
niedosyt brak całościowej, szerszej analizy
wystroju kolegiaty i kościoła ormiańskiego,
z którymi łączy się kolejny, nieznany sze-
rzej, wystrój rzeźbiarski w kościele parafial-
nym w Uściu Zielonym koło Buczacza (da-
towany na lata 40. XVIII wieku)7, brak też
wzmianki o rzeźbach z kościoła bernardyń-
skiego w Gwoźdźcu8.

Należy podkreślić, iż książka Jakuba
Sity, pomimo zgłaszanych powyżej zastrze-
żeń, jest pozycją bardzo cenną przynoszącą
bogactwo nowego materiału, dokładne ana-
lizy stylowe wielu istotnych dla sztuki pol-
skiej dzieł. Książka wykracza poza ramy je-
dynie monografii artysty referującej zagad-
nienia wykształcenia, działalności warsztatu
i projektów rzeźbiarskich. Twórczość To-
masza Huttera stała się na zasadzie pars pro
toto przykładem uświadamiającym czytelni-
kowi złożoną problematykę dziejów późno-
barokowej rzeźby w Rzeczypospolitej, sta-
nowiąc zarazem omówienie kwestii migracji
artystów w Środkowej Europie w 1. połowie
XVIII wieku.

Andrzej BETLEJ

Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich
,,Sztuka", red. Anna Baranowa, Universitas,
Kraków 2001 (seria ARS VETUS ET NOVA,
T. IV, red. serii Wojciech Bałus), 191 s., il.
cz.-b. i kol.

Książka Stulecie Towarzystwa Artystów
Polskich ,,Sztuka" prezentuje referaty wy-
głoszone w trakcie sesji naukowej, zorgani-
zowanej przez Zakład Historii Sztuki Nowo-
czesnej Instytutu Historii Sztuki UJ i Konsu-
lat Generalny Republiki Austrii w Krakowie
w listopadzie 1997 roku.

We Wstępie Anny Baranowej zaprezen-
towane zostały główne założenia konferen-

cji, której zadaniem było uchwycenie spe-
cyfiki kontekstu „geoartystycznego", w ja-
kim uformowała się „Sztuka" oraz wery-
fikacja tradycyjnych kategorii, takich jak
centrum i peryferie. Sformułowane w ten
sposób postulaty badawcze świadczą o pra-
gnieniu wpisania się w nowoczesne nurty
badań humanistycznych, skupionych raczej
na bezstronnym dociekaniu „obramowania"
czasowo-przestrzennego, unikających hierar-
chizacji oraz rezygnujących z opozycyjności
pomiędzy stolicą sztuki a prowincją.

Trzynaście tekstów ukazuje rozmaitość
tematów, jakie poruszono z okazji setnej
rocznicy powstania TAP „Sztuka" Pojawi-
ły się wypowiedzi dotykające europejskie-
go kontekstu działalności artystów polskich
w realiach późnej monarchii austro-węgier-
skiej, mówiące o specyfice środowiska kra-
kowskiego oraz podejmujące kwestię twór-
czości kilku wybitnych indywidualności,
związanych ze „Sztuką".

Tom rozpoczyna tekst Tomasza Grygle-
wicza ,,Sztuka" a secesje, poświęcony pró-
bie umiejscowienia środowiska krakow-
skiego w ogólnoeuropejskim mchu secesjo-
nistycznym. Szczególnie ciekawe wydają
się porównania pomiędzy secesjami Mo-
nachium, Wiednia i Berlina oraz zestawie-
nie tych ugrupowań z postawą twórców
polskich. Odpowiedź na pytanie, czy TAP
„Sztuka" można traktować jako rodzaj kra-
kowskiej secesji, pozostaje zawieszona i nie-
rozstrzygnięta wobec znacznej liczby zarów -
no analogii, jak i odmienności. Samo doko-
nanie konfrontacji tego rodzaju, uwieńczone
bilansem podobieństw i różnic, klarownie
uwypukla te cechy środowiska Krakowa,
które wydają się znamienne tylko dla niego
i wyróżniają „Sztukę" spośród stowarzyszeń
o zbliżonym charakterze.

Rzeźby tc zostały odkryte podczas prac inwentaryzacyjnych Koła Naukowego Studentów Historii
Sztuki UJ wr. 1997.

8 A. Betlej, Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Panny Marii i klasztor Bernardynów
w Gwoźdźcu, w: Materiały do dziejów sztuki sakralnej na ziemiach wschodnich dawnej Rzeczypospolitej,
cz. 1, red. J.K. Ostrowski, Kościoły i klasztory rzymskokatolickie dawnego województwa ruskiego, t. 4,
Kraków 1996, s. 28.
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Także Katalin Keserii (Changing Values
in Central European Art al the Tum of the
Century) zarysowuje szeroki kontekst dzia-
łalności twórców krakowskich, postrzegając
lata 90. XIX wieku i pierwsze lata XX stule-
cia jako okres bezprecedensowego rozkwitu
sztuki środkowoeuropejskiej spod sztandaru
symbolizmu. Badaczka śledzi ewolucję re-
lacji malarstwo - rysunek, opisuje moment
zjednoczenia tych, dotąd odrębnych, dzie-
dzin sztuki, czytelny m. in. w pracach Rippl-
Rónaia oraz snuje rozważania o paralelach
sztuk wizualnych z literaturą i rodzącymi się
wówczas koncepcjami filozoficznymi i psy-
chologicznymi. Keserii stosuje pojęcie „ob-
razu-krajobrazu", akcentujące zjawisko na-
rastania subiektywizmu w sztuce oraz zacie-
rania się wyraźnych granic pomiędzy trady-
cyjnymi tematycznymi rodzajami malarstwa.
Tezy Keserii, często kontrowersyjne, zasłu-
gują na uwagę ze względu na ich inspirujący
charakter i odwagę formułowania wniosków
ogólnych, otwierających możliwość zrozu-
mienia mechanizmów kształtujących sztu-
kę przełomu wieków XIX i XX w środkowo-
wschodniej Europie.

Z kolei teksty Stefanii Krzysztofowicz-
Kozakowskiej Krakowski kocioł artystycz-
ny i Barbaiy Małkiewicz „Paon " - pienvsza
kawiarnia artystyczna Młodej Polski szkicu-
ją obraz krakowskiego życia artystycznego,
skupionego wokół periodyku Życie i osoby
Stanisława Przybyszewskiego. Studium po-
święcone „Paonowi" nakreśla aurę kawiarni
artystycznej, w której twórcy wiedli dysku-
sje i wzajemnie się inspirowali.

Emil Brix w referacie Nationale Kunst-
fórderung in der Habsburgermonarchie pod-
nosi problem wielonarodowościowego cha-
rakteru monarchii austro-węgierskiej i jego
wpływu na kształtowanie się oblicza twór-
czości artystycznej poszczególnych nacji.
Zdaniem Brixa sztuka stawała się dowodem
narodowego rozwoju, a rywalizacja między
narodami stymulowała pozytywną konku-
rencję w dziedzinie twórczości artystycznej.
Kryterium narodowościowe okazało się in-
spirujące także w rozważaniach nad osobli-

wościami mecenatu oficjalnego i prywatne-
go, obu wyrosłych na gruncie specyficznej
dla monarchii Habsburgów sytuacji społecz-
no-politycznej.

Kolejne dwa teksty w niezwykle przeko-
nujący sposób wprowadzają w orbitę zainte-
resowań problematykę znajomości dokonań
TAP „Sztuka" w krytyce wiedeńskiej i an-
gielskiej. Anna Baranowa {Krytycy wiedeń-
scy o „ Sztuce ") przedstawia sylwetki Ludwi-
ga Hevesiego, Hermanna Bahra i Berty Zu-
ckerkandl, którzy w swoich relacjach z wy-
staw sporo uwagi poświęcali artystom z kra-
kowskiego kręgu. Krytyka angielska, wedle
ustaleń Andrzeja Szczerskiego („Sztuka" na
Królewskiej Wystawie Austriackiej w Lon-
dynie w 1906 roku - uwagi o recepcji sztuki
środkowoeuropejskiej w Wielkiej Brytanii),
nie łączyła analizy zagadnień artystycznych
z dążeniami niepodległościowymi Polaków,
uważając, iż równowaga sił między mocar-
stwami zaborczymi dobrze wpływa na roz-
wój sztuki w środkowej Europie.

Następny blok tekstów dotyczy twórczo-
ści poszczególnych artystów, związanych
z TAP „Sztuka" i ich funkcjonowania w śro-
dowisku środkowoeuropejskim schyłku XIX
wieku.

Roman Taborski w artykule Wyspiański
- Wiedeń - „ Secesja " relacjonuje przykłady
niechętnego stosunku Wyspiańskiego wobec
Austrii, podkreślając, iż artysta był znany
w Wiedniu przede wszystkim jako malarz,
mniej jako literat i człowiek teatru. Tekst Ta-
borskiego przytłacza ogromną ilością fak-
tów, nieproporcjonalną w stosunku do wą-
tłych wniosków (lub wręcz ich braku) pod-
sumowujących poszczególne partie wywodu.

Anna Zeńczak (Józefa Mehoffera bata-
lia o nową sztuką), przywołując ustalenia li-
teratury historyczno-artystycznej, analizuje
postawę twórczą Józefa Mehoffera i zesta-
wia trzy wydarzenia, mające miejsce w 1897
roku: powstanie „Sztuki", opublikowanie
Mehofferowskiego tekstu teoretycznego
Uwagi o sztuce i jej stosunku do natury oraz
narodziny koncepcji witrażu Młodość sztu-
ki. Zdaniem autorki Mehoffer toczył batalię
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0 nową sztukę poprzez twórczość monumen-
talną i zmagał się z krytyką konserwatystów,
oponujących przeciwko zaistnieniu dziel
modernistycznych w gotyckich wnętrzach.

Atmosferę Krakowa i środowisko „Sztu-
ki" Zofia Weiss-Nowina Konopczyna (Woj-
ciech Weiss - czyli pochwała zmienności)
wskazuje jako istotną dla rozwoju i ciągłych
przemian widocznych w twórczości Wojcie-
cha Weissa. Ogólne potraktowanie zagad-
nienia pozostawia jednak ogromny niedosyt,
wynikający z braku uszczegółowionych ar-
gumentów o odkrywczym charakterze.

Małgorzata Kitowska-Łysiak (Jan Stani-
sławski i „Matka-Ukraina". Brakujące ogni-
wo) zgłasza postulat powrotu do wskazówek,
dotyczących genezy dziel autora Dziewan-
ny, zawartych w krytyce początku XX wieku
1 w przekonujący sposób zwraca uwagę na ak-
tualność tez Miriama o roli Ukrainy dla twór-
czości Chełmońskiego i Stanisławskiego.

Irena Kossowska w tekście Portret arty-
sty. Stanisław Wyspiański, Włodzimierz Ko-
nieczny, Feliks Jasiński porusza kwestię za-
leżności graficznego oeuvre Koniecznego od
dzieł Wyspiańskiego i Jasińskiego, operują-
cych podobną kreską i inspirujących młod-
szego artystę do poszukiwań w tej technice.
Wprowadzenie grafiki kręgu „Sztuki" na fo-
rum dyskusji wydaje się niezwykle interesu-
jące ze względu na niewielkie zainteresowa-
nie środowiska historyków sztuki twórczo-
ścią graficzną, nieproporcjonalne do osią-
gnięć artystów-grafików.

Tom zamyka referat Elżbiety Grabskiej
Przedproże „Ecolepolonaise"?, podkreśla-
jący wagę środowiska krakowskiego dla pol-
skich paryżan, przygotowanych - dzięki at-
mosferze panującej wokół „Sztuki" - do asy-
milacji wartości kultury francuskiej. Opcja
secesyjna, związana z Mehofferem, i post-
impresjonistyczna, której patronował Pan-
kiewicz, kształtowały osobowości młodych
artystów udających się do stolicy sztuki, za-
razem przysposabiając do przyjęcia określo-
nej kultury artystycznej, jak i hamując przed
otwarciem się na bodźce nowoczesności
spod znaku Picassa i Matisse'a.

Jak widać z powyższego przeglądu,
układ tekstów w tomie wiedzie czytelnika od
nakreślenia szerokiego kontekstu zaistnie-
nia „Sztuki", porównania jej założeń z inny-
mi ruchami modernistycznymi w Europie,
ku usytuowaniu jej w środowisku krakow-
skim oraz w ramach narodowościowych tarć
w obrębie późnej monarchii austro-węgier-
skiej.

Zaproponowana kolejność artykułów su-
geruje narrację, rozkłada akcenty i opowiada
historię TAP „Sztuka", począwszy od nakre-
ślenia tła, poprzez podniesienie problemu re-
cepcji przez krytyków europejskich, po ana-
lizy sylwetek artystycznych i zmiany poko-
leniowe. Dyktat układu tekstów gwaranmje
najbardziej logiczne naszkicowanie wizerun-
ku stowarzyszenia, ale jednocześnie skłania
do stawiania pytań o możliwość mniej sche-
matycznego usystematyzowania poszczegól-
nych wypowiedzi, zorganizowanego cho-
ciażby na zasadzie sąsiadowania artykułów
pokrewnych metodologicznie, operujących
kategoriami „geoartystycznymi". Pytanie to
pociąga za sobą rozważania, dotyczące za-
gadnienia tworzenia znaczeń, rodzących się
w momencie ustalania kolejności tekstów
w ramach publikacji pokonferencyjnej. Tom
tego rodzaju, w którym sąsiadują wypowie-
dzi o często rozmaitym poziomie meryto-
rycznym, niejako sankcjonuje istnienie obok
siebie tez nowatorskich i stwierdzeń o cha-
rakterze kompilatorskim.

Mimo że informacje, z których wyłania
się obraz Krakowa jako tygla kulturowego, nie
są odkrywcze, to wydają się jak najbardziej na
miejscu w tomie poświęconym rozważaniom
o specyfice „Sztuki". Potrzebę przeprowadze-
nia dogłębnych badań nad historią krakowskich
kawiarni artystycznych potwierdzają sprzeczne
ustalenia autorek Krzysztofowicz-Kozakow-
skiej i Małkiewicz. I tak Krzysztofowicz-Ko-
zakowska podaje, iż towarzystwo artystyczne
przeniosło się z „Paonu" do Schmidta (s. 40);
Małkiewicz twierdzi, że Schmidt był popular-
ny przed „Paonem" (s. 48).

Teksty przybliżające zjawisko recep-
cji dokonań „Sztuki" w Wiedniu i w Wiel-
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kiej Brytanii ukazują środowisko polskie
w oczach krytyków zagranicznych oraz po-
dejmują problematykę przeformułowania
pojęć „geografii artystycznej", nie unikając
również kategorii opisujących tło politycz-
ne i narodowościowe. Baranowa szczególnie
eksponuje postać Berty Zuckerkandl, kry-
tyka doceniającego zarówno wartości arty-
styczne, jak i uwzględniającego kontekst po-
lityczny, w którym narodziły się dzieła arty-
stów zrzeszonych w TAP „Sztuka".

Prezentacje postaci Józefa Mehoffe-
ra i Wojciecha Weissa, czołowych artystów
związanych z TAP „Sztuka", wykorzystują
dotychczasowe badania na temat tych twór-
ców, powielając funkcjonujące w literaturze
historyczno-artystycznej tezy i, w przypadku
Mehoffera, niedające się utrzymać stereoty-
py o inspiracjach teoriami Maurice'a Deni-
sa czy Paula Gauguina. Szkoda, że przedsta-
wienie kluczowych dla TAP „Sztuka" indy-
widualności, wybijających się na tle środo-
wiska, nie zostało poparte nowymi ustale-
niami, możliwymi dzięki repertuarowi me-
todologicznemu współczesnej humanistyki.
Zaniechanie badań nad dookreśleniem wciąż
nie do końca uchwytnych w swej specyfice
sylwetek twórczych Mehoffera i Weissa po-
zostawia u czytelnika niedosyt.

Po jedną z nowoczesnych opcji ba-
dawczych sięga Kitowska-Łysiak, cieka-
wie przedstawiając kontekst „geoartystycz-
ny" oraz sytuując twórczość Chełmońskiego
i Stanisławskiego w orbicie oddziaływań na-
tury ukraińskiej i sztuki paryskiej. Zwłaszcza
przywrócenie wagi tezom Zenona Przesmyc-
kiego-Miriama, zarzuconych przez Wiesła-
wa Juszczaka, wydaje się interesujące, także
ze względu na możność obserwowania po-
nownego „odkrywania" przez dzisiejszych
historyków sztuki krytyki artystycznej po-
czątku XX wieku jako niezwykle inspirują-
cego źródła.

Analiza problematyki grafiki artystycz-
nej, często pozostającej na marginesie ba-
dań nad sztuką przełomu wieków, wydaje
się cenna w ramach badań nad dokonaniami
TAP „Sztuka". Tekst Kossowskiej przynosi

wnikliwą analizę relacji pomiędzy dziełami
wybranych twórców, a jednocześnie w wy-
starczającym stopniu zarysowuje kontekst
omawianego zjawiska i przywraca wagę pra-
wie zapomnianej przez historię sztuki indy-
widualności Feliksa Jasińskiego.

Tekst Grabskiej analizuje wpływ środo-
wiska założycieli „Sztuki" na młodsze poko-
lenia artystów polskich i tym samym sygna-
lizuje kwestię relacji międzypokoleniowych
wewnątrz stowarzyszenia w czasie formowa-
nia się swoistego przedproża „Ecole polonai-
se". Grabska ciekawie zarysowuje napięcie
pomiędzy autorytetami Mehoffera i Pankie-
wicza oraz wskazuje na pokoleniowy po-
dział szczególnie widoczny przed formizmem
w szeregach twórców zrzeszonych w TAP
„Sztuka". Autorka porusza problem wielolet-
niego funkcjonowania i ewoluowania „Sztu-
ki", towarzystwa, które po odzyskaniu przez
Polskę niepodległości musiało przeformuło-
wać własne postulaty oraz ustosunkować się
do zmian w świecie artystycznym. Podniesie-
nie kwestii tego rodzaju pozwala czytelnikowi
uświadomić sobie, że działalność TAP „Sztu-
ka" nie wiązała się jedynie z twórczością jej
założycieli, ale także z ich następcami stopnio-
wo zmieniającymi oblicze stowarzyszenia.

Założenia konferencji, sformułowane
przez Baranową we Wstępie, z pewnością
zostały przez część tekstów zrealizowane.
I właśnie te teksty, dotykające zagadnienia
badań nad pogłębieniem wiedzy o kontek-
ście „geoartystycznym", w którym narodziła
się i funkcjonowała „Sztuka" oraz analizu-
jące ową „ramę" bez odwołań do tradycyj-
nych pojęć centrum - prowincja, wydają się
najciekawsze i najbardziej oddalające się od
typowo historycznego zaprezentowania dzie-
jów stowarzyszenia, znanego z katalogu wy-
stawy Sztuka kręgu „ Sztuki" (Kraków 1995,
tekst Stefania Krzysztofowicz-Kozakowska).
Jednocześnie publikacja Stulecie Towarzy-
stwa Artystów Polskich „ Sztuka " ukazuje,
jak wiele zagadnień nadal jeszcze czeka na
szczegółowe badania, które pozwoliłyby do-
precyzować - w wielu aspektach ciągle nie-
jasny - wizerunek stowarzyszenia.
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Atutem tomu są liczne ilustracje,
umieszczone po każdym tekście, do które-
go się odnoszą. Reprodukowane zdjęcia ar-
chiwalne oraz druki okazjonalne pozwalają
uzmysłowić sobie rozmach działań „Sztu-
ki". Szczególnie frapujące są zestawienia
obrazów polskich artystów z pracami in-
nych malarzy środkowoeuropejskich, towa-
rzyszące referatom Gryglewicza i Keserii.
Tak zaaranżowany wizualny dialog, nawią-
zywany przez dzieła, dopowiada i dookreśla
kontekst funkcjonowania polskiego stowa-
rzyszenia w ramach ogólnego obrazu sztu-
ki tamtych czasów w monarchii austro-wę-
gierskiej. Natomiast mankamentem jest brak
spisu ilustracji oraz niewygodne dla czytel-
nika rozplanowanie reprodukcji na poszcze-
gólnych stronach, co nie pozwala na spraw-
ne dokonanie porównania zestawionych na
sąsiednich kartkach reprodukcji bez obraca-
nia książką.

Materiały konferencji uzupełniają zawar-
te w Aneksie, dokumenty statutowe, związane
z formalnymi aspektami działalności „Sztuki",
przedrukowane za katalogiem Sztuka kręgu
,,Sztuki" oraz lista wystaw i nazwisk członków
należących do ugrupowania.

Korekta została wykonana niesumien-
nie, wskutek czego pojawiły się błędy orto-
graficzne („koloni" s. 17, „z tamtąd" s. 127,
„w śród" s. 168) oraz liczne literówki.

Zabrakło not o autorach poszczególnych
tekstów lub chociażby lakonicznej informa-
cji, skąd badacze pochodzą.

Książka Stulecie Towarzystwa Artystów
Polskich ,,Sztuka" po raz pierwszy przyno-
si tak szeroki wachlarz problemów, związa-
nych z działalnością i recepcją twórczości
artystów krakowskich; stanowi próbę uka-
zania dokonań stowarzyszenia w szerokim
kontekście, na który zwróciła uwagę współ-
czesna humanistyka, przeformułowując tra-
dycyjne narzędzia badawcze historii sztuki.

Publikacja ta jawi się jako dotychczas
najbardziej pełne kompendium wiedzy o sto-
warzyszeniu. Jednocześnie jednak rozma-
itość i bogactwo zaledwie wskazanych za-
gadnień sugeruje, że temat nie został jeszcze
wyeksploatowany. Materiały krakowskiej
konferencji wydają się inspirujące do podję-
cia dalszych badań nad „Sztuką"; ich zasługą
jest zebranie w jednym tomie dotychczaso-
wej wiedzy.

Marta Smolińska-Byczuk

Postawy wobec dziedzichra kulturowego
w Niemczech i Polsce w XX wieku - 9 Kon-
ferencja Grupy Roboczej Polskich i Niemiec-
kich Historyków Sztuki i Konserwatorów
Zabytków w Instymcie Polskim w Lipsku /
Der Umgang mit dem kulturellen Erbe in
Deutschland und Polen im 20. Jahrhundert
- 9. Tagung des Arbeitskreises deutscher und
polnischer Kunsthistoriker und Denkmalpfle-
ger im Polnischen Institut Leipzig, 25-29.
09. 2002

Pod takim tytułem odbyła się w ostatnich
dniach września 2002 roku sesja gromadzą-
ca niemieckich i polskich uczonych zajmu-
jących się ochroną i konserwacją zabytków
w ubiegłym stuleciu1. Konferencja została
zorganizowana przez szeroko znany w Pol-
sce Geisteswissenschaftliches Zentrum
Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas
(GWZO), przy współpracy Instytutu Pol-
skiego w Lipsku. Osobami troszczącymi
się o znakomite warunki dla prelegentów
i gości obrad byli dr Kazimierz Wóycicki,
dyrektor Instytutu Polskiego, dr Ewa Tomic-
ka-Krumrey oraz dr Andrea Langer. Szcze-
gólnie niezwykłemu zaangażowaniu dr An-
drei Langer zawdzięczać należy zarówno
przygotowanie sesji poświęconej ważnej
i budzącej żywe emocje problematyce, jak

Por. recenzję konferencji zamieszczoną na stronic internetowej: K. Bcrnhardt, P.P. Zalewski,
www.kunsttcxtc.de, nr 1, 2003, 4 strony.
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