
pod wezwaniem Matki Boskiej. Szczegól-
ne wrażenie wywarła wizyta u bernardynów,
gdzie do dziś zachowało się pięć ołtarzy
z 1 poł. w. XVI. Niektóre z nich znajdują się
w trakcie konserwacji, co pozwoliło zgroma-
dzonym badaczom na dogłębne zapoznanie
się z ich budową (il. 4). Znajomością proble-
matyki miejscowych wystrojów artystycz-
nych popisała się przed zgromadzonymi Ka-
tja Mieth (Drezno).

Program poświęcony kulturze i sztuce
czasów jagiellońskich w Europie Środkowej
należy uznać za jeden z najciekawszych po-
mysłów w zakresie nauk humanistycznych,
jaki zrodził się w ciągu ostatnich lat. Po-
mysł niezwykle cenny, zważywszy że funk-
cji koordynatora podjęła się strona niemiec-
ka. Lipski ośrodek w ciągu kilku lat swego
istnienia stał się ważnym miejscem wymia-
ny myśli i spotkań ludzi zainteresowanych
zawodowo terenami „młodszej Europy".
Uczestnicząc w kolejnych spotkaniach z ol-
brzymią przyjemnością patrzyłem, jak ko-
lejne dzieła sztuki polskiej stają się „odkry-
ciem" dla badaczy z Niemiec. Dosyć często
te odkrycia przeradzały się w fascynację,
o czym świadczy rosnąca wciąż liczba pra-
cowników Instytutu posługujących się języ-
kiem polskim i czeskim. Sesja poświęcona
Górnym Łużycom była z pewnością jedną
z najciekawszych inicjatyw lipskich badaczy.
Świetnie zorganizowana i połączona z objaz-
dem naukowym stanowiła dla jej uczestni-
ków prawdziwą intelektualną przygodę.

Marek WALCZAK

Barocke Sakralarchitektur in Wilna.
Verfall und Erneuerung, Marburg 2002

Barokowa architektura Wilna od dawna
wzbudzała duże zainteresowanie wśród pol-
skich i litewskich historyków sztuki. Naj-
więcej miejsca poświęcano dziełom z okre-
su bujnego rozkwitu wileńskiej architektury,
a więc powstałym w wieku XVIII, choć nie
brakuje prac dotyczących wcześniejszych
zabytków, szczególnie pochodzących
z w. XVII. Rzadko kiedy pojawiają się pu-

blikacje w językach zachodnioeuropejskich.
Prezentowana książka Barocke Sakralarchi-
tektur in Wilna. Verfall und Erneuerung czę-
ściowo tę lukę wypełnia. W niemieckiej lite-
ramrze przedmiotu jest pierwszym tego typu
opracowaniem.

Książka została przygotowana w związ-
ku z wystawą zdjęć znanego litewskiego ar-
tysty fotografika Kęstutisa Stośkusa zorga-
nizowaną przez Herder-Institut w Marburgu,
przy współpracy Geisteswissenschaftliches
Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitte-
leuropas w Lipsku. Odpowiedzialnymi za
koncepcję całego przedsięwzięcia byli An-
drea Langer i Dietmar Popp oraz Birute Ruta
Vitkauskiene. Do współpracy zaprosili zna-
nych badaczy sztuki na Litwie Jerzego Ko-
walczyka, Marię Kałamajską-Saeed i Alek-
sandrę Aleksandravićiute.

Książka składa się z dwóch części.
Pierwsza, poprzedzona informacjami wy-
dawniczymi, spisem treści i wstępem, obej-
muje teksty poruszające ogólne zagadnienia
historyczne i kulturowe Litwy. Druga jest
katalogiem dwudziestu wileńskich kościo-
łów.

Pierwszą część książki otwiera tekst nie-
mieckiej badaczki Andrei Langer {Wilna und
das Grossfiirstentum Litauen - eine Skiz-
ze der politischen und kulturgeschichtlichen
Entwick/ung), dający może nieco ogólny, ale
jasny obraz kształtowania się i rozwoju pań-
stwa i jego stolicy od czasów króla Mendo-
ga, przez unię personalną z Polską w czasach
Jagiellonów, uwieńczoną w r. 1569 Unią Lu-
belską, aż po wspólne XVII- i XVIII-wiecz-
ne dzieje. W osobnych ramach umieszcza
informacje o polsko-litewskich władcach,
żydowskich mieszkańcach Wilna (nie wia-
domo, z jakiej przyczyny skoro wystawa
poświęcona jest architekturze katolickiej)
i podstawowe wiadomości o współczesnej
strukturze etniczno-religijnej państwa litew-
skiego.

Charakterystykę barokowej sakralnej
architektury Wilna daje nam tekst Jerze-
go Kowalczyka (Barocke Sakralarchitektur
in Wilna) wielce zasłużonego badacza szru-
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ki Wielkiego Księstwa Litewskiego. Autor
ten zarysował tło religijne i polityczne, pod-
kreślił rolę nowych zakonów, głównie jezu-
itów, oraz wydarzenia, które, jak powstanie
Chmielnickiego, wojna północna czy licz-
ne pożary w XVIII w., odegrały decydującą
rolę w rozwoju architektury miasta. Następ-
nie omówił najważniejsze barokowe dzie-
ła, zwracając uwagę na bogactwo rozwiązań
formalnych i różnorodność kierunków arty-
stycznych, podsumowując tym samym do-
tychczasową wiedzę na ten temat.

Uzupełnieniem tych rozważań jest arty-
kuł Aleksandry Aleksandravićiute (ZurAus-
stattung barocker Kirchen in Wilna) o wypo-
sażeniu wileńskich kościołów. Syntetyczny
charakter opracowania, podobnie jak w przy-
padku tekstu Jerzego Kowalczyka, ograni-
czył możliwość głębszej analizy poszcze-
gólnych zespołów. Autorka zarysowała fazy
rozwoju barokowej dekoracji wnętrz oraz ra-
czej ogólne kierunki inspiracji. Przypomnia-
ła, za wcześniejszymi badaczami, iż tzw.
szkoła wileńska w w. XVIII zawdzięczała
swój oryginalny wyraz nie tyle włoskim ko-
maskom czy tessyńczykom, ale bardziej ar-
tystom z Europy Środkowej i ich lokalnym
uczniom.

Ostatni tekst Marii Kałamajskiej-Saeed
(Gemeinsames Kulturerbe - der Umgcmg mit
den Monumenten des Wilnaer Barock im 19.
und 20. Jahrhunderf) o wspólnym dziedzic-
twie i podejściu do spuścizny baroku w XIX
i XX w. jest jakby klamrą zamykającą kon-
tekst wystawy, próbującą wyjaśnić cudzo-
ziemcom zmiany, jakie nastąpiły w przecią-
gu XIX i XX wieku, zmiany stojące u pod-
staw podziałów niegdyś wspólnie istnieją-
cych narodów polskiego i litewskiego. Z nu-
tą głębokiej refleksji badaczka ukazuje roz-
wój zainteresowań nie tylko barokiem, ale
i historią miasta i jego zabytków w ogóle,
od klasycystów z początku XIX w., poprzez

„starożytników" około połowy wieku oraz
badaczy z początku XX w. i okresu między-
wojennego, wymieniając tych najbardziej
zasłużonych. Na koniec przedstawia tragicz-
ne losy barokowych kościołów w XIX i XX
w., ich obecny stan zachowania oraz stan ba-
dań naukowych.

Katalog obejmuje 20 najważniejszych
budowli sakralnych. Każda z nich została
opatrzona krótką historią, bogatym materia-
łem ilustracyjnym i bibliografią przedmio-
tu. Na końcu książki znajduje się indeks oraz
mapa miasta z zaznaczonymi najcenniejszy-
mi zabytkami. Na uznanie zasługuje rów-
nież pomysł umieszczenia w książce planów
większości prezentowanych dzieł.

Niewątpliwym atutem omawianej po-
zycji jest wysoki poziom zdjęć i znakomita
szata graficzna. Sylwetkę Kęstutisa Stośku-
sa przedstawiała Birute Ruta Vitkauskiene.
Warto podkreślić znakomite opanowanie
warsztatu przez artystę, w tym umiejętność
oddania w czarno-białej tonacji nostalgicz-
nego klimatu miasta nad Wilią. Prace Kę-
stutisa Stośkusa stanowią kontynuację arty-
stycznych osiągnięć najsłynniejszego przed-
wojennego fotografa miasta Jana Bułhaka',
którego zdjęcia również zostały wykorzysta-
ne jako tło ilustracyjne publikacji.

Ocena merytoryczna książki nie jest ła-
twa. Z punktu widzenia historyka sztuki
można odczuć pewien niedosyt spowodo-
wany szczupłością artykułów w pierwszej
jej części. Na szczęście dostępne publikacje
autorów prezentowanej książki, jak i innych
badaczy mogą ten niedosyt zaspokoić. Szko-
da tylko, iż autorzy nie pokusili się o bar-
dziej szczegółowe noty katalogowe, które
w książce mają przewodnikowy i encyklo-
pedyczny charakter. Ponadto podana przy
każdym zabytku bibliografia ogranicza się
w dużej mierze do prac litewskich, pomijając
bogaty dorobek polskich historyków sztuki.

J. Kucharska, Jan Bułhak - inwentaryzator Wilna, w: Sztuka kresów wschodnich, t. 2,
red. J.K. Ostrowski, Kraków 1996, s. 443-452; G. Madej, Pejzaż ojczysty w fotografiach Jana
Bułhaka, maszynopis pracy magisterskiej IHS UJ, Kraków 1998.
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Z drugiej strony wystawa prezentowa-
na była szerszej publiczności zachodnioeu-
ropejskiej, która jest raczej mniej zaznajo-
miona z lokalną polsko-litewską problema-
tyką. W takim kontekście nie dziwi ogólny
rys historyczno-kulturowy oraz zwięzłe ha-
sła, mogące ułatwić poznanie i zrozumienie
zawiłości barokowej architektury sakralnej
Wilna i spowodować, iż nasze polsko-litew-
skie dziedzictwo stanie się bliższe ludziom
zza Odry.

Józef Skrabski

JaKUB SITO, Thomas Hutter, rzeźbiarz późne-
go baroku, Warszawa-Przemyśl 2001 (Insty-
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, Regional-
ny Ośrodek Kultury Edukacji i Nauki w Prze-
myślu), s. 329, il. 12 kol., 218 cz.-b.

Monografia twórczości Tomasza Hutte-
ra, jednego z głównych rzeźbiarzy 1. polowy
XVIII stulecia w Rzeczypospolitej, działają-
cego na terenach Małopolski i Rusi Koron-
nej, jest jedną z nielicznych prac poświęco-
nych nowożytnej rzeźbie polskiej. Już sam
ten fakt uświadamia nam znaczenie tej pozy-
cji dla badań nad sztuka nowożytną Rzeczy-
pospolitej w ogóle, a zwłaszcza dla jej daw-
nych kresów wschodnich.

Książka Jakuba Sity, uznanego history-
ka rzeźby polskiej, jest wynikiem jego wie-
loletnich badań nad Hutterem artystą; pod-
stawą dla niej stała się dysertacja doktorska
pt. Tomasz Hutter, rzeźbiarz 1. polowy XVIII
wieku w Małopolsce obroniona w roku 2000
na Uniwersytecie Warszawskim pod kierun-
kiem prof. dr hab. Mariusza Karpowicza.

Obszerna publikacja składa się zasadni-
czo z dwóch części: pierwsza obejmuje tekst
główny, aneksy źródłowe i wykazy archiwa-
liów oraz zestawienia bibliografii. Na część
drugą składa się kalendarium i katalog dzieł
artysty (podzielony na prace potwierdzone
archiwalnie, atrybuowane i niezachowane),
obszerne i wyczerpujące streszczenie w ję-
zyku niemieckim (co jest istotne dla histo-
ryków sztuki z kraju, z którego pochodzi
Hutter, dla których w większości obraz sztu-

ki polskiej pozostaje nieznany) oraz indeks
osobowy. Tekst główny został natomiast po-
dzielony na rozdziały kolejno poświęcone
stanowi badań, biografii, panoramie twór-
czości, wartościom artystycznym sztuki Hut-
tera, jej genezie, warsztatowi snycerza, kwe-
stii projektów oraz przedstawieniu miejsca
artysty w panoramie rzeźby Rusi Koronnej
w l. połowie XVIII wieku. Konstrukcja pra-
cy powoduje pewne niedogodności w po-
znaniu dorobku artysty, bowiem obszerny
katalog dzieł został zamieszczony na końcu
książki, za spisami bibliografii i ilustracji,
i w zasadzie powtarza wszystkie najistotniej-
sze ustalenia przedstawione w bogatej pano-
ramie twórczości Huttera.

Zanim przyjdzie omówić zawartość pra-
cy i jej główne tezy, wypada stwierdzić, że
materiał, którym operuje autor był szczegól-
nie trudny do zebrania i opanowania. Pomi-
jając fakt znacznego rozproszenia geogra-
ficznego dzieł wiązanych z Hutterem, trud-
ności w dostępie do dzieł znajdujących się
na terenach Ukrainy, należy też podkreślić
katastrofalny stan zachowania materiałów
źródłowych dotyczących sztuki tego okre-
su. Książka Sity wyróżnia się w tym miejscu
skrupulatnością i olbrzymim zakresem kwe-
rend źródłowych (autor prowadził poszuki-
wania w ponad dwudziestu polskich i zagra-
nicznych archiwach). Podjęty przezeń temat
wymagał także zapoznania się z bogatą lite-
raturą obcojęzyczną. Sygnalizowana obfitość
materiału zmusza do choćby skrótowego
omówienia każdego z rozdziałów.

Na początku autor wyczerpująco przed-
stawił stan badań nad twórczością Huttera,
a następnie wiadomości biograficzne doty-
czące snycerza. Na podkreślenie zasługu-
je drobiazgowa rekonstrukcja dziejów życia
artysty. W oparciu o odnalezione, nieznane
dotąd archiwalia (np. listy samego artysty
do generała zakonu jezuickiego), autor usta-
lił kilka istotnych faktów, mających kapi-
talne znaczenie dla całej twórczości artysty.
Wg Sity Tomasz Hutter, urodzony w roku
1696. pochodził z bawarskiego regionu Pfaf-
fenwinkel, położonego na południe od Mo-
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