
nowie Domagalski i Tuch 5 fl. kary komercjonalnej,
po 10 dniach opóźnienia każden dzień liczyć się bę-



1.88

dzenie czterech robotników z Wiednia wywołał
burzę dziennikarską i protest krakowskich rze
mieślników i malarzy. Poczuli się oni urażeni
niedocenieniem ich zdolności twórczych i wy
konawczych 3fi. Wytoczyli więc architekcie —

bez porozumienia z Komitetem — proces o kil
kaset złotych reńskich odszkodowania 3‘.

Ale błąd ten łatwo się przebaczy [pisał Łuszczkie-

wicz], widząc jak w przeciągu 5-ciu tygodni stanęło
znakomicie dokonane malowanie i złocenie olbrzy
miego sklepienia; łatwo przebaczy, gdy się widzi jak
skromny ten czeladnik malarski umie łatwo zastoso
wać się do zmian, jakich żąda Matejko 3S.

Wkrótce ze względu na zły stan zdrowia

musiał zrezygnować ze współpracy Lisiewicz.

Zastąpili go dwaj uczniowie Matejki z krakow
skiej Szkoły Sztuk Pięknych — Józef Mehof
fer i Stanisław Wyspiański39. Dla młodych
artystów była to pierwsza duża praca, w czasie

której zetknęli się z nie znanym im wcześniej
Stryj eńskim. Spotkanie to w istotny sposób za
ważyło na dalszym rozwoju ich kariery arty
stycznej i było początkiem zażyłej przyjaźni
z architektem 40.

Prace nad polichromią szybko posuwały się
dalej, przy niezmiennie dużym zainteresowaniu

dzie po 30 fl. — 6° Jako kaucję składają panowie Do
magalski i Tuch 500 fl. w papierach wartościowych,
które będą przechowane w kasie komitetu przez rok

po ukończeniu budowy i po zrobieniu przez panów
Domagalskiego i Tucha wszelkie [sic] poprawki pocho
dzące ze złego wykonania — 7° Panowie Domagalski
i Tuch winni mieć ilość robotników potrzebnych, gdyż
w innym razie kierujący budową postara się o ludzi
na ich koszt — robotnicy, którzy by nie odpowiednio
się zachowali mają być zaraz oddaleni i za przekro
czenie większe, jak np. palenie papierosów, zapłacą
panowie majstrowie od robotnika, który by się dopu
ścił tego po 15 fl. kary. — Za zanieczyszczenie po
16 fl. w każdym wypadku — 8° Wypłata nastąpi w

ratach w miarę postępu roboty, ale panowie Doma
galski i Tuch winni mieć razem więcej roboty zrobio
nej niż pieniędzy wyasygnowanych — 9° W pomniej
szych cenach obliczone są wszelkie materiały, roboty
i w ogóle wszystko co należy do ukończenia popraw
nie malowania kościoła klejowymi farbami — 10°

Gdyby po odbytej próbie na sklepieniu i ścianie gór
nej pokazało się, że Panowie Domagalski i Tuch nie

są zdolni wykonania tej roboty, o czym sąd należy do
kierowników wyżej wymienionych, w takim razie bez

żadnej pretensji i za zwrotem kaucji umowa niniej
sza rozwiązaną zostaje” — Stryjeński, Dziennik,
budowy, fol. 38—41.

36 W. Ł„ Roboty w kościele, s. 137; Popiel, Spra
wozdanie z restauracji, s. 5—6.

37 Kronika miejscowa, „Kurier Polski” 1892, nr

103, s. 3.

38 W. Ł., Roboty w kościele. Do dawnych żali
i pretensji powrócono w 1892 roku, gdy odpadł tynk
ze sklepienia w prezbiterium wielkości 1/2 m2. „Kurier
Polski” (zob. przyp. 37) donosił: „pomijając, że napra
wa będzie trudna i w każdym razie zostanie już łata
nina, obawiać się należy dalszych podobnychże na
stępstw, boć miejsce odarte z tynku mówi najwyraź
niej do wszystkich ścian malatury Tuchowskiego”.

39 W. Ł., Roboty w kościele. Z zapisu Stryjeńskie-
go w Dzienniku budowy (fol. 52) wynika, że obaj arty
ści przystąpili do prac we wnętrzu kościoła Mariac
kiego w dniu 15 września 1889 roku.

40 Przyjaźń Stryjeńskiego z Mehofferem przeszła
próbę czasu i trwała do ostatnich dni życia architekta.

Największe dzieło artysty, jakim są witraże w kole
giacie Sw. Mikołaja we Fryburgu, nie powstałoby za

pewne nigdy, gdyby nie Stryjeński, który zawiadomił

go o konkursie i namówił do wzięcia w nim udziału

(zob. T. Stryjeński, Witraże Józefa Mehoffera w

kolegiacie Sw. Mikołaja we Fryburgu, „Przegląd Pow
szechny” 1928, t. 180, s. 289). Architekt wielokrotnie
zwracał się do artysty z konkretnymi zamówieniami
na wykonanie obrazów bądź polichromii do wznoszo
nych przez siebie budynków użyteczności publicznej.
Wiele interesujących danych na ten temat (i nie tyl
ko) zawarł Mehoffer w swoim Dzienniku prowadzo
nym w latach 1891—1897 (zob. Józef Mehoffer,
Dziennik, oprać, i komentarzem opatrzyła Jadwiga
Puciata-Pawłowska, Kraków 1975). Zachowała się ko
respondencja Stryjeńskiego do artysty z lat 1891—
—1943 — 73 kartki i listy — w Zbiorach Biblioteki
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu

(Korespondencja Józefa Mehoffera z lat 1889—1945,
Cz. V. Lit. S—Z, s. 131—290, sygn. 12793/11) oraz 3 li
sty i 5 kartek z lat 1897—1942 w Zbiorach Specjalnych
Biblioteki Narodowej w Warszawie (Korespondencja
Józefa Mehoffera, t. 16, k. 85—92, sygn. 7374). Kore
spondencja ta (z małymi wyjątkami) została opraco
wana i przygotowana do druku przez autora niniej
szego artykułu — zob. L. Lameński, Korespon
dencja Tadeusza Stryjeńskiego z Józefem Mehofferem
w latach 1891—1900, Roczniki Humanistyczne, t. 27:

1979, z. 4, s. 77—118, il. 2.

Przyjaźń z Wyspiańskim, a właściwie troskliwa

opieka architekta nad artystą trwała do 1896 roku
i zakończyła się, niestety, dosyć burzliwie zajściem
podczas restauracji kościoła Sw. Krzyża (zob. Stani
sław Estreicher, Bliższe szczegóły odnoszące się
do sprawy zamierzonej w r. 1896 przez Wyspiańskie
go polichromii kościoła Sw. Krzyża. Listy S. Estrei
chera, J. Mehoffera i T. Stryjeńskiego, Kraków 1932).
Zanim jednak do tego doszło, Stryjeński ustalił plan
pierwszej podróży zagranicznej Wyspiańskiego w 1890
roku (do której go zresztą namówił) i sprawował pie-
czę nad jego finansami. Zachowała się interesująca
korespondencja obu twórców z czasów podróży —

zob. Stanisław Wyspiański, Listy zebrane, t. 1:

Listy do Józefa Mehoffera, Henryka Opieńskiego i

Tadeusza Stryjeńskiego, oprać. L. Płoszewski, J. Diirr-

-Durski i M. Rydlowa (w druku); odpisy listów Stry
jeńskiego do artysty w Archiwum PAN w Warszawie,
Materiały Tadeusza Stryjeńskiego, sygn. III-135, vęl,
5, dok. 1, fol. 2—41,
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12. J. Malczewski, portret T. Stryjeńskiego, 1913 (wg M. Kostaneckiego)

ze strony mieszkańców Krakowa. Aby zaspo
koić ich ciekawość, w październiku 1889 roku

trzykrotnie odsłaniano fragment ukończonego
już sklepienia 41. Z początkiem listopada zespół
byłych uczniów Matejki przystąpił do malowa

nia na ścianach bocznych kompozycji figural
nych, tj. cherubinów, herbów i aniołów trzyma
jących banderole z wersetami Litanii loretań
skiej 42. Krakowski „Czas”, chcąc przybliżyć
czytelnikom nowe dzieło mistrza Jana, omówił

41 Z miasta i kraju, „Czas 1889, nr 231, s. 2; tam
że, nr 236, s. 2; tamże nr 242, s. 3.

12 Umowa z 8 listopada 1889 roku. Podpisali ją:
Stryjeński jako przedstawiciel Komitetu oraz arty
ści — Ąntoni Gramatyka, Henryk Dyrdoń, Emil Lin-

demann, Antoni Zembaczyński, Stanisław Brzostow
ski, Karol Sporn i Jan Narcyz Dankiewicz. Jednego
nazwiska nie udało się odczytać —- Stryjeński,
Dziennik budowy, fol. 63,
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13. T. Stryjeński, rzut poziomy nawy głównej i nawy północnej, 1890

14. T. Stryjeński, przekrój podłużny nawy głównej z widokiem na ścianę północną, 1890
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15. T. Stryjeński, przekrój poprzeczny przez kościół Mariacki, 1890

w jednym z numerów program ikonograficzny
powstającej polichromii43. W „Czasie” również

zamieszczała sukcesywnie komunikaty Komisja
kierująca restauracją, która (30 listopada) wy
raziła zadowolenie z faktu, że „po ukończeniu

sklepienia, lunet i wnęków w oknach spuszcza
ją się już malarze co 2 tygodnie o 1 piętro” 44.

Prace przy malowaniu ścian były w pełnym
toku, gdy okazało się, że zaczyna brakować fun
duszy. Liczono się nawet z koniecznością pozo
stawienia niedokończonych kompozycji. Dla ra
towania sytuacji Stryjeński zaproponował pod
pisanie weksla na 8000 złr., płatnego kwestą
kościelną. Postawa architekta spotkała się z po
parciem ze strony Fischera, Górskiego i Popie-

48 Ruch umysłowy i artystyczny, „Czas” 1889, nr

256, s. 2—3.
44 Restauracja kościoła, „Czas” 1889, nr 276, s. 4.
45 Restauracja kościoła, „Czas” 1889, nr 236, s. 2;

Popiel, Sprawozdanie z rachunków przebudowy
prezbiterium, s. nlb.6. W „Czasie” jest mowa o wekslu

na 6000 złr. Popiel w swoim sprawozdaniu podaje su-

la, którzy wraz z nim poręczyli weksel własny
mi podpisami45. Problem finansowy był więc
(przynajmniej chwilowo) rozwiązany. Mimo

niekorzystnej pory roku (listopad) i panującego
już zimna, nie przerwano prac. Aby móc pro
wadzić je w tempie równie szybkim jak uprzed
nio, Stryjeński kazał ogrzewać prezbiterium za

pomocą rozżarzonego koksu umieszczonego w

wielkich żelaznych koszach, które codziennie

stawiano na posadzce 46.

Kontynuowano nadal drobne roboty kamie
niarskie przy detalach architektonicznych oraz

rozpoczęto przerabianie barokowej belki i gru
py ukrzyżowania z łuku tęczowego. Matejko
opracował projekt ich nowej „gotyckiej” wer-

mę 8000 złr., pisząc jednocześnie, że Komitetowi za
brakło do zapłaty 5797 złr. 96 ct. Wierzyć należy Po-

pielowi, a różnica 2000 złr. wynikła — jak się wyda-
je — z przezorności Stryjeńskiego, który obawiając
się nieprzewidzianych wydatków chciał dysponować
żelazną rezerwą pieniędzy.

48 W. Ł., Roboty w kościete, s. 75. Natomiast za-



192

sji. Został on w zasadzie przyjęty i przekaza
ny do realizacji grupie rzemieślników 47. Jednak

gdy Stryjeński przystąpił do rozbierania pod
stawy krzyża, znalazł w jej wnętrzu doskonale
zachowane (gotyckie?) kloce modrzewiowe, któ
re zużył na nową belkę według własnego pro
jektu 48. Równocześnie odnawiano stalle49, na
grobki rodziny Cellarich i Montelupich. Rozpo
częto również adaptację do nowych potrzeb
chórku muzycznego (pa ścianie północnej) oraz

przeprowadzono rekonstrukcję portalu w po
łudniowej ścianie prezbiterium, przywracając
mu, jego pierwotny wygląd 50.

Znakomita organizacja, właściwy dobór lu
dzi i odpowiednich materiałów budowlanych,
szybkość i precyzja, z jaką przeprowadzano
wszystkie prace, wzbudzały słowa zachwytu i

uznapia zarówno ze strony fachowców, jak i

postronnych obserwatorów pod adresem ich

autora — Tadeusza Stryj eńskiego. W styczniu
1890 roku Komitet Wykonawczy pisał o nim:

dzięki energii kierownika, niezrównanej pracy i po
święceniu człowieka, którego imię pokolenia pamię
tać będą, zawdzięczać będziemy dzieło, którego war
tość dziś nam oceniać nie przystoi, ale które zapewne
nie krajowi tylko znawcy podziwiać będą51.

W uznaniu zasług architekta, jego bezintereso
wności i zaangażowania w dzieło odnowienia

kościoła Mariackiego, na wniosek Komitetu Pa
rafialnego, Zygmunt Langman wykonał ka
mienną rzeźbę głowy Stryj eńskiego według ry

sunku Matejki, którą umieszczono jako wspor
nik z lewej strony portalu w południowej ścia
nie prezbiterium 32.

W lutym i marcu 1890 roku wykonywano
ostatnie prace wykończeniowe, które napawały
korespondenta „Czasu” nadzieją, że jeżeli będą
prowadzone równie szybko jak dotychczas „to

już zaledwo parę tygodni oddziela nas od

otwarcia prezbiteryum i odprawienia w niem

nabożeństwa” 3S. Nastąpiło to 31 marca 1890 ro
ku. O godzinie 9°° rano przybył do kościoła

książę biskup krakowski Albin Dunajewski,
który w obecności licznej rzeszy wiernych do
konał konsekracji odnowionego prezbiterium i

odprawił mszę pontyfikalną. W okolicznościo
wych przemówieniach jeszcze raz podniesiono
ogromne zasługi, jakie położyli dla dzieła re
stauracji głównie dwaj ludzie — Jan Matejko
i Tadeusz Stryjeński34. Rada miasta Krakowa

skierowała do Komitetu pismo gratulacyjne,
zatwierdzające wykonane prace i poniesione ko
szty 33. Przewodniczący, Paweł Popiel, opubli
kował sprawozdanie z restauracji, które w for
mie broszury rozdano wszystkim uczestnikom

uroczystości30. Następnie po złożeniu dwóch

kolejnych sprawozdań — z dziesięcioletniej
działalności Komitetu Parafialnego (19 kwiet
nia) 37 i z rachunków przebudowy prezbiterium
(28 kwietnia)38 — ogłosił swoją rezygnację ze

stanowiska przewodniczącego Komitetu59.

Szczegółowo o kosztach restauracji poinformo-

pisy w Dzienniku budowy (fol. 71-nn) informują o pie
cach koksowych doglądanych przez specjalnie do tego
celu zaangażowanych chłopów.

47 Kamienne konsole pod belkę wykonał zgodnie
z umową (z 4 października 1889) za sumę 360 złr. Ta
deusz Błotnicki. Odnowieniem figury Chrystusa zajął
się J. Bernasiewicz za sumę 40 złr. (umowa z 21 paź
dziernika 1889). Kazimierz Wakulski dokonał „rego-
tycyzacji” krzyża i belki, poprawił koronę cierniową
i napis pod belką za sumę ryczałtową 950 złr. (umowa
z 22 października 1889). Natomiast złocenia wykonał
A. Koralewicz za 150 złr. (umowa z 2 listopada
1889) — Stryjeński, Dziennik budowy, fol. 53,
59, 63.

48 W. Ł., Roboty w kościele, s. 75. Rysunek prze
kroju belki do łuku tęczowego, sygnowany T. S., znaj
duje się w Muzeum Narodowym w Krakowie, sygn.
IH-PL 4546.

49 Zaczęto je odnawiać już w marcu 1889 roku.
Umowa z majstrem Karolem Szczurkowskim (z 7 mar
ca) mówiła o przerobieniu zapiecków na sumę 600
złr. Kontynuował i zakończył prace Ludwik Stasiński

za 2000 złr., na mocy umowy z 10 maja 1889 roku —

Stryjeński, Dziennik budowy, fol. 10—11, 23—24.
50 W. Ł., Roboty w kościele, s. 75—77.

51 Restauracja kościoła N. Panny Marii, „Czas”
1890, nr 2, s. 3.

52 W. Ł., Roboty w kościele, s. 77; K. Estrei
cher, Kraków. Przewodnik dla zwiedzających mia
sto i jego okolice, wyd. 3, Kraków 1938, s. 117—118.

Rysunek (akwarela) Matejki znajduje się w MNK-Dom

Matejki, wym. 64,0 X 39,0 cm, sygn. IX/151. Zachował

się także model wspornika, stanowiący własność Woj
ciecha Langmana (syna artysty), któremu winien je
stem wdzięczność za umożliwienie obejrzenia go i do
starczenie — do celów reprodukcyjnych — jego foto
grafii.

58 Z miasta i kraju, „Czas” 1890, nr 62, s. 2.
54 Ibidem, nr 75, s. 2.
55 Ibidem, nr 94, s. 2.

80 Popiel, Sprawozdanie z restauracji prezbi
terium, s. 1-—8; Ruch umysłowy i artystyczny, „Czas”
1890, nr 78, s. 2 (informacja o rozdaniu Sprawozdania).

57 Popiel, Sprawozdanie z 10-letniego działania.
s. 1—11.

58 Tenże, Sprawozdanie z rachunków przebudo
wy prezbiterium, s. nlb. 1—8.

58 Tenże, Sprawozdanie z 10-letniego działania-
s. 11.
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16. Fragment okna z witrażami w południowej ścianie prezbiterium. Kwatera środkowa w pierwszym rzędzie
z prawej strony z monogramem T. Stryjeńskiego, zaprojektowana przez S. Wyspiańskiego
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17. T. Stryjeński, kartka z Szkicownika z rysunkiem stall radzieckich, 1890—1891?

wał również ks. Gruszecki, który przedłożył
książkę rachunkową prowadzoną przez cały
czas prac60. Trwały one zaledwie piętnaście

60 Ks. Gruszecki, Książka rachunkowa restau
racji prezbiterium koś. N. P. Marii 1889—90, AP

Kraków sygn. IT 903, format 20,8 X 16,9 cm., okładki

sztywne pokryte szarym płótnem, z czarną obwódką
i czarnym napisem jak wyżej. Strony liniowane, 34

zapisane ręcznie czarnym atramentem + 2 puste. Po-

miesięcy, w czasie których wydano 44515 złr.

80 ct, w tym tylko 2022 złr. 45 ct jako wyna
grodzenie dla architekta 61.

dobnie jak w Dzienniku budowy wpisy są autorstwa

kilku osób, wśród nich Stryjeńskiego. On też napisał
na stronie tytułowej nazwisko ks. Gruszeckiego jako
faktycznego twórcy książki.

61 Stryjeński, Dziennik budowy, fol. 94—95.

Rzeczywiste koszty były niższe i wyniosły 42504 złr.
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Ale czy na tym koniec? [pytał na łamach „Prze
glądu Powszechnego” ks. Eustachy Skrochowski]
Bynajmniej! — Teraz chodzi o to, by dzieła dokonać,
a dokona się go najlepiej i najpewniej, jeżeli się go

przerywać nie będzie. Nie chcielibyśmy być niedy
skretni, ale od dawna słyszeliśmy, że jest mąż szla
chetnego serca, który pragnie uniknąć rozgłosu, a któ-

93 ct. Ks. Gruszecki zanotował w Książce rachunko
wej (fol. 12): „Dnia 14-go kwietnia 1890 roku zamknię-

ry znaczną kwotę na odnowienie głównej nawy prze
znaczył. Kwota ta nie wystarczy, ale ofiarność publi
czna dokona reszty [...] W każdym razie [pisał dalej
ks. Skrochowski] na początek jest dosyć, więc trzeba,
aby komitet w składzie niezmienionym trwał dalej
i by ci sami ludzie, którzy dotąd tak świetnie rzecz

prowadzili, przy kierownictwie zostali. Ta niezmien-

to rachunki i okazało się, że zrestaurowanie prezbi
terium kosztowało czterdzieści dwa tysiące pięćset
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19. Wnętrze kościoła Mariackiego z widokiem na prezbiterium po restauracji („Tygodnik Ilustrowany” 1900)
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ność organizacji w dalszem prowadzeniu dzieła jest
i dlatego niezmiernej wagi, żeby nawa była z prezbi
terium zupełnie jednolita, by ta sama była w niej
myśl przewodnia w kompozycji, te same ręce w wy
konaniu 62.

„Mężem szlachetnego serca” okazał się ks.

kanonik Julian Bukowski, który przekazał na

ręce Kazimierza Morawskiego (nowego prze
wodniczącego Komitetu Parafialnego) sumę
26 000 złr. z przeznaczeniem na polichromię
naw. Dysponując tak sporym kapitałem, przy

spłaconych już długach z pożyczek zaciągnię
tych w 1889 roku63, w maju 1890 roku rozpo
częto dalsze prace restauracyjne64. Zgodnie
z życzeniem ogółu na czele ich stanęli ponow
nie Tadeusz Stryjeński i Jan Matejko, mając
do dyspozycji zgrany zespół fachowców (kamie
niarzy, snycerzy, pozłotników i malarzy). Pra
ce mogły więc być prowadzone sprawnie i szyb
ko zarówno we wnętrzu, jak i na zewnątrz °5.

Wiedziano bowiem na co można liczyć po usu
nięciu dekoracji z czasów ks. Łopackiego. Jed
nak każdy

zdziwionym być musiał i przestraszonym widokiem
ruin i spustoszenia, który się oczom jego przedsta
wił. Wiek XVIII z wielką tu postępował bezwzględ
nością. Aby wprowadzić swoją ornamentację, swoje
korynckie filary, obrazy i ozdoby gipsowe zrąbano
z okrucieństwem wszystko, co na ścianach wystawało
i nowym robotom stało na przeszkodzie66.

Zachowane fragmenty pozwoliły jednak w

pełni przywrócić świetność wspaniałej kamie-

niarce naw. Odnowione gzymsy, luki arkad,
konsole i baldachimy nisz znów wytyczyły re
gularny rytm podziałów poziomych i piono

wych w formie, jaką nadano im w XIV wieku.

Oczyszczono sklepienie, które zachowało się
wyjątkowo dobrze w swym pierwotnym ukła
dzie, nie ulegając większym przekształceniom
na przestrzeni stuleci. Podobnie jak w trakcie

poprzednich prac w prezbiterium, informowano

społeczeństwo na łamach prasy o głównych
problemach prowadzonej restauracji. Zabrał

głos niestrudzony Łuszczkiewicz67, a Komitet

Parafialny regularnie zamieszczał apele o po
moc finansową, odwołując się do ofiarności

mieszkańców Krakowa 68. Na jesieni 1890 roku

prace kamieniarskie były na ukończeniu, a ma
lowanie kontynuowano w połowie wysokości
ścian nawy głównej. Nadeszły chłody i Stry
jeński ponownie zamierzał ogrzewać wnętrze za

pomocą koszy z koksem. Tym razem jednak
Komitet z obawy przed możliwością wybuchu
pożaru nie zaakceptował tej propozycji i zawie
sił prace w końcu listopada e9.

Podjęto je na nowo po zimowej przerwie w

kwietniu 1891 roku70. Zakres prac rozszerzono

o próbę wypełnienia okien prezbiterium witra
żami. Nie uczyniono tego podczas restauracji
w 1889 roku, gdyż nie pozwoliły na to skrom
ne finanse. Teraz liczono, że społeczeństwo kra
kowskie, mając namacalny dowód efektów
działania Komitetu Parafialnego w postaci od
restaurowanego wnętrza, wesprze go większy
mi datkami. Niestety, nadzieje te zawiodły i w

sześciu oknach zamontowano zaledwie kilkana
ście małych witrażyków. Jedenaście z nich spła
cono z funduszu kościelnego, a pozostałe ufun
dowali: Morawski i Dembiński z rodzinami oraz

Grodzicki, Stryjeński i Zaidzikowski, właściciel

cztery złr. 93 ct”. Gdy jednak spłacono weksle i pro
centy od nich, rachunki wzrosły do sumy 44 515 złr.
80 ct (tamże, fol. 12).

62 Ks. E. Skrochowski, Restauracja prezbi
terium kościoła Panny Marii w Krakowie, „Przegląd
Powszechny” 1890, t. 26, s. 267.

63 K. Morawski, Sprawozdanie z rachunków

reszty prezbiterium i przebudowy naw kościoła N.

Panny Marii w Krakowie, Kraków 1893, s. nlb. 2.
64 „Postanowiono zaraz z wiosną przystąpić do

dzieła, jakoż dnia 27 maja we wtorek odprawili ks.
Gruszecki zakrystyanin kościoła i ks. kanonik Bukow
ski nabożeństwo na pomyślność rozpoczętego dzieła,
a p. Stryjeński wziął się natychmiast do stawiania

rusztowań i odnowienia ołtarzy i sprzętów uszkodzić

się mogących” — W. Ł„ Roboty w kościele, s. 80—81.
65 Prace zewnętrzne miały niewielki zakres i ogra

niczyły się — prawdopodobnie — tylko do restauracji
obramień okiennych od strony ul. Floriańskiej i ko
ścioła Św. Barbary (?) — zob, Z miasta, „Czas” 1890,

nr 166, s. 3. Zachowały się plany odnowienia naw

opatrzone pieczątką: TADEUSZ STRYJEŃSKI
(ARCHITEKT) W KRAKOWIE, MNK sygn. III-PL

4606, 4761, 4768, 4769.
66 Restauracja kościoła, „Czas” 1890, nr 251, s. 3.
67 W. Łuszczkiewicz, Ze świata sztuki,

„Czas” 1890, nr 169, s. 1.
68 Restauracja kościoła, „Czas” 1890, nr 296, s. 3;

Restauracja kościoła, „Czas” 1891, nr 129, s. 3—4.
09 W. Ł„ Roboty w kościele N. Marii Panny w r.

1891, s. 3.
70 Ibidem, s. 5.
71 Ibidem, s. 13—14.
72 Ks. T. Kruszyński, Pierwsze prace witra

żowe Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera
w kościele Mariackim w Krakowie, Prace Komisji
Historii Sztuki, t. 9: 1948, s. 262—267; Tenże, Szki-
cownik Józefa Mehoffera i jego pierwsze witrażyki
w kościele Mariackim w Krakowie, tamże, s. 269—271.
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zakładu witrażowego, a zarazem ich wykonaw
ca 71. Projekty witraży, uwzględniające herby
fundatorów, wykonali: Mehoffer (w oknach od

strony Prałatówki) i Wyspiański (od strony ko
ścioła Św. Barbary) 72. Dwa z nich związane są

z osobą architekta. Jeden z herbem Tarnawa

i nazwiskiem Stryj eńskiego na banderoli (autor
stwa Mehoffera) i drugi z monogramem T. S.

na tarczy, ponad którą artysta (Wyspiański)
umieścił postać średniowiecznego budowniczego
z modelem kościoła gotyckiego w ręce i miarą
łokciową za pasem73. Herb architekta, Tarna
wa, pojawił się również na nowo wymalowa
nym łuku tęczowym według projektu Matejki
obok herbów i monogramów Popiela, Łuszcz-

kiewicza i gmerku kamieniarza Chrośnikiewi-
cza 74.

Dziełem obu młodych artystów jest także

duży witraż w oknie nad chórem muzycznym
(w fasadzie zachodniej), wstawiony doń dopie
ro w kwietniu 1892 roku75. Składa się z 36

kwater z przedstawieniami scen z życia Marii,
z wyobrażeniami proroków i Drzewem Jesse-

go7®. Fundatorem jego był ks. Bukowski, któ
rego portret ze stosownym tekstem zamiesz
czono na jednej z kwater. Obok znalazł się
również inny pamiątkowy napis następującej
treści: „według kartonów Stanisława Wyspiań
skiego i Józefa Mehoffera, wykonane w pra
cowni Teodora Zajdzikowskiego w r. 1892 pod
kierunkiem architekta Tadeusza Stryj eń
skiego” 77.

W czerwcu 1891 roku prowadzone prace do
biegły końca. W nawie północnej zawieszono

rzeźbionego orła Zygmuntowskiego z XVI wie
ku, odnalezionego podczas rozbiórki organów 7S.

Ukończono również restaurowanie pięknego epi
tafium renesansowego małżonków Helbingów i

Jakuba Hallenbergera, które odkryto w skła
dzie za Wielkim Ołtarzem 79.

73 Tenże, Pierwsze prace witrażowe, s. 266.
74 Skrochowski, op. cit., s. 256.
75 Kronika, „Czas” 1892, nr 80, s. 2.

76 Kruszyński, Pierwsze prace witrażowe,
s. 264.

77 Zob. przyp. 75.
78 Kronika, „Czas” 1891, nr 149, s. 2.
79 Ibidem, nr 172, s. 2.
80 Ibidem, nr 185, s. 3; Kronika krakowska z roku

pańskiego 1891, Józefa Czecha Kalendarz Krakowski
na rok 1892, R. 61: 1892, s. 77.

81 Kronika, „Czas” 1891, nr 186, s. 2.
82 Morawski, op. cit., s. nlb. 4.

83 Z braku pieniędzy prace te objęły małą liczbę
obiektów i miały chyba charakter powierzchowny.

W kilka tygodni później — po usunięciu
rusztowań i wysprzątaniu wnętrza — 15 sierp
nia w święto Wniebowzięcia Bogarodzicy doko
nano uroczystego otwarcia kościoła NP Marii.
Nabożeństwo odprawił, podobnie jak uprzed
nio, kardynał, biskup krakowski Albin Duna
jewski 80. Na zakończenie uroczystości odśpie
wano Te Deum Laudamus.

Wśród śpiewu, któremu wtórowały tysięczne pier
si zebranych wiernych — a zdawało się, że wtórowa
ły mu i te drżące gorącemi barwami ściany kościoła
i ci Matejkowscy aniołowie na nich namalowani

[informował korespondent „Czasu”] przedarło się na
gle zza ciężkich zasłon mgły słońce i złotymi promie
niami oblało swój udział w tej uroczystej dla krako
wian chwili. Wrażenie było istotnie podniosłe i nie
porównanej poetyczności i zostanie długo w pamięci
uczestników i świadków81.

W miesiąc później przewodniczący Komite
tu, Morawski, przedłożył sprawozdanie z ra
chunków, które zamknęły się sumą 42660 złr.

15 ct. Jednocześnie opinia publiczna dowiedzia
ła się, że mimo wielkiej ofiary ks. Bukowskie
go zaistniał deficyt w wysokości 5119 złr. 33 ct.

Na jego pokrycie zaciągnięto pożyczkę wekslo
wą za poręczeniem Jawornickiego i ponownie
Fischera i Stryjeńskiego, którą starano się spła
cić w miarę napływu datków 82.

Dzieło odnowienia kościoła Mariackiego zo
stało więc zakończone. W rekordowo krótkim
czasie dwudziestu sześciu miesięcy (piętnaście
miesięcy prezbiterium i jedenaście nawy) do
konano pełnej restauracji architektury wewnę
trznej, przywracając jej stan z XIV wieku.

W tak zgotycyzowanym wnętrzu pozostawiono
jednak wszystkie sprzęty i nagrobki pochodzą
ce z różnych epok oraz późnobarokowe ołtarze,
które w miarę skromnych możliwości oczy
szczono i naprawiono83. Taka postawa była

Przykładem chociażby stalle z prezbiterium, które
mimo że były restaurowane przez dwóch rzemieślni
ków w 1889 roku (zob. przyp. 49), już dwa lata póź
niej trzeba było poddać je następnym zabiegom kon
serwatorskim (zob. [Władysław] E k i e 1 s k i, Stalle
w kościele Mariackim, „Czasopismo Towarzystwa
Technicznego Krakowskiego” 1894, nr 15, s. 168). Cie
kawe, że właśnie stalle — renesansowe radzieckie,
z północnej nawy kościoła — zainteresowały Stryjeń-
skiego na tyle, że zamieścił je w swoim szkicowniku

jako jedyny motyw z czasów restauracji wnętrza koś
cioła Mariackiego. Architekt w dwóch rysunkach ołów
kiem, uzupełnionym akwarelą, ukazał ich konstrukcję
i bogatą dekorację kasetonów na podniebiu baldachi
mu (zob. T. Stryjeński, Szkicownik architekto-
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wynikiem wiernej realizacji programu konser
watorskiego sformułowanego przez Łuszczkie-

wicza, który pisał:
nic nie przeszkadza, że w galerji obrazów lub rzeźb

stać mogą obok siebie dzieła różnorodne, jak w ko
ściele znaleźć się mogą sprzęty i pomniki, obrazy i

rzeźby różnych epok, ale w architekturze gmachu
jedność stylowa jest warunkiem koniecznym84.

I chociaż gotyk uzupełniono „modernistycz
ną” polichromią Matejki, która zastąpiła pćźno-
barokową Radwańskiego, to jednak, jak słusz
nie zauważył Jerzy Frycz: „jest to jedyny chy
ba w XIX w. u nas wypadek, że znakomita

niczny, k. 54—55, własność Anny Stryjeńskiej-Syrzistie
z Krakowa, wnuczki architekta, której niniejszym ser
decznie dziękuję za jego łaskawe udostępnienie. Szki-

cownik jest książeczką formatu 18,2 X 25,6 cm.,

oprawną w sztywne okładki pokryte szarym — moc
no zniszczonym — płótnem. Zawiera 63 karty gładkie
go kartonu o uszkodzonych narożnikach, w więk-

wartość nowego dzieła sztuki usprawiedliwiała
zniszczenie dawnego” 83. Stwierdzenie to można

bez większych obaw rozciągnąć również na in
ne zabiegi restauracyjne, przeprowadzone przez
Tadeusza Stryjeńskiego. Wątpliwości budzić

może — z dzisiejszego punktu widzenia — je
dynie redukcja żeber na sklepieniu prezbite
rium. Pozostałe prace wykonano jednak w spo
sób prawidłowy i zgodny z ówczesnym stanem

wiedzy konserwatorskiej tak, że wnętrze ko
ścioła Mariackiego stało się wzorem dla następ
nych restauracji tego typu, prowadzonych za
równo w Krakowie, jak i na obszarze całej
Galicji.

szóści luźne, pokryte dwustronnie ołówkowymi rysun
kami, uzupełnionymi niekiedy akwarelą).

84 Łuszczkiewicz, Restauracja wnętrza prez
biterium, s. 12 .

85 J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabyt
ków architektury w Polsce w latach 1795—1918, War
szawa 1975, s. 195.
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IGNACEGO KRIEGERA WIDOK MIASTA KRAKOWA

śród pierwszych fotograficznych pano
ram Krakowa z w. XIX, znajdujących się w

zbiorach Muzeum Historycznego miasta Kra
kowa na szczególną uwagę zasługuje zdjęcie
wykonane przez Ignacego Kriegera ze wznie
sienia Krzemionek, a więc od południa, w r. 1882

1 Negatyw kolodionowy na podłożu szklanym,
wym. 21,5 X 27 cm, nr inw. MHK 1735/K. Na dolnym
marginesie kliszy — niewidocznym na reprodukcji —

lub 1883 ł. Obejmuje ono zachodnią część Pod
górza, zachodnią część Kazimierza, wzgórze
wawelskie i zabudowę Starego Miasta w tle.

Fotograf ustawił swoją kamerę nieco poniżej
miejsca, które zajmuje dzisiaj krakowski ośro
dek TV. Za czasów Kriegera stała tam „baszta

napis: „5. Widok miasta Krakowa”, „1896”, „I. KRIE-

GER W KRAKOWIE”



maksymiliańska”, cylindryczne w kształcie

dzieło forteczne wzniesione przez Austriaków

w latach 1850—1855. Razem z drugą, zachowa
ną do naszych czasów od strony ul. Wielickiej,
stanowiły one podstawę systemu obronnego
Podgórza.

Widoczna na pierwszym planie zachodnia

część Podgórza nie przedstawiała się w począt
kach lat osiemdziesiątych XIX w. imponująco.
Bardziej była w tym czasie rozwinięta część
wschodnia z rynkiem, niewidoczna na zdjęciu.
Tam znajdowało się centrum prawie wiek so
bie liczącego miasta. Początki Podgórza przy
padają na lata siedemdziesiąte XVIII w. Kiedy
po pierwszym rozbiorze Polski w r. 1772

Austriacy zawładnęli prawym brzegiem Wisły,
zrodził się projekt nowego, w pewnym sensie

konkurencyjnego miasta naprzeciw Krakowa.

Tereny położone między rzeką a wyniosłością
Krzemionek zawdzięczały swoją atrakcyjność
przeprawie przez Wisłę, stanowiącej klucz pra

dawnego szlaku handlowego zw. Solnym, okrą
żającego Krzemionki od strony wschodniej i

prowadzącego na południe przez Wieliczkę na

Lwów (dzisiejsza ul. Józefińska i Wielicka).
W XIX wieku nabrał też znaczenia trakt izdeb-

nicki, prowadzący ul. Kalwaryjską (dzisiaj W.

Pstrowskiego).
Dekretem z 26 II 1784 r. cesarz Austrii Jó

zef II podniósł Podgórze do rangi Królewskiego
Wolnego Miasta, nadając mu równocześnie roz
liczne przywileje sprzyjające osadnictwu, roz
wojowi handlu i przemysłu. Między innymi
mieszkańcy mieli być zwolnieni od służby woj
skowej, rzemieślnicy nie podlegali cechom, za
służonym kupcom obiecywano szlachectwo.

Istnieje imponujący projekt rozbudowy Podgó
rza w kierunku Ludwinowa wykonany w r.

1779 przez Charlesa de Hoeferna 2. Nowe mia-

2 Katalog dawnych map wielkoskalowych Krako
wa XVI—XIX w., Warszawa—Kraków 1981, s. 56 i 57.
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sto miało liczyć docelowo 200 000 mieszkańców.

Plany te nigdy nie zostały zrealizowane. Mimo

systematycznej rozbudowy nie wyszło Podgó
rze w XIX w. poza ramy rozległego przedmie
ścia o charakterze przemysłowo-handlowym.
Podstawowe znaczenie dla rozwoju przemysło
wego miały złoża kamienia wapiennego, wydo
bywanego w kamieniołomach Krzemionek, oraz

miejscowe pokłady gliny (wapienniki, młyny
gipsu, cementownie, cegielnie). Swoją niezależ
ność administracyjną w stosunku do Krakowa

utraciło Podgórze dopiero w 1915, kiedy to sta
ło się jego XXII dzielnicą.

Wróćmy do zdjęcia Kriegera. Ruch budow
lany w zachodniej części Podgórza koncentro
wał się wówczas wokół ul. Kalwaryjskiej (dzi
siaj W. Pstrowskiego), której nitka rysuje się
wyraźnie na pierwszym planie zdjęcia, po le
wej (1)3. Od strony Krzemionek niska, częścio
wo drewniana zabudowa, opanowująca wznie
sienie zgodnie z jego morfologią, sięgała linii

obecnej ul. Krzemionki. Przestrzeń pomiędzy
ul. Kalwaryjską a Wisłą pozostawała pusta.
Rozwijająca się ku zachodowi zabudowa Pod
górza nie przekroczyła jeszcze granicy dawnego
wału obronnego z lat sześćdziesiątych XIX w.,

biegnącego od Krzemionek ku Wiśle, mniej
więcej wzdłuż dzisiejszej ul. Smolki. Fragment
poprzedzonego fosą wału ziemnego jest dobrze

czytelny na zdjęciu (2). Być może reliktem tej
że fosy jest obniżenie terenu widoczne dzisiaj
w nieparzystej pierzei ul. Smolki, pomiędzy do
mem nr 13 a kamienicą narożną ul. Smolki i ul.

I. Krasickiego. Po prawej stronie wału, w głę
bi zdjęcia, odcina się od otaczającej zieleni

przydrożna kapliczka (3). Przetrwała ona do

chwili obecnej przy skrzyżowaniu ul. J. Dłu
gosza i ul. I. Krasickiego.

Wyrastające po obydwu stronach ul. Kal
waryjskiej kamienice posiadały już miejski

3 Cyfry w tekście odpowiadają numerom na foto
grafii.
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charakter i w części zachowały się. Przyjrzyj
my się im bliżej.

Skraj zabudowy po lewej już nie istnieje,
miejsce to zajmuje teraz plac i parking ograni
czony od zachodu stromym odcinkiem ul. Smol
ki. Nieco na prawo widzimy tyły dwóch styka
jących się ze sobą kamienic. Przetrwała ta z le
wej (4), dzisiaj ul. Pstrowskiego 31. Posuwaj 
my się dalej w prawo. W przeciwległej pierzei
ul. Kalwaryjskiej szeroko rozpościera się fasa
da parterowego domu z bramą wjazdową po
środku (5). W 1886 r. ówczesny właściciel Beri

Lorie wzniósł na jego miejscu piętrową kamie
nicę projektu S. Serkowskiego 4, o historyzują
cej 11-osiowej fasadzie (ul. W. Pstrowskiego
32). Powróćmy na chwilę na „nieparzystą” stro
nę ulicy. Piętrowy dom z imponującym naczół
kowym dachem łamanym, pochodzący z pier
wotnej zabudowy, nie dotrwał niestety do na
szych dni (6). Po przeciwległej stronie ulicy ry
suje się ciąg typowych miejskich kamienic.

Rozpoczyna go piętrowy dom z charaktery
stycznym szczytem z wazonami, usytuowanym
po lewej stronie fasady (7). Dom powstał w

1880 r. W r. 1887 został poszerzony z inicjaty
wy właściciela Walentego Emilewicza, według
projektu N. Kopalda. Wspomniany szczyt z ba
łamutną datą „1088” można oglądać do dziś (ul.
W. Pstrowskiego 30). Górująca w szeregu 4-pię-
trowa kamienica (8) straciła z czasem swe his
toryzujące oblicze (ul. W. Pstrowskiego 28), na

tomiast sąsiadująca z nią, niższa o jedno piętro
kamienica (9) przetrwała nie zmieniona (ul. W.

Pstrowskiego 26). Jej fasadę przesłania dwuspa
dowy dach fabryczki położonej w „nieparzy
stej” pierzei ulicy (10). Budynek ten został

gruntownie przebudowany w 1928 r. według
projektu A. Dostała w trzypiętrową kamienicę
o 12-osiowej fasadzie (ul. Pstrowskiego 19—21).
Jasno otynkowana, piętrowa kamienica (11) sta
nowi do dzisiaj narożnik ul. W. Pstrowskiego
i W. Warneńczyka (ul. W. Pstrowskiego 22).
Budynek stojący prostopadle do ul. Kalwaryj
skiej (12), widoczny przy prawym brzegu zdję
cia, częściowo przysłonięty drzewami, to hala

ujeżdżalni wojskowej. Rajtszula, należąca do

kompleksu koszar austriackich, położona przy

placu ćwiczeń, została rozebrana stosunkowo

1 Przy ustalaniu szczegółów dotyczących historii

zabudowy Podgórza i Kazimierza korzystałem m. in.
z materiałów znajdujących się w Archiwum Państwo
wym w Krakowie (ABM) oraz z opracowań Pracowni

Dokumentacji Naukowo-Historycznej PP PKZ Kra
ków. Wiele ciekawych informacji odnoszących się do

niedawno, bo w 1950 r. Obecnie na tym miej
scu wznoszą się obiekty klubu sportowego „Ko
rona” (ul. W. Pstrowskiego 9).

Ogarnijmy ponownie wzrokiem całość zdję
cia, a następnie skoncentrujmy uwagę na jego
dalszych planach, czyli przenieśmy się na dru
gi brzeg Wisły. Zabudowa zachodniej części
Kazimierza, leżącej w zakolu rzeki, jest jesz
cze stosunkowo rzadka — to długotrwałe kon
sekwencje spustoszeń dokonanych tutaj przez
Szwedów w czasie „potopu”. Dominują sylwe
ty kościołów: OO. Paulinów na Skałce (13) i
OO. Augustianów — Św. Katarzyny (14). Wi
doczny bardziej na prawo kościół Bożego Ciała

(15) należy do wschodniej części Kazimierza.

Nie widać już murów obronnych od strony rze
ki, rozebrano je w 1. połowie XIX w.

W zakolu wiślanym, tuż przy brzegu, stoi

piec tunelowy (pierścieniowy) do wypalania ce
gieł, zbudowany w r. 1875 (16). Jego rozłoży
sty dach i wysoki komin konkurowały przez
wiele lat z architekturą dawnych wieków. Ce
gielnia należała do znanego przemysłowca i

radnego miejskiego Wolffa Schónberga. Nie
gdyś nie opodal tego miejsca stał kościół Św.
Jakuba pochodzący z XII w.

Na tle prezbiterium kościoła Św. Katarzy
ny rozpościera się długi, piętrowy, dwuskrzy
dłowy gmach Szpitala Izraelickiego, położony
przy ul. Skawińskiej (17). Szpital, chluba gmi
ny żydowskiej, wybudowany został w latach

sześćdziesiątych XIX w. według projektu Anto
niego Stacherskiego5 w duchu historyzmu o

odcieniu neogotyckim. W Kalendarzu Józefa
Czecha na rok 1883 znajdujemy (na stronie 164)
następującą charakterystykę szpitala: „Urządzo
ny na 60 łóżek, przyjmuje chorych płci obojga
z chorobami przeważnie wewnętrznymi, a po
części chirurgicznymi. Wyłączone są choroby
weneryczne i świerzbowate”. Budynek prze
trwał do dziś, choć zmienił znacznie swój wy
gląd, daleko idącej rozbudowie uległo skrzydło
wschodnie. Obecnie mieści się tutaj Wojewódz
ka Przychodnia Przeciwgruźlicza i Chorób
Płuc należąca do Krakowskiego Szpitala Spe
cjalistycznego im. dr Anki (ul. Skawińska 8).

Zabudowa Kazimierza zagęszcza się w są
siedztwie ul. Krakowskiej, za czasów Kriegera

dziejów Podgórza znaleźć można w pracy Romana

Kiełkowskiego, Historie spod kopca Krakusa,
Kraków 1972.

5 J. Purchla, O architekturze krakowskiej po
towy XIX wieku, Rocznik Krakowski, t. 53: 1987,
s. 104,
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zwanej Wielicką. Śledząc przebieg tej ulicy (18),
wyznaczony sylwetami kazimierzowskiego ra
tusza i kościoła OO. Bonifratrów, dochodzimy
do wiślanego brzegu. Zgrupowana wokół wylo
tu ulicy oryginalna drewniana zabudowa pa
mięta jeszcze czasy bramy Wielickiej, rozebra
nej w r. 1816. Domy te zniknęły podczas bu
dowy mostu im. Józefa Piłsudskiego — obec
nie T. Kościuszki — w 1935 r. Dawny most z

r. 1850, czyli most im. cesarza Franciszka Józe
fa I położony był na prawo od mostu dzisiej
szego, jego przyczółki znajdowały się u wylotu
ul. Mostowej (po stronie Kazimierza) i ul. K.

Brodzińskiego (po stronie Podgórza). Jedno

z jego drewnianych przęseł widzimy przy pra
wym brzegu zdjęcia (19).

U podnóża wzgórza wawelskiego wyróżniają
się pewne elementy zabudowy dzielnicy Stra-

dom. W osi wież katedry zauważamy jasną
elewację wysokiego, wolno stojącego budynku
(20). To Szkoła Miejska przy ul. Bernardyń
skiej 7 (dzisiaj Szkoła Podstawowa nr 9 im. S.

Konarskiego) wybudowana w r. 1878 według
projektu Macieja Moraczewskiego. Nieco dalej
w prawo stoi Dom dla Starców (21), wzniesiony
w latach 1881—1882 według projektu Karola

Zaremby, z inicjatywy Krakowskiego Towarzy
stwa Dobroczynności. Uroczyste poświęcenie

6 Widniejąca na negatywie data „1896” jest całko
wicie błędna, wiąże się być może z wykonaniem na
kładu odbitek.

gmachu, powstałego na miejscu dawnego klasz
toru SS. Koletek, nastąpiło 30 X 1882 r. Obec
nie mieści się w nim Medyczne Studium Za
wodowe nr 4 im. J. Dietla w Krakowie (ul. Ko
letek 12).

Czas powstania tego budynku wyznacza dol
ną granicę wykonania zdjęcia6. Za rokiem 1883

jako górną granicą czasową przemawia fakt, że

w tym właśnie roku ukazał się w Krakowie

Najnowszy ilustrowany przewodnik po Krako
wie i okolicach pióra A. Napierkowskiego, w

którym znalazł się sztych z widokiem miasta

wykonanym bez wątpienia na podstawie zdję
cia Kriegera 7. Biorąc pod uwagę stan roślinno
ści, znajdującej się na zdjęciu w fazie pełnego
rozwoju, w grę wchodzą miesiące letnie roku

1882 lub 1883.

Na tym kończymy analizę ciekawego zdję
cia Ignacego Kriegera sprzed ponad 100 lat.

Spójrzmy jeszcze na niezmiennie górujący po
nad Krakowem „ozdobiony” austriackimi bu
dynkami Wawel i na niknącą w dali panoramę

Starego Miasta. Szkło powiększające pozwoli
z niej może jeszcze wydobyć kopuły wzniesio
nego w 1879 r. gmachu Szkoły Sztuk Pięknych,
dzisiejszej Akademii (22). Dalej istnieje już
tylko struktura materiału fotograficznego...

7 Wiadomość tę zaczerpnąłem z pracy Jerzego
Banacha, Dawne widoki Krakowa, Kraków 1983,
przypis 165, s. 173 i 174.
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JAN SAMEK

ZAPOMNIANY OBRAZ OLGI BOZNANSKIEJ
W ZBIORACH KOŚCIELNYCH

W KRAKOWIE

T-inwentaryzacja zabytków Krakowa wy
dobyła z zapomnienia ogromną liczbę dzieł

sztuki, m.in. także z 2. połowy XIX i począt
ków XX wieku. Odkrycia te zmultiplikowały
prace redakcyjne i akcje fotograficzne, a ich

wyniki wzbogaciły naszą wiedzę o rzeźbie, ma
larstwie i rzemiośle artystycznym. Dzięki nim

„wypłynęły” liczne nie znane dzieła, zapomnia
ne prace, przy czym w niektórych przypadkach
zyskaliśmy w ten sposób informacje o arty
stach w ogóle nie uwzględnianych w słowni
kach i opracowaniach syntetycznych. Zostały
na przykład wydobyte na światło dzienne w

dosłownym znaczeniu prace takich artystów,
jak: Fryderyk Pautsch, Stanisław Wyspiański,
Józef Mehoffer, aby nie wymieniać mniej zna
nych. Przy pracach nad katalogiem po raz

pierwszy były fotografowane dzieła Franciszka

Wyspiańskiego, Marcelego Guyskiego, Kon
stantego Laszczki czy Karola Hukana ■— oczy
wiście mamy tu na myśli rzadko lub zupełnie
nie wymieniane obiekty.

Warto tu wspomnieć, że w wielu kościołach

i klasztorach znajdują się istne galerie dzieł

malarstwa i bogate zbiory grafik. Są tam oczy
wiście nie tylko przedstawienia religijne, lecz

także wyobrażenia alegoryczne, liczne portrety
i pejzaże. Taką właśnie „galerię” posiada Pra-

łatówka przy kościele Mariackim w Krakowie,
w której przechowywane są obrazy w większo
ści o nieprzeciętnej wartości artystycznej x.

Wśród nich wyróżnia się obraz przedstawiają
cy modlącą się zakonnicę w kościelnym wnę
trzu.

Jest to duży obraz olejny, malowany na płót
nie, o rozmiarach 122 X 153 cm w świetle ram.

W lewym dolnym narożniku znajduje się wyra
źna sygnatura „Olga Boznańska 1890”. Do nie
dawna jeszcze w Katalogu zabytków, wydanym
w 1971 r., obraz uchodził za przedstawienie
modlącej się zakonnicy przed jedną z kaplic
kościoła Mariackiego, na co zdawałaby się
wskazywać ozdobna krata w tle. Jednak, jak
ostatnio ustalono w trakcie prac przygotowaw
czych do książki-albumu o kościele Mariackim

w Krakowie2, obrazu tego nie należy z nim

łączyć. Zakonnica modli się w lewym ramieniu

transeptu kościoła Franciszkanów w Krakowie.

Klęczy przed portalem z kratą zamykającą wej
ście do kaplicy błogosławionej Salomei. Widzi
my ją nieco z prawej strony, od tyłu, z lekko

pochyloną głową i modlitewnie złożonymi
skrzyżowanymi rękoma na piersiach. Strój sta
nowi jasny, szeroko rozpostarty habit i biały
welon. Są tu aż trzy źródła światła. Bodaj naj
silniejsze pada jakby od strony widza, nieco
z góry, z prawej; drugie stanowi pięć niskich,
silnie gorejących świec, które ustawione są na

posadzce kościoła przed wejściem do kaplicy;
trzecim są okna kaplicy błogosławionej Salomei.
Światło padające stamtąd pozwoliło malarce do-

1 Kościoły i klasztory śródmieścia 1, Katalog za
bytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 2,
pod red. A. Bochnaka i J. Samka, Warszawa 1971,
s. 54.

2 J. Samek, Kościół Mariacki w Krakowie

(w druku).
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1. Olga Boznańska, 1890, „Modląca się zakonnica przed kaplicą bł. Salomei w kościele Franciszkanów
w Krakowie”
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kładnie oddać: skomplikowane sploty baroko
wej kraty z 2. połowy XVII w., o szeroko

otwartym jednym skrzydle drzwiowym, ławki,
fragment ołtarza, profilowane obramienie por
talu i stopnie wiodące do kaplicy, wreszcie pły
ty dwubarwnej marmurowej posadzki. Wartość

artystyczna obrazu tkwi przede wszystkim w

bardzo bogatej w tonacje, chociaż niemal mono
chromatycznej gamie kolorystycznej malowi
dła.

Obraz ten w pewnym sensie można wiązać
ze Studium zakonnicy (olej, płótno 50,0 X 40,8
cm, sygn. „Boznańska 87 Monachium”). Jest on

własnością Muzeum Narodowego w Krakowie,
nr inw. 156117. Malowidło ukazuje popiersie
mniszki. Było eksponowane w r. 1982 na wy
stawie poświęconej Oldze Boznańskiej i Broni
sławie Rychter-Janowskiej, zorganizowanej
przez Muzeum Historyczne m. Krakowa w sali

przy ul. Franciszkańskiej. Zacytujmy tu opinię
Heleny Blum w odniesieniu do tego obrazu:

„zadziwia przecież sposób operowania plamą
barwną. Partia bieli kornetu modelu jest pod
dana zmiennemu działaniu światła i atmosfery.
Plamy barwne ulegają jakby wibracjom” 3.

Data umieszczona na malowidle z Prałatów-
ki wskazuje, że powstał on w tzw. okresie mo
nachijskim artystki, co pozostaje w zgodzie
ze słabo jeszcze rozwiniętymi indywidualnymi
cechami malarstwa. Jednak osadzenie w kra
kowskich realiach zmusza do ostrożnego podej
ścia do problemu miejsca powstania obrazu,
tym bardziej, że nie widnieje ono na malowi
dle. Sprawę tę pozostawmy do rozstrzygnięcia
specjalistom.

Jest to niewątpliwie studium portretowe,
ale z punktu widzenia tematyki obraz należy
do tzw. ikonografii Krakowa, pokazuje bowiem

wiernie fragment wnętrza jednego z krakow
skich kościołów. O obrazie tym, który można

by nazwać „Modląca się zakonnica przed kapli-

2. Wejście z kratą do kaplicy bł. Salomei w kościele

Franciszkanów w Krakowie

cą bł. Salomei przy kościele Franciszkanów w

Krakowie”, mimo usilnych poszukiwań, nie
udało się odnaleźć choćby krótkiej wzmianki

w żadnym katalogu wystaw, ani opracowaniu
monograficznym dotyczącym Olgi Boznańskiej.
Prowadzi to do wniosku, że należy jednak jak
najszybciej publikować wszelkie „katalogowe”
odkrycia także w odniesieniu do dzieł sztuki z

XIX i XX stulecia.

3 H. Blum, Olga Boznańska, zarys życia i twór
czości, Kraków 1964, s. 20; tamże literatura przed
miotu.
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MARTA ROMANOWSKA

POGRZEB STANISŁAWA WYSPIAŃSKIEGO

28 listopada 1987 r. minęła 80 rocznica

śmierci Stanisława Wyspiańskiego. Otaczany
powszechnym podziwem, szacunkiem, czasami
uwielbieniem przeżył ostatnie 7 lat życia na

uboczu, świadomie izolując się od życia towa
rzyskiego. Zajęty nieustanną pracą twórczą spo
tykał się, najchętniej indywidualnie, z niewiel
kim kręgiem miłych sobie osób. Należeli doń

ludzie różnych profesji, m. in.: Wilhelm Feld
man — dramaturg i historyk literatury, Adam
Chmiel — historyk, archiwista, Julian No
wak — bakteriolog, prof. UJ, Julian Pagaczew-
ski — historyk sztuki, prof. UJ, Stanisław

Estreicher — prawnik, publicysta, red. „Czasu”,
Lucjan Rydel — poeta i dramaturg, Feliks

Kopera — historyk sztuki, Feliks Jasieński —

Manggha — kolekcjoner sztuki; czasami akto
rzy grający którąś z ról w jego dramatach:

Leon Stępowski, Ludwik Solski; czasami jego
studenci z ASP: Tytus Czyżewski, Tymon Nie
siołowski, Henryk Uziembło.

Wyspiański, mimo powszechnej fascynacji
współczesnych jego osobą i dziełem, żył w bar
dzo skromnych warunkach materialnych,
z funduszy dzielonych między rodzinę i włas
ne zainteresowania artystyczne. Z wielu wzglę
dów świadomie wybierał najtańszą technikę
malarską — pastel. Większość swych zarobków

przeznaczał m. in. na wydania dramatów jako
ich autor, grafik, typograf i edytor, arbitralnie

i despotycznie wytyczając nową drogę polskiej
typografii. Życie i pracę planował konsekwent
nie, z tragiczną świadomością nadchodzącego
końca. Świadczy o tym m. in. wiersz-list prze
słany w 1903 r. z Rymanowa Leonowi Stępow-
skiemu.

Wobec artysty tak niezależnego, dumnego
i świadomie odsuwającego się podjęcie prób
pomocy finansowej musiało być przedsięwzię
ciem niezwykle kłopotliwym. W uznaniu jego
wybitnych zasług artystycznych Akademia

Umiejętności dwukrotnie przyznała mu nagro
dę Probusa Barczewskiego, ostatnią za cykl
Pejzaży z kopcem Kościuszki. Z funduszy tych
Wyspiański kupił żonie gospodarstwo rolne w

Węgrzcach pod Krakowem jako zabezpieczenie
na wypadek swej śmierci. Dopiero ceremonia

pogrzebu Wyspiańskiego wyzwoliła tłumione

emocje społeczeństwa polskiego z trzech zabo
rów, a także fundusze miejskie, które bardziej
przydać się mogły żyjącemu...

Oto przypomnienie, w 80 rocznicę tych wy
darzeń, kilku relacji o śmierci i pogrzebie Wys
piańskiego:

Dzień 28 listopada r. b. stał się nową żałobną
datą w rocznikach naszego życia narodowego [...]
Umarł Stanisław Wyspiański o godzinie 5-tej po po
łudniu w oczach ciotki, która go jak najlepsza matka

ukochała, i kilku ubóstwiających go przyjaciół [...]
Na noc ze środy na czwartek (z 27 na 28 z. m. [zeszłe
go miesiąca — przyp. M. R.]) został przy Wyspiań
skim gorący jego wielbiciel i przyjaciel, znany histo
ryk i archeolog, dr Adam Chmiel. Przez całą noc

w stanie Wyspiańskiego nie zaszła żadna niepokojąca
zmiana. Dopiero o godzinie piątej rano chory omdlał

tak, że drowi Chmielowi z trudem tylko udało się
go ocucić. Chory cierpiał straszliwie. Przerażony gwał
townym pogorszeniem, dr Chmiel zaalarmował p. Feld-

manna, tak że o godzinie ósmej rano całe zwykłe
w tym czasie otoczenie Wyspiańskiego znajdowało się
już przy jego łożu [...] Dla wszystkich było już jasne,
że rozpoczęła się agonia [...] Pani Stankiewiczowa,
która w ostatnich dniach nie odstępowała Wyspiań
skiego ani na sekundę, posłała po księdza. Po chwili

przybył ks. Pawelski T. J., który znał chorego oso-
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1. Autograf listu Stanisława Wyspiańskiego przesłanego 22 VII 1903 r. z Rymanowa do Krakowa Leonowi

Stępowskiemu. Napisany na wpół złożonej karcie. Wymiary każdej strony: 13,7 X 21,5 cm. Własność

prywatna

biście i często go do niedawna odwiedzał [...] Wszyscy
wyszli z pokoju i rozpoczęła się spowiedź, po której
Wyspiański odmówił modlitwę [...] Zegar wskazywał
wtedy godzinę czwartą [...] Myślano, że zasypia. Lecz

oczy miał otwarte. Na zbolałą woskową twarz zaczął
powracać spokój. Jeszcze kilka razy podniosły się
piersi. Usta jeszcze kilka razy chwyciły powietrze.
A potem ucichł szum w piersiach. Usta nie domknęły
się przy ostatnim westchnieniu. Twarz odzyskała
dawną swą przedziwną piękność. Pukiel włosów

z dawną fantazją najeżył się na białym wysokim
czole, ale Stanisław Wyspiański już nie żył. Zegar
wskazywał wtedy godzinę piątą *.

* * *

Wieść o śmierci śp. Wyspiańskiego wywarła
w mieście wstrząsające wrażenie. Podawano ją sobie

z ust do ust, a wieczorem całe miasto wiedziało już
o smutnym tym zdarzeniu. Rozpoczął się też w roz
licznych instytucjach publicznych, w stowarzysze
niach i wśród młodzieży ruch zmierzający do ustalenia

sposobu uczczenia pamięci zmarłego oraz udziału

i uświetnienia obrzędu pogrzebowego [...] Zwłoki

ubrane w czarny garnitur zostawiono na razie przez
noc z 28 na 29 bm. w domu zdrowia przy ul. Siemi
radzkiego, gdzie oddał ostatnie tchnienie. Dzisiaj zwło
ki mają być przeniesione do krypty kościoła ks. Pi
jarów, gdzie w swoim czasie leżały zwłoki aż do dnia

pogrzebu Józefa Kraszewskiego, Teofila Lenartowi
cza i Zyblikiewicza.

Z powodu zgonu Stanisława Wyspiańskiego powie

wa czarna chorągiew na gmachu magistratu, na Aka
demii Sztuk Pięknych, na gmachu Towarzystwa Przy
jaciół Sztuk Pięknych i na Teatrze Miejskim. Dyrek
cja Teatru Miejskiego' w Krakowie złożyła dzisiaj na

trumnie ze zwłokami poety dwa wieńce związane ze

sobą: dębowy i laurowy z szarfami. Na jednej szarfie

widnieje napis: „Stanisławowi Wyspiańskiemu -— dy
rekcja teatru i artyści”, na drugim: „Duchu spośród
nas — Bóg dał Ci „Wyzwolenie” [...] Od przyszłego
czwartku, przez cały tydzień, dyrekcja teatru wystawi
cykl utworów Wyspiańskiego [...] Podwójna tantiema

z tych przedstawień przeznaczoną zostanie na rzecz

rodziny śp. Wyspiańskiego [...] W sprawie pogrzebu
była dzisiaj u prezydenta miasta deputacja profesorów
Akademii Sztuk Pięknych, Towarzystwa „Sztuka”
i Tow. „Polska Sztuka Stosowana” z profesorem Jó
zefem Mehofferem na czele celem artystycznego ukła
du ceremonii pogrzebowej. Również przybyła do pre
zydenta deputacja uczniów szkół średnich z prośbą
o wyznaczenie miejsca w pochodzie2.

* * *

Na zaproszenie prezydenta miasta zebrała się
wczoraj Rada m. Krakowa w nader licznym komple
cie. O godzinie 6 wieczorem zagaił prezydent dr Leo

1 K. Srokowski, Ostatnie chwile Stanisława

Wyspiańskiego, „Tygodnik Ilustrowany”, R. 49 z 7 XII

1907 r., s. 1004-—1006. Pisownia wszystkich cytatów
uwspółcześniona.

2 „Nowa Reforma”, R. 26 z 29 XI 1907, s, 2.
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2. „Stanisław Wyspiański na łożu śmierci” („Świat”, R. 2 z 7 XII 1907, s. 7)

posiedzenie następującymi słowy: „Zgromadziliśmy się
pod wrażeniem w dwójnasób spotęgowanego bólu
i smutku: cios straszny ugodzić ma w braci naszych
pod zaborem pruskim, a tutaj zrządzeniem Opatrz
ności postradaliśmy na zawsze Stanisława Wyspiań
skiego. Naród nasz w stuletniej swej krzyżowej dro
dze przechodził przez najsroższe losu koleje, a jednak
nie ugiął się, nie poddał i okazał żywotność wyższą
ponad wszelkie zamachy, ciosy i prześladowania
Umiłowaniem języka i ziemi ojczystej zdobył też

sobie serca całej Polski Stanisław Wyspiański. Straci
liśmy w nim niezrównanego mistrza słowa, genialne
go poetyckiego tłumacza zbiorowych uczuć patriotyz
mu polskiego, straciliśmy wielkiego artystę rodzimej
sztuki polskiej, straciliśmy wreszcie wielkiego obywa
tela naszego miasta, które jako patriota, artysta i poe
ta najbardziej ze wszystkich miast polskich umiłował.
Pod bezpośrednim wrażeniem bólu, przedwcześnie dzi
siaj oceniać czym był Wyspiański dla polskiej poezji,
polskiego języka, polskiej sztuki, dla całego polskiego
życia narodowego. Choć na wskroś oryginalny, był
najbardziej ze wszystkich rodzimym, najbardziej
swojskim i tą jego właściwością tłumaczy się ów

dziwny urok, jaki wywierał na całe młode, współ
czesne pokolenie polskie. Dla Krakowa był nie tylko
genialnym poetą i malarzem, był jego kochającym
i ukochanym synem, jednym z najgorliwszych obroń

ców i opiekunów jego pamiątek i zabytków. Nie za
pomnimy mu nigdy jego przedziwnej twórczości arty
stycznej w kościele N. P. Marii i OO. Franciszkanów,
nie zapomnimy jego krótkotrwałej wprawdzie, a jed
nak płodnej w owoce działalności w Radzie Miejskiej.
Przejęci niewygasłą dlań wdzięcznością, pragniemy
pamięć jego uczcić według możności i sił naszych
i dlatego w porozumieniu z członkami świetnej Rady
pozwalam sobie przedłożyć do uchwały następujące
wnioski: 1) Pogrzeb śp. Stanisława Wyspiańskiego
urządzić kosztem miasta; 2) Zwłoki wielkiego patrio
ty, artysty i poety złożyć w grobie zasłużonych na

Skałce; 3) Wyrazić rodzinie zmarłego najgorętsze
współczucie w imieniu miasta; 4) Rada miasta zaopie
kuje się losem małoletnich dzieci pozostałych po

zmarłym poecie” 8.
* * *

Zwłoki poety złożone, po poprzednim zabalsamo
waniu, w skromnej czarnej metalowej trumnie, na

wieku której widnieje tylko mały krzyż, przeniesiono
wczoraj po godzinie 10 do krypty kościoła księży
Pijarów. Dzisiaj przez całe przedpołudnie artyści ma
larze pod kierunkiem art. mai. p. Frycza pracowali

3 „Nowa Reforma”, R. 26 z 30 XI 1907, s. 2, numer

poranny.
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3. „Wystawienie zwłok Wyspiańskiego w krypcie kościoła pijarskiego w Krakowie”

(„Tygodnik Ilustrowany”, R. 49 z 7 XII 1907, s. 1005)

nad dekoracją krypty. Dekoracja ta jest nad wyraz
poważną a piękną. W głębi krypty, pod balustradą
schodową, na niskim katafalku obitym czarną mate
rią ustawiono trumnę, dookoła ściany krypty obito

pół czarną a w drugiej połowie pąsową materią, a szla
kiem na górze biegnie długa wiązanka ze złotych
liści. Dookoła katafalku płoną w wielkiej ilości świe
ce, ściany pokryte są wieńcami. Krypta w połowie
przedzielona jest dla bezpieczeństwa białą taśmą, by
tłumy nie cisnęły się zbyt blisko katafalku [...] Po
rządek pochodu pogrzebowego. 1. Straż Pożarna

Ochotnicza, 2. Straż Pożarna Miejska, 3. Szkoły wy
działowe, 4—18. Gimnazja i szkoły realne Krakowa
i Podgórza, seminaria męskie i żeńskie, 19. Czytelnia
dla kobiet, 20. „Sokół” krakowski, 21. „Sokół” pod
górski, 22. Stowarzyszenia akademickie. 23. Towarzy

stwo imienia Tadeusza Kościuszki, 24. Stowarzyszenie
rękodzielników „Praca”, 25. Młodzież rękodzielnicza,
26. Związki zawodowych robotników, 27. Związki ter
minatorów rękodzielniczych, 28. „Przyjaźń” krakowska,
29. Czytelnia imienia Kilińskiego, 30. Stowarzyszenie
„Gwiazda”, 31. Krakowskie „Kółko Kontuszowe”, 32.

Stowarzyszenie młodzieży handlowej, 33. Kongregacja
kupiecka, 34. Izba Handlowa, 35. Izba Rękodzielnicza,
36. Towarzystwo Rolnicze, 37. Towarzystwo Technicz
ne, 38. Stowarzyszenie Budowniczych, 39. Gremium

aptekarzy i farmaceutów, 40. Towarzystwo Lekarskie,
41. Towarzystwo Wzajemnych Ubezpieczeń, 42. Towa
rzystwo Strzeleckie, 43. Izba Lekarska, 44. Izba Adwo
kacka, 45. Izba Notarialna, 46. Magistrat, 47. Rada

Wyznaniowa Izraelicka, 48. Towarzystwo Dziennikarzy
Polskich, 49. Koło Artystyczno-Literackie, 50. Artyści
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dramatyczni, 51. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięk
nych, 52. Towarzystwo „Polska Sztuka Stosowana”,
53. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków
miasta Krakowa, 54. Koło Mieszczańskie, 55. Delega
cje z wieńcami, 56. Straż honorowa z pochodniami,
57. Wóz z wieńcami, 58. Duchowieństwo, 59. Cechy
krakowskie, 60. Karawan ze zwłokami, 61. Rodzina,
62. Akademia Sztuk Pięknych, 63. Posłowie na Sejm
i do Rady Państwa, 64. Reprezentacja kraju i mia
sta Krakowa, 65. Reprezentacje innych miast, 66.

Akademia Umiejętności, 67. Uniwersytet, 68. Deputa-
cje Towarzystw: „Sztuka”, „Polska Sztuka Stosowana”,
Teatrów krakowskiego i lwowskiego, „Miłośników m.

Krakowa”, Koła Artystyczno-Literackiego, 69. Straż

Pożarna Miejska, 70. Straż Akcyzowa Miejska.
Delegatem Rady Miasta do organizowania pocho

du wyznaczony został radca miasta p. Piotr Koso-

bucki, delegatem magistratu naczelnik straży pożar
nej p. Nowotny 4.

* * *

Pogrzeb Wyspiańskiego.
Wieńce. — Z wieńców, którymi literalnie zasypa

ną była krypta, wyliczamy następujące: na trumnie

były złożone tylko dwa wieńce od rodziny. Jeden

śnieżnobiały miał siedem kolorowych wstęg. Na jed

nej wstędze widniał napis: „Najdroższemu synowco
wi i bratu” — na 6 wstęgach są napisy: „Joanna
Stankiewiczowa”, „Parviowie z dziećmi”, „Kazimierz

Rogowski”, „Tadeuszowie Błotniccy”, „Waśkowscy
z dziećmi”, „Antoniowie Wyspiańscy”. Drugi, wspa
niały, z żywych kwiatów wieniec miał 12 wstęg, na

których widniały napisy: „Ludwikowie Parviowie

z synami”, „Olgierdowie Jeleńscy”, „Leonowie Rosz
kowscy”, „Zygmuntowie Kieniewiczowie”, „Anna Kie
niewicz”, „Czesławowie Obtułowiczowie”, „Zygmunt
i Adam Kieniewicze”, „Wawrzyńcowie Putkamerowie”,
„Janina Putkamerówna”, „Paulina z Putkamerów

Houwaltowa z rodziną”, „Apolinarowie Hankiewiczo-

wie z córką”, „Hieronimowie Kieniewiczowie z rodzi
ną”. Dalej złożono wieńce: wspaniały palmowy o bia
łych szarfach od Wydziału Krajowego z napisem:
„Stanisławowi Wyspiańskiemu — Kraj”, od Rady
miasta Krakowa wspaniały wieniec laurowy [...] od

Rady Lekarskiej złocony wieniec laurowy, od Muzeum

Narodowego laurowy, od profesorów Akademii Sztuk

Pięknych laurowy, nader piękny wieniec laurowy
z białymi różami o wspaniałych białych wstęgach

4 „Nowa Reforma”, R. 26 z 30 XI 1907, s. 2 numer

popołudniowy.
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z napisem: „Autorowi «Wesela» *— Polskie Towarzy-
stwo Dramatyczne w Warszawie”. Z Wilna od dyrekcji
i artystów teatru polskiego dwa wspaniałe wieńce [...]
Imieniem literatów warszawskich złożył wspaniały
wieniec Zenon Przesmycki z napisem „Wyspiańskie
mu — cześć i pamięć” [...] Od Polskiej Partii Socjali
stycznej z zaboru rosyjskiego piękny wieniec lauro
wy z czerwonymi lakami, wieniec z niemieckim na
pisem od wiedeńskiej „Secesji” [...] od Towarzystwa
Upiększania Miasta Krakowa i Okolicy niezwykle
piękny i oryginalny wieniec dożynkowy złożono na

pierwszym miejscu. Wieniec ten, skombinowany z kło
sów i kwiatów polnych o krasnych wstęgach krakow
skich, ofiarowali poecie włościanie z Węgrzec w lecie
br. Wieńce napływają ciągle [...]

Nabożeństwo. — Kościół N. P. Marii, gdzie prze
niesiono zwłoki, płonął formalnie od światła. Zapa
lono świece we wszystkich kandelabrach. Katafalk
ustawiono przed wielkim otwartym ołtarzem, wspa
niałym dziełem Wita Stwosza [...] W stallach krytych
krepą przed wielkim ołtarzem zas'adła rodzina, dalej
marszałek krajowy S. hr. Badeni, prezydent miasta
dr Leo. Katafalk otoczyło 14 chorągwi cechów kra
kowskich i czeladź rzeźnicza ze swymi historycznymi
nożami osłoniętymi czarną krepą [...] Nabożeństwo
w asyście kleru odprawił ks. prałat Krzemiński. Na
chórze śpiewał chór akademicki krakowski [...] Wyko
nał chór ów śliczny Hymn do Ducha Świętego pióra
Wyspiańskiego, do którego muzykę dorobił pan Bole
sław Raczyński [...] Gdy trumnę składano na czar
nym wysokim rydwanie, zaprzężonym w trzy pary
koni, z wieży Mariackiej zabrzmiał wygrywany na

trąbce rzewny hejnał [...]
Pochód. — Przed godziną 12 w południe pochód

sformował się wzdłuż całego Rynku i ulicy Grodz
kiej [...] Niezwykle efektowny był pochód młodzieży
akademickiej z płonącymi pochodniami. Dymy uno
szące się z przeszło 400 pochodni okrywały ulice ki
rem żałoby [...] Niezwykłe wrażenie wywołał nadzwy
czaj piękny, olbrzymi wieniec od mieszkańców Za
kopanego, wykonany z kosodrzewiny i limby z wiel
kimi krasnymi wstęgami [...] W strojach ludowych
postępowali z wieńcami włościanie z Bronowie Wiel
kich i Węgrzec [...] Za delegacjami toczył się z wolna

olbrzymi rydwan żałobny pokryty stosem wieńców,
ciągnęła go para kirem okrytych koni, a drużyna
artystów-malarzy otaczała go dokoła. Za rydwanem
postępowały stowarzyszenia krakowskie ze sztanda
rami [...] Poza tymi stowarzyszeniami kroczył cały
kler świecki i zakonny Krakowa w otoczeniu cechów
krakowskich. Kondukt prowadził ks. kanonik Kru
piński. Z kolei postępował sześciokonny rydwan ze

zwłokami poety, za którym postępowała najbliższa

rodziną zmarłego, otoczona kordonem straży ognio
wej. Straż honorową przy zwłokach pełniła młodzież
Akademii Sztuk Pięknych. Za rodziną poety postę
powali przedstawiciele kraju [...] Z przedstawicielami
świata urzędowego szły fale publiczności. Kondukt
szedł przez Rynek linią A—B i C—D. Dalej ulicą
Grodzką i przez Stradom na Skałkę. Wzdłuż ulic,
którymi szedł kondukt świeciły się latarnie okryte
krepą [...]

Przyjazd gości. — Na pogrzeb Stanisława Wys
piańskiego z wielu stron Polski przybyli do Krakowa

przedstawiciele dziennikarstwa, nauki i sztuki. Między
innymi przybyli do Krakowa: Jan Kasprowicz z Po
ronina, Leopold Staff ze Lwowa, z Warszawy Włady
sław Reymont, Zenon Przesmycki, Jan Lemański,
Ignacy Grabowski, Stanisław Wyrzykowski5.

* * *

A hetmańska trumna płynęła wysoko ponad mo
rzem głów, w jasnym, rozsłonecznionym powietrzu;
płynęła wolno i majestatycznie jakby ją niosły
Zygmuntowskie orły. Wielki wskrzesiciel odchodził

już na zawsze z tych miejsc kochanych nad życie,
od tych murów świętych i jakby się żegnał z domem

każdym i z kamieniem każdym, okrążał Rynek z wol
na i jakby przystawał u wylotów i rzucał zatroskane

spojrzenia w ulice odwieczne, jakby ogarniał zaduma
nymi oczami wieże kościołów, szczyty Sukiennic,
frontony domów i to stado gołębi, co wysoko krążyło
nad dachami.

A w błękitnym powietrzu ukazały się mury Wa
welu, spiętrzone rękami stuleci, i w blaskach słońca

stanęła ta przenajświętsza katedra narodu, ten tysiąc
letni relikwiarz serc polskich, a Zygmuntowski dzwon
zahuczał żałobnie i bił wolno, długo i ciężko. Głos

ten, jak głuchy jęk narodu, przeleciał nad miastem
i wołał sercem stuleci, jęczał i witał zarazem, jak że
gnał i witał już tylu dostojnych synów narodu...

Bił wciąż jak wieczna skarga na śmierć bezlitos
ną, bił do ostatka, gdy już trumnę wzięli na ramiona
i ponieśli na Skałkę, bił nieustannie, aż chwiały się
krwawe płomienie pochodni, a gęsty czarny dym wy
buchał i targał się w powietrzu, niby żałobny welon,
i przysłaniał kirem smutku i żałości tłumy niezmier
ne, bił, jak nieubłagane przeznaczenie...6

5 „Nowa Reforma”, R. 26 z 2 XII 1907, s. 2—3,
numer popołudniowy.

6 W. S. Reymont, Pogrzeb Wyspiańskiego,
„Tygodnik Ilustrowany”, R. 49 z 3 XII 1907, s. 1003—
1004.
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URBANISTYCZNO-KRAJOBRAZOWE PROBLEMY
ŚRÓDMIEŚCIA KRAKOWA

W OSTATNICH LATACH

Wiedz, że to przez tradycję wyróżniony jest majestat człowieka od

zwierząt polnych...

D ość powszechny przed nieledwie dziesię
ciu laty prymitywny pogląd, iż problemy Kra
kowa jako pomnika światowego dziedzictwa

kultury można rozwiązać przez „odnowę” ok.
800 budynków, głównie w obrębie Plant, stracił

już swych zwolenników1. Zbiorowisko obiek
tów bowiem, to nie tyle ich suma, ile nowa ja
kość. Smutnym i wielokrotnie powtarzanym
przykładem niezrozumienia tej prostej zasady
może być m. in. stare miasto w Legnicy 2. Tam

właśnie w ramach przygotowań konkursu pla-
nistyczno-przestrzennego na centrum miasta

określono, co jest „prawdziwym” zabytkiem
wymagającym zachowania, a co można — w

imię jakże żle rozumianej nowoczesności —

wyburzyć. W ten sposób w miejscu w znacznej
mierze uratowanego od zniszczeń wojennych
zabytkowego miasta po kilkunastu latach po
wstało nowe, wielkie „blokowisko” aplikowa
ne pojedynczymi zabytkowymi budowlami. Po
dobny los spotkał wiele innych miast, nie omi
nął również stolicy Śląska — Wrocławia.

1 Por. J. Bogdanowski, Karta rewaloryza
cji Krakowa, Aura, nr 1: 1986.

2 Godna pożałowania sprawa powstała tu w wy
niku błędów w założeniu i przygotowaniu konkursu

urbanistycznego w r. 1964.
’ Wielokrotnie w dokumentacjach różnych biur

Obecny zły stan śródmieścia Krakowa, mi-

C. K. Norwid

mo wysiłków by go poprawić, przynosi co roku

zaledwie kilka odnowionych budynków i tyleż
lub niekiedy nawet więcej wyburzonych, w

których miejscu z czasem powstają nowe pseu-

dozabytki w tzw. stylu konserwatorskim (np.
w blokach między ul. Floriańską a ul. Szpital
ną) 3. Ogółem, niepokojąco przypomina ta swoi
sta jakby selekcja początek losu wspomnia
nych wyżej, dawniej w pełni przecież zabyt
kowych miast.

Sławna rekonstrukcja całej warszawskiej
Starówki dowiodła, iż poprzez wybieranie po
jedynczych budowli i choćby pełnej ich kon
serwacji nie uratuje się miasta. Również skom
promitowana dziś odnowa kolejnymi blokami,
według zachodnioeuropejskiej mody konserwa
torskiej z lat pięćdziesiątych, niewiele posunęła
sprawę naprzód. Zamiast remontować bardziej
zaniedbane budynki, podjęto w Krakowie nad
zwyczaj kosztowne prace nad tzw. komplekso
wą odnową pojedynczych bloków 4. Gdy postę
powała rujnacja całych ulic, pozbawionych bie
żącej konserwacji, zajmowano się jednym wy-

pojawiały się w latach 1975—80 określenia w rodzaju
„budowa zabytkowej oficyny”.

4 Przykład tego typu opracowania por. A. S w a-

ryczewski. Historyczne przekształcenia urbani
styczne jednego z przyrynkowych bloków Krakowa,
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 10: 1976.
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branym blokiem, remontując w nim wszystkie
budynki ■— te będące w złym, jak i w stosun
kowo dobrym stanie, w imię doktryny pełnej
odnowy bloku.

Tu wspomnieć wypada, iż pierwsza rekon
strukcja, która uzyskała światową sławę, Gdań
ska, jak i liczne współczesne działania w Eu
ropie, np. w Amsterdamie, prowadzone są po
przez rewaloryzację ulic i placów0. Wizualną
bowiem, a więc krajobrazową, a jednocześnie
urbanistyczną i funkcjonalną jednostką miasta

jest konkretne wnętrze ulicy czy placu wraz

z przyległymi działkami domów, nie zaś ab
strakcyjny blok. Przede wszystkim wnętrze
ulicy czy placu decyduje o percepcji miasta,
o odbiorze jego krajobrazowej postaci6. Tak

właśnie jako wnętrze urbanistyczne potrakto
wano po raz pierwszy rewaloryzację ulicy Ka
noniczej. Godny odnotowania stał się niedo-

strzeżcny, bo niezamierzony, fakt zrewalo
ryzowania znacznego odcinka ul. Św. Marka

(od ul. Pijarskiej do Sławkowskiej), jednego
z niewielu na ten wzór wykonanych fragmen
tów Krakowa 7.

Jest zrozumiale, iż w tym urbanistyczno-
-krajobrazowym ujęciu miasta od strony ulic
i placów są również szczególne problemy. Jest
nim np. potrzeba ekspozycji w krajobrazie bu
dowli o specjalnym dla tradycji znaczeniu. Nie-
docenienie tej potrzeby może stać się również

poważnym błędem. Zdeprecjonowane zostało w

ten sposób np. znaczenie kościoła Św. Jana —

świadka przedlokacyjnego układu miasta —

przez bezmyślne zatynkowanie pięknego ro
mańskiego wątku ścian, odsłoniętego w r. 1986.
Tak więc pozornie nawet niewielkie, błędne
działanie konserwatorskie może spowodować
nieodwracalne straty w wielkiej urbanistycznej
skali miasta 8.

TRADYCJA ŚRÓDMIEŚCIA

Trudno w Krakowie mówić o „starym mieś
cie” w tym samym znaczeniu co w Warszawie,
dla którego znaleziono określenie Starówka.

s Problem „ulica-—blok” zob. J . Bogdano w-

s k i, Kompozycja i planowanie w architekturze kraj
obrazu, Kraków 1978.

8 Por. J. Bogdanowski, Problemy metodologi
czne rewaloryzacji urbanistyczno-krajobrazowej miasta

zabytkowego na przykładzie Kazimierza krakowskiego,
Warszawa 1985.

7 Studia nad tym tematem, tzn. opracowania re
waloryzacji ulicami, a nie blokami, podjęto w Zakła-

Stąd też miano „Starówka krakowska” jest
wielkim nieporozumieniem. Również określe
nie „stare” śródmieście wobec nie istnienia

„nowego” jest co najmniej dyskusyjne. Czym
jest zatem śródmieście Krakowa?

Jego identyfikacja i wyjątkowość w skali

kraju wynika z tradycji miasta, trwania funk
cji śródmieścia na tym samym, choć z wolna

rozszerzającym się w ciągu stuleci obszarze.

Obszarze o udokumentowanej, niemal tysiąc
letniej tradycji ośrodka osiedleńczego.

Polokacyjnym ośrodkiem stał się średnio
wieczny zespół miast: Krakowa (z Okołem),
Kleparza (na północ od niego) i Kazimierza (od
południa). Tak na swoistej grobli, którą natu
ra stworzyła z ostańców skalnych, nawarstwień

powodziowych i ostrowów rzecznych, w po
przek pradoliny Wisły rozwinął się z połu
dnia na północ okazały organizm miejski. XVI

i XVII wiek dołączył do tego liczne quasi-mia-
sta — jurydyki. XVIII wiek zakończył ten pro
ces rozwojowy zespołu miast lokacją Podgórza,
leżącego na drugim brzegu Wisły 9.

Trzeba przy tym podkreślić, iż czym innym
był sam prawno-administracyjny i funkcjonalny
akt lokacji miasta, a czym innym jego wyraz
w terenie, jakim stawało się rozplanowanie,
które wraz z zabudową tworzyło formę miasta,
jego krajobrazową postać. W okresie średnio
wiecza były to typowe „szachownicowe” roz
planowania, skupione przy osobnych rynkach.
Odbiegało nieco od tego Podgórze z trójkątnym
rynkiem i pasmowym układem szachownicy.
Jurydyki natomiast posiadały z reguły proste,
niemal wiejskie narysy, skupione przy placu
lub ulicy były rozbudowywane przy szlakach

komunikacyjnych na kształt przedmieść.
Pierwsza zmiana postaci w rozbudowie na

stępuje w 2. połowie XVIII stulecia, gdy mia
sto administracyjnie zostaje złączone w jedną
całość, ale posiadającą kilka dzielnic. Wokół

tego faktu skupiały się od lat rozważania ba
daczy dziejów Krakowa, pomijając w istocie

całą stronę urbanistyczną tego dokonania. Dla
tego też przy rozważaniach nad urbanistyczno-

dzie Architektury Krajobrazu Politechniki Krakow
skiej w r. 1978. W latach 1984—86 wykonano projekty
na zlecenie Wydziału Ochrony Zabytków.

8 W ramach prac konserwatorskich elewacji tego
kościoła odsłonięto na ścianie południowej wątek
z kostki romańskiej, jak również w szczycie wschod
nim układ cegły zapewne wendyjski. Wszystko to

z niezrozumiałych przyczyn zatynkowano.
9 Kraków. Studia nad rozwojem miasta, pod red.
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1. Obszar współczesnego śródmieścia zakreśliły fortyfikacje Kościuszkowskie (1794)
wykonane systemem kleszczowym, później (ok. r. 1800) dopełnione:

1 — cieki wodne dziś istniejące oraz zasypane, 2 — główne trakty i ulice tworzące obecnie kan
wę śródmieścia, 3 — koleje, 4 — linia średniowiecznych murów miejskich, 5 — narys okopów
Kościuszkowskich z r. 1794 i podgórskich o pewnym i niepewnym dziś przebiegu, 6 — okopy
miejskie według stanu ok. r. 1800 ze zmianami z r. 1824, 7 — bramy i ich numery ok. r. 1830

oraz stare mosty (oprać. J. Bogdanowski)
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-krajobrazowymi problemami należy zwrócić

uwagę, iż w ślad za wspomnianymi zmianami

administracyjnymi nastąpił proces formowania

nowej postaci planu, na którego kanwie właś
nie u schyłku XVIII w. zaczęło kształtować się
dzisiejsze śródmieście Krakowa10. Szczególne
ramy tym przemianom przestrzennym dały
fortyfikacje miasta wzniesione w r. 1794 przez
T. Kościuszkę w nowoczesnym, choć polowym,
systemie kleszczowym. Te tzw. okopy miejskie,
„domykane” jeszcze na kilku odcinkach około

r. 1800, opasały miasto obszernym lukiem w

przybliżeniu odpowiadającym linii dzisiejszych
Alei. Fosa i wał pasmem o szerokości kilku
nastu metrów, opatrzonym kilkunastoma bra
mami i rogatkami, objęły nie tylko trzy stare

miasta, ich przedmieścia, ale też częściowo wsie
z polami i łąkami, wyznaczając w krajobrazie
granicę między miastem a otaczającymi wsia
mi. Już wkrótce czasy Rzeczypospolitej Kra
kowskiej przyniosły w ślad za tym pierwszy
plan urbanistyczny (Majewski, Kajzer), na
zwany „planem upiększenia miasta”, wraz

z wytyczeniem nowych ulic, placów i zieleń
ców, w tym Plant w duchu panującego podów
czas klasycyzmu, o prostych, a niekiedy też

promieniście rozchodzących się osiach11. Nie

byłoby przesadą nazwanie tego okresu mianem

drugiej, tym razem nowożytnej lokacji Krako
wa, wprowadzony bowiem nowy kształt i wiel
kość obszaru przemieniły dawny konstelacyjny
układ miasta w jednolitą strukturę.

Jakby nie dość było tych zmian, wkrótce,
bo już około r. 1870, następuje okres rozkwitu

miasta, czemu ekonomiczne podstawy daje (ok.
1850 r.) budowa twierdzy. W układzie urbani
stycznym następuje dopełnienie poprzedniego
stanu geometrycznym, na kształt renesanso
wych miast, bastionowym obwodem fortyfi
kacji. W ich zaś obrębie utrwalane są dawne
i wytyczane nowe ulice i place. Powstaje więc
na kanwie tradycji nowy kształt miasta w du
chu historyzmu, o wyraźnych neorenesanso-

wych cechach stylowych12. Rzecz wyjątkowa
w tej skali i będąca chyba ostatnią tego rodzaju
realizacją w Europie. To, iż całe to niezwykłe

J. Dąbrowskiego, Kraków 1957. K. R o 11 e, Kraków.

Poszerzenie granic 1907—1915, Kraków 1931.

10 Por. J. Bogdanowski, Warownie i zieleń

twierdzy Kraków, Kraków 1979.

11 Por. „Plan upiększenia miasta” [w:] M. Boro-

wiejska-Birkenmajerowa, J. Demel, Dzia
łalność urbanistyczna i architektoniczna Senatu Wol-

założenie uchodziło uwagi badaczy niemal do

ostatnich lat, wynika chyba po części z braku

zainteresowania urbanistyką 2. poł. XIX w.,

tajemnicy wojskowej, a wreszcie krótkotrwa-
łości pełnego funkcjonowania całego tego ukła
du. Już bowiem u schyłku stulecia nawet w po
jęciu krakowian potężne wały twierdzy były
niczym innym, jak nasypem tzw. kolei trans
wersalnej.

Wreszcie w początku naszego stulecia ko
lejna prawno-administracyjna koncepcja Wiel
kiego Krakowa przyćmiła swym oryginalnym
zamysłem, niejako trzeciej już lokacji, poprzed
nią, znacznie skromniejszą, na domiar obciążo
ną po części odium militarnych poczynań13.
Niestety, o ile miasto-twierdza stworzyło pełny
wyraz urbanistyczny, o tyle Wielki Kraków

uzyskał go tylko we fragmentach poprzez ni
gdy w pełni nie zrealizowaną koncepcję „mia-
sta-ogrodu”, znajdując swe uzewnętrznienie w

realnym, urbanistycznym planie głównie w

okresie międzywojennym.
To krótkie przypomnienie znanych faktów

ma tu swój ważny cel. Nade wszystko więc osa
dzenie w stereotypie dziejów Krakowa na ogół
prawie nie uświadomionych faktów — naj
pierw istnienia sięgającego czasów średniowie
cza pasma względnie niezależnych układów

urbanistycznych, scalenia go dopiero w XVIII/

XIX w. w jeden układ urbanistyczny, poprzez

fortyfikacje najpierw Kościuszkowskie — kle
szczowe, potem bastionowe. Po wtóre ma też

na celu pełniejsze uświadomienie, iż dla miasta

osobnym problemem są samorządowe zagad
nienia administracyjno-prawne, często powodu
jące stosunkowo niewielkie przemiany w urba
nistycznym układzie, innym zaś są działania

planistyczne, nierzadko oparte na przesłankach
politycznych (np. budowa okopów Kościuszki),
stwarzające konkretne formy nowych ulic, pla
ców, granic i zabudowy w krajobrazie.

Nie zaprzeczając więc roli uchwał, aktów

prawnych, poczynań samorządu etc., trzeba

wydobyć znaczenie urbanistycznych przemian
mających często swą własną logikę, a ostatecz
nie formujących krajobraz miasta. Wiele uty-

nego Miasta Krakowa 1815—1846, Studia i Materiały
do Teorii Architektury i Urbanistyki, t. 4: 1961.

12 Po raz pierwszy omówił ten problem Bogda
nowski, Warownie.

18 Kraków. Studia nad rozwojem; J. B i e n i a-

rzówna, J. M . Małecki, Dzieje Krakowa. Kra
ków w latach 1796—1918, t. 3, Kraków 1979.
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2. Narys śródmieścia Krakowa (1) przypomina renesansowe miasta idealne. Jego
ośrodki (2): wieża kościoła Mariackiego (K), wieża kościoła podgórskiego (P) i w uzu
pełnieniu wieża ratusza kazimierskiego (KM) stanowiły kanwę, na której wyznaczono

kapitele bastionów (3), opartą na sieci konstrukcyjnych linii (4—7, 11—12). W ten spo
sób powstał wieloboczny narys obwarowań miasta, niemal w całości zrealizowanych
ok. 1865 r. (8). Części nie zrealizowane: 9—10. Układ ten opatrzono bramami (13) oraz

bastionami (14). Obwarowania związały w jedną całość, jeszcze przed administracyj
nym połączeniem, Kraków i Podgórze oddzielone dotąd Wisłą (15) (oprać. J. Bogda

nowski)

skiwań wypisano na temat niedostatków mia
sta w 2. poł. XIX w., tymczasem wtedy właś
nie ukształtowała się postać całego śródmieścia
w obrębie tzw. drugiej obwodnicy Alej, w tej
formie właśnie, jaką dziś znamy i którą zaczy
na się wreszcie doceniać jako miasto o wielkich

wartościach urbanistycznych, architektonicz
nych i krajobrazowych14.

Jej niezwykły walor wynika też stąd, iż

właśnie w tej strukturze miasta zachowały się
do dziś realne średniowieczne układy: miast

(Kraków, Kazimierz), wsi (m.in. Bawół, Czarna
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3. Współczesne śródmieście Krakowa mieści się w dalszym ciągu głównie w obrębie dawnych okopów (obszar
kratkowany), z nimi związana jest współczesna promienisto-koncentryczna kanwa ulic i placów. Czarnym
kolorem zaznaczono zachowane fragmenty fortyfikacji (z numeracją obiektów); linią grubą i przerywaną ich

częściowy i śladowy stan zachowania. Kreskowanie oznacza obszar zwartej zabudowy (oprać. J. Bogdanowski)

Wieś), przedmieść (Stradom, Piasek i in.) jury-
dyk (Retoryka, Biskupie etc.) komponowane
założenia miejskie (Podgórze, oś Dietlowska)
i zielone (Planty, bulwary wiślane), a także

krajobrazowe (Błonia, park Bednarskiego).
Właśnie one wraz z zabudową, scaloną, a nie
kiedy pogmatwaną postacią, dają wyraz wielo-

setletniej tradycji naszego miasta. Dlatego też

dla utrzymania nie tylko jakości życia, ale i po 
czucia tożsamości mieszkańców konieczne jest

14 W ostatnich latach nastąpiło zwiększenie zainte
resowania sprawami XIX/XX w., por. np. J. P u r c h-
1 a, Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1979;
R. Kotewicz, Z dziejów przemysłu Krakowa, Kra
ków 1981.

nie tylko ratowanie ich przed zniszczeniem, ale

też uczytelnienie poprzez rewaloryzację (a nie

powierzchowną odnowę) celem przywrócenia
im godnej postaci.

WARTOŚCI I PRZEMIANY

Zachowanie tradycji miejsca, to nie odświę
tna, gorzka niekiedy „przyjemność” z czytania
opisów czy przeglądania starych widoków i fo
tografii miejsc już nie istniejących lub nie
szczęśliwie zdeformowanych, lecz codzienna sa
tysfakcja związku z żywym krajobrazem mia
sta. Taka właśnie, jaką daje percepcja niepo-
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4. Jednym z najstarszych śladów po wcześniejszych kompozycjach na terenie obecnego śródmieścia jest frag
ment ogrodu barokowego z kopcem — ul. Batorego 8/10. Stan z 1978 r., oprać. J. Bogdanowski

wtarzalnego wnętrza średniowieczno-renesan-

sowego w swej istocie Rynku krakowskiego
lub średniowieczno-barokowej osi ulicy Św.
Jana 15. Jakże przykro wspomina się nieprawi
dłowości działania w rodzaju wprowadzonych,
w imię źle pojętej nowoczesności, modernisty
cznych, wykraczających ponad skalę miejsca
gmachów, czy też pożałowania godnych rekon
strukcji. Tych drobnych, jak np. usunięcie z go
tyckiego portalu rokokowej supraporty (Św.
Jana 9), a potem przywrócenie jej w pozba
wionej już, niestety, wdzięku formie. Również

tych na miarę całych kamienic, gdzie w zabyt
kowe otoczenie w miejsce klasycystycznego
autentyku (Rynek 17) wepchnięto co najmniej
dyskusyjną pseudobarokową „attykę”. Wresz-

16 Charakterystyczne dla Krakowa są nałożenia

stylistyczne, które występują we wnętrzach urbani
stycznych ulic. Tak właśnie, jak w ul. Sw. Jana, gdzie
na średniowieczny układ nałożono barokową oś koś
cioła Pijarów.

cie i na miarę ulic, jak dokonana, niestety na

naszych oczach, przebudowa murów miejskich
Kazimierza w ubolewania godną makietę.

Cóż mówić o domach „męczennikach odno
wy” — od kilkunastu już lat (!) rujnowanego
narożnika ul. Szewskiej i Jagiellońskiej, Grodz
kiej 43 — obecnie poddanej (po zniszczeniu)
przebudowie, czy ukrytej za fasadą ruinie pięk
nego domu w samym środku miasta, w Rynku
pod nr 13. Co wreszcie powiedzieć o wyburze
niach nie tylko pojedynczych zabytkowych do
mów celem kosztownego wstawienia falsyfika
tów (np. ul. Solskiego 12), ale też znikania

części ulic, jak np. Rękawka na Podgórzu,
bądź nawet całych, jak np. historycznej ul.

Kupa na Kazimierzu16. Ileż przy tym tzw.

10 Sprawa zniszczenia tej ulicy w okresie powo
jennym oraz problem jej rewaloryzacji trwa od roku
1972 (!). Por. J. Bogdanowski, Problemy urba
nistycznej rewaloryzacji XIX-wiecznych śródmieść na

przykładzie Krakowa. Ochrona Zabytków, nr 2: 1980.
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5. Liczne w Krakowie dawne dziedzińce przy kamienicach i pałacach tworzą zapoznaną a oryginalną część
krajobrazu śródmieścia. Po lewej — pl. Szczepański 15, kamienica Szołayskich; po prawej — ul. Manifestu

Lipcowego 12, d. pałacyk Czapskich

pustostanów i tych znanych, i tych ukrytych.
Wymienianie listy postępujących zniszczeń
można by długo ciągnąć, lecz wbrew pozorom

są to tylko doraźnie wybierane adresy. Istota

destrukcji tradycji tu się tylko w drastyczny
sposób ujawnia, w rzeczywistości sięga znacz
nie głębiej.

Cały bowiem omawiany obszar ma tę samą

historyczną strukturę urbanistyczną, która win
na być przedmiotem troski. W jej bowiem re
waloryzacji tkwią podstawy zagadnienia.

Tak więc w odróżnieniu od struktury współ
czesnych osiedli-blokowisk, opiera się ona na

uformowanej przez stulecia zdrowej, do dziś

w znacznej mierze funkcjonującej, tkance urba
nistycznej, której kanwę tworzy dzielnica z uli
cami, placami, zieleńcami o różnej treści i funk
cji oraz wypełniająca ją struktura złożona z do
mów na działkach katastralnych z podwórzami,
a zwykle też ogrodami, będąca niezmiennie

częścią ulicy lub placu.
Powstające z biegiem czasu w Krakowie

dzielnice — dawne miasta, jurydyki, przed
mieścia wytwarzały swe charakterystyczne,
przez wieki zwykle formowane historyczne
ośrodki. Stąd rynki: krakowski i kazimierski

oraz główne place i ulice, np. Stradomia, a tak
że Piasku — Karmelicka, Nowego Światu —

Zwierzyniecka, etc. Wokół nich jako ośrodków

handlowych i usługowych skupiały się ulice

mieszkaniowe dzielnicy 17. Kanwy tych starych
dzielnic istnieją i funkcjonują do dziś, nie
rzadko prezentując specyficzne treści, jak np.

rynek Kleparski i Nowy Kleparz. Trwa to

mimo nowych, zmieniających się większych lub

mniejszych podziałów administracyjnych, naj-
rozmaiciej tnących obszar całego miasta. Oka
zuje się, iż zapomniane nierzadko z nazwy her
by, którymi szczyciły się historyczne dzielni
ce, znajdują swój szczególny wyraz w kanwie
śródmieścia. W układzie bowiem dawnych
dzielnic wyrażają się zwykłe więzi społeczne
łączące ciągle mieszkańców ze swoją „główną”
ulicą, na której starają się w pierwszym rzę
dzie załatwiać „sprawunki”. W ten sposób da
lej stanowią one integralne części organizmu
miejskiego. Patrząc na niedawno jeszcze wyko
nane fotografie, bo przed niespełna półwiekiem,
trudno niekiedy uwierzyć, iż ul. Starowiślna

(dziś Bohaterów Stalingradu) posiadała alejową
obudowę, zaś zdewastowany dziś placyk przed
tzw. Pałacem Prasy był reprezentacyjnym zie
leńcem. W postaci tej głównej ulicy wyrażała
się dawniej dbałość dzielnicy o reprezentacyj
ny ośrodek. Przełamanie tradycji dzielnicowych
spowodowało upadek dbałości, gdyż we współ
czesnej wielkiej dzielnicy ulic takich jest dużo,

17 Ibidem.
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6. Prawie nie znaną osobliwością Krakowa są stylowe ogrody śródblokowe przy kamienicach. U góry — ul. Ma
nifestu Lipcowego 30, ogród neobarokowy; u dołu ul. Batorego 18, ogród secesyjny. Stan z 1978 r., oprać. J. Bogda

nowski

zatem wyróżnianie którejś, jakby podświado
mie, mija się z celem.

Podjęte zostały wprawdzie próby na rzecz

nawiązania we współczesnym układzie do tra
dycyjnego podziału dzielnic, jednak na razie

bez wyniku. Tak też m. in. projekt rewalory
zacji placu Wiosny Ludów, choć wykonany, nie

zdaje się rokować nadziei na szybką realiza
cję 18. Jednak kanwa tradycyjnego układu śród
mieścia trwa, ciągle wykazując logikę i siłę
tradycyjnych powiązań społecznych niezależ
nie od administracyjnych zarządzeń, a także
i tego, że nie każdy już pamięta herb miasta —

dziś zwanego „osiedlem” — Kazimierza. Jest

nim tarcza z gotycką literą ,,K”, która niepo
strzeżenie stała się jakby drugim herbem Kra
kowa, zwłaszcza ubrana w błazeńską czapkę na

Dni Krakowa.

Krajobraz tej kanwy ulic i placów o różnej
hierarchii, od ruchliwych pasm handlowych
(np. ul. Długa) po niemal ciche ulice miesz
kalne (np. J. Kochanowskiego), tworzą przyna
leżne do nich na zasadzie katastralnej działki

zwarte ściany zabudowy. Ulice przybierają nie
kiedy postać zielonych ogrodów, jak Planty, bul
wary wiślane na Kazimierzu lub zieleńców, jak
Aleje Trzech Wieszczów. Degradacja tych ostat-

(np. ul. Długa) po niemal ciche ulice miesz-

„nowe planty”, choć daleko skromniejsze, stały
się jednak zielonym pasmem. Uzyskały moder
nistyczną postać (1938) wraz z wystrojem ma
łej architektury, w którym zwracały uwagę np.

stylowe lampy. Po wojnie Aleje stopniowo
„przykrawane” na rzecz komunikacji, pozba
wione wystroju — bo i lampy usunięto — jed
nak trwają. Wykonano nawet projekty ich re-

18 Dokumentacja została opracowana na zlecenie
Biura Rozwoju Krakowa w Zakładzie Architektury

Krajobrazu w 1986 roku. Autorzy: A. Bóhm, K. Bu
dziło, K. Pawłowska, M. Swaryczewska, K. Fabija-
nowska.
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7. Również w obrębie Plant zachowały się stare ogrody śródblokowe przy kamienicach. Niekiedy posiadają
piękne dopełnienie pnączami (po lewej ul. Floriańska 43), czasem zachowały kwaterowy podział ramowany

żywopłotami (po prawej ul. Mikołajska 7), r. 1978

waloryzacji1!1, czy jednak zostaną one zrealizo
wane? Dziś już wiadomo, że nie, gdyż w r. 1987

nastąpiła dewastująca modernizacja następnego
odcinka Alej.

Rozważając krajobraz dzielnic zdominowa
nych zabudową „kamieniczną”, dochodzi się do

prostego wniosku, iż ich geneza wiąże się bez
pośrednio z tradycją średniowiecza, stanowiąc
modernizację średniowiecznego miasta. Tu

i tam kanwę tworzy sieć ulic i placów, wyzna
czających bloki obwiedzione obrzeżną zabudo
wą. Tu i tam bloki dzielą się na działki o pro
stym podziale: dom — podwórze1920. Tak więc
schemat układu pozostaje prawie bez zmian,
natomiast sposób jego rozwiązania — to już
dwie różne epoki wyrastające z innych prze
słanek społeczno-gospodarczych. Kamienice nie

były już siedzibą jednego rodu, lecz miejscem
wspólnego zamieszkania — dodajmy — możli
wie wygodnego kilku rodzin w niemal jednako
wych warunkach i na prawie równych zasa-

19 Dokumentacja jw. Autorzy: J. Bogdanowski,
A. Bóhm, K. Pawłowska, A. Rudnicki, K. Fabijanow-
ska.

20 Por. np. rozważania nad układem działki:

W. Grabski, Średniowieczna kamienica krakowska,
Teka Komisji Urbanistyki i Architektury, t. 4: 1970.

8. Wnętrzom ogrodowym towarzyszą stylowe werandy
(1892) pokryte pnączami (ul. Batorego 12), r. 1978
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9. Nie brak też stylowych modernistycznych ogrodów z okresu międzywojennego. Osobliwością jest taki ogród
przy starym miejskim pałacu (ul. Karmelicka 27) z obniżonymi (!) o ok. 60 cm w stosunku do parteru ścieżka

mi. Oprać. J. Bogdanowski. Stan z r. 1987

dach. Był to rodzaj mieszczańskiej demokracji,
jednak z pewnym rozróżnieniem wyrażającym
się w uprzywilejowaniu pierwszego piętra, jak
by swoistego „piano nobile”, mniej ważnego
drugiego i ewentualnie trzeciego oraz parte
ru. W rozplanowaniu działki znajdujemy rów
nież echo rezydencjonalnego niby pałacowego
układu. Do osi głównej, którą stanowi ulica,
poprzeczną wyznacza oś działki, akcentowana

bramą i sienią, przebiegająca poprzez podwó
rze ku ogrodowi nierzadko zakończonemu alta
ną lub pawilonem 21. Zatem odczytać tu można

modelowy układ. Swoiste „avant cour” — to

aleja uliczna. „Cour d’honneur” — to część
chodnika przed bramą z drzewami i wjazdem
w bramę, zdobioną z zasady okazałym porta
lem. Reprezentacja takiej kamienicy-,.pałacu”
to sień o dekoracyjnym wystroju, np. pila-
strów, sklepień, a nierzadko fresków i witraży,
tych ostatnich zwłaszcza w oknach klatek scho
dowych. Dalej następuje nieco wstydliwe zaple
cze gospodarcze podwórka. Za nim jednak
zwykle znajduje się ściana niekiedy bardzo bo
gatego ogrodzenia żelaznego, poprzez które
furtka wprowadza w zieleniec ogrodu w swym

założeniu zawsze ozdobnego i stylowego. W

wielkościach bezwzględnych ogród miał co naj
mniej 2—4 ary powierzchni, a nierzadko na
wet 6—8 arów 22. Nie obejmował on przy tym
żadnych elementów, które mogłyby go koja
rzyć z obecną „działką pracowniczą” mającą
na ogół charakter użytkowy. Był on zieloną
przestrzenią tonącą w kwiatach, krzewach

bzów i jaśminów, a nierzadko też pigwowców
i karagan, pod parasolami drzew. Tylko one

zresztą wiązały się nierzadko z użytkowością,
przeważały bowiem owocowe, ale pod warun
kiem posiadania pięknych kwiatów w okresie

kwitnienia. Miejscem cichego wypoczynku w

ogrodzie była altana 2;!. Ten „podzespół” dział
ki kamienicy włączony był w wewnętrzny sy
stem bloków i alejowych ulic mieszkalnych,
skupionych, jak już powiedziano, przy osiach
arterii usługowych lub placów. Wewnętrznie
zaś towarzyszy większym zieleńcom i ogrodom,
których nie brak w blokach, czy to jako zało
żeń pałacykowych, czy klasztornych, czy uży
teczności publicznej.

Te drobne z pozoru ogrody nie tylko tworzą
do dziś zaskakująco znaczne powierzchniowo

21 Sprawa stylowych ogrodów śródblokowych była
przedmiotem osobnych badań, prowadzonych przez
autora w latach 1974—1979. Pewne dane na ten temat:

J. Bogdanowski, Kompozycja i planowanie
w architekturze krajobrazu, Kraków 1976, s. 94. Ma
teriały zebrano w postaci tzw. kart katalogowych
ogrodów śródblokowych (UM, Kraków, Wydział
Ochrony Zabytków) w latach 1975—1979; prace nad

tym tematem są kontynuowane.

22 Por. karty katalogowe (ibidem) oraz opraco
wanie J. Bogdanowski, Ogrody śródblokowe

Krakowa. Klasyfikacja i optymalizacja użytkowania,
Biuro Rozwoju Krakowa, mpis, 1979.

23 Altany, domki ogrodników, pawiloniki są do

dziś nierzadko spotykanym elementem tych ogrodów.
Nie brak ich nawet w ciasno zabudowanym obszarze

w obrębie Plant (por. Bogdanowski, Ogrody).
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10. Niestety w wielu przypadkach właśnie w ostatnich latach szybko następuje dewastacja działek śród
miejskich. Po lewej — rozpadająca się altana stylowego modernistycznego ogrodu na tyłach dawnej Komu
nalnej Kasy Oszczędności (ul. Szpitalna 15), po prawej — zabudowana garażami część jeszcze niedawno pię

knego ogrodu przy secesyjnym pałacyku (ul. Kochanowskiego 13), r. 1980

obszary, np. w obrębie Plant (1980) ok. 10 ha,
co (dla porównania) odpowiada dwuipółkrotnej
powierzchni Rynku, ale reprezentowały do nie
dawna, a po części i do dziś wszystkie style
ozdobnych ogrodów ostatniego stulecia. Przy
dawnej ul. Wolskiej (Manifestu Lipcowego) nie

brak nawet geometrycznych ogrodów późno-
klasycystycznych. Piękne założenia, również

geometryczne, w typie historyzmu istniały
przy ul. Smoleńsk. Natomiast secesyjne przy
d. Studenckiej (K. Świerczewskiego) i Batore
go. Modernistyczne przy Karmelickiej i Św.
Krzyża. Nie brak też osobliwości w rodzaju
barokowego kopca przy ul. Batorego czy wie
kowego egzotycznego miłorzębu przy ul. Garn
carskiej.

Niestety ich miejsce zajmuje stopniowo bądź
beton (ul. Szczepańska), bądź płytowany dzie
dziniec (ul. Św. Krzyża), bądź wreszcie, choć

rzadko, sztampa pozbawionych wyrazu zieleń
ców, jak przy hotelu Pod Różą. Zapowiedzią
zmian może być zaledwie realizacja ogrodu
przy ul. Sławkowskiej (obok kościoła Św. Mar
ka), która przywróceniem stylowej postaci oby
stała się przykładem 2i.

21 Z. Myczkowski, Rewaloryzacja ogrodu
przy kościele Sw. Marka, Aurą nr 9: 1986.

POTRZEBY I PERSPEKTYWY DZIAŁANIA

Czołowy problem naszych lat to rewalory
zacja krajobrazu dawnych dzielnic i ulic zabu
dowanych głównie kamienicami, a tylko w

około 20% czynszówkami, willami i pałacyka
mi. Zatem rewaloryzacja zabudowy całego nie
mal obszaru śródmieścia — pomiędzy pierw
szą (Planty) a drugą (Aleje) obwodnicą, zwła
szcza zaś dawnych miast Kazimierz, Kleparz,
Podgórze, dzielnic Nowy Świat, Piasek, Wesoła.

Przejmujący obraz wykwaterowanych ka
mienic, poddawanych niekończącym się remon
tom, stanowi krajobrazowy wyraz po prostu
niegospodarności na tym obszarze. Wśród wielu

przykładów zwracają uwagę zwłaszcza kamie
nice w środku miasta, jak np. róg Rakowickiej
i F. Modrzewskiego, których piękny wystrój
rozsypuje się z biegiem lat w trakcie jakby
pozorowanego remontu. Świadomość potrzeby
rewaloryzacji jest powszechna. Brak konkret
nych działań powoduje, iż przy braku mieszkań
tak wiele jest pustostanów i tych rzucających
się w oczy, i tych prawie niewidocznych.
Ostatnio popada też w ruinę ogromny budynek
dawnych koszar przy ul. Rajskiej. Jeśli np.
w Gliwicach23 na starym mieście rewaloryzo
wano szereg domów poprzez przekazanie ich

do remontu przyszłym mieszkańcom, którzy
uczynili to pod nadzorem konserwatora, cze
mu w Krakowie jest to niemożliwe?
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Założywszy, zgodnie z tradycją i wielo
krotnie wysuwaną tezą, iż treścią obszaru śród
mieścia jest obok wielości usług głównie obszar

mieszkaniowy, konieczne staje się podjęcie je
go rewaloryzacji poczynając od funkcji, a koń
cząc na formie krajobrazu.

Punktem wyjścia staje się więc przywróce
nie dominacji funkcji mieszkaniowej przez

likwidację przeciążenia nadmiarem biur, urzę
dów i instytucji będących inicjatorami tworze
nia oficyn, garaży, warsztatów itp. zwiększa
jących uciążliwy ruch dojazdowy i powierzch
nie parkingowe. Warto zwrócić uwagę na takie

pochłonięte przez te funkcje wnętrze bloku

przy przy ul. Mikołajskiej.
Konieczne jest przywrócenie pierwotnego

standardu mieszkań poprzez likwidację nad
miaru podziałów i sublokatorskich pokoi. Do
piero podjęcie tych działań pozwala na rozpo
częcie rewaloryzacyjnych prac porządkowych.
Te zaś należy oprzeć na współczesnej wiedzy
urbanistycznej, zarówno w odniesieniu do od
nowy dawnych jednostek strukturalnych, jak
i krystalizacji nowych odpowiadających daw
nym małym dzielnicom. Koncepcja takiego
układu istnieje zresztą od lat. Na obszarze

międzyobwodnicowym zarysowują się takie

właśnie „jednostki urbanistyczne” wchodzące
w obręb tzw. strefy konserwatorskiej 2526. Ośrod
kiem każdej z nich jest zespół usługowy roz
mieszczony wzdłuż głównej ulicy (np. Zwierzy
niecka, Karmelicka itd.), tworzący oś—pasmo
w zamierzeniu piesze, które stanowiłoby zakoń
czenie nowego ośrodka przy pierścieniu drugiej
obwodnicy ( np. dla ul. Długiej przy placu Kle-

parskim) 27.

25 Problem ten i wyniki prac były prezentowane
na posiedzeniu Rady Ochrony Dóbr Kultury woj. ka
towickiego, w czerwcu r. 1986.

2’ Por. planszę planu publikowaną w: J. Bo g-
danowski, Strefy ochrony konserwatorskiej a re
waloryzacja, Aura, nr 9: 1979.

27 Zob. Krakowski Zespół Miejski. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, mpis, Urząd Miasta

Krakowa, 19.77, planszą dotyczącą śródmieścia; A.

Druga strona tego problemu to sprawa for
my, wyrazu krajobrazu miasta, zatem rewalo
ryzacja „ulicy mieszkaniowej”. Nie bloku, lecz
właśnie ulicy! 28 W takim bowiem nieomal ka-

tastralno-organicznym układzie kształtują się
jednostki mieszkaniowe starego śródmieścia.

Ulica po granicę katastralną przyległych dzia
łek na zapleczach domów organizuje — treścio
wo, funkcjonalnie, przestrzennie i krajobrazo

wo — całą przestrzeń. W tym zakresie rysuje
się potrzeba działania w odniesieniu do:

— wnętrza ulicy (placu), w którym winno

nastąpić ograniczenie ruchu kołowego do jedno
kierunkowego, z pasmami postojowymi lub na
wet wyłącznie pieszego; odnowienie elewacji
i przywrócenie ich dawnych walorów estetycz
nych, a także przywrócenie zielonych alejo
wych ciągów ulic 29;

— wnętrza architektonicznego, a więc pod
niesienie komfortu mieszkań i jego wartości

estetycznej, dostępność reprezentacyjnych, od
nowionych sieni i wejść na klatki schodowe,
eksponowanie bogatego wystroju architektoni
cznego, rzeźbiarskiego, malarskiego i rzemiosła

artystycznego.
— wnętrza „zielonego”, w którym nastąpi

łoby z jednej strony — przy zachowaniu za
bytkowego układu działek — odnowienie bądź
rekomponowanie (w miejscu wyburzonych ofi
cyn, garaży i szop) dawnych ogrodów z całym
bogactwem form stylowych, z drugiej zaś wy
korzystanie ich jako komunalnych zieleńców

dawnych ogrodów pałacykowych (jak np. Czap
skich przy ul. Manifestu Lipcowego), szkolnych
(jak np. na zapleczu ASP przy ul. Smoleńsk),
czy historycznych (jak np. fragment baroko
wego ogrodu, obecnie przy Szkole Medycznej,
ul. Batorego 32). Pożałowania natomiast god
nym działaniem stało się niszczenie ogrodów
śródblokowych, zarówno ich małej postaci, jak
np. przy ul. Garncarskiej 2, gdzie w otoczenie

zabytku przyrody „wkroczyły” garaże, jak też

dużej, by wymienić sprzeczne z logiką zamie
rzone „przycięcie” ogrodu urszulanek celem

rozbudowy Szkoły Muzycznej (narożnik ul.
L. Waryńskiego i Bohaterów Stalingradu).

Dopiero rewaloryzacja funkcjonalna oraz

formalna może dać podstawy do stworzenia

prawidłowego środowiska mieszkaniowego w fi
zycznej, jak i socjologicznej jego postaci.

Ostatecznie bowiem do jakości życia miesz
kańców należy również nadpodstawowy walor,
jakim jest poczucie tożsamości, więzi z miej
scem i jego tradycją.

B ó h m, Krajobraz śródmieścia Krakowa a jego
użytkowa treść, Teka Komisji Urbanistyki i Archi
tektury, t. 17: 1983; J. Bogdanowski, O urba-

nistyczno-krajobrazową kompozycją Krakowa, jw.,
t. 18: 1984.

28 Por. Bogdanowski, Kompozycja.
29 Charakterystycznym zjawiskiem zwłaszcza lat

1960—1970 było nieprzywracanie nowych zadrzewień

przyulicznych, tak charakterystycznych dla dawnego
Krakowa,
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11. Giną również tak charakterystyczne elementy dworków i domków podmiejskich. Do niedawna dobrze

jeszcze zachowana oficyna w stylu szwajcarskim (ul. Smoleńsk 28) oraz stylowy domek (ul. Czarnowiejska
13), obecnie już w ruinie, r. 1980

12. Dawne pałacyki, dworki zachowane do dziś na

terenie śródmieścia tracą obecnie swój szczególny
charakter budowli w ogrodzie. Jest to tym bardziej
drastyczne, gdy tworzą one godne szczególnej ochro
ny zespoły (jak np. przy ul. Czarnowiejskiej 6 i 8).
Dworek w stylu szwajcarskim z r. 1886 (data na

szczycie) dziś opuszczony, zagrożony rujnacją. Pała
cyk secesyjny ok. r. 1900 ze stylowym ogrodem dziś

podlega stopniowej rujnacji. Stan z r. 1977, oprać.
J. Bogdanowski
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PROBLEM KONTYNUACJI TRADYCJI

Sprawy ochrony, konserwacji, rewaloryza
cji to jedna strona zagadnienia. Druga to wy
korzystanie doświadczeń i kontynuacja trady
cji. Można by sformułować refleksyjne pytanie:
jeśli w określonych warunkach dawnych, jak
i współczesnych obrzeżna zabudowa wraz ze

specyficzną strukturą kanwy i wnętrz stwarza

korzystne warunki środowiska mieszkaniowe
go, to dlaczego tak łatwo przestano ją stosować

w latach późniejszych?
Wydaje się, iż lata ekspansji koncepcji Bau-

hausu, Corbusiera i innych, zmierzających efek
townymi hasłami do zburzenia dawnej struk
tury zabudowy, przyczyniły się do pochopnego
zwrotu ku rozrzuceniu budynków30. Zbiegły
się one bowiem z krytycznym okresem dla tra
dycyjnej struktury, gdy w warunkach eksplozji
demograficznej nastąpiła całkowita degradacja
kamienicy i czynszówki. Wtedy, mając do wy
boru rewaloryzację zwartych obrzeżnych struk
tur lub zwrot ku całkowicie nowej luźnej
strukturze „konstelacyjnej”, wybrano to „no
we”, dające z pozoru tyle perspektyw i ... na
dziei. Stąd w większości krajów zwyciężyła —

pod złudnym urokiem haseł „maszyn do miesz
kania”, „promiennych miast”, „planów Voisin”
i wielu, wielu innych teorii — doktryna luźnej
budowy „blokowisk” oraz tworzenia osiedli3132*.

Jednak mimo to na przykład w Anglii czy Ho
landii trwała tradycja zwartej zabudowy sze
regowej S2. W Polsce w okresie międzywojennym
utrzymywała się na ogół postać zwartej, obrzeż-

nej zabudowy dzielnic. Zwłaszcza w Krakowie,
gdzie np. cała dzielnica zachodnia stanowi nie

30 Pierwsze takie osiedle powstało w Krakowie

przed wojną (ok. 1936 r.) przy ul. Czarodziejskiej. Po

wojnie zaś początek zwrotu w tym kierunku dała

realizacja osiedla przy ul. I. Daszyńskiego (1950—
1952).

31 Liczne przykłady przedstawia W. Ostrow
ski, Urbanistyka współczesna, Warszawa 1975.

32 Tendencja ta, choć mniej widoczna w publika
cjach, od kilku lat coraz silniej zaznacza się w reali-

mały poligon doświadczeń w tym względzie,
dając ciekawe propozycje już nie tylko moder
nizacji starego modelu (np. ul. F. Chopina,
K. Szymanowskiego), ale stwarzając na tejże
kanwie nowe wartości (np. ul. Spokojna). Na

tej też kanwie tradycji „krakowskiego domu”

powstała koncepcja modelowej struktury i dziel
nicy nazwana „jurydyką”3S. Nasuwa się więc
pytanie — czy dziś w dobie kryzysu „osiedla”,
które doszło do zdegenerowanej postaci „blo
kowiska”, nie trzeba wrócić do linii zwartej,
obrzeżnej struktury placów i ulic-wnętrz, zie
leni zhierarchizowanej przynależnością do do
mu, ulicy i dzielnicy. Do kompozycji fizjonomii
miasta, a nie planu, opierając się na jego kraj
obrazie wnętrz „konkretnych”, nie zaś porowa
tych, nieskładnych, „subiektywnych” 34 — oczy
wiście postępując na zasadzie kontynuacji wła
snej tradycji „domu krakowskiego”. Nie się
gając zatem, gdy nie trzeba, do obcych, czego

przykrym przykładem-nieporozumieniem stała

się budowa śląskiego „familoku” (ul. Piekarska)
na krakowskim Kazimierzu. Przykład tym gor
szy, iż nagrodzony (!).

Na podstawie poczynionych refleksji rodzi

się twierdzenie, iż wszystkie elementy nowej
struktury kompozycyjno-funkcjonalnej — dom,
jednostka mieszkaniowa nowej ulicy, dzielnica,
miasto — winny stanowić integralną całość

uwzględniającą warunek funkcjonalności ukła
du oraz nowe pojęcie treści nawiązania do tra
dycji architektonicznej Krakowa, pozwalające
na identyfikację człowieka ze swoim krajobra
zem. Tradycja bowiem to — zdaniem Jaure-

sa — „nie przechowywanie popiołów, lecz pod
sycanie gorejącego płomienia” 35.

zacjach, por. np. D. Gos ling, Maryculter, Teka

Komisji Architektury i Urbanistyki, t. 11: 1977.

33 J. Bogdanowski, Jurydyką, czyli rozważa
nia nad współczesną dzielnicą mieszkaniową, Teka Ko
misji Urbanistyki i Architektury, t. 16: 1982.

34 Por. Bogdanowski, Kompozycja, s. 60.

35 Cyt. za O. Meitinger, Problemy nowej
architektury w starym otoczeniu, Teka Komisji Urba
nistyki i Architektury, t. 19: 1985.
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BOGUSŁAW KRASNOWOLSKI

PROBLEMATYKA KONSERWATORSKA
KRAKOWSKIEGO KAZIMIERZA

IC.azimierz jest najbardziej zaniedbaną czę

ścią zabytkowego centrum Krakowa. Średnio
wieczne miasto po rozkwicie w XV i XVI w.

popadło w ruinę w wyniku klęsk w XVII

i XVIII w. Rozwój jako dzielnicy Krakowa w

XIX w. i na początku XX został tragicznie
przerwany wymordowaniem ludności żydow
skiej przez hitlerowskich okupantów. Przypad
kowi przybysze, którzy zajęli miejsce Żydów,
nie zdołali ani stworzyć własnych wartości, ani

nawiązać do dawnych. Opuszczone, popadające
w ruinę domy wyburzano bez względu na ich

wartość zabytkową (zjawisko to nasiliło się
w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych);
„pustki” zarastały zielskiem lub zabudowywane
były przez agresywne w swych pseudonowo-
czesnych formach bloki. Rozrastający się Kra
ków, naciskając na zabytkowe centrum, wymu
sił m. in. rozwiązanie komunikacyjne w posta
ci tramwaju na Plantach Dietlowskich i mostu

1 Słowo wstępne wygłosił dyrektor Oddziału PP

PKZ w Krakowie Władysław Niessner. Referaty przed
stawili: Bogusław Krasnowolski, „Teren Kazi
mierza przed lokacją miasta"; tenże, „Lokacja mia
sta Kazimierza i jej konsekwencje”; tenże, „Kazi
mierz w okresie rozkwitu (w. XV—pocz. XVII)”; ten-

ż e, „Kazimierz w okresie upadku (poł. w . XVII—w.

XVIII)”; Aldona S u d a c k a, „Rozwój Kazimierza ja
ko dzielnicy Krakowa w w. XIX”; B. Krasnowol
ski, „Kazimierz w XX w.”; Marek Ł u k a c z, „Wstę
pne badania architektoniczne wybranych obiektów w

Kazimierzu”; Michał Kozera, „Problematyka kraj-
obrazowo-konserwatorska Kazimierza”; B. Krasno
wolski, „Problemy badawcze i konserwatorskie Ka
zimierza”.

Grunwaldzkiego. Proces wyludniania się kra
kowskiego Starego Miasta objął Kazimierz w

mniejszym stopniu, niż centrum w obrębie
Plant; jednak i tutaj wystąpiło to bardzo szko
dliwe zjawisko.

Historyczna i konserwatorska problematyka
Kazimierza była przedmiotem ogólnopolskiej
sesji, zorganizowanej w dniach 29 września—1

października 1986 r. przez Oddział Pracowni

Konserwacji Zabytków w Krakowie. Wygło
szone referaty 1 oparto na ustaleniach studium

historyczno-urbanistycznego, którego celem by
ło stworzenie naukowych podstaw do szeroko

rozumianej działalności konserwatorskiej na te
renie Kazimierza. Sprecyzowane w studium

wnioski konserwatorskie 2 zyskały szeroką pod
budowę teoretyczną. W ramach Pracowni Do
kumentacji Naukowo-Historycznej opracowane
zostało studium naukowo-historyczne3 oparte
na kwerendach źródłowych znacznie przekra-

2 Kazimierz ze Stradomiem i d. łąką św. Seba
stiana. Studium historyczno-urbanistyczne ■— wnioski

konserwatorskie, mpis, PKZ Kraków 1984: cz. I tekst,
oprać. B. Krasnowolski, współpr. M . Kozera; cz. II

oprać, graficzne, M. Kozera, B. Krasnowolski; plan
sze: 1) problematyka studialno-badawcza; 2) strefy
ochrony konserwatorskiej; 3) katalog zabytków —

układy urbanistyczne; 4) katalog zabytków — obiekty
(1:2000); 5) wnioski konserwatorskie: zabudowa; 6)
wnioski: nawierzchnie, „mała architektura”; 7) wnio
ski: zieleń (1:1000). Wykonano też syntezę treści za
wartej na planszach 5—7, prezentowaną na sesji wraz

z planszami rejestrującymi wartości zabytkowe i roz
wój przestrzenny (rys. P . Górkiewicz).

8 B. Krasnowolski, Kazimierz ze Strado-
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czających zakres dotychczasowych penetracji
archiwalnych; studium urbanistyczno-konser-
watorskie (wykonane w Pracowni Badań Archi
tektonicznych) 4 położyło nacisk na analizy war
tości krajobrazowych i kompozycyjnych. Wnio
ski konserwatorskie są więc wynikiem inter
dyscyplinarnych studiów prowadzonych przez

historyków sztuki i architektów z wykorzysta
niem rezultatów innych dyscyplin badawczych
(np. archeologii). Opracowując problematykę
konserwatorską a zwłaszcza krajobrazową,
oparto się na dorobku innych ośrodków badaw
czych 5, przede wszystkim jednak wykorzysta
no doświadczenia nabyte w ciągu 30-letnich ba
dań historyczno-urbanistycznych prowadzonych
przez Krakowski Oddział Pracowni Konserwa
cji Zabytków 6.

Celem artykułu jest ogólne ukazanie proble
matyki konserwatorskiej Kazimierza w świetle

ustaleń studium. Punktem wyjścia była analiza

zasobu wartości kulturowych. Należą do nich

słabo czytelne elementy naturalnego ukształto
wania terenu (z kulminacją Skałki i śladami

starorzeczy), historyczne układy przestrzenne
(miasto lokacyjne w obrębie muru obronnego
obejmujące dwa człony: teren regulacji sza
chownicowej i Bawół; odrębną wartością w

granicach obu tych elementów są przekształ
cenia związane z miastem żydowskim; przed
mieścia — Stradom, Szewskie, Podbrzezie; te
reny dawnych pól i folwarków; elementy reali
zacji planów „upięknienia” z 1. połowy w. XIX;
regulacje z czasów autonomii galicyjskiej;
osiedle z lat trzydziestych w. XX), sylwety i

panoramy miasta z historycznymi dominanta
mi, osie widokowe, wnętrza architektoniczno-

-krajobrazowe, historyczna skala i charakter za
budowy właściwej poszczególnym jednostkom
historycznym, zespoły i obiekty zabytkowe
(ujęte w osobnym katalogu), wartości archeolo
giczne. Wartości kulturowe nie ograniczają się

miem i d. łąką św. Sebastiana. Studium historycz-
no-urbanistyczne, mpis, PKZ Kraków 1982—5: t. I

(cz. I—V) tekst; t. II oprać, graficzne; t. III (cz. I—V)
materiały kartograficzne i planistyczne; t. IV (cz. I—

—V) ikonografia; t. V (cz. I—VII) dokumentacja foto
graficzna stanu obecnego.

4 M. Kozera, Kazimierz ze Stradomiem i d.

łąką św. Sebastiana. Studium urbanistyczno-konser-
watorskie, mpis, PKZ Kraków 1984—5; t. I tekst;
t. II—IV wnętrza urbanistyczne; t. V—VI wnioski;
t. VII—XIII dokumentacja fotograficzna.

5 Por. zwłaszcza: J. Bogdanowski, Metoda

„Jednostka — Wnętrze’’ w rewaloryzacji krajobrazu

do sfery materialnej. Współtworzą je tradycje
miejsca, funkcjonujące w różnym stopniu w

ludzkiej świadomości. W tym znacznie szerszym
aspekcie Skałkę rozpatrywać należy jako miej
sce kultu narodowego patrona Polski, panteon
narodowy i miejsce spotkania Jana Pawła II

z młodzieżą; Kazimierz żydowski jawi się nam

jako ośrodek kultury o znaczeniu niegdyś mię
dzynarodowym, a zarazem dokument martyro
logii Żydów w okresie okupacji hitlerowskiej.
Do ponadmaterialnej sfery wartości należą też

historyczne nazwy — nie tylko Kazimierza
i Stradomia, lecz również ulic, placów, obiek
tów. ł"

Z określenia wartości chronionych oraz oce
ny stanu obecnego wyłaniają się konserwator
skie strefy ochronne wraz z konserwatorską
wizją Kazimierza. Niemal całą powierzchnię
Kazimierza ze Stradomiem należy zaliczyć do

strefy ochrony ścisłej, z bezwzględnym podpo
rządkowaniem wszelkich działań szeroko rozu
mianym wymogom konserwatorskim. Strefa

ochrony częściowej obejmuje jedynie część te
renów przemysłowych (gazowni i elektrowni)
oraz rejon między nasypem kolejowym a ul.

Daszyńskiego. W ramach strefy ochrony ścisłej
wyodrębnić należy strefę ekspozycji Kazimie
rza ze Stradomiem na tle Krakowa (bulwary
wiślane wraz z przyległymi enklawami zieleni).
Odrębny system tworzą dwie strefy ochrony
archeologicznej. Pierwsza (badawcza) obejmuje
Kazimierz w obrębie fortyfikacji średniowiecz
nych, d. przedmieście Szewskie i centrum Stra
domia; należy tu realizować program, którego
ramy określono w studium. Strefa druga (nad
zoru) obejmuje obrzeża Stradomia, Podbrzezie,
tereny dawnych folwarków i dawnego zespołu
św. Sebastiana.

Wizja konserwatorska ukazuje Kazimierz

ze Stradomiem jako zespół urbanistyczny, któ
ry w ramach zabytkowego śródmieścia Krako-

miast zabytkowych, Teka Komisji Urbanistyki i Archi
tektury, t. 11: 1978; J. Bogdanowski, E. Hecz-

ko-Hyłowa, Studium urbanistyczno-konserwator-
skie zespołu Kazimierza ze Stradomiem, cz. I—II,

mpis, Zakład Architektury Krajobrazu Politechniki

Krakowskiej, 1979—80; J. Bogdanowski, Wytycz
ne ogólne i studium konserwatorsko-urbanistyczne
Kazimierza ze Stradomiem, mpis, jw., 1983.

6 Z. Beiersdorf, B. Krasnowolski, Do
robek Krakowskiego Oddziału Pracowni Konserwacji
Zabytków w dziedzinie studiów historyczno-urbani
stycznych (historia i metoda); w publikacji jubileu
szowej 35-lecia PKZ (w druku).
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wa utrzymuje swój odrębny charakter, a zara
zem składa się z mniejszych, łatwych do iden
tyfikacji jednostek historycznych. W ich ra
mach do czołowych problemów należy ochrona

i kształtowanie zabudowy wraz z określeniem

jej funkcji; podstawowym działaniem byłaby
więc ochrona całokształtu zabudowy łącznie
z historycznym zagospodarowaniem. Zdecydo
wanie dominujące prace zachowawcze wiązały
by się niekiedy z wprowadzaniem drobnych ko
rekt architektonicznych. Stosunkowo niewielki

procent budowli wymaga rewaloryzacji, a więc
szerokiej podstawy badawczej i przewagi wy
konawstwa konserwatorskiego (są to zwłaszcza

monumentalne zespoły sakralne i część domów,
zwłaszcza przy ul. Krakowskiej, Józefa i Sze
rokiej). Drugim z kolei rodzajem działania win
no być projektowanie nowej zabudowy, nie
zbędnej dla uzupełnienia zdewastowanych lub

nie ukończonych elementów historycznych
układów urbanistycznych. Trzeci typ działań —

wyburzenia ■— może mieć wyłącznie marginal
ne zastosowanie. Należy kategorycznie wyklu
czyć powtórzenie się sytuacji związanej z „re
waloryzacją” niektórych bloków krakowskich,
gdzie konserwację zastąpiono wyburzaniem i

odtwarzaniem, zaś zabytek makietą. Wyburzę
nia ograniczone byłyby do szpecących obiek
tów prowizorycznych, b. nielicznych oficyn ka
mienic czynszowych i obcych klimatowi Kazi
mierza wtrętów (np. budynek „Starodruku”)
Rozważenie możliwości wyburzania pojedyn
czych domów, które swą sytuacją w sposób
szczególny kolidują z ideą zielonego przedpola
Kazimierza w ramach strefy ochrony ekspo
zycji (ul. Skawińska 18, 20, 22, 23, 25, 31; Pod
górska 11, 12), nie prowadzi bynajmniej do jed
noznacznych z konserwatorskiego punktu wi
dzenia wniosków.

Całość zabudowy zabytkowej (dominującej
w obrazie Kazimierza) winna być wykorzystana
zgodnie z funkcją historyczną, a więc głównie
jako domy mieszkalne i kamienice ze sklepami
i nieuciążliwymi usługami w parterach. Wszy
stkie budynki wzniesione jako mieszkalne win
ny nadal pełnić względnie odzyskać tę funkcję.
Hotele mieściłyby się wyłącznie w budynkach
wzniesionych na ten cel i odzyskiwanych w wy
niku prac konserwatorskich (np. dawny zajazd
przy ul. Węgłowej 1 (Krakowskiej 29). O prze
znaczeniu muzealnym decydowałaby niemoż
ność użytkowania budynku zgodnie ze stanem

pierwotnym. Utrzymując muzealną funkcję ra
tusza, należałoby się zastanowić, czy ekspozycja

związana bezpośrednio z Kazimierzem (np. mu
zeum historii Kazimierza) nie byłaby tu właści
wsza od etnograficznej. Zagadnieniem pierwszo
planowym jest rozszerzenie programu muzeum

judaistycznego. Europejska klasa Kazimierza w

historii Żydów decyduje o konieczności stwo
rzenia tej klasy muzeum co praskie, z przeję
ciem wszystkich synagog, które utraciły funk
cję religijną. Inne możliwości wykorzystania
muzealnego stwarzają zespoły zabudowy prze
mysłowej, zwłaszcza d. zajezdni tramwajowej,
elektrowni i gazowni. Należy przeciwstawić
się tendencjom upatrującym w tym rejonie re
zerwę dla zabudowy mieszkalnej. Kompleks
przemysłowy Kazimierza to zabytkowy zespół,
który od połowy w. XIX po początek obecnego
stulecia wrastał w pejzaż naszego miasta. Da
wna zajezdnia winna być wykorzystana przez
muzeum komunikacji krakowskiej, w halach

elektrowni mogłoby znaleźć miejsce tak po
trzebne muzeum architektury. Likwidacji win
ny ulec przemysł i biura (niektóre można ulo
kować przy ul. Halickiej).

Wielką rolę mają nadal grać monumental
ne założenia kościelne. Na czoło wysuwa się tu

problem rewaloryzacji i adaptacji części zde
wastowanych przez przypadkowych użytkowni
ków zespołów klasztornych (zwłaszcza Augu-
stianów, Kanoników Regularnych Lateraneń-

skich i Bożogrobców). Przyjęte funkcje (klasz
tor, muzeum archidiecezjalne, seminarium du
chowne itp.) winny wiązać się bezpośrednio
z treścią ideową tych kompleksów.

Ważną rolę winna odzyskać zieleń związa
na z różnymi fazami rozwoju historycznego,
występująca jako: ciągi bulwarów wiślanych i

Plant Dietlowskich, ogrody klasztorne, alejowe
rozwiązania ulic z w. XIX, osiedle z w. XX,
ogrody w obrębie wielu parcel, uzupełniające
programy użytkowe domów i kamienic. Waż
nym ze względów urbanistycznych problemem
jest stworzenie systemów zieleni, które podkre
ślałyby wartości różnych struktur i układów

przestrzennych. Do systemów tych winny być
włączone zespoły zieleni różnych typów, któ
re —■zachowując swą odrębność — podporząd
kowane byłyby wspólnym założeniom. Jeden
z takich systemów akcentowałby historyczną
sieć wodną (bulwary wiślane, Planty Dietlow-

skie z terenami sportowymi „Nadwiślanu”),
inny — przebieg średniowiecznej linii obron
nej (pas zieleni przy ul. Paulińskiej, skwer przy

Krakowskiej 12, postulowane otoczenie bóżnicy
Kupa, skwer u zbiegu ul. Miodowej i Dajwór,
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skwer przy Starej Bóżnicy, postulowane roz
wiązanie terenów elektrowni, bulwary wiśla
ne), kolejne — sytuację d. pól i folwarków (za
plecza posesji przy ul. Starowiślnej — dziś Bo
haterów Stalingradu, zieleń osiedla blokowego)
i relikty łąki św. Sebastiana (ogrody).

Korekt wymaga komunikacja. Przelotowe

trasy należałoby ograniczyć do ul. Starowiśl
nej oraz Krakowskiej ze Stradomiem; poza tym
występowałyby tylko lokalne dojazdy i ruch

pieszy. Komunikacyjna funkcja ul. Dietla win
na być w perspektywie sprowadzona pod zie
mię, z zastąpieniem mostu Grunwaldzkiego
przez tunel; jest to warunek rewaloryzacji
Plant Dietlowskich i bulwarów wiślanych.

Nawierzchnie ulic i placów należy dostoso
wać do charakteru wnętrz urbanistycznych,
o cechach określonych przeważnie przez archi
tekturę w. XIX/XX; dominowałyby więc bruki.

Oświetlenie trzeba skablować, powtarzając w

niektórych rejonach wzory latarń gazowych.
Analogicznego traktowania wymaga „mała
architektura” — ogrodzenia, ławki, studnie itp.

Granice możliwości eksponowania średnio
wiecznych planów miasta określone są przez

wymóg zachowania kompozycji urbanistycz
nych i dominującej w obrazie miasta zabudowy
z w. XIX/XX. Podkreślić należy, że zabudowa

ta na ogół nie zaciera dawnych planów, lecz

się w nie wpisuje, tworząc nowe panoramy,
wnętrza i osie widokowe, w których jednak
monumentalne, średniowieczne i barokowe ze
społy kościelne grają nadal rolę dominant. Eks
ponowanie wartości średniowiecznych planów
to głównie przywracanie niektórych zatartych
uliczek lokacyjnych (jako ciągów pieszych) i

ukazywanie wartości archeologicznych (linia
muru obronnego, relikty kościoła Św. Jakuba

i gotyckiej Skałki) na zachodnim i połud
niowym przedpolu miasta (problem ten należy
rozpatrywać w kontekście systemów zieleni).
Uczytelniając wartości archeologiczne, zasadni
czo winno się operować skalą dwuwymiarową
(linia muru obronnego, przebieg zatartych ulic).

Szczególnie istotne dla uczytelniania chro
nionych układów urbanistycznych jest kształto
wanie zabudowy „plombowej”. Pozostawiając
do dalszego opracowania formy tej zabudowy,
nie można pominąć dylematu, jakim jest wybór
między rekonstrukcją (z powtórzeniem bryły
i fasady według ikonografii) a projektem współ
czesnym (z zachowaniem wymogów narzuco
nych przez kontekst urbanistyczny). Wydaje
się, że pierwsze rozwiązanie należy wybrać

wówczas, gdy zabudowa wyburzona została sto
sunkowo niedawno, zaś jej wygląd jest jeszcze
utrwalony w pamięci żyjących pokoleń7; w

innych wypadkach pozostaje rozwiązanie dru
gie. Ważną przesłanką jest też jakość przeka
zów ikonograficznych. W dotychczasowych dy
skusjach bez zastrzeżeń przyjmuje się przywró
cenie wyburzonej zabudowy w rejonie ulic Ku
pa, Jakuba, Estery i Warszauera oraz Szerokiej,
a także w południowej pierzei wylotu ul. Józe
fa na ul. Szeroką. Przywrócenie tu charakte
rystycznego „lejka” otwierającego się na Starą
Bóżnicę wymagałoby zdecydowanego, kwestio
nowanego ze względów praktycznych, działa
nia, jakim winno być zastąpienie szpetnej
„plomby” przy narożniku północnym przez bu
dynek, którego projekt byłby oparty na zna
jomości formy historycznej.

Jako dyskusyjne uważane są, proponowane

przez autora, uzupełnienia zabudowy przy ul.

Krakowskiej. Miejsce ahistorycznego skweru

między tą ulicą a kościołem Bożego Ciała zaj
mowało po lokacji przedłużenie ul. Skałecznej
(od pd.) i zabudowa mieszkalna (od pn.); od

schyłku średniowiecza po początek w. XX cały
ten teren był zabudowany. Wydaje się słuszne

przywrócenie zabudowy w północnej części
skweru, z jednoczesnym zastąpieniem południo
wej przez piesze przejście. Zabieg taki, będąc
powrotem do rozplanowania lokacyjnego,
utrwaliłby zarazem ciekawe relacje widokowe

między kościołem Bożego Ciała a Skałką. Zda
niem autora należałoby też przywrócić drobną
w skali, niską zabudowę przy obu pierzejach
południowego odcinka ul. Krakowskiej, wybu
rzoną w okresie międzywojennym; stan obecny
jest całkowicie ahistoryczny (zatarcie granicy
średniowiecznego miasta). Drobnych uzupełnień
wymaga zabudowa przy innych ulicach śred
niowiecznych, m.in. Skawińskiej i Piekarskiej.

W zakresie uczytelniania układów XIX-

-wiecznych najpoważniejszym zadaniem byłaby
kompozycja placu Bawół. W razie negatywne
go — w sensie wpływu na decyzje konserwa
torskie — wyniku badań archeologicznych wi
nien powstać projekt nawiązujący do koncep
cji „upięknienia” z lat czterdziestych i niepeł
nej realizacji z lat siedemdziesiątych w. XIX

(prostokątny plac otwarty widokowo na Starą
Bóżnicę).

7 Por. J. Zachwatowicz, Ochroną zabytków
w Polsce, Warszawą 1965, s, 44—45,
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Wiele problemów konserwatorskich wyma
ga dalszych prac studialnych, projektowych,
a zwłaszcza badawczych. Dominujące znacze
nie miałyby badania archeologiczne powiązane
z architektonicznymi. Winny one objąć m.in.

linię obronną, miejsce kościoła Św. Jakuba

(kontynuacja badań A. Żakiego), zespół Skałki

(kontynuacja m.in. badań T. Lenkiewicz i K.

Radwańskiego), wnętrze ul. Szerokiej z pl. Ba
wół, teren lokacyjnego rynku (zespoły d. zabu
dowy użyteczności publicznej, m.in. problem
Sukiennic; problem przedproży), a także „pust
ki” wymagające zabudowania. Oprócz tych ba
dań o aspekcie praktyczno-konserwatorskim
wyodrębnić należy badania o znaczeniu wyłącz
nie naukowym (weryfikacja tez dotyczących
osadnictwa przedlokacyjnego, bliższe określenie

datowania i rozplanowania zespołów wczesno
średniowiecznych, problem uniwersytetu).

Osiągnięcie stanu odpowiadającego przedsta
wionej wyżej konserwatorskiej wizji Kazimie
rza jest zadaniem odległym, lecz realnym. Za
sadnicze ustalenia studium zostały uwzględnio
ne w opracowanym przez Biuro Rozwoju Kra

kowa planie zagospodarowania 8; najistotniejsza
rozbieżność dotyczy kwartału przemysłowego
traktowanego, niestety, nadal jako rezerwa dla

zabudowy mieszkalnej. Znacznie większe roz
bieżności zachodzą między wizją konserwator
ską a realną sytuacją. Obecnie, gdy zagrożony
jest fizyczny byt substancji zabytkowej, naj
pilniejsze jest zabezpieczanie, a więc nasilenie

prac remontowych, co wymaga wytworzenia
innych niż dotąd społecznych i organizacyjnych
uwarunkowań rewaloryzacji9. Do spraw pierw
szoplanowych należy też odzyskiwanie utraco
nych kompozycji zieleni oraz poszerzanie nau
kowych podstaw rewaloryzacji (postęp prac stu
dialnych, projektowych, badawczych). Pod

względem teoretyczno-naukowym Kraków jest
już przygotowany do podjęcia zadań; pod wzglę
dem organizacyjnym i wykonawczym wciąż
jeszcze nie. Postępująca ruina zabudowy, spo
radyczne podejmowanie prac, realizowanych
często „metodą” wyburzania i odbudowywania
(por. dom przy pl. Wolnica 7), to zjawiska nie

napawające optymizmem.

8 Autor winien jest gorące podziękowania auto
rowi planu, panu mgr. inż. arch. Henrykowi Stawic
kiemu, za cenną wymianę doświadczeń i poglądów.

9 Na ten temat patrz m.in.: K. Skalski, Fran
cuskie doświadczenia w modernizacji mieszkalnictwa,

aspekty społeczne i organizacyjne [w:] Stary Kra
ków — żywe miasto czy martwy zabytek?, cykl
„Problemy ekologiczne Krakowa”, t. 10, wyd. Polski

Klub Ekologiczny — Kolo przy AGH. Obywatelski
Komitet Ratowania Krakowa.
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RECENZJE

NOWA KSIĄŻKA O KRAKOWSKIM

KAZIMIERZU

śród wielu publikacji na temat kra
kowskiego Kazimierza — których zbiór rozpo
czyna XVII-wieczny rękopis zakonnika Stefa
na Ranotowicza1, a do niedawna zamykała
książka Stefana Swiszczowskiego 2 — pojawiła
się ostatnio praca Janusza Bogdanowskiego pt.
Problemy metodologiczne rewaloryzacji urba-

nistyczno-krajobrazowej miasta zabytkowego
na przykładzie Kazimierza krakowskiego, Wy
dawnictwa PKZ — Studia i Materiały, 100

stron, 15 planów, 28 ilustracji, Warszawa 1985.
Już sam tytuł wskazuje na wyraźnie od

mienne od wielu poprzednich ujęcie tematu.

Uwaga Autora jest tu bowiem skoncentrowana

głównie na metodzie rewaloryzacji miasta his
torycznego, którego przykładem jest właśnie

Kazimierz.

Przykład to niewątpliwie szczególny w swo
jej złożoności problemów ■— nie do końca zresz
tą wyjaśnionych — a zatem stawiający wyjąt
kowo wysokie wymagania metodologiczne. Mo
żna więc przypuszczać, iż proponowany przez
Autora sposób działania zmierzający do rewalo
ryzacji urbanistyczno-krajobrazowej może być
z powodzeniem stosowany w innych, mniej
skomplikowanych przypadkach.

We wstępie, na tle ewolucji poglądów doty
czących spuścizny urbanistyki historycznej,
Autor krytycznie ustosunkowuje się do trzech

wyodrębnionych przez siebie „doktryn”, stoso
wanych dotąd w polskiej praktyce konserwa-

1 Casimiriae civitatis urbi Cracooiensi confronta-
tae origo, in eaąue ecclesiarum erectiones et religio-
sorum fundationes, nec non series, vitae, res gestae
praepositorum conventu canonicorum regularium La-

teranensium s. Augustini, ad ecclesiam SS. Corporis
Christi descriptae..., rękopis przechowuje Biblioteka

Jagiellońska.

torskiej. Ani bowiem przykłady Warszawy czy
Gdańska, reprezentujące okres odbudowy
(1945—1960), ani „modernizacja” Malborka czy

Legnicy (1960—1970), czy wreszcie tzw. kom
pleksowa rewaloryzacja kolejnych bloków, pro
wadzona ostatnio w Krakowie, nie dają właści
wych rezultatów. Trudno za takie uznać fasa
dowe rozwiązanie gdańskie, destrukcję histo
rycznego układu Legnicy czy odnowę krakow
skich wnętrz blokowych polegającą w dużej
mierze na wyburzeniach. Na tym tle wyraźnie
rysuje się niedostatek rodzimej działalności re
waloryzacyjnej, która, niezależnie od skrom
nych możliwości materialnych, wykazuje powa
żne braki metodyczne. Ta niekorzystna dla dóbr

kultury narodowej sytuacja jest niewątpliwie
ściśle sprzężona z ogólną praktyką planowania
przestrzennego, w której, jak dotąd, sprawy

ochrony zabytków traktowane były margineso
wo lub jedynie z pozorną troskliwością. Pewne

nadzieje na poprawę tego stanu rzeczy można

wiązać z nową ustawą o planowaniu przestrzen
nym oraz z wcześniejszymi (1981) „Wytyczny
mi do opracowania problematyki wartości kul
turowych w planach zagospodarowania prze
strzennego”. Jednakże same akty prawne bez

odpowiednich rozporządzeń, a tym bardziej bez

właściwych wskazówek metodycznych nie speł
nią swojej funkcji. Stąd też przedstawiona tu

publikacja wydaje się pozycją niezmiernie po
żyteczną 3.

Prezentację własnej metody poprzedza roz
dział poświęcony przemianom urbanistycznym
Kazimierza. Jest on podzielony na: okres przed-
lokacyjny, miasto lokacyjne, miasto nowożytne
do roku 1655, miasto nowożytne do ok. 1800 r.,

2S. Swiszczowski, Miasto Kazimierz pod
Krakowem, Kraków 1981.

3 Zob. w niniejszym tomie artykuł B. Krasno-

wolskiego, Układ przestrzenny krakowskiego Ka
zimierza w wieku XIV, ryc. 5 i 6.
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okres rozbudowy XIX-wiecznej i okres od

Wielkiego Krakowa do pierwszej połowy XX

wieku. Rozdział kończy opis stanu zachowania

reliktów przeszłości w czasach obecnych. Każdy
z wymienionych okresów jest ilustrowany syn
tetycznymi planami, opracowanymi przez Auto
ra na podkładach w ujednoliconej skali 1:5000.
Na uwagę zasługują wśród nich zwłaszcza pla
ny ilustrujące stan miasta z XI—XV i XVI—

—XVII wieku. Widzimy wydobyte tu dzięki
retrogresji nawarstwienie limitacji mierniczej
oraz domniemaną lokalizację uniwersytetu, róż
niącą się położeniem od hipotetycznie określo
nej przez S. Swiszczowskiego, a poniekąd zgod
nej z załączonym widokiem Hartmanna Sche-
dla. Duży rynek, później zmniejszony, oprócz
historycznych przekazów znajduje także po
twierdzenie na nie zamieszczonej w książce ry-
cince przedstawiającej bł. Stanisława Kazimier-

czyka, na której kościół Bożego Ciała stoi przy

rynku.
Autor w swej książce wykorzystał plany,

które przy badaniach Kazimierza nie były ana
lizowane (dotąd opierano się głównie na nie
zbyt dokładnym planie Kołłątajowskim), a mia
nowicie z r. 1796 Mosano — Chavanne’a oraz

katastralnym w skali 1:10 000 z około 1890
roku. Ostatni z prezentowanych planów (stan
z 1982 r.) ilustruje stopień zachowania histo
rycznych struktur wyodrębnionych uprzednio
okresów na tle niedawnych przeobrażeń — nie
stety — najczęściej destrukcyjnych.

Główną część pracy Autor poświęcił omó
wieniu metody rejestracji zasobu, jego walory
zacji, strefowaniu i wreszcie formułowaniu wy
tycznych dla rewaloryzacji miasta. Przedsta
wiona ona została dwoma spójnymi sposobami,
a mianowicie za pomocą jednostek kraj
obrazowych (JARK) i wnętrz archi tek-

toniczno-krajobrazowych (WAK).
Powołując się na wcześniejsze opracowania
własne i częściowo zespołowe 4, w których me
toda ta powstała i była doskonalona, Autor

przedstawia sposób postępowania — od skali

ogólnej, w której podstawą są obszary o wzglę
dnej jednorodności krajobrazowej (jednostki
JARK), do skali szczegółowej dotyczącej po
szczególnych wnętrz urbanistycznych (WAK).

Zatem z jednej strony proponowane działanie

sprzężone jest pod względem skali z obowiązu
jącą w praktyce zasadą koordynacji planów
przestrzennych (plany regionalne, plany miej
scowe ogólne i szczegółowe), z drugiej zaś wy
raźnie eksponuje pragmatykę postępowania
(studium historyczne, inwentaryzacja, walory
zacja, wytyczne, projekt). W wyniku takiego
podejścia stworzone zostały naukowe podsta
wy strategii rewaloryzacji historycznego mia
sta, oparte na znajomości istniejącego zasobu

i jego ocenie zarówno ogólnej, jak i dotyczącej
szczegółów.

W przeciwieństwie do dotychczasowej prak
tyki pozwala to na uchwycenie wymykającej
się najczęściej, a bodaj czy nie najważniejszej
wartości, a mianowicie krajobrazu za
bytkowego5. Ta nowa jakość, coraz wy
raźniej eksponowana zwłaszcza w międzyna
rodowych konwencjach konserwatorskich,
z racji swojej złożonej struktury (od panoram

poczynając, na niezliczonej liczbie lokalnych
motywów kończąc) wymaga modyfikacji stoso
wanych dotąd metod. Modyfikacja ta znajduje
w proponowanej przez Autora metodzie wyraz
właśnie w operowaniu jednostkami fizjonomicz-
nymi („jednostka”, „wnętrze”), które scalają
stosownie do ich skali wiele osobno dotąd trak
towanych elementów (np. rzuty, pierzeje), a za
razem pozwalają tworzyć przez dodawanie

większe całości o odpowiednim do danego za
dania zakresie (np. zespoły jednostek). W ten

sposób udało się Autorowi uchwycić i sformu
łować swoiste regiony miejskie w obrębie Kazi
mierza, którym nadaje nazwę zespoły tra
dycyjne (ZET). Jest ich pięć, a mianowicie:

Stradom, Kazimierz, dawne miasto żydowskie,
oś Dietlowska, bulwary wiślane. Zachowanie

i wyeksponowanie ich odrębności ma na celu - -

w przeciwieństwie do ujednolicenia tzw. sty
lem konserwatorskim — podkreślenie waloru

tożsamości i regionalizmu miejskiego, ściśle

wiążących sprawy krajobrazu z problematyką
socjologiczną i psychologiczną. W takim ujęciu
problem odrębności stylowej miasta lub jego
dzielnicy podjęty został po raz pierwszy.

Przeprowadzona analiza w skali jednostek
i wnętrz, scalona w tabelarycznej postaci obej-

4 Zob. J . Bogdanowski, Kompozycja i plano
wanie w architekturze krajobrazu, Wrocław 1976; zob.

także A. Boh m, Architektura krajobrazu miejskie

go — zarys stanu współczesnych badań, Teka Komisji
Urbanistyki i Architektury, t. 16: 1982, s. 181.

5 Termin ten wprowadził Autor w pracy Archi
tektura krajobrazu, Kraków 1968.
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mującej w syntetycznej formie zasób, walory
zację i wytyczne, zakończona jest wstępną
koncepcją urbanistyczno-konserwatorską. Jej
założenia ogólne polegają na zachowaniu mo
zaiki obrazu wynikającej z różnorodności na
warstwień, ale zarazem na takim postępowaniu,
aby owa różnorodność stała się pociągająca i

czytelna, a nie odpychająca z powodu destruk
cji i chaosu — jak to, niestety, obecnie się
przedstawia.

Założenia ogólne tej części pracy dotyczą
trzech grup zagadnień, a mianowicie:
— wartości treściowych wynikających z rangi
założenia pierwotnego i jego późniejszych dzie
jów, w których trakcie Kazimierz stał się wy
bitną kompozycją zabytkową,
— wartości funkcjonalnych, obecnie głównie
potencjalnych, jako atrakcyjnej dzielnicy mie
szkaniowej z własnym centrum usługowo-han
dlowym o wyjątkowym znaczeniu turystycz
nym,
— wartości formalnych, wypływających z rzad
ko spotykanej malowniczości — od panoram

poczynając, na kameralnych motywach po
dwórkowych kończąc.

Realizacja tych założeń opiera się na przed
stawionym w pracy podziale na strefy (ochro
ny rezerwatowej, ochrony częściowej, ochrony
ekspozycji i elementów oraz ochrony krajobra
zowej z otuliną). Są one podstawą terytorialną
do różnych w proporcjach kierunków działań,
których celem jest konserwacja, integracja, re
konstrukcja i wreszcie rekompozycja.

Podobnie jak studium historyczne, kolejne
etapy opracowania rewaloryzacyjnego (walory
zacja, strefowanie, wytyczne, koncepcja) za
równo dla jednostek, jak i wnętrz urbanistycz
nych przedstawione są na planszach. Całość

materiału ilustracyjnego uzupełniają reproduk
cje archiwalnych planów i widoków oraz seria

fotografii współczesnych.
Streszczenie całości przetłumaczono na ję

zyk angielski i rosyjski.
Publikacja zawiera niemal w podręczniko

wej formie wykład metody naukowej opartej
na znawstwie przedmiotu, ale zarazem odkryw
czej pod względem sposobu działania. Działa
nia opartego z jednej strony na wnikliwej ana
lizie, z drugiej nacechowanego bardzo szerokim

ujęciem tematu.

Na zakończenie prezentacji tej cennej za
równo dla badaczy dziejów Kazimierza, jak i

specjalistów w dziedzinie rewaloryzacji urba
nistyki pozycji, należy złożyć wyrazy uznania

Pracowniom Konserwacji Zabytków za jej
opublikowanie. Równocześnie należy żywić na
dzieję, że następna edycja ukaże się w więk
szym nakładzie i na lepszym poziomie technicz
nym, co byłoby z pożytkiem zwłaszcza dla licz
nych ilustracji.

Aleksander Bohm

O HISTORII X LICEUM W KRAKOWIE

Wśród opracowań powojennych dziejów
szkolnictwa polskiego na uwagę zasługuje sta
rannie wydana monografia Teresy Filas p t.

X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edu
kacji Narodowej w Krakowie w latach 1953—
—1983, Kraków 1984, Wydawnictwa Akcyden
sowe, ss. 152.

Ukazuje ona trzydziestoletnią działalność

jednej z krakowskich szkół średnich. Rok szkol
ny 1983/84 Rada Pedagogiczna tejże szkoły
uznała za jubileuszowy z trzech powodów. Po

pierwsze, był to trzydziesty rok pracy szkoły od

chwili jej powstania; po drugie, dwudziesta ro
cznica nadania szkole imienia KEN oraz prze
niesienia się do nowego budynku i po trzecie,
w tym roku przypadało czterdziestolecie Polski

Ludowej. Jednym z ważniejszych przedsięwzięć
jubileuszu było opracowanie i wydanie mono
grafii szkoły, która wszechstronnie miała na
kreślić jej działalność, z uwzględnieniem prze
mian programowo-organizacyjnych charaktery
stycznych dla średniego szkolnictwa ogólno
kształcącego.

Autorka pracy wywiązała się ze swego za
dania dobrze zarówno pod względem metodo
logicznym, jak i faktograficznym. Podjęła jed
nocześnie próbę ukazania pewnej wyjątkowości
szkoły wśród innych tego typu placówek Kra
kowa.

Logicznym wprowadzeniem czytelnika w

szczegółowe partie pracy jest rozdział I doty
czący podstaw prawno-organizacyjnych działal
ności X Liceum Ogólnokształcącego w latach
1953—1983 (s. 7—12). Zgodnie z przyjętą w

historiografii periodyzacją dziejów szkoły śred
niej zostały zasygnalizowane zmiany w latach

1953—1961, następnie kształt liceum w świetle

ustawy z 1961 r., jego przemiany organizacyj
ne w kolejnych latach 1966—1970 (przejście z

nauczania według programu opartego na pod
budowie 7-klasowej szkoły podstawowej do na
uczania według programu zreformowanego li
ceum na podbudowie szkoły 8-klasowej) oraz
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1970—1983 (ukierunkowanie profilów kształce
nia). Ten syntetyczny rozdział przypomina jed
nocześnie etapy przemian organizacyjnych
szkoły średniej w Polsce Ludowej.

Rozdział II (s. 13—34) dotyczy problematyki
kadry kierowniczej, nauczycielskiej i pozosta
łych pracowników. Na uwagę zasługuje obszer
ne omówienie działalności kolejnych dyrekto
rów szkoły: Władysława Skarbińskiego, Karola

Jarosza, Jana Bojana, Romana Szatko oraz

przypomnienie wszystkich nauczycieli pracują
cych w szkole. Warto dodać, iż autorka podej
muje trafną analizę dynamiki zmian tej kadry
(staż pracy, wykształcenie, awanse zawodowe
i naukowe) oraz omawia jej struktury zawodo
we i polityczne (rada pedagogiczna, związki za
wodowe, podstawowa organizacja partyjna)
W rozdziale tym nie zabrakło wzmianki o pracy

zasłużonych pracowników administracyjnych,
technicznych oraz pomocniczych.

W najobszerniejszym rozdziale III (s. 35—■
—6 8) ukazana została działalność dydaktyczno-
-wychowawcza, tj. organizacja i realizacja pro
cesu dydaktycznego, główne założenia wycho
wawcze szkoły, działające w placówce organi
zacje ideowo-wychowawcze zrzeszające ucz
niów, a następnie formy zajęć pozalekcyjnych
(przedmiotowe koła zainteresowań, zespoły
artystyczne, szkolne koło sportowe) oraz waż
niejsze uroczystości szkolne.

W kolejnym rozdziale IV (s. 69—89) autor
ka analizuje społeczność uczniowską, a więc
zmiany stanu liczbowego młodzieży, pochodze
nie społeczne uczniów, wyniki nauczania, pro
mowania, klasyfikowanie, egzaminy dojrza
łości oraz osiągnięcia uczniów (olimpijczycy).

Dobrym potwierdzeniem postępu w sferze

warunków lokalowo-materialnych jest rozdział

V (s. 90—101), w którym omówiono zagadnie
nia stałej poprawy technicznych warunków

pracy, wzbogacania pracowni przedmiotowych
i biblioteki szkolnej.

Ostatni rozdział VI (s. 102—108) dotyczy
funkcji opiekuńczych szkoły wobec uczniów

i jej współpracy ze środowiskiem. W zakończe
niu autorka podkreśla zagadnienia specyficzne
dla omawianej szkoły, tj. jej sukcesy na polu
nauk humanistycznych wyrażające się m.in.

znaczącym udziałem w konkursach i olimpia
dach, oryginalne formy wychowania przez pra
cę itp.

Ten pobieżny przegląd przedstawionych w

pracy zagadnień świadczy, że w sposób cało
ściowy ujmuje ona działalność dydaktyczną,
wychowawczą, opiekuńczą oraz funkcje środo
wiskowe omawianego liceum. Autorka wyko
rzystała w pracy najważniejsze, moim zdaniem,
materiały, niezbędne w tego typu opracowa
niach, zgromadzone w archiwum szkolnym.
Analizując poszczególne etapy czy fakty z dzie
jów szkoły, nawiązuje często do przepisów
prawnych obowiązujących w trzydziestoleciu
istnienia szkoły.

Praca jest solidnym naukowym opracowa
niem, opartym na rzetelnych źródłach histo
rycznych. Wartość merytoryczną pracy podno
si pełny wykaz absolwentów szkoły oraz do
brany zestaw ilustracji. Zapewne ciekawe było
by porównanie działalności tej szkoły, przynaj
mniej w niektórych dziedzinach, z innymi li
ceami Krakowa. Wymagałoby to jednak szer
szych badań historyczno-oświatowych i dal
szych poszukiwań źródłowych.

Stanisław Majewski
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NEKROLOGIA

ZOFIA KOZŁOWSKA-BUDKOWA
(1893-1986)

<Zofia Kozłowska-Budkowa związana by
ła z Krakowem dokładnie przez trzy ćwierci
wieku. Lata studiów, aktywność w socjalistycz
nym ruchu młodzieżowym, trudny debiut w

pracy zawodowej, czterdziestodwuletni okres w

czynnej służbie Uniwersytetu Jagiellońskiego
i około siedemdziesięcioletni w służbie nauki,
wszystko to spełniło się w Krakowie. Tutaj w

konsekwencji nieszczęśliwego wypadku i wsku
tek powikłań chorobowych zmarła w wieku 93

lat, zachowując do ostatka pełną sprawność i

aktywność umysłu — i mimo niemal całkowi
tej utraty wzroku — pracując, w miarę pomo
cy przyjaciół. Była wieloletnim członkiem To
warzystwa Miłośników Historii i Zabytków
Krakowa. W jej programie badawczym history
ka dzieje miasta, z którym związała swoje ży
cie, nie stanowiły nigdy samoistnego przedmio
tu. Bilans jej naukowego dorobku wszakże

pokazuje, że zrobiła dla nich więcej, niż mógł
by zrobić zdeklarowany historyk tego miasta.

Ma swój wielki wkład w badaniach nad jego
średniowieczną kulturą, interesującą ją w

aspekcie znacznie szerszym, bo ogólnopolskim,
ale w większości publikacji zainteresowania jej
ukonkretniły się w problematyce krakowskiej.

Zofia Kozłowska (po mężu Budkowa) uro
dziła się w Lipnicy koło Jędrzejowa w średnio

zamożnej rodzinie ziemiańskiej. Uczęszczała do

prywatnej szkoły w Kielcach i do prywatnego
gimnazjum żeńskiego w Rydze, gdzie w 1911 r.

złożyła egzamin maturalny. W tym samym ro
ku podjęła jako „słuchaczka nadzwyczajna”
studia w zakresie historii w Uniwersytecie Ja
giellońskim i — aby uzyskać uzwyczajnienie —

zdała w 1915 r. maturę państwową typu kla

sycznego w gimnazjum zakopiańskim. Dokto
ryzowała się w 1923 r., pod kierunkiem Włady
sława Semkowicza, na podstawie rozprawy

Dzieje klasztoru Cystersów w Koprzywnicy do

połowy XV wieku, opublikowanej dopiero w

1983 r. przy współudziale Stanisława Szczura.

Na lata studiów nałożyły się w jej życiorysie
choroba i dorywcze zajęcia nauczycielskie, ale

przede wszystkim działalność o charakterze po-

lityczno-niepodległościowym w organizacjach
młodzieżowych o obliczu socjalistycznym, którą
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uwieńczył uzyskany przez nią w 1931 r. Medal

Niepodległości. W 1921 r. podjęła z polecenia
Władysława Semkowicza pracę o charakterze

dorywczym w Komisji Atlasu Historycznego
Polski PAU i równolegle w 1922 r. uzyskała
młodszą asystenturę w Seminarium Historycz
nym UJ, od 1924 r. w Seminarium Nauk Po
mocniczych Historii, gdzie na długie lata stała

się prawą ręką swego mistrza uniwersyteckie
go. Weszła wszakże na drogę najeżoną trudno
ściami, w których toku musiała się imać pracy

nauczycielskiej. Dopiero w 1934 r. uzyskała
adiunkturę, dającą już pewną stabilizację ży
ciową. Habilitacja w 1937 r., wnet wybuch
wojny, ratowanie mienia uniwersyteckiego, bo
daj niezwłoczne po nastaniu nocy okupacyjnej
tajne nauczanie, znów szereg lat na stanowisku

adiunkta w powojennym uniwersytecie, trud
ności w uzyskaniu należnej jej docentury, pro
fesura nadzwyczajna w 1954 r. i przejście w 10

lat później w stan spoczynku, to dalsze etapy
jej uniwersyteckiego życia.

Ani stanowiska, ani zaszczyty nie były ni
gdy dla Zofii Kozłowskiej-Budkowej najwyż
szą wartością. Była nią praca badawcza i to in
strumentarium naukowe, które tej pracy słu
żyło. Stąd jej ogromna troska, także po przej
ściu na emeryturę, o bibliotekę i zbiory nauko
we dawnego Seminarium, później Katedry i!

wreszcie Zakładu Nauk Pomocniczych Historii
UJ. Tam widoczne i odczuwalne jest wciąż pię
tno jej osobowości. Pozostawiła wielkiej wagi
dorobek naukowy, na który składa się ponad
100 pozycji bibliograficznych. Jest wśród nich
dzieło o podstawowym znaczeniu dla mediewi-

styki polskiej, Repertorium dokumentów doby
piastowskiej do końca XII w. (1937 r.), są wy
dawnictwa źródłowe: Dokumenty klasztoru PP.

Norbertanek w Imbramowicach (1948), Rocz
nik miechowski (Studia Źródłozn. V, 1960), Naj
dawniejsze roczniki krakowskie i kalendarz

(1978), o trwałym znaczeniu dla nauki polskiej;
są liczne rozprawy i przyczynki, wnoszące za
wsze elementy nowe i wzbogacające naszą wie
dzę o przeszłości, w tym także o średniowiecz
nym Krakowie.

Już w 1926 r. ogłosiła Zofia Kozłowska-Bud-
kowa w Roczniku Krakowskim rozprawę Za
łożenie klasztoru OO. Dominikanów w Krako
wie, która do dziś stanowi podstawę naszej
wiedzy o początkach tego najstarszego konwen
tu Dominikańskiego w Polsce. Jej powojenna
praca Księgozbiór polskiego uczonego z XII/
XIII wieku (Studia Źródłozn. I, 1957) wykazała,

że odnoszony do około 1300 r. inwentarz ksią
żek z kręgu kapituły krakowskiej jest faktycz
nie starszy o całe stulecie i winien być łączo
ny z Iwonem Odrowążem. Szereg istotnych spo
strzeżeń wniosła praca Zofii Kozłowskiej-Bud
kowej Odnowienie jagiellońskie Uniwersytetu
Krakowskiego (w t. I Dziejów Uniwersytetu
Jagiellońskiego, 1964). Tu zostało wprowadzone
w pełni w obieg naukowy odkrycie Marii Ko
walczyk pozwalające odnieść odnowienie Uni
wersytetu już do lat 1390—-92. Do tej tematyki
Autorka powracała jeszcze w pracach Z ostat
nich lat Kazimierza Wielkiego (Małop. Studia

Hist., R. 6: 1964, z. 1/2) i W sprawie Uniwersy
tetu Kazimierzowskiego (Studia Hist., R. 12:

1969, z. 2).
Kolejną ważną dla dziejów Krakowa dzie

dziną badań Zofii Kozłowskiej-Budkowej były
narodziny piśmiennictwa w krakowskim kręgu
kulturalnym. Problematyka ta znalazła wyraz

najpierw w podstawowej pracy Początki pol
skiego rocznikarstwa (Studia Źródłozn. II, 1958),
a z kolei w studium Początki piśmiennictwa w

Polsce (Analecta Cracoviensia VII, 1975). Pier
wszorzędne znaczenie w tym kręgu problemo
wym ma wspomniane już jej wydawnictwo
źródłowe (dokończone w ośrodku naukowym
poznańskim) Najdawniejsze roczniki krakow
skie i kalendarz (1978). Dowodne wykazanie, że

Kraków był głównym ośrodkiem piśmiennic
twa w Polsce, już przynajmniej od połowy XI

w., jest zasługą Zofii Kozłowskiej-Budkowej.
Zawdzięczamy jej również syntetyczne spoj
rzenie na całość problematyki życia intelektu
alnego w średniowiecznym Krakowie, które da
ła w szkicu U źródeł kultury Krakowa w tomie

zbiorowym pod redakcją Janiny Bieniarzówny
Kraków stary i nowy (1968).

Wspomnieć tutaj należy ważną rozprawkę
naszej uczonej Z dziejów kolegiaty Sw. Andrze
ja (Studia Hist., R. 10: 1967, z. 1/2), dotyczącą
zawiłych spraw fundacji i najstarszych losów

obiektu, stanowiącego bodaj najmocniejszy wy
raz krakowskiego romanizmu i do dziś znamie
nitą ozdobę miasta. Osiemnaście biogramów lu
dzi związanych ze średniowiecznym Krakowem,
ogłoszonych przez nią w Polskim Słowniku

Biograficznym (drukarz Szwajpolt Fioł; profe
sorowie: Jakub z Zaborowa, Jan z Kluczborka,
Jakub z Nowego Sącza, Jan z Jastrzębi; bisku
pi: trzech Lambertów, Mateusz, Maur, Nanker,
Radost; kilku innych dostojników kościelnych:
Franciszek z Krakowa, Gerard, Goświn syn

Henryka, Grzegorz syn Fryderyka, Jąkub Węk-
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sa, Piotr kanonik), stanowi cenne dopełnienie
jej krakowskich zainteresowań.

Zofia Kozłowska-Budkowa należy do naj
bardziej zasłużonych badaczy dawnego Krako
wa, zarówno ze względu na liczbę prac poru
szających tematykę krakowską, jak zwłaszcza

na ich naukową wagę i trwałość efektów ba
dawczych. Trzeba to podnieść w hołdzie po
śmiertnym Uczonej, bo za jej życia nie zostało

należycie dostrzeżone.

Jerzy Wyrozumski
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ANNA ŻELEŃSKA-CHEŁKOWSKA
(1918-1986)

W dniu 19 września 1986 r. odeszła od
nas na zawsze dr Anna Żeleńska-Chełkowska.
Z Krakowem, z jego przeszłością była związana
całą swoją działalnością naukową, w której wy
raźnie rysują się dwa nurty: jeden z nich sta
nowią prace nad dziejami nauki i szkolnictwa

w XVIII i XIX w., drugi łączył się z pracami
w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
W każdym z nich wyrażała się pełna inicjaty
wy, twórcza postawa autorki wielu rozpraw
historycznych oraz publikacji i opracowań
z dziedziny archiwistyki.

Zainteresowania naukowe dr Anny Żeleń
skiej-Chełkowskiej koncentrowały się początko
wo wokół form instytucjonalnych „nauczania
technicznego” w Krakowie w końcu XVIII i w

1. połowie XIX w. Termin ten odnosił się do

tych nauk stosowanych, które bazowały na

ówczesnym rozwoju nauk matematycznych, fi
zycznych, chemicznych i przyrodniczych, zatem

do nauczanią inżynierii i budownictwa, górnic
twa, hutnictwa, rolnictwa. Trwająca pół wieku

ewolucja tego typu kształcenia wyższego, wy
wodząca się z zasadniczej koncepcji Hugona
Kołłątaja powiązania nauk technicznych ze stu
diami uniwersyteckimi była zagadnieniem, któ
remu dr Chełkowska poświęciła najpierw sze
reg pomniejszych, wartościowych prac, a na
stępnie wyczerpującą, cenną monografię — roz
prawę doktorską: Próby wprowadzenia nauk

technicznych w Uniwersytecie Jagiellońskim w

1 Szkoła Akademiczno-Górnicza w Kielcach na

tle dążeń do stworzenia polskiego szkolnictwa tech
nicznego [w:] Księga pamiątkowa jubileuszu 150-lecia
założenia Szkoły Akademiczno-Górniczej w Kielcach

1816—1966, Kielce 1971, s. 13—42; Feliks Księżarski
[w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 15: 1970, s. 632—
—634.

latach 1776—1833, Wrocław 1966. Dalsze studia

stanowiły poszerzenie tego pola badań, między
innymi o rozprawę o Szkole Akademiczno-Gór-

niczej w Kielcach czy biografię architekta Fe
liksa Księżarskiego ', a także o niektóre zagad
nienia dotyczące organizacji i nauczania uni
wersyteckiego 2. Ostatnią monografią, jaką zdą-

2 Kołłątajowskie koncepcje organizacji uniwersy
tetu [w:] W kręgu wielkiej reformy. Sesja naukowa

Uniwersytetu Jagiellońskiego w dwóchsetną rocznicę
powstania Komisji Edukacji Narodowej, Kraków 1977,
s. 121—132; Starania Józefa Szujskiego o utworzenie
Seminarium Historii Polskiej w Uniwersytecie Jagiel
lońskim, Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej,
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żyła ogłosić, była książka: Feliks Radwański,
senator Rzeczypospolitej Krakowskiej (1756—
1826), Biblioteka Krakowska, nr 123, Kraków

1982, poświęcona wielostronnej działalności na
ukowej, gospodarczej i społecznej jednego z

ostatnich epigonów Oświecenia w Krakowie.

Twórcza postawa charakteryzowała również
A. Żeleńską-Chełkowską w pracy w Archiwum

Uniwersytetu Jagiellońskiego (od 1957 r.) — na

stanowisku adiunkta (od 1964 r.) i zastępcy kie
rownika (od 1968 r.) tego największego obecnie

w Polsce archiwum uniwersyteckiego i oświa
towego. Jej wieloletnia praca w tym zakresie —

inwentaryzacyjna i organizacyjna — kształto
wana była zawsze przez samodzielną, krytyczną
refleksję metodologiczną, której dala wyraz w

wielu publikacjach, przede wszystkim we wstę
pie do opracowanego przez siebie Inwentarza
akt Senatu i Władz Nadrzędnych oraz Wydzia
łów Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach

1796—1849, Kraków 1962, w zarysie dziejów
Archiwum odnoszącego się do tych lat3 oraz

w artykule: Rola i zadania archiwów szkół
wyższych4. Dostrzeganie i rozwiązywanie teo
retycznych zagadnień archiwistyki towarzyszy-

Ser. A, z. 12, 1968, s. 253—268; W krzywym zwiercia
dle. Szkoła Główna Koronna w oczach Anonima, Ze
szyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prace

Historyczne, z. 81, Kraków 1987, s. 87—103. Nawiąza
niem do rodzinnych tradycji Autorki było przypom
nienie epizodu z życia Władysława Żeleńskiego: Jak

nie doszło do nominacji Władysława Żeleńskiego na

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Ruch Mu
zyczny, 1962, nr 24.

ło Jej także przy opracowywaniu szeregu in
nych inwentarzy i repetytoriów. Czytelnicy
Archiwum — pracownicy naukowi i studenci,,
a także stawiający pierwsze kroki młodzi archi
wiści zawdzięczają dr Annie Żeleńskiej-Cheł-
kowskiej bardzo wiele, nie tylko jako autorce

Inwentarza — nieodzownej i nieocenionej po
mocy w prowadzonych pracach, ale również

Jej życzliwości i uczynności, Jej udzielające
mu się zapałowi i aktywności w rozwiązywaniu
zagadnień warsztatowych.

W pamięci tych, którzy znali Ją bliżej, po
zostanie zwłaszcza jeden rys osobowości Anny
Żeleńskiej-Chełkowskiej: wielka, nigdy przy

tym nie manifestowana ostentacyjnie siła cha
rakteru. Kilkunastoletnie cierpienia nie prze
słoniły Jej ani problemów innych ludzi, ani

świata własnych zainteresowań intelektualnych.
Pracowała do ostatnich dni, nie poddając się
duchowo własnemu rozgrywającemu się loso
wi. Przywołując we wspomnieniach Jej syl
wetkę, pisząc o Jej osiągnięciach naukowych
tego właśnie rysu pominąć nie można.

Renata Dutkowa

3 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w la
tach 1796—1849 [w:] Historia Archiwum Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 1965, s. 49—75; tam również,
s. 145—150: Inwentarz akt własnych Archiwum Uni
wersytetu Jagiellońskiego 1801—1946.

4 Archiwista, R. 2: 1966, nr 1, s. 12—17.
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Gótz Jan 125
Govio Paulo 160
Górkiewicz P. 26, 234
Górska Hanna 119
Górski 42

Górski Konstanty M. 120
Górski Stanisław 125, 180, 191
Grabbe Ch. D. 176
Grabowska Janina 104
Grabowski Ambroży 33, 106, 166, 177
Grabowski Ignacy 216

Grabska Elżbieta 154
Grabski Andrzej Feliks 15, 16
Grabski Władysław 24, 39, 226
Gralewski Fortunat 180

Gramatyka Antoni 189

Granyille H. M. 103

Gray Mateusz 94
Gródecki Roman 14

Grodzicki, fundator witraży 197
Grodziski Stanisław 166

Grońska Maria 165
Grosz Jerzy 94
Groszkiewicz 94
Grot Jan zob. Grotowic Jan
Grotowic Jan 6, 7, 11—14

Grottger Artur 148, 168, 176
Grottowa Kazimiera 163

Gruszecki, ksiądz 180, 194, 195, 197

Grygiel Tomasz 119, 133

Gryglewski A. 181

Grzegorz, syn Fryderyka 244

Grzegorz XIII (Ugo Buoncompagni),
papież 92, 93

Gucci Santi Fiorentino 92
Guercino Francesco 166
Gunther Johann 84

Giinzig Toni 125

Guyski Marceli 207
Gwiazdomorski Jan 119

Habsburgowie, dynastia 15, 100, 107

Hallenberger Jakub 198
Hamm Josip 87

Hanisch Erdmann 79
Hankiewiczowie Apolinarowie 215

Hanusz 40
Haussmann Georges-Eugene 157

Havranek B. 77

Hawlik zob. Gaweł
Hebanowski Stanisław 162

Heczko-Hyłowa Ewa 234
Heidenstein Reinhold 93

Hektor 91

Helbingowie, rodzina 198

Helclowie, rodzina 120

Held R. 99
Hendel Zygmunt 125, 135, 153

Henryk, ojciec Goświna 244

Henryk, syn Hermana 13, 14

Henryk, syn Wernera 13, 14

Henryk III Walezy, król polski 97
Hercok Ignacy 138, 156, 165

Herkules 91
Herman z Opatowca 9
Hieronim św. 79, 80

Hirsch Olga 166
Hitchcock Henry Russel 151
Hledikova Zdeftka 79—81
Hoefern Charles de 202
Hofbauer Wilhelm 155, 165
Hoffmann Jan 128
Hoffmann Teodor 128, 135
Hofmann Werner 156

Hogenberg Franz 49
Homan 84
Homola Irena 128
Houdon Jean Antoine 148
Houwaltowa Paulina z Putkamerów

215
Hukan Karol 207
Hulewicz Marceli 167, 168, 178

Humbert Szczepan 137, 139
Humboldt Wilhelm von 160
Hus Jan 87

Huss Józef 119

Hussay Christopher 150

Hutten-Czapski Emeryk zob. Czap-
ski-Hutten Emeryk

Idźkowski Adam 152, 163

Innocenty VI (Etienne Aubert), pa
pież 13

Innocenty XI (Benedetto Odescal-

chi), papież 107, 108, 111

Innocenty XII (Antonio Pignatelli),
papież 109

Iwan IV Groźny, car 97

Jabłonowscy, rodzina 172, 174
Jabłoński Zbigniew 172

Jadwiga, królowa polska, żona Wła
dysława II Jagiełły 10, 15, 16,
73—76

Jagić Vatroslav 78

Jagiełło zob. Władysław Jagiełło
Jakimowicz Irena 160
Jakimowicz Teresa 162, 163

Jakub, sukiennik 43
Jakub z Nowego Sącza 244

Jakub z Ossowy 8
Jakub z Rawenny 108, 109
Jakub z Zaborowa 244
Jakubowski Krzysztof 170

Jamka Rudolf 18
Jamroz Józef 18

Jan, arcybiskup 80

Jan, dzwonnik 87

Jan, kuśnierz 41, 44

Jan, prepozyt 7
Jan z Buska, kanonik krakowski 8,

12, 13, 14

Jan, Janek, Janko z Czarnkowa

7—9, 51
Jan z Jastrzębi 244
Jan z Kępina, ojciec Ambolda 13

Jan z Kluczborka 244

Jan z Oświęcimia 88
Jan z Pragi, opat 75
Jan z Radliczyc zob. Radlica Jan

Jan z Sczekna 76
Jan I Olbracht, król polski 88
Jan II, opat z Wrocławia 81
Jan III Sobieski 89, 91, 107—109,

111, 112, 161—164, 166
Jan XXIII (Jacąuez Dueze), papież

11
Jan Franciszek z Arezzo 109—111,

113
Jan Paweł II (Karol Wojtyła), pa

pież 234
Janczarowicz 41

Janikowski Stanisław 125

Janocha Florian 105
Janota Eugeniusz 8

Janowska-Rychter Bronisława 209
Jarosław z Bogorii zob. Bogoria
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Jarosław ze Skotnik

Jaros t, kanclerz 6
Jarosz Karol 242
Jaroszewski S. Tadeusz 151, 152, 154,

161—163, 177
Jasieński Feliks pseud. Manggha

176, 211
Jasiński Kazimierz 4, 8, 9

Jastrzębiec Klemens, brat Wojciecha
10

Jastrzębiec Wojciech, brat Klemensa

10, 15
Jaures 231
Jawornicki 198
Jaworska Jadwiga 177
Jeleniewska-Sledzińska Jadwiga 118

Jeleńscy Olgierdowie 215
Jode Gerard de 94, 98
Jordan Achacy 46
Józef II, cesarz austriacki
Juda Machabeusz 91
Judkiewicz (Juda) Juliusz 156, 165

Judyta 91
Juliana I, królowa Holandii 149
Jura Jan 8, 12, 13

Kaczmarczyk Zdzisław 11, 14, 24

Kaczmarski Władysław 119

Kaczmarzyk Marcin 42

Kajetan św. 115

Kajzer 20

Kalay Fryderyk 128

Kapera Zdzisław 165/166
Karol IV, cesarz rzymski 13, 73,

76—80, 83, 86

Karol, margrabia Moraw 78
Karol XII, król Szwecji 113, 164
Karol Ferdynand Waza, królewicz

polski 177
Karol z Uzzano 109

Kasprowicz Jan 216

Kasza 42

Katarzyna, siostra zakonna zob.
Dembińska Salomea Małgorzata
Barbara

Katylina zob. Jan Kacper Wdowi-
szewski

Kaufmann Emil 151, 160
Kazimierz III Wielki 5—14, 16, 38,

51, 55—57, 59, 177, 244
Kazimierz IV Jagiellończyk 88

Kętrzyński Stanisław 6, 7, 9
Kicianka Helena 120
Kicki Ludwik 177
Kielisiński Kajetan Wincenty 168
Kielcz zw. Wataj z Książnic 10
Kiełkowski Roman 204
Kieniewicz Adam 215
Kieniewicz Anna 215
Kieniewicz Zygmunt 215

Kieniewiczowie Hieronimowie 215
Kieniewiczowie Zygmuntowie 215

Kijak Stanisław 10, 15, 74

Kijanka 39

Kiryk Feliks 7

Kiss August 147
Klein Franciszek 105, 114

Klemens VI (Pierre Roger), papież
78, 79

Klemens X (Emilio Altieri), papież 107
Klemens z Moskorzewa 11

Klimorowski 42

Kłoczowski Jerzy 111

Kłoczyński Marcin 46

Kłosowicz 40
Kmietowicz-Drathowa Irena 18, 24,

30, 48
Knaus Karol 62, 64—67, 128

Knausowa Zofia 59
Kober Marcin 91-—93

Kobyłka 42
Kochanowski Jan 106
Kochański Paweł 106

Kocójowa Maria 176
Kolak Wacław 24, 39, 51, 59, 62, 67

Kolasa 40

Kołłątaj Hugo 247

Kołodziej Maria 164
Komornicki Stefan (Etienne) Satur-

nin 93, 103
Komorowski Waldemar 17, 18, 29, 34
Konarski Stanisław 205

Koniecpolscy, rodzina 161, 164

Koniecpolski Stanisław, hetman 161
Konieczna Wanda 17, 38, 50, 53

Konopczyński Władysław 161
Konrad II, książę oleśnicki 75, 80, 81

Kontkowski J. L. 135

Kopald Nachmann 204

Kopera Feliks 211

Kopera Franciszek 106
Koralewicz A. 192
Korcel Stanisław 42
Kornecki Mikołaj M. 165
Korneli Peter 177

Korta Wacław 6
Kosobucki Piotr 215
Kossak Juliusz 163, 164, 168, 176

Kossakowa-Szanajca Zofia 161

Kossakowie, rodzina 176
Kossak-Szczucka 163
Kossowski Jerzy 107
Kostanecki Michał 120, 153, 156, 186,

189
Kostić Miodrag 78
Kościuszko Tadeusz 162, 178, 205, 214

Kotewicz Ryszard 222

Kowalczyk Maria 244

Kowalski Zygmunt 176

Kozaczewski Tadeusz 22

Kozakiewicz Helena 92

Kozakiewicz Łukasz 33

Kozakiewicz Stefan 92, 177

Kozera Michał 233, 234

Koziarski 42

Kozłowicz 42

Kozłowska-Budkowa Zofia zob.
Budkowa Zofia

Krakowski Piotr 119, 159, 169,
176

Krasińscy, rodzina 133, 176, 177
Krasiński Wincenty 168
Krasnowolska Maria 17, 24, 48, 62
Krasnowolski Bogusław 17, 25, 26,

32, 33, 47, 50, 56, 62, 69, 233, 234,
239

Kraszewski Józef Ignacy 178, 212

Kremer Jan 128
Kremer Karol 117, 119, 121, 177.

Krieger Ignacy 65, 112, 172, 173, 201,
203—205

Kromer Józef 46
Kromer Marcin 91
Krukowski Józef 74, 81, 88

Krupiński, kanonik 216

Kruszyński Tadeusz 197, 198

Krzemiński, prałat 216

Krzyżaniakowa Jadwiga 6, 9, 10, 11,
15, 16

Krzyżanowski Stanisław 17, 55, 84

Krzyżanowski Wacław 128, 135

ksiądz Wacław Kapucyn zob. Nowa
kowski Edward

Księżarski Feliks 118, 119, 122, 125,
133, 156, 165, 247

Kubicki Jakub 177
Kuczkowska Henrietta z Ankwiczów

171

Kulmowscy, rodzina 42
Kummerer von Kummersberg Carl

140
Kumor Bolesław 76
Kuraś Stanisław 9, 11, 13

Kuropieska 41

Kurowski Mikołaj 15

Kurozwęcki Zawisza 9—11
Kuś Florian 59, 71
Kuś Jan 62, 167
Kutrzeba Stanisław 24, 111

Kutrzebianka Kazimiera 163
Kwiatkowski Józef 125

Lambertowie, rodzina 244

Lameński Lechosław 120, 153, 133,
179, 188

Lampi Franciszek 163
Lanci Franciszek Maria 118, 151

Langman Wojciech 192

Langman Zygmunt 186, 192
Larisch Karol 165

Lasoccy, rodzina 176
Lasocki Bronisław 176
Lasocki Józef 179, 180
Lasota 30, 56

Laszczka Konstanty 207
Laveaux de, rodzina 152
Laveaux Ludwik de 137, 154
Lavedan Pierre 156

Laytner 41

Le Brun Charles 147
Lechicki Czesław 150
Le Corbusier (właśc. Charles Edu

ard Jeanneret) 231
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Lemański Jan 216

Lemiesz 41
Lenartowicz Teofil 212

Lenkiewicz T. 18, 237

Leńczyk Gabriel 18
Leo Juliusz 212, 216

Leopold, książę Anhalt-Dessau 177

Leopolski Wilhelm 60, 65

Lepiarczyk Józef 68, 71, 105, 125,
135, 157

Lepszy Leonard 46
Le Roux Hector 171

Leszczyńska Zofia 9

Leszczyńska-Skrętowa Zofia 55

Leśny Jan 76, 83
Lewandowska Izabela 128
Lewkowicz Sykstus 137

Lexowie, rodzina 39
Linczanin Wojciech 39
Lindemann Emil 189

Lindąuist Henryk 125
Linhartova Milena 86

Lippi Annibale 177
Lisiewicz Tomasz 187, 188
Lisowski Jan 15

Litak S. 111
Litwosz Jerzy 88

Lorenc V. 50
Lorentz Stanisław 161
Lorenzi Jan 110
Lorie Beri 204
Lorrain Claude 163
Lossek 41

Losz Mikołaj 51
Loudon John Claudius 150, 151

Lubeccy-Druccy, rodzina 146
Lubecki-Drucki Franciszek Ksawery

146, 148, 178

Lubomirscy, rodzina 108, 110, 161,
163, 166, 169

Lubomirska Elżbieta 166
Lubomirska Krystyna zob. Potocka

Krystyna
Lubomirski Aleksander 108, 126, 133

Lubomirski Henryk 163
Lubomirski Hieronim Augustyn 108,

111
Lubomirski Jerzy 169
Lubomirski Sebastian 166
Lucullus Lucius Licinius 177
Ludwik XVI, król Francji 147, 166
Ludwik I Wielki (Ludwik Węgier

ski) 8—10, 14

Ludwikowski Leszek 110

Ludgar Robert 151

Luksemburgowie, dynastia 79

Ładogórski Tadeusz 24

Łąccy, rodzina 162

Łempicki Zygmunt 176

Łepkowski Edward 101

Łepkowski Józef 180
Łokietek zob. Władysław Łokietek

Łopacki Jacek Augustyn 179, 180,
197

Łopuszański Bolesław 167
Łoś Wincenty 170—172
Łoza Stanisław 114, 125, 128, 133,

135, 137, 152, 156
Łoziński Jerzy Z. 107, 163
Łubieński (Lubiński) Kazimierz 114

Łucja św. 115
Łukacz Marek 17, 18, 34, 233
Łuszczkiewicz Władysław 24, 30, 179,

180, 183, 185, 187, 188, 197—199

Mabuse zob. Gossaert Jan

Maciej zw. Wola, syn Wawrzyńca
13, 14

Maciej z Kłobucka 8

Maciej z Miechowa zob. Miechowita

Maciej z Sandomierza 10

Maciej ze Śnieżkowic 8, 9

Maciejewska Wanda 15
Mack George 98
Maderna Carlo 177

Maj 42

Majdecki Longin 154

Majewska-Maszkowska Bożena 161,
166

Majewski Stanisław 242

Majewski Tomasz 117, 120, 138, 220

Maksymilian II, cesarz rzymsko-nie-
miecki 96, 97

Malczewski Jacek 145, 162, 189

Maleczyński Karol 6—10
Malik Andrzej 201
Malzer z Nieświeża, ludwisarz 163
Małachowski Jan 108, 109, 111
Małecki A. 76
Małecki Jan Marian 89, 178, 220
Małkiewiczówna Helena 71, 91

Małysiak Helena 164
Manentis Mikołaj 11

Manggha zob. Jasieński Feliks
Mannucius Paulus 96
Marchetti Plawiusz 109
Marconi Henryk 152, 162
Marconi Leandro Jan Ludwik 152
Mareś Frantiśek Vaclav 76, 77, 87
Marfiewicz Antoni 155, 156, 165
Maria Kazimiera d’Arquin, królowa

polska 89, 111, 164

Masson Georginia 177
Mastalerzówna Maria 17, 30, 51

Matejko Jan 100, 101, 123, 125, 145,
146, 148, 158, 162, 163, 168, 171,
176, 185—189, 192, 197—199

Mateusz 42

Mateusz, biskup krakowski 244

Mateusz, sukiennik 42

Matwijowski Krystyn 107

Maur, biskup krakowski 244

Mazarski Mieczysław 103

Mączyński Franciszek 106/7,134—136
Mączyński Józef 107, 132, 153, 166,

167, 172

Mead Richard, medyk króla Jerzego
II 160

Mecotti Dionizy 109

Medyceusze, ród włoski 160, 177
Meeks Carrol L. V. 151

Meglioruci Dominik 110
Mehoffer Józef 118, 136, 162, 188, 197,

198, 207, 212

Meitinger Otto 231
Melchior a Pobladura 107
Menel Vaclav 71
Mendl Bedrich 86

Merkury 166

Metody św. 73, 76, 78, 80, 84
Michałek E. 77

Michałowski Kazimierz 161
Michałowski Ludwik 140
Michałowski Piotr 164, 168
Michałowski Roman 164
Mickiewicz Adam 162
Miechowita 74, 88

Mieroszewscy, rodzina 172, 176
Mieroszewski Jan Chrzciciel 172
Mieroszewski Sobiesław 172, 176
Mieroszewski Stanisław 172, 176

Mikołaj, opat 87

Mikołaj z Kórnika 9, 11

Mikołaj z Wolborza 8

Mikołaj I, car 167
Mikucki Stanisław 180
Miles Piotr 11, 14

Miłobędzki Adam 69, 107, 177
Mitkowski Józef 18, 110

Mizgała, szewc 40

Młynarska-Kaletynowa Maria 56

Modelski Teofil Emil 82
Mokrski Florian 9—-11, 14

Mokrski Tomisław 8
Mole Wojsław 76

Montelupi, rodzina 192
Moraczewski Maciej Adam 119, 123,

128, 133, 205
Morawski Kazimierz 197, 198
Mosano 28, 240

Moszyńscy, rodzina 156, 165, 169

Moszyńska Joanna 167

Moszyńska Maria zob. Pusłowska
Maria

Moszyński Leszek 80, 87—89

Moszyński Piotr 167—169, 178
Mroczkowicz 40

Mrzygłód 41
Muczkowski Józef 24

Muller M. 111
Munch Henryk 18, 29, 114, 137

Muszyńska-Krasnowolska Maria
zob. Krasnowolska Maria

Myczkowski Zbigniew 228

Mysłek 42

Myszkowski Józef 112

Nanker, biskup krakowski 7, 11, 244

Napierkowski Artur 205
Nash John 151, 157
Nazor Anica 87
Niedziałkowski Janusz 119, 128

Niedzielscy, rodzina 165
Niedźwiedź Michał z Broniszowa 8, 10
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Niemcewicz Julian Ursyn 94
Niemierza z Gołczy 12
Niesiecki Kasper 113
Niesiołowski Tymon 211

Niessner Władysław 233
Nieśniowski 42

Niewalda Waldemar 32, 50, 56
Niewiadomski Gabriel 128
Nikiel 39
Nitsch Andrzej L. 119
Nitsch Maksymilian 119, 125, 140,

141, 152, 153, 155, 165, 169, 170
Niwiński Mieczysław 6, 7, 12, 13, 111
Niżnik Józef 17
Nobile Piotr 117

Nogawka 41
Norblin (właśc. Norblin de la Go-

urdaine Jean Pierre) 168
Norwid Cyprian Kamil 217

Noyalis (właśc. Friedrich Leopold
Hardenberg) 176

Nowacki Kazimierz 133
Nowak Julian 176, 211
Nowak Zenon Hubert 15
Nowakowski Edward (ksiądz Wa

cław Kapucyn) 105, 106, 109, 110,
114, 128

Nowodworski Michał 107

Nowotny 215

Nycz 40

Obertyński Zdzisław 106, 109
Obtułowiczowie Czesławowie 215
Ochońska Maria 165
Odlanicki-Poczobutt Michał 29
Odoliński 42

Odrowąż Iwo 244

Odrzywolski Sławomir 64, 65, 67,
118, 119, 128, 134—136

Ogiński Bohdan 94

ojciec Czesław Bernardyn zob. Bog-
dalski Czesław

Olejarz, budowniczy 39

Oleszczyński 168

Oleśnicki Zbigniew 84, 87

Opaccy, rodzina 112

Opacka Katarzyna zob. Dembińska

Katarzyna
Opacki Wojciech 112

Opieński Henryk 188
Orańska Józefa 106
Orłowski Aleksander 168

Ossolińscy, rodzina 161, 163, 165
Ossoliński Józef Kajetan 161

Ostrowska-Kębłowska Zofia 161, 162
Ostrowski Wacław 231
Ostróżka Jakub 84
Otto ze Mstyczowa zob. Pakosławo

wie Otto

Ouradou Maurice Augustę 162

Ożóg Krzysztof 5, 7—10, 13

Pac Ludwik 162

Pagaczewski Julian 211

Pakies Józef Henryk 128

Pakosławic Dzierżko 12, 14

Pakosławic Jan 12, 13

Pakosławowie Otto ze Mstyczowa 9,
14

Palibóg (Szeliga) 39
Palma Veccio (właśc. Jacopo Ne-

gretti) 163
Pantelić Marija 86

Pareńscy, rodzina 130
Parler Peter 71

Paryiowie, rodzina 215
Parviowie Ludwikowie 215
Pasiecznik Jan 114

Passowicz Wacław 166
Pauli Żegota 27, 28
Paulova M. 77—79, 82

Pautsch Fryderyk 207

Pawelski, ksiądz 211
Paweł V (Camilio Borghese), papież

107

Paweł, opat głagolaszy 87

Pawlikowscy, rodzina 165
Pawlikowski Antoni 168, 175
Pawlikowski Jan Gwalbert 165

Pawłowa 40
Pawłowska Krystyna 226
Pawłowski Krzysztof K. 133, 156

Pellegrini Marcin 105, 113
Percier Charles 157
Persius Ludwik 151
Peszka Józef 168
Pevsner Nicolaus 150, 159, 177

Pęckowski Zbigniew 24

Philippus 42

Piastowie, dynastia 11, 14, 16

Pieczonczyna 43

Piegłowski Jan 114
Piekosiński Franciszek 17, 59
Pieradzka Krystyna 24, 110
Pierzchała Klemens 6
Piłsudski Józef 205
Piotr Anglik 87

Piotr, kanonik krakowski 7, 245
Piotr z Fałkowa 7

Piotr z Radolina 10, 15
Piotr ze Strzelec 16
Piotr ze Szczytnik 10
Piotrowski Antoni 176
Placidi Franciszek 105, 179

Plagemann Volker 160
Pliniusz Młodszy 160
Plouin Renee 157
Płoński Michał 168

Płoszewski Leon 188

Poche Emanuel 80, 103

Pokutyński Filip Roman 118—121,
125, 133, 152, 165, 176

Pokutyński Józef 118

Polewczyna 43

Pomian Krzysztof 160
Poniatowski Józef 162, 178

Poniatowski Michał 163

Popiel Paweł 169, 170, 180, 183, 187,
188, 191, 192, 198

Popielowie, rodzina 165, 169

Porębski Mieczysław 160

Potoccy, rodzina 110, 154, 156, 161,
163, 165, 166, 172, 174

Potocka Krystyna z Lubomirskich,
żona Feliksa 108

Potocka Maria Alfredowa z San
guszków 163

Potocki Artur 166
Potocki Feliks 108
Potocki Franciszek 172

Potocki Stanisław Kostka 161

Potuliccy, rodzina 125
Powodowski Hieronim 179
Prochaska Antoni 15

Prokop z Sazawy 80
Pruszcz Piotr Hiacynt 26, 83, 84, 88,

115

Pryliński Tomasz 120, 124, 125, 133,
153, 165

Przemyślidzi, dynastia 79
Przeorska-Exnerowa Zofia 140

Przesmycki Zenon 216
Przeździecki Aleksander 73,74,103,168
Przyboś Kazimierz 105, 111
Ptaśnik Jan 12

Puciata-Pawłowska Jadwiga 188
Pudełko Janusz 22, 32, 39, 56, 57

Puget (Puszet) Konstanty 125
Pulkawa Przybek z Radenina 79
Purchla Jacek 117, 119, 125, 128, 133,

135, 153, 156, 204, 222

Pusłowscy, rodzina 137, 138, 140,
143—159, 162, 165, 169, 176—178

Pusłowska Genowefa z Druckich-
-Lubeckich 146, 158

Pusłowska Maria z Moszyńskich 140

147, 169
Pusłowski Franciszek 147
Pusłowski Franciszek Ksawery 149,

150
Pusłowski Władysław 146, 156
Pusłowski Wojciech 147
Pusłowski Zygmunt 140, 143, 145, 178
Puszetowie (Pugetowie), rodzina 125
Putkamer Paulina zob. Houwaltowa

Paulina

Putkamerowa Janina 215

Putkamerowie, rodzina 215
Putkamerowie Wawrzyńcowie 215

Raczyński Bolesław 216

Raczyński Edward 161/162
Radlica Jan 10, 11, 74

Radomir, syn Floriana z Dobczyc 13,
14

Radost, biskup krakowski 244

Radwański Andrzej 179, 199
Radwański Feliks 248
Radwański Feliks jun. 117, 118
Radwański Kazimierz 17, 18, 24, 237
Radziwiłł Albert 101
Radziwił Antoni 163
Radziwiłł Jerzy 46
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Radziwiłł Michał Kazimierz 108
Radziwiłł Mikołaj 98
Radziwiłłowa Helena 177

Radziwiłłowa Maria Dorota z Ca-
stellane’ów 163

Radziwiłłowie, rodzina 161, 162
Rafael (właśc. Raffaelo Santi) 166
Rakiewicz Wincenty Karol 133
Ranotowicz Stefan 28, 38, 43, 46—

—48, 239
Rasiński Stanisław 128

Rastawiecki Edward 103, 168
Rausz (Rausch) Władysław 125, 133
Rave Paul Ortwin 160
Rehaćek Luboś 74, 75, 81, 84, 88

Reineking G. von Bock 104
Reinheckl Andrzej 101
Rembacz Wojciech 40

Rembrandt Harmensz van Rijn 163,
164

Reni Guido 163

Reymont Władysław S. 216

Reyniak Jan 18

Ręgorowicz Ludwik 118
Ribera Jusepe (Jose) de 164
Riccardetti Paweł 109
Rodakowski Henryk 171

Rogowski Kazimierz 215
Rohoziński Konstanty 140, 142, 152
Rolle Karol 220
Romanowska Marta 211
Romanowski Artur 128

Rospigliosi Jacopo 108
Ross Juliusz 133
Rostworowski Emanuel Mateusz 145,

150, 162, 167
Rostworowski Marek 91

Roszkowscy Leonowie 215
Rottermund Andrzej 152, 163
Rożek Michał 89, 103, 119, 166
Rubens Peter Paul 148, 163, 164, 170
Rudkowski T. 70

Rudnicki A. 226

Rybandt Stanisław 75, 80, 81, 86

Rydel Lucjan 211

Rydlowa Maria 188

Rye Idzi van der 29

Rynth 40

Ryszkiewicz Andrzej 161, 162

Rzewuscy, rodzina 161, 164
Rzewuski Wacław 156, 161, 164, 165

Rzymkowski Jan 128

Sakar Vladimir 87
Salomon Andre 146
Samek Jan 71, 179, 207
Samsonowicz Henryk 24, 56

Sanguszko Maria zob. Potocka Ma
ria Alfredowa

Sanguszko Władysław 164

Sanguszkowie, rodzina 163, 164

Sapieha Benedykt 111

Sarę Józef 128, 129

Sąrnjęki 93

Sas-Zubrzycki Jan Karol zob. Żub
rzycki-Sas Jan Karol

Sawicki Jakub 82

Schedel Hartmann 80
Scheffer Ary 162, 166
Schenk Wacław 16, 84

Schinkel Karol Fryderyk 117, 151,
153, 160

Schegel Fryderyk 176
Schmitt Henryk 165

Schónberg Wolff 204
Sebik zob. Wacław

Sedlmayr Hans 150, 158
Semkowicz Władysław 16, 243, 244

Semper Gotfryd 153
Serkowski S. 204

Setmajer J. 18

Sieciej z Chmielnika 10
Siedek Antoni 176
Siemieński Lucjan 169
Siemiradzki Henryk
Sierakowski Wacław 43

Sięgniew, syn Włosta z Gręboszowa
7,8,13,14

Sikora Franciszek 55
Sikorski Janusz 97
Silnicki Tadeusz 74
Simonius Szymon 101, 102

Skalski K. 237
Skarbiński Władysław 242

Skąpska-Swięcicka Irena 168, 169
Skowron Czesław 83
Skrochowski Eustachy 194, 195, 197,

198
Skrudlik Mieczysław 106, 115
Skuratowicz Jan 162
Sloane John 160
Słomek Piotr 40
Służka Stanisław 41

Smahel Frantiśek 79
Smardzowski 41

Smolka Stanisław 178
Soane John 160, 177

Sobiescy, rodzina 161, 164
Sobieska Maria Kazimiera zob. Ma

ria Kazimiera d’Arquin
Sobieska Marysieńka zob. Maria Ka

zimiera d’Arquien
Sobieski Jakub 172
Sokołowski Marian 178, 180
Solari Jan 89
Solikowski J. D. 93
Solski Ludwik 211

Sołtys, piekarz 40
Sonka Holszańska zob. Zofia

Sowiński Ignacy 125

Spevaćek Jiri 78

Sporer Szymon 53

Sporn Karol 189

Sroczyński Jan 89

Srokowski Konstanty 212

Stacherski Antoni 204
Stachowicz Michał 166, 168
Stachowicz Teodor Baltazar 75

Stachowska Krystyna 7, 11, 12

Staff Leopold 216

Stalny Albert 46

Stalny Tadeusz 41

Stamm Edward 32

Stanisław, szklarz 41

Stanisław August Poniatowski, król

polski 137, 147, 160. 163. 166
Stanisław Kazimierczyk 29, 240
Stanisław Leszczyński, król polski

113, 162
Stanisław ze Skrzynna 8
Stankiewicz Jerzy 17
Stankiewiczowa Joanna 211, 215

Stano 41

Staruszkiewicz Jerzy 128
Stasiński Ludwik 192

Staszowski, donator 168
Stawicki Henryk 237
Steckowski Jan 109
Stefan Batory 91—104
Stein R. 50
Steinhauf Jerzy 150

Stępień Piotr 125

Stępowski Leon 211, 212
Straszewski Maurycy 156

Streicher, mieszczanin 84

Strepa Jakub 81

Stryjeńska-Syrzistie Anna 199

Stryjeński Tadeusz 118, 120, 125, 126,
128, 132, 134—136, 140, 143, 153,
154, 156, 165, 168, 171, 172, 176,
178, 180, 182—195, 197—199

Strzelecka Anna 7, 9, 10
Stiiler Fryderyk August 151, 152
Stwosz Wit 179, 183, 216

Styfi J. 181
Suchodolski January 168

Suchywilk Janusz 9—10, 11, 12, 14

Sudacka Aldona 17, 50, 233

Sulerzyska Lucyna 17
Sułkowska-Kurasiowa Irena 6, 8—

—11, 15, 16

Swaryczewska Magdalena 225

Swaryczewski Andrzej 217
Swoboda Karl M. 71
Swoboda Wincenty 76

Sypior 40

Sybilla 93, 94, 103, 161
Szabłowski Jerzy 91
Szatko Roman 242

Szczerba 42
Szczur Stanisław 6—9, 11—14, 243
Szczurkowski Karol 192
Szembek Stanisław 109, 110

Szołayscy, rodzina 224

Szotarewicz (Sotarevius) D. 27

Szpunt 41, 42

Szujski Dmitrij, książę 164

Szujski Wasyl zob. Wasyl IV Szuj
ski

Szujski Józef 17, 247

Szydłowski Tadeusz 161

Szymański Józef 46
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Szymon z Ruszkowa 8, 10

Szyrzyk Jakub 9

Szyrzyk Piotr 7—9, 11, 13, 14

Szyszko-Bohusz Adolf 135

Siedź Jan 16
Slesiński Władysław 118

Śniadecki Jan 103

Świętopełk, książę wielkomoraw-

ski 79

Świętosław z Szańca 8, 10
Swiszczowski Stefan 17, 18, 21, 22,

24, 30, 49, 125, 239

Talandowa Danuta 94
Talowski Teodor 126, 128, 131, 133,

164
Tarło Karol 113

Tarnowscy, rodzina 163, 164
Tarnowska Waleria 164
Tarnowski Jan Feliks 164
Tatarkiewicz r Władysław 105, 114,

115, 154
Teniers Dawid 163

Tęczyńscy, rodzina 166
Theiner A. 9, 107
Thomas B. 100
Thorvaldsen Bertel 166
Tintoretto (właśc. Jacopo Robusti)

164
Tobiasz Mieczysław 24
Tomaszkowicz 41

Tomek Vaclav Vladivoj 76—78, 89,
86—88

Tomisław z Mokrska zob. Mokrski
Tomisław

Tomkiewicz Władysław 161
Tomkowicz Stanisław 17, 24, 35, 51,

71, 128, 145, 171, 172, 180
Tondos Stanisław 65

Toryani Franciszek 179
Traczewska-Białek Zofia 29

Trajdos Tadeusz M. 73, 81
Trawkowski Stanisław 15

Trąba Mikołaj 10, 15, 16
Trembecki Adam 183
Trenner Bogumił 138
Trestka Michał 83

Treter 42

Treter Mieczysław 163
Treter Tomasz 93

Trzyna S. 113
Tuch Antoni 187, 188

Turczynek 41

Turowski Kazimierz J. 27

Tycjan (właśc. Tiziano Vecellio) 163,
164

Tymieniecki Kazimierz 12

Tyszkiewiczowie, rodzina 165

Uchański, biskup 177
Urban VI (Bartolomeo Prignano),

papież 16

Uth Grzegorz 24, 59

Uziembło Henryk 211

Vaśica J. 87
Vavrinek Vladimir 86
Venceslaus IV zob. Wacław IV
Veronese (właśc. Paolo Caliari) 164
Viollet-le-Duc Eugene Emmanuel 162

Voise Irena 161
Vukćić Hrvoje 86

Wacław, brat zakonny 76
Wacław zw. Śebik (Srbik?) 76

Wacław św. 79, 80
Wacław IV Luksemburski 86

Wagner Otto 128, 136

Wagner-Rieger Renate 157

Wajda K. 18
Wakulski Kazimierz 192
Walicki Michał 161, 163; 166

Waligórski 42

Walkierz 42
Walter Henryk 169

Warszycki Stanisław 110, 113

Warzelowicz 42

Wasilewski Tadeusz 85

Wasyl II Szujski, car 164

Waśkowscy, rodzina 215

Wataj zob. Kielcz

Wawrzyniec, ojciec Macieja 13
Waźbiński Zygmunt 159, 177
Wdowiszewski Jan Kacper, pseud.

Katylina 118, 125, 183, 185
Wdowiszewski Wincenty 120

Wegner Jan 161, 177
Wekluk Emil 128

Weksa Jakub 244/245
Wentzel Ignacy 128

Wentzel Konrad 180

Werner, ojciec Henryka 13, 14

Weyman S. 24

Węcławowicz Tomasz 24, 59, 68, 71

Wężyk Andrzej 82

Wężykowie, rodzina 152

Wielopolscy, rodzina 106

Wielopolski Aleksander 162

Wielopolski Franciszek 110, 113
Wierzbowski Stefan 108

Wierzynek Mikołaj Starszy 62, 68
Widawski Jerzy 24/25
Wilhelm Filip z Neuburga, elektor

Palatynatu 104
Wilhelm Habsburg, książę Karyntii

i Styrii 15, 16
Wilkońska Krystyna z Dembińskich

113
Wilkoński Kazimierz 113
Winckelmann Johann Joachim 161
Wind Edgar 176
Winiarski 41

Wiśniewski Jerzy 55
Wiszniewski Michał
Witek 40

Wittelsbachowie, dynastia 14, 160

Władysław Opolczyk 75

Władysław I Łokietek 6, 7, 11, 12,
14, 30, 56, 92

Władysław II Jagiełło 6, 10, 11, 14,
15, 48, 50, 51, 73—76, 81—86, 88

Władysław IV Waza 107

Włóczek Benedykt 42

Włodek 41
Włodzisław Łokietek zob. Włady

sław I Łokietek
Włost z Gręboszowa, ojciec Sięgnie-

wa7,8,13,14
Włoszek 40

Wodziccy, rodzina 105
Wodzicka Anna Maria 110, 113

Wojak Sławomir 65

Wojciech, brat Hermana z Opa
towca 9

Wojciech św. 80

Wojciech z Bochni 9, 13, 14

Wojnar Alojzy 105

Wojnarowski Jan Kanty 128

Wojtyczko Ludwik 135
Wola zob. Maciej, syn Wawrzyńca
Wolff Barbara 163
Wolff Helena, pseud. Doktor Anka

204
Woltanowski Andrzej 120, 153

Wołodkowiczowie, rodzina 156, 165,
168

Wood John Młodszy 156
Woronicz Jan Paweł 165, 166, 167,

172

Wójcik Zbigniew 107

Wiirtemberg August 151, 152

Wiirtemberg Karol 151, 152
Wurzbach Konstanty 107

Wyczawski Hieronim Eugeniusz 109

Wyka Kazimierz 145

Wyrobisz Andrzej 70

Wyrozumska Bożena 24

Wyrozumski Jerzy 6, 8, 9, 14, 24,
56, 73—75, 79, 81, 86, 245

Wyrzykowski Stanisław 216

Wysoccy, rodzina 165

Wyspiańscy Antoniowie 215

Wyspiański Franciszek 207

Wyspiański Stanisław 136, 188, 193,
197, 198, 207, 211—216

Wysz Piotr 10, 11, 15, 16, 46, 74

Zaborski 42
Zachariewicz Julian 126
Zachwatowicz Jan 236

Zagórowski Olgierd 105, 115

Zagrodzki Tadeusz 22, 32
Zaitz Emil 17, 35, 47

Zajączkowski Władysław 118, 128

Zajdzikowski Teodor 187, 197, 198
Zaklika z Międzygórza 11

Zakólski Sebastian 42

Zakrzewski Ignacy 10
Załuski Andrzej 83, 88

Zamoyski Jan 94

Zań-Ograbek Genowefa 17
Zaor 40
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Zaremba Karol 119, 128, 180, 205

Zawiejski Jan 118, 125, 127, 128, 131,
133, 156, 165

Zawisza z Kurozwęk zob. Kurozwę-
cki Zawisza

Zbigniew ze Szczyrzyca 6—8, 12, 14

Zborowski Jan 97

Zebrzydowski 43

Zebrzydowski Józef 113

Zelasko 40

Zembaczyński Antoni 189

Zdzisław, prepozyt 7

Zieliński Tomasz 160, 163

Ziembicki Witold 101, 103

Ziembiński Antoni 180

Ziętarski 42

Zin Wiktor 24

Zobek 43

Zofia, żona Władysława II Jagieł
ły 86. 87

Żubrzycki-Sas Jan Karol 128, 133

Zug Szymon Bogumił 177

Zyberowicz 43

Zyblikiewicz Mikołaj 119, 212

Zygmunt Luksemburski 15, 87

Zygmunt II August 94, 163

Zygmunt III Waza 94, 104, 107, 164

Żaki Andrzej 18, 237

Żebrawski Teofil 117, 168

Żeleńska-Chełkowska Anna 119, 133,
247

Żeleński Władysław 248

Żołdani Stefan 128, 129

Żuławski Włodzimierz 176

Żychliński T. 113

Życiński 44

Żydowscy, rodzina 113

Żydowska Zuzanna zob. Dembińska

Zuzanna

Żyga S. 113

Żygulski Zdzisław jun. 91, 93, 99,
101, 103, 161, 162, 177
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ERRATA

do tomu LIII Rocznika Krakowskiego

Strona Szpalta Wiersz Jest Ma być

47 2 przypis 40 F. Verdier Ph. Verdier

47 2 przypis 40 suger Suger
69 1 10 od góry (14), (13),
69 1 8 od dołu (14). (13).
71 2 4 od dołu też ten

74 1 32/33 od góry 3 groszy 1 grosza

srebrnych srebrnego
94 1 12 od góry wei wie

94 1 21 od góry Andere andere

94 1 31 od góry Gesellen Gesselen

94 1 38 od góry Gesell Gessell

94 1 38 od góry gestanden gestaden
108 1 przypis 27 Sterakow- Sieraków-

skiego skiego

120 2 1 od góry
T 282 L. -188-

188 282
120 2 przypis 24 wiersz 12 od dołu przenieść

i25 do przypisu 25

123 1 4 od góry Grodzkiej Brackiej

Ponadto we wkładce z kolorowymi reprodukcjami witraży zamieniono

podpisy pod ilustracjami nr IV i V.


