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Akademia wiedeńska nie odegrała w dziejach polskiego malarstwa i rzeź-
by XIX stulecia tak dużej roli, jak inne europejskie centra kształcenia artystycz-
nego - zwłaszcza Monachium, Petersburg i Paryż* 1. Znaczenia naddunajskiej
stolicy nie należy jednak ignorować, ponieważ wśród absolwentów tamtejszej
akademii można odnaleźć twórców istotnych przemian, jakich doznawała
sztuka polska końca XVIII, a zwłaszcza pierwszej połowy XIX stulecia. Co
więcej, w przypadku wielu z nich wiedeńska edukacja miała fundamentalne
znaczenie dla ich działalności artystycznej. Przez pojęcie to należy zresztą
rozumieć nie tylko samą twórczość, lecz także aktywność na polu pedago-
gicznym w dobie narodzin polskich szkół wyższych kształcących malarzy
i rzeźbiarzy. Celem niniejszego studium jest przyjrzenie się roli, jaką odegrały
kontakty krakowsko-wiedeńskie w formowaniu się Szkoły Rysunku i Malar-
stwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Rozważania te są również okazją do
przynajmniej częściowego uzupełnienia wiadomości biograficznych doty-
czących profesorów i nauczycieli, których osoby wiązały się w ten czy inny
sposób z obiema uczelniami.

x Zob.: Polscy uczniowie Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu w XIX i na początku XX wieku.
Katalog wystawy [Muzeum Naukowo-Badawcze Akademii Sztuk Pięknych, Leningrad sierpień-
-wrzesień 1989, Muzeum Narodowe w Warszawie 1989], red., wstęp I. Skalska-Miecik, Warszawa
1989; H. Stępień, M. Liczbińska, Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914.
Materiały źródłowe, wyd. 2, Warszawa 2000; eadem, Artyści polscy w środowisku monachijskim
w latach 1828-1914, Warszawa 2003; Polscy monachijczycy - Brandt... Malczewski... Siemiradzki...
Malarze polscy w kręgu Akademii Sztuk Pięknych w Monachium 1828-1914. Wystawa malarstwa
ze zbiorów Lwowskiej Galerii Sztuki we Lwowie, Muzeum Śląskie w Katowicach, październik
2005-styczeń 2006, wprowadzenie H. Stępień, I. Chomyn, A. Holeczko-Kiel, Katowice 2005.
Przykładem zainteresowania badawczego wpływem, jaki akademia wiedeńska wywarła na
malarstwo terenu Węgier i Czech są liczne prace, zob.: K. Garas, Michelangelo Unterberger und
die Mitglieder der Wiener Kunstakademie in Ungarn, „Barockberichte”, n/12,1995, s. 452-460;
T. Sekyrka, Studenti z ceskych zemi na Akademii vytvarnych umeni ve Vidni v letech 1797-1850,
w: Ars baculum vitae. Sbornik studii z dejin umeni a kultury k 70. narozeninam Prof. PhDr. Pavla
Preisse DrSc, red. V. Ylnas, T. Sekyrka, Praha 1996, s. 317-326.
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Organizowana niemal od początku istnienia Wolnego Miasta Krakowa, a for-
malnie istniejąca od roku 1818, Szkoła Rysunku i Malarstwa przy Uniwersytecie
Jagiellońskim (stanowiąca zalążek późniejszej krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-
nych) funkcjonowała jako część Wydziału Filozoficznego Oddziału Literatury
do roku 1833, kiedy została połączona z Instytutem Technicznym. Ograniczenie
chronologiczne niniejszego studium datami 1818-1833 ma w znacznej mierze
charakter umowny, choć istotne jest, iż tematem dociekań są związki podwawel-
skiej uczelni artystycznej z akademią w Wiedniu w najwcześniejszym, założy-
cielskim okresie istnienia krakowskiej szkoły. Wydaje się również, że w czasach
Rzeczypospolitej Krakowskiej powinowactwo obydwu placówek było wyjątkowo
silne - paradoksalnie, silniejsze niż w późniejszych latach zaboru austriackiego.

Dotychczas podstawowym źródłem wykorzystywanym do badań nad rolą ce-
sarsko-królewskiej akademii w edukacji artystów polskich były wypisy Aleksandra
Hajdeckiego sporządzone jeszcze przed pierwszą wojną światową w Archiwum
Akademie der bildenden Kiinste2. Ostatnio podobną kwerendę, uzupełniającą
badania Hajdeckiego, przeprowadziła w Wiedniu Anna Straszewska z pomocą
Ferdinanda Gutschiego3. Malarzy i rytowników o wiedeńskiej proweniencji lub
wykształceniu działających na ziemiach polskich u schyłku XVIII i na początku
XIX stulecia, takich jak Jan Bogumił Plersch4, Josef Grassi, Johann Baptist Lampi,
Josef Anton Kappeller, Josef (Józef) Pitschmann5 trudno uważać za przedstawicieli

2 Zob. Biblioteka PAU i PAN w Krakowie (dalej: B PAU i PAN), 2170, A. Hajdecki, Vestigia arti-
ficum Polonorum Viennensia, cz. 2: Polacy w Akademii sztuk pięknych Wiedeńskiej od roku
1726 do 1880.

3 Zob. F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studentów Akademie der bil-
denden Kiinste w Wiedniu 1726-1920 [na podstawie ksiąg immatrykulacyjnych w archiwum
uczelni], mps, u współautorki w Warszawie.

4 W dotychczasowych biografiach malarza wskazywano trzy miejsca jego edukacji - warszawski
warsztat Szymona Czechowicza, gdzie najprawdopodobniej odebrał jedynie naukę początkową,
pracownię Johanna Bernharda Góza w Augsburgu, wreszcie studia w akademii wiedeńskiej,
przy czym zwracano uwagę, że nauka w stolicy Habsburgów nie jest udokumentowana źród-
łowo (zob. A. Bernatowicz, Plersch Jan Bogumił, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce
działających (zmarłych przed 1966 r.) [dalej: SAP], t. 7, Warszawa 2003, s. 267). Pobytu Jana
Bogumiła Plerscha w Augsburgu nie można wprawdzie wykluczyć, jednak w skrupulatnie
zebranych i opublikowanych przez Georga Paulę listach czeladników i uczniów malarzy augs-
burskich (z uwzględnieniem Goza), nazwisko syna warszawskiego rzeźbiarza nie występuje
(zob.: G. Paula, Die Meister und Gesellen der Augsburger Malerzunft von 1648 bis 1827,„Zeitschrift
des Historischen Vereins fur Schwaben”, 92, 1999, s. 91-138; idem, Die Meister, Gesellen und
Lehrjungen der Augsburger Maler von 1735 bis 1868, „Zeitschrift des Historischen Vereins fur
Schwaben”, 96, 2003, s. 101-167). Mógł oczywiście pojawić się w augsburskiej Reichsstadtische
Kunstakademie, lecz listy jej studentów nie są znane (zob. B. Bushart, Uber den Augsburger
Akademiebetrieb,„Barockberichte”, 11/12,1995, s. 399). Wiadomo natomiast, że Joannes Plersch,
przybysz z Warszawy, zapisał się do akademii w Wiedniu 19 grudnia 1750 r. (zob.: F. Gutschi,
A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 35-36).

5 W syntetyczny sposób na temat polskiej działalności tych artystów zob.: J. Ryszkiewicz, Osterrei-
chische Maler im Polen der Aufklarungszeit, „Mitteilungen der Ósterreichischen Galerie”, 26/27,
1982/1983, nr 70/71, s. 121-147; idem, Malarze austriaccy w Polsce czasów oświecenia (odczyt na
Uniwersytecie Wiedeńskim), „Wiek Oświecenia”, 4,1984, s. 15-26. Josef Grassi przebywał w Polsce
w latach 1791-1794. Dokładne daty polskiego epizodu w biografii Johanna Baptista Lampiego,
wieloletniego profesora akademii wiedeńskiej, stanowiły wśród badaczy przedmiot dyskusji.
Roberto Pancheri w przekonujący sposób wykazał, że Lampi zawitał do Warszawy z końcem lata
r. 1788 i pozostał nad Wisłą do wiosny r. 1789, a wiele spośród rozpoczętych w Polsce portretów
magnatów zostało ukończonych dopiero po powrocie do stolicy Habsburgów (zob. R. Pancheri,
Giovanni Battista Lampi ritrattista dellaristocrazia polacca,w: Un ritrattista nelYEuropa delle corti.
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jednolitego nurtu czy zjawiska. Każdy z nich pozostawił istotne ślady w polskim
pejzażu artystycznym, lecz były one tyleż rozproszone, co przypadkowe. Po
pierwszym rozbiorze Polski, gdy znaczny obszar Rzeczypospolitej znalazł się
pod panowaniem Habsburgów, Wiedeń stał się również z artystycznego punktu
widzenia ważnym punktem odniesienia zarówno dla młodzieży szukającej wy-
kształcenia (np. bazylianin Łukasz Doliński)6, jak i dla arystokratów, którzy zostali
austriackimi poddanymi. Grassi i Pitschmann pracowali dla Jabłonowskich, Jan
Zachariasz Frey7 i Josef Abel8 dla Czartoryskich.

Przyciągająca siła Wiednia jako centrum artystycznego na przełomie XVIII
i XIX stulecia wynikała nie tylko z położenia geograficznego i uwarunkowań
politycznych, lecz także z intensywnego rozwoju tym czasie tamtejszej akade-
mii. Po stagnacji połowy wieku XVIII pierwsze impulsy ożywienia nadeszły ze
strony założonej przez Jacoba Matthiasa Schmutzera w roku 1766 akademii mie-
dziorytnictwa i rysunku (Kupferstecher- und Zeichen-Akademie). Początkowo
stara akademia cesarska i akademia Schmutzera będąca pod protekcją księcia
Wenzela Antona von Kaunitza-Rietberga funkcjonowały równolegle, przy czym,
o ile nowa szkoła przyciągała coraz większe rzesze uczniów, o tyle akademia
kierowana przez Martina van Meytensa traciła na znaczeniu. Po śmierci tego
ostatniego, w roku 1770, rozpoczęto starania o połączenie obydwu instytucji
oraz Gravierakademie i Baukunstschule, co częściowo udało się urzeczywistnić
w roku 1773 (do ostatecznego zjednoczenia pod wspólną dyrekcją doszło jednak
dopiero w 1800). Protekcję nad zjednoczoną akademią objął Kaunitz, a u podłoża
jego działań leżała wiara w powinowactwo nauki i sztuki (będącej działalnością
wyuczalną) oraz wypływające z oświeceniowego merkantylizmu przekonanie, iż
rozwój sztuki przynosi państwu konkretne korzyści ekonomiczne i polityczne9.
Odnowienie, reorganizacja, a przede wszystkim unowocześnienie programu
nauczania, do którego włączono system nagród i stypendiów w Rzymie, szło
w latach osiemdziesiątych XVIII stulecia w parze ze zdecydowanym zwrotem ku
klasycyzmowi w tym ujęciu, jakie reprezentowali Anton von Maron, a zwłaszcza
Anton Rafael Mengs i Johann Joachim Winckelmann. Przełom stylistyczny do-
konał się wraz z powołaniem na stanowiska profesorskie byłych stypendystów
w Wiecznym Mieście - malarzy Heinricha Friedricha Fugera (1783) i Huberta

Giovanni Battista Lampi, 1751-1830, red. A. Casagrande, F. Mazzocca, R. Pancheri, Trento 2001,
s. 43, 58; idem, II soggiorno polacco e 1’intermezzo viennese, w: ibidem, s. 199, 201). Josef Anton
Kappeller był czynny w Warszawie w latach 1788-1794. Józef Pitschmann działał na południowo-
-wschodnich kresach dawnej Rzeczypospolitej w okresie 1788-1834, czyli w czasach, gdy ziemie
te należały już do Habsburgów.

6 Studia w Wiedniu w latach 1775-1777. Wiadomości na temat Dolińskiego zob. J. Derwojed,
Doliński Łukasz, w: SAP, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, s. 77-79.

7 Zob.: J. Derwojed, Frey Jan Zachariasz, w: SAP, t. 2, s. 247-248; Allgemeines Kiinstlerlexikon. Die
bildenden Kunstler aller Zeiten und Vdlker, t. 44, Miinchen-Leipzig 2005, s. 514.

8 Zob.: Abel Józef, w: SAP, 1.1, Wrocław 1971, s. 1; A. Gehart, Abel Josef, w: Allgemeines Kiinstlerle-
xikon, 1.1, Miinchen-Leipzig 1992, s. 116.

9 Zob.: W. Wagner,Die Geschichte der Akademie der bildenden Kilnste in Wien, Wien 1967,8.35-54;
P. Prange, Die Wiener Kunstakademie zwischen Reform und Stagnation. Zur Ausbildung von
Malern in den Jahren 1766 bis 1812, w: Herbst des Barock. Studien zum Stilwandel. Die Malerfa-
milie Keller (1740 bis 1904), red. A. Tackę, Munchen-Berlin 1998, s. 342-343; K. Haslinger,„Die
Akademie der bildenden Kiinste in Wien im 18. Jahrhundert - Reformen unter Kaunitz”, praca
dyplomowa napisama pod kierunkiem I. Schemper-Sparholz, Wien 2008 dostępna online:
<http://othes.univie.ac.at/369/> (stan na: 10.06.2014).
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Maurera (1785) oraz rzeźbiarza Franza Antona Zaunera (1782)10. Równocześnie
akademia stała się centralnym urzędem kontrolującym (przynajmniej teore-
tycznie) działalność artystyczną, budowlaną, a nawet rzemieślniczą na terenie
Cesarstwa. W latach 1783-1786 znacznie ograniczono system cechowy, a także
zreformowano prawo budowlane i ustanowiono nadzór akademii nad nauką
rysunku w tzw. szkołach normalnych11. Wraz z ulokowaniem uczelni w roku
1786 w dawnym klasztorze jezuitów (tzw. St.-Anna-Gebaude) szkoła uzyskała
prawdopodobnie lepsze warunki lokalowe niż jakakolwiek instytucja tego ro-
dzaju w Europie. Akademie der bildenden Kiinste stała się u schyłku wieku XVIII
potężną biurokratyczną machiną, dysponującą doskonale przygotowaną kadrą
profesorską, kładącą szczególny nacisk na perfekcyjne opanowanie sprawności
rysunkowej i wymagającą od studentów ciężkiej pracy zaczynającej się już o szós-
tej rano i trwającej aż do późnych godzin wieczornych, o czym świadczą liczne
relacje absolwentów12.

W pierwszych latach zaboru austriackiego (1796-1809) i w czasach Księstwa
Warszawskiego tylko nieliczni krakowianie pragnęli kształcić się w Wiedniu,
a osoby które się tam studiów podjęły zazwyczaj nie miały większych dokonań
po powrocie na ojczyste ziemie. Znamienny jest tu przypadek Antoniego Piotra
Rozmanitha, który powróciwszy do Krakowa po odbyciu w latach 1801-1802
krótkiej edukacji w akademii wiedeńskiej (w szkole pejzażu i szkole architektu-
ry), wystarał się w roku 1805 o przyjęcie do cechu. Przedstawione zaświadczenia
ze stolicy cesarstwa (podpisane przez Friedricha Branda, Andreasa Fischera
i Johanna Drechslera) zwolniły Rozmanitha z terminu, lecz dopiero po uiszcze-
niu opłat i przyjęciu w poczet majstrów mógł rozpocząć praktykę zawodową13.
Następnie przez wiele lat malarz pełnił funkcję podstarszego (1809-1818) i star-
szego (1818-1819,1831-1833) cechu14. Sytuacja tego rodzaju była z wiedeńskiego
punktu widzenia absurdalna, ponieważ zgodnie z edyktem Józefa II z roku 1783

10 Zob.: I. Schemper-Sparholz, Die Etablierung des Klassizismus in Wien. Friedrich Heinrich Fiiger
und Franz Anton Zauner ais Stipendiaten bei Alexander Trippel in Rom, „Zeitschrift fur Schwei-
zerische Archaologie und Kunstgeschichte”, 52, 1995, nr 4, s. 247-268; P. Prange, Die Wiener
Kunstakademie, s. 346. Zob. też B. Hagen, Antike in Wien. Die Akademie und der Klassizismus
um 1800. Eine Ausstellung der Gemaldegalerie der Akademie der Bildenden Kiinste Wien vom
27. November 2002 bis 9. Marz 2003 und der Winckelmann-Gesellschaft im Winckelmann-Museum
Stendal vom 11. Mai bis 27. Juli 2003, Mainz 2002, s. 21-35.

11 Zob.: W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 48-49; P. Prange, Die Wiener Kunstakademie,
s. 345; K. Haslinger, „Die Akademie”, s. 99-104.

12 Na przykład relacje Friedricha Overbecka (zob. P. Prange, Die Wiener Kunstakademie, s. 346)
czy Karla Russa (zob. M. Knofler, Das Zeichnen nach dem Modeli. Kontinuum und Bedeutung-
swandel, w: Das Bild des Kórpers in der Kunst des 17. bis 20. Jahrhunderts. Zeichnungen aus dem
Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Kiinste Wien, red. M. Knofler, P. Weiermair,
Ziirich 2000, s. 19).

13 Zob.: Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), Magistrat Miasta Krakowa 1,429, Cechy
krakowskie, 1797-1815, s. 683; Z. Michalczyk, Michał Stachowicz (1768-1823). Krakowski malarz
między barokiem a romantyzmem. Warszawa 2011,1.1, s. 28. Poza kilkoma rysunkami wykona-
nymi podczas studiów w Wiedniu (Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich) prace Piotra
Rozmanitha nie są znane; zob. M. Biernacka, Z. Michalczyk, Rozmanith Antoni Piotr, w: SAP,
t. 9, Warszawa 2013, s. 164.

14 Zob.: Biblioteka Czartoryskich, rkps MNK 1130, Protokoły posiedzeń kongregacji malarzy kra-
kowskich [1797-1869], k. 25v, 38, 38% 39, 39V, 45% 49, 49v, 50, 51, 52,159,159% 161, i6iv, 162, i63v,
164,165,166, i68v; rkps MNK 1133, Historia cechu malarskiego w Krakowie od r. 1797 [do 1841],
s. 1, 2, 3; por. M. Biernacka, Z. Michalczyk, Rozmanith Antoni Piotr, s. 164.
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procedura w monarchii powinna być odwrotna: to akademia miała zatwierdzać
cechowe majstersztyki15. Kraków był wówczas pogrążony w kryzysie, a w cecho-
wym środowisku malarskim działali dziś niemal kompletnie zapomniani artyści,
tacy jak Wojciech Gutowski czy Józef Rybkiewicz, wśród których prym wiódł
Michał Stachowicz. Twórczość wspomnianego Rozmanitha pozostaje nieznana.
Nie odniósł też w mieście sukcesu Jan Nepomucen Pfeiffer, który w roku 1806
po trzyletniej nauce w Wiedniu powrócił do Krakowa16. Do najważniejszych
postaci na krakowskiej scenie artystycznej przełomu XVIII i XIX stulecia należał
również Dominik Estreicher, lecz kwestia jego rzekomych studiów wiedeńskich
pozostaje wątpliwa17. Na temat Antoniego Gizińskiego kształcącego się około
roku 1803-1804 w cesarsko-królewskiej akademii będzie jeszcze mowa poniżej.
Dopiero utworzenie Szkoły Rysunku i Malarstwa przy Uniwersytecie Jagielloń-
skim przyniosło wyraźny, systemowy zwrot w stronę Wiednia.

Profesorowie
Okoliczności utworzenia Szkoły Rysunku i Malarstwa przy Uniwersytecie Ja-
giellońskim i sposób jej funkcjonowania są już stosunkowo dobrze znane18.
W niewielkim jednakże stopniu zajmowano się dotychczas badaniem związków
między krakowską placówką a akademią wiedeńską. Pierwsze stanowiska pro-
fesorskie w nowo utworzonej szkole otrzymali Józef Brodowski i Józef Peszka,
choć spośród tych dwóch nieustannie skonfliktowanych ze sobą artystów pierw-
szorzędną pozycję zajmował Brodowski, autor programów nauczania, odpowie-
dzialny w znacznej mierze za sprawy organizacyjne i zakup większości pomocy
naukowych. To właśnie w nim należy widzieć rzecznika wiedeńskiej tradycji
akademickiej w Krakowie.

Protekcja Izabeli z Czartoryskich Lubomirski ej pozwoliła Józefowi Brodow-
skiemu (synowi burgrabiego w dobrach Lubomirskich w Łańcucie) na odby-
cie studiów w Wiedniu w latach 1795-180519. Według informacji podawanych
przez syna malarza, późniejszy profesor kształcił się pod kierunkiem Josefa
Abla, którego prawdopodobnie poznał w Sieniawie (gdzie Austriak pracował

15 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 48-49.
16 Jan Nepomucen Pfeiffer studiował w akademii wiedeńskiej u Friedricha Fugera od r. 1803.

Starał się bezskutecznie o objęcie katedry malarstwa w Akademii Krakowskiej (jeszcze przed
utworzeniem Szkoły Rysunku i Malarstwa), zob. A. Bernatowicz, Pfeiffer (Fayer, Pfeifer, Pfeyfer)
Jan Nepomucen, w: SAP, t. 7, s. 79.

17 Według tradycji rodzinnej Dominik Estreicher studiował w akademii wiedeńskiej od r. 1768,
lecz w spisach studentów akademii jego nazwisko nie figuruje, zob. K. Dżułyńska, B. Fischinge-
rowa, Estreicher (Oestereicher, Oesterreicher, Ósterreicher) Dominik Franciszek a Paulo, w: SAP,
t. 2, s. 175.

18 Zob.: W. Prokesch, Z dziejów krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Kraków 1917; L. Ręgorowicz,
Dzieje Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, Lwów 1928; Materiały do dziejów Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie. 1816-1895, oprać. J. Jeleniewska-Ślesińska, W. Ślesiński, red. J.E. Dutkiewicz,
Wrocław 1959; K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX wieku
(1764-1851), Wrocław 1971, s. 224-253; D. Wysoczańska, Notatki o kształceniu artystycznym
w Krakowie w XVIII i XIX wieku, „Rocznik Krakowski”, 46,1975, s. 85-98; S. Opalińska, Józef
Brodowski malarz i rysownik starego Krakowa, Kraków 2005, s. 17-33.

19 Informację mówiącą o tym, że Brodowski studiował w Wiedniu przez dziesięć lat można
odnaleźć w wielu źródłach, w tym m.in. w odpisie zaświadczenia wystawionego przez dyrek-
tora akademii Heinricha Friedricha Fugera i radcę Johanna Baptistę Lampiego (Archiwum
Uniwersytetu Jagiellońskiego [dalej: AUJ], SI 406, k. nlb), reprodukowanym w: S. Opalińska,
Józef Brodowski, s. 12.
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dla brata księżnej, Adama Kazimierza Czartoryskiego), a w roku 1796 wyru-
szyli rzekomo razem do Wiednia20. W przytoczonej informacji mogą kryć się
nieścisłości, skoro Brodowski zapisał się na uczelnię 12 stycznia 1795 rok21.
W starszej literaturze przedmiotu okres pobytu Abla w Polsce określany jest na
lata około 1794-179622, natomiast wedle nowszych ustaleń, polskie itinerarium
Austriaka przesuwane jest na okres 1795-179723. Szczegółowy przebieg pro-
cesu kształcenia się Brodowskiego nie jest znany, choć nie ulega wątpliwości,
że Polak był zapisany w roku 1796 do szkoły malarstwa Huberta Maurera. Po
powrocie do kraju artysta pracował jeszcze dla Izabeli z Lubomirskich w Łań-
cucie oraz w Krakowie, w którym osiadł do końca życia. Długoletnia edukacja
nie uczyniła z polskiego studenta malarza wybitnego - liczne portrety, jakie
wykonał w Krakowie są poprawne, lecz reprezentują poziom zaledwie prze-
ciętny, stanowiąc odbicie maniery portrecistów wiedeńskich przełomu XVIII
i XIX stulecia. W zażenowanie natomiast wprawia sposób malowania widoków
z okolic Krakowa24. Techniczna nieudolność tych prac może świadczyć jedynie
o tym, że ów przeciętnie uzdolniony malarz był skoncentrowany na twórczości
portretowej i jako portrecista odniósł w Krakowie znaczny sukces, tworząc
prywatne i oficjalne wizerunki najważniejszych osobistości Rzeczypospolitej
Krakowskiej - duchownych, senatorów, profesorów Akademii Krakowskiej -
m.in. biskupów Jana Pawła Woronicza, Karola Skórkowskiego, prezesa senatu
Stanisława Wodzickiego, senatorów Feliksa Grodzickiego, Józefa Michałowskiego,
profesora Rafała Józefa Czerwiakowskiego. Dla dziejów kultury artystycznej
Krakowa wieku XIX i dla badań nad architekturą dawnej stolicy Polski cenne
są wykonywane przez malarza szkice ukazujące budowle Krakowa, z których
znaczna część została rozebrana w ciągu XIX stulecia. Prace te posiadają jednak
przede wszystkim wartość dokumentacyjną. W kontekście niniejszych rozważań
kwestią najważniejszą jest natomiast problem jego działalności pedagogicznej.
Brodowski, w przeciwieństwie do wspomnianego Rozmanitha, nie szukał wstępu
do kongregacji malarzy i lakierników, lecz w roku 1811 rozpoczął starania o udzie-
lenie mu zgody władz Akademii Krakowskiej na prowadzenie bezpłatnych lekcji
rysunków25. Po otrzymaniu odpowiedzi odmownej, uzyskał pod koniec tego
roku posadę nauczyciela rysunków w Liceum św. Anny (podlegającym admi-
nistracyjnie uniwersytetowi). Prawdopodobnie, mając świadomość, że w końcu
dojdzie w Krakowie do powstania akademii sztuk pięknych, artysta pragnął
zapewnić sobie tymi działaniami profesurę. Odpowiedni moment nadszedł wraz
z reorganizacją uczelni i powołaniem Wolnego Miasta Krakowa. Już w czerwcu
1815 roku zezwolono Brodowskimu na udzielanie na uniwersytecie bezpłatnych
lekcji rysunków. W roku 1816 Brodowski i Peszka przystąpili do opracowywania
projektów organizacji akademii sztuk pięknych, a w następnym roku obydwaj

20 Zob. F. Brodowski, Żywot i prace artystyczne śp. Józefa Brodowskiego, wysłużonego profesora
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie,,,Rozmaitości”, 1855, nr 32, s. 253. Informacje powtórzone
w monografii malarza, zob. S. Opalińska, Józef Brodowski, s. 10-11.

21 Zob.: B PAU i PAN, 2170, A. Hajdecki, Vestigia artificum,k. 48,poz. 59; F. Gutschi,A. Straszewska,
Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 5.

22 Zob. Abel Józef, s. 1.
23 Zob. A. Gehart, Abel Josef, s. 116.
24 Zob. sygnowane przez Józefa Brodowskiego prace Widok Wawelu od północnego zachodu oraz

Widok na klasztor Norbertanek, por. S. Opalińska, Józef Brodowski, s. 119-121, poz. 37-38.
25 Zob. ibidem, s. 19.
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uzyskali nominacje na profesorów rysunku i malarstwa. Formalnie istnienie
namiastki akademii (część Wydziału Filozoficznego Oddziału Literatury) po-
twierdzono w statucie Uniwersytetu Jagiellońskiego z roku 1818. Przewidziano
wówczas także utworzenie katedry rzeźby26.

Ogólny charakter i program nauczania w akademii wiedeńskiej u schyłku
XVIII i na początku XIX stulecia, w okresie „panowania artystycznego” Fleinri-
cha Friedricha Fugera, można w znacznej mierze odtworzyć. Wiadomo też, jak
wyglądała nauka w krakowskiej Szkole Rysunku i Malarstwa. W kolejnych pro-
gramach nauczania przygotowywanych przez Brodowskiego (1820,1833,1836)27
można odnaleźć bezpośrednie nawiązania do praktyki wiedeńskiej. Tradycyjny
trzystopniowy model nauki (kopiowanie rycin, rysowanie gipsowych odlewów
rzeźb antycznych i studium żywego modela) nie był oczywiście na tle europej-
skim niczym wyjątkowym, lecz warto zaznaczyć, że Brodowski zapoznał się
z tym systemem właśnie w Wiedniu. W czasach jego studiów kolejne poziomy
Geschichtsmalereischule nosiły nazwy: Klasse der historischen Anfangsgriin.de,
Antikenklasse i Modeli- oder Naturklasse28. Jeśli porówna się krakowską szkołę
z akademią wiedeńską w kształcie, jaki nadał jej nowy statut z roku 1812, okaże się,
że wzór dla podwawelskiej placówki stanowiła Schule derMaler, Bildhauer, Kupfer-
stecher und der Mosaik (jedna z czterech szkół, na jakie dzieliła się akademia)29.
Jej program obejmował podstawy rysunku (kopiowanie oryginalnych rysunków),
rysunek i modelowanie z wykorzystaniem gipsowych odlewów antycznych figur
i popiersi, naukę anatomi przy użyciu szkieletu oraz rycin i preparatów, rysunek
i modelunek w glinie według żywego modela i manekinu do układania draperii,
naukę malowania zwierząt i martwych natur, a także pejzażu według orygi-
nalnych dzieł oraz w plenerze, wreszcie rzeźbę w kamieniu i metalu, wszystkie
techniki graficzne i mozaikę30. To jak bardzo starano się zbliżyć w Krakowie do
tych założeń, okaże się przy okazji prezentacji list zakupów pomocy naukowych,
o czym będzie mowa w dalszej części niniejszego artykułu.

W swojej działalności pedagogicznej Brodowski szczególny nacisk kładł
na biegłe opanowanie rysunku, co uważał za najważniejszy etap kształcenia31,
w czym nie różnił się od Fugera32. W opracowanych przez siebie programach
przewidywał trzystopniowy charakter nauki: w klasie pierwszej kopiowanie „do-
skonałych wzorów wielkich mistrzów, rysowanych lub sztychowanych”33, w klasie
drugiej rysowanie odlewów gipsowych, wreszcie studium modela i lalki w klasie
trzeciej34. W praktyce owymi „doskonałymi wzorami” były w przeważającej
większości (przynajmniej w pierwszych latach funkcjonowania szkoły) rysunki
współczesnych artystów austriackich, które profesor osobiście zakupił w Wiedniu

26 Na temat organizacji szkoły najobszerniej zob. K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne,
s. 227-230.

27 Program opracowany w r. 1820 nie ulegał zasadniczym zmianom podczas reorganizacji uczelni
w latach 1833 i 1836. Zob.: ibidem, s. 233; S. Opalińska, Józef Brodowski, s. 24.

28 Zob. P. Prange, Die Wiener Kunstakademie, s. 344.
29 Pozostałe trzy szkoły to Schule der Architektur, Schule der Graveur i Schule der Anwendung

der Kunst auf Manufakturen, zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 69.
30 Zob. ibidem.
31 Zob. S. Opalińska, Józef Brodowski, s. 23.
32 Por. P. Prange, Die Wiener Kunstakademie, s. 345.
33 Cyt. za: S. Opalińska, Józef Brodowski, s. 23.
34 Zob. ibidem.
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w roku 1817. W Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego
zachowały się ich spisy (zob. Aneks 1). Wśród stu obiek-
tów, jakie Brodowski nabył w stolicy Cesarstwa, znalazło
się piętnaście gipsowych odlewów rzeźb antycznych i dwa
sztychowane podręczniki anatomiczne, natomiast resztę
stanowiły niemal wyłącznie rysunkowe studia postaci
ludzkich w różnych układach, autorstwa takich artystów,
jak nauczyciel Brodowskiego, Josef Abel (aż piętnaście
prac), uznawany przez Fugera i Zaunera za najlepszego
z uczniów akademii35, Franz Caucig (trzy prace), Karl
Gsellhofer (dwie prace), Matthaus Loder (jedna pra-
ca) czy pejzaże Lorenza Janschy (sześć prac)36. Cieka-
wych wiadomości na temat nauki w krakowskiej szkole
w pierwszych latach jej istnienia dostarcza lista wzorów
przekazanych w Wiedniu w roku 1818 Josefowi Riedlinge-
rowi przez Johanna Christiana Fristera (zob. Aneks 2)37.
Frister uczył w cesarsko-królewskiej akademii podstaw
rysunku historycznego (historische Zeichnungsgrun.de)
jako adiunkt w latach 1772-182738, a te kilkadziesiąt obiek-
tów to najprawdopodobniej głównie szkolne prace jego
uczniów39 - studia anatomiczne według pierwowzorów

1. Józef Brodowski, Stu-
dium głowy kobiecej, rysu-
nek kredką, Lwów, Lwowska
Narodowa Naukowa Biblio-
teka im. W. Stefanyka.
Wg J.M. Michałowski,
Rysunki Józefa i Tadeusza
Brodowskiego w Lwowskim
Gabinecie Sztuki, „Biuletyn
Historii Sztuki”, 37,1975,
nr 3

autorstwa Rubensa, Rafaela (niewątpliwie zapośredniczonych przez grafikę)
czy wiedeńskich profesów - Johanna Baptista Lampiego, a zwłaszcza Huberta
Maurera (aż czternaście rysunków). Poza Moritzem Michaelem Daffingerem
(jedna praca), zdecydowana większość rysowników to artyści obecnie niemal
całkowicie zapomniani, np. Franz Wolff, Franz Schroth, Joseph Róderer, Anton
Prohaska, Jacob Schorn, Leopold Hólbling, Anton Nowack. W zbiorze znalazły się
również studia anatomiczne wykonane z natury przez Antona Sprenga, korektora
przedmiotu historische Zeichnungsgriinde w latach 1815-184540. To nie przypadek,
że aż czternaście rysunków powtarzało kompozycje Maurera, bowiem artysta
ten piastował w latach 1785-1818 funkcję profesora podstaw rysunku historycz-
nego41. Wzory te, podobnie jak inne odlewy gipsowe niezbędne do wykładów
z rzeźby, o czym będzie jeszcze mowa, stanowiły absolutny fundament programu
edukacji. Wymowne jest, że potrzebny w trzeciej klasie manekin i komplet szat
do jego ubrania Józef Peszka zakupił dopiero z początkiem roku 182042. Wśród
sprowadzonych pomocy naukowych znajdowały się oczywiście również ryciny
(choć stosunkowo nieliczne), lecz widać, że Brodowskiemu zależało na tym, by
studenci uczyli się, kopiując oryginalne rysunki, podobnie, jak czynili to studenci

35 Zob. B. Hagen, Antike in Wien, s. 46.
36 AUJ, SI 491, ASP, dotacja, zbiory, 1817-1820, k. nlb (1817).
37 Ibidem, k. nlb (26 maja 1818).
38 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 404.
39 Władysław Łuszczkiewicz (Przegląd krytyczny dziejów Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie (1818-

-1873), „Biblioteka Warszawska”, 39,1875, z. 3, s. 190) pisał po latach z niechęcią: „[...] głowy
i figury kupowane od uczniów akademii Wiedeńskiej służyły za wzory ich [Brodowskiego
i Peszki - Z.M.] uczniom”.

40 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 414.
41 Zob. ibidem, s. 409.
42 AUJ, SI 491, ASP, dotacja, zbiory 1817-1820, k. nlb (23 stycznia 1820).
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w stolicy Habsburgów. Dobór wzorów nie pozostawia
wątpliwości, że młodym krakowianom wpajano tę samą
manierę, jaka obowiązywała nad Dunajem. Krytykował
to Peszka,pisząc do rektora latem roku 1818:„[...] właśnie
przekładałem, iż dosyć wzorów rysowanych, iest potrze-
ba koniecznie teraz pieniądze oszczędzać na malowanie,
ale on [Brodowski] tego wcale słuchać niechcąc, owszem
powiada, iż zamówił w Wiedniu, aby rysowano, co iest
nadto expensowna rzecz, a bezpotrzebnie, bo manierę,
czyli sposób rysowania z tych wzorów, iakie są można
nauczyć, lepiey ażeby kraiowe rysunki uczniom zabie-
rały mieysce, co nam nawet iakiś zaszczyt przyniesie,
nie zaś zagraniczne. To przedstawiam i oto upraszam
Jaśnie Wielmożnego Rektora, ażeby weznawszy w słusz-
ność przedstawień, zakazał tych expensów samowolnych
i niepotrzebnych więcey [...]”43. Nie wiadomo,czy rektor
przychylił się do prośby, i czy dotarły do Krakowa jeszcze
jakieś rysunki zamówione w Wiedniu w roku 1818. Z pis-
ma Peszki można natomiast domyślać się, że również
prace sprowadzone ze stolicy Cesarstwa w roku 1817 były
specjalnie zamawiane u tamtejszych artystów.

Powszechnie znana jest sprawa własnoręcznego wykonywania przez Brodow-
skiego (jeszcze w czasach pracy w Liceum św. Anny) rysunków przeznaczonych do
kopiowania przez uczniów44 (il. 1, 2). Nie było to niczym wyjątkowym dla absol-
wenta akademii wiedeńskiej, w której sporządzanie tego typu wzorów było obo-
wiązkiem profesorów i dyrektorów poszczególnych szkół45. Zwyczaj ten panował
tam od roku 177346. Rysunki Brodowskiego są przykładem charakterystycznych dla
tradycji akademickiej przedstawień twarzy wyrażających emocje. Rycin i rysunków
tego rodzaju powstała w nowożytnej Europie niezliczona ilość. Zestawienie ich
z pracami podobnego gatunku, tworzonymi przez Fiigera - największy autorytet
akademii wiedeńskiej tych czasów - nie pozostawia wątpliwości, jaki był rodowód
artystyczny krakowskiego malarza i co próbował przekazać swoim uczniom. Dzieła
Rafaela, Nicolasa Poussina, Domenichina (Domenico Zampieri), Eustachego Le
Seura stanowiły dla Austriaka niedościgniony wzór dobrego smaku i doskonało-
ści47. Powstałe jeszcze w trakcie pobytu na stypendium w Rzymie szkice według
Rafaela, a także rysunki późniejsze i własnoręczne ryciny Fiigera (reprezentujące
omawiany gatunek twórczości ściśle związanej z działalnością pedagogiczną) są

2. Józef Brodowski, Stu-
dium głowy starca, rysunek
kredką, Lwów, Lwowska
Narodowa Naukowa
Biblioteka im. W. Stefany-
ka. Wg J.M. Michałowski,
Rysunki Józefa i Tadeusza
Brodowskiego w Lwowskim
Gabinecie Sztuki, „Biuletyn
Historii Sztuki”, 37,1975,
nr 3

43 AUJ, WF I 51, Szkoła malarstwa i rzeźbiarstwa, 1818-1822, k. nlb (16 lipca 1818).
44 Część z nich zachowana jest w zbiorach Biblioteki im. W. Stefanyka we Lwowie i Muzeum

Narodowym w Krakowie, zob.: J.M. Michałowski, Rysunki Józefa i Tadeusza Brodowskiego
w Lwowskim Gabinecie Sztuki, „Biuletyn Historii Sztuki”, 37,1975, nr 3, s. 251-255; S. Opalińska,
Józef Brodowski, s. 171-175, poz. 247-298.

45 Zob. M. Knofler, Das Zeichnen nach dem Modeli, s. 18.
46 Zob. M. Fleischer, Fiiger und die Wiener Akademie. „ Unter den Hiesigenfiir dieses Amt immer der

Beste!”,w. Heinrich Friedrich Fiiger. 1751-1818. Zwischen Genie und Akademie. Ausstellung, 3. De-
zember 2011-11. Marz 2012, Stddtische Museen Heilbronn/Kunsthalle Vogelmann, red. M. Gundel,
wstęp von Ch. Eiber, Miinchen 2011, s. 106.

47 Zob. R. Keil, Heinrich Friedrich Fiiger. 1751-1818. Nur wenigen ist es vergónnt das Licht der Wahr-
heit zu sehen, Wien 2009, s. 49.
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3. Heinrich Friedrich Fiiger,
Studium głowy kobiecej, ry-
sunek, Monachium, Staatli-
che Graphische Sammlung.
Fot. Miinchen, Staatliche
Graphische Sammlung

4. Heinrich Friedrich Fiiger
(rys.), Jacob Egger (ryc.),
Studium głowy kobiecej.
Wg l/ersuch eines allgemei-
nen Maasstabes zum Zeich-
nen der Kópfe enthaltend
12 Blatter, Niirnberg 1802

świadectwem owej fascynacji48. Brodowski starał się wpoić swoim uczniom te
same wartości, choć arcydzieła klasyków znał za pośrednictwem rysunków swych
wiedeńskich nauczycieli, a jego własne prace stawiane za wzór studentom, powta-
rzały manierę Fugera. Znał zapewne jego rysunki, a także podręcznik autorstwa
wiedeńczyka z rycinami Jacoba Eggera Versuch eines allgemeinen Maasstabes zum
Zeichnen der Kópfe49 (ił. 3-5).

Zdaniem Stanisławy Opalińskiej, na uwagę zasługuje uwzględnienie przez
współzałożyciela krakowskiej Szkoły Rysunku i Malarstwa konieczności nauki
pejzażu z natury50, lecz również ten pomysł nie był nowatorski. W Wiedniu meto-
da ta pojawiła się po raz pierwszy na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdzie-
siątych XVIII stulecia w akademii Schmutzera51, natomiast w cesarskiej akademii
przewidziano ją w programie nauczania zatwierdzonym w roku 178652. Sposób
pracy pedagogicznej Brodowskiego przez lata niewiele się zmieniał i pozostawał
pod wpływem doświadczeń, jakie polski malarz zdobył podczas dziesięciolet-
niego pobytu w Wiedniu. Z czasem przybywały oczywiście inne wzory niż te,
które zakupiono w początkach istnienia szkoły. Pewną przeciwwagę stanowiła
działalność Józefa Peszki, który dokonywał zakupów pomocy naukowych w sa-
mym Krakowie, lecz wydaje się, że nie miał on dużej siły przebicia. Treść wielu
dokumentów zachowanych w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które
zostaną tu jeszcze przywołane, każe się domyślać, że Brodowski tworzył wspólny

48 Zob. ibidem, s. 215-216, poz. 66-69 (rysunki wg Rafaela z okresu rzymskiego zachowane
w Kupferstichkabinett der Akademie der bildenden Kiinste w Wiedniu), s. 404-406 (własno-
ręczne ryciny Fugera).

49 Zob. H.F. Fiiger, J. Egger, Versuch eines allgemeinen Maasstabes zum Zeichnen der Kópfe ent-
haltend 12 Blatter, Niirnberg 1802; por. M. Fleischer, Fiiger und die Wiener Akademie, s. 106.
Zachował się jeden rysunek przygotowawczy do tego zbioru, obecnie znajdujący się w Mona-
chium (Staatliche Graphische Sammlung, nr inw. 23360); por. R. Keil, Heinrich Friedrich Fiiger,
s. 358, poz. 492.

50 Zob. S. Opalińska, Józef Brodowski, s. 24.
51 Zob. R Prange, Die Wiener Kunstakademie, s. 342.
52 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 53.
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front ze sprowadzonymi z Wiednia profesorami rzeźby - Josefem Riedlingerem
i Josefem Schmelzerem.

Niewiele wiadomo na temat Josefa Riedlingera, pierwszego w Krakowie
profesora rzeźby, powołanego na to stanowisko w roku 181853 - jego jedyną
znaną w polskiej literaturze pracą było najprawdopodobniej niezachowane
popiersie senatora Feliksa Grodzickiego, które spotkało się z dużym uznaniem
publiczności na wystawie szkolnej w roku 182254. Zagadką pozostaje, skąd Kalina
Bartnicka wiedziała, że był „autorem licznych popiersi”55. Na podstawie strzęp-
ków rozproszonych wiadomości życiorys artysty można odtworzyć jedynie
w bardzo ogólnych zarysach. Urodził się w Szumperku (Mahrisch-Schónberg)
na Morawach56 około roku 177157 - w roku 1808 trzydziestosiedmioletni rzeź-
biarz Riedlinger został kandydatem do stypendium w Rzymie. Pisano, iż od
osiemnastu lat kształcił się w akademii (18 Jahre auf der Akademie), z czego od
piętnastu lat u Franza Antona Zaunera58. Mało prawdopodobne, by rzeźbiarz

5. Heinrich Friedrich Fiiger,
Studia głów, akwaforta.
Wg R. Keil, Heinrich Friedrich
Fiiger. 1751-1818. Nur weni-
gen ist es vergónnt das Licht
der Wahrheit zu sehen, Wien
2009, s. 405

53 Władysław Łuszczkiewicz (Przegląd krytyczny dziejów Szkoły Sztuk Pięknych, s. 188) pisał o nim
z wyraźnym lekceważeniem: „Nauczycielem rzeźbiarstwa został jakiś Riedlinger”.

54 Zob. A. Bernatowicz, Riedlinger Josef, w: SAP, t. 8, Warszawa 2007, s. 355.
55 K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne, s. 238.
56 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 412.
57 Josef Riedlinger zmarł 7 grudnia 1821 r., a jego wiek określono wówczas na pięćdziesiąt lat,

zob. ANK, Akta metrykalne parafii krakowskich, mf 5-372, Akta zgonów kolegiaty Wszystkich
Świętych w Krakowie, 7 grudnia 1821.

58 Zob. H. Burg, Der Bildhauer Franz Anton Zauner und seine Zeit. Ein Beitrag zur Geschichte des
Klassizismus in Ósterreich, Wien 1915, s. 31, przyp. 1. Stwierdzenie, iż Riedlinger miał w r. 1808
37 lat stanowi potwierdzenie, że chodzi o tego samego rzeźbiarza urodzonego około r. 1771.
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studiował osiemnaście lat. Należy raczej rozumieć, że tyle trwał jego zwią-
zek z akademią, a naukę rozpoczął około roku 1790. Przypuszczalnie ten sam
Riedlinger był od lipca 1804 do około roku 1806 jednym z opłacanych z kasy
cesarskiej pomocników Zaunera przy realizacji najważniejszego dzieła tego
ostatniego - monumentalnego pomnika Józefa II w Wiedniu59. Na jednym z do-
kumentów z lipca roku 1818, związanych z dokonywanymi w Wiedniu zakupami
pomocy naukowych dla szkoły krakowskiej, pod podpisem Josefa Riedlingera
widnieje dopisek (sporządzony zapewne przez Brodowskiego): „Profesor Rzeź-
biarstwa przy Akademii Krakowskiey dotąd Rzeźbiarz Cesarsko Królewskiego
Gabinetu Antyków i zbioru monet i korektor przy Akademii pięknych Sztuk
w Wiedniu”60. Nie wiadomo, w jakich latach artysta zatrudniony był w Kaiser-
liches Kónigliches Miinz- und Antikenkabinett (placówka założona w r. 1798
mieściła się w Hofburgu), natomiast z zestawień Waltera Wagnera, opartych na
materiałach zachowanych w archiwum Akademie der bildenden Kunste wynika,
iż Josef Riedlinger był korektorem rzeźby w latach 1803-1818 (od r. 1803 tym-
czasowym, w r. 1808 uzyskał ostateczną nominację)61. Nie wiadomo dokładnie,
jakie były okoliczności powołania go na stanowisko profesora w Krakowie, choć
wydaje się więcej niż prawdopodobne, że Brodowski znał rzeźbiarza z czasów
wiedeńskich - obydwaj studiowali przecież mniej więcej w tych samych czasach.
Ogólnie zarysowany życiorys Austriaka pozwala domyślać się, iż jego kariera
w naddunajskiej metropolii utknęła w martwym punkcie. Zapewne po piętnastu
latach piastowania funkcji korektora perspektywy na objęcie profesury były
dla niego co najmniej mgliste. W Wiedniu zajmował pozycję drugoplanową,
natomiast w Krakowie (wprawdzie przeraźliwie prowincjonalnym w porów-
naniu ze stolicą Cesarstwa) miał się stać jedynym profesorem rzeźby. Z przy-
jazdem i faktycznym objęciem katedry długo jednak zwlekał. Dziekan Julian
Czermiński pisał 7 grudnia 1818 roku do rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego:
„JP. Riedlinger Nauczyciel Rzeźbiarstwa w Uniwersytecie dotąd nierozpoczął
swych lekcyi, i bawi za granicą, pomimo kilkokrotnych prywatnych do siebie
wezwań”62. W odpowiedzi na stanowcze wezwanie (wysłane 15, a otrzymane
przez niego 23 grudnia), by bezwarunkowo stawił się w Krakowie najpóźniej
14 stycznia 1819 roku, pisał (9 stycznia), że zatrzymały go przykre sprawy, które
z pewnością załatwi w ciągu trzech lub czterech dni i prosił o wybaczenie, że
na uczelni znajdzie się trochę później niż zobowiązały go władze uniwersy-
teckie. Usprawiedliwiał się wymijająco, zapowiadając osobiste wyjaśnienia po
przyjeździe, a także wspominając, iż w celu przyśpieszenia terminu wyjazdu
musiał się starać o audiencję u jego cesarskiej mości63. Krakowianie czekali
więc nadal, aż 21 marca rektor wystosował do niesfornego profesora ostatecz-
ne wezwanie, by stawił się na Uniwersytecie Jagiellońskim w ciągu miesiąca64.

59 Zob. ibidem, s. 112, przyp. 6. List Johanna Philippa hr. Cobenzla do barona Antona Doblhoffa
z 18 lipca 1808 r.: „[Augustin] Robatz hat die Pension aufgegeben. Dieselbe wird auf Empfeh-
lung Zauners dem Bildhauer Riedlinger iibertragen auf zwei Jahre, da dann das Monument
fertig sein wtirde und Zauner selbst die Korrektur der Schiller iibernehmen konne” (ibidem,
s-173)-

60 AUJ, SI 491, ASP, dotacja, zbiory 1817-1820, k. nlb (5 lipca 1818).
61 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 368, 412.
62 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (7 grudnia 1818).
63 Ibidem, k. nlb (9 stycznia 1819).
64 Ibidem, k. nlb (21 marca 1819).
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Zajęcia rozpoczęły się w kwietniu 1819 r.65, lecz po zaledwie dwóch latach pracy
Riedlinger zmarł 7 grudnia 1821 r. (zapewne na gruźlicę)66. Brodowski troszczył
się o jego sprawy w Krakowie, począwszy od wynajęcia mu jeszcze w roku 1818
mieszkania u Sebastiana Skotnickiego w domu pod nr 122 przy ulicy Grodzkiej,
po przedstawienie dziekanowi propozycji zakupu od wdowy po rzeźbiarzu,
Teresy, pozostałych po nim rycin i książek67. Spis tych przedmiotów został po-
dany w aneksie, ponieważ stanowi interesujący dokument dotyczący warsztatu
pracy, a zwłaszcza horyzontów intelektualnych artysty (zob. Aneks 3). Był to
zbiór dość przypadkowy, lecz, co ciekawe, oprócz wzorników, podręczników
artystycznych, prac z teorii sztuki, Riedlinger posiadał książki z dziedziny filo-
zofii, historii, a nawet tomiki poezji współczesnej. Zakupienie zbioru pokazuje,
jak wiele miał do powiedzenia Brodowski. Kilka lat później Peszka nabył dwa
obrazy - Szymona Czechowicza i Franciszka Smuglewicza - co wywołało na
niego istną nagonkę. Pytania o cel zakupu i zasadność wydatku powtarzały
się w oficjalnych dokumentach przez kilka lat. Nikt się nie sprzeciwiał, kiedy
Brodowski pozyskał dla szkoły rzeźby książki m.in. z dziedziny filozofii. Osta-
tecznie szkoła rzeźby przejęła te rzeczy, lecz jako „zmnieyszenie wykazanego
po niegdy P. Riedlinger deffektu”68.

Niewiele wiadomo na temat charakteru działalności pedagogicznej Riedlin-
gera. Wykładał zbyt krótko, by pozostawić istotne ślady, a to, że nie znał języka
polskiego i zajęcia prowadził po niemiecku nie wpływało korzystnie na fre-
kwencję69. Świadomość tego stanu rzeczy miał Brodowski, któremu powierzono
zastępstwo po śmierci wiedeńczyka. Odkąd objął katedrę, liczba uczniów wzrosła
ponad dwukrotnie70. Dwudziestego siódmego grudnia 1821 roku proponował, by
zamiast ogłaszać konkurs na nowego profesora, wysłać na zagraniczne stypen-
dium (najpierw na kilka lat do Wiednia, następnie na rok lub dwa do Rzymu)
najlepszego spośród studentów rzeźby - Ferdynanda Kuhna. Postępując w ten
sposób, szkoła zyska wykładowcę, który będzie prowadził zajęcia po polsku71.

Kuhn nie otrzymał stypendium, a na konkurs nikt się nie zgłosił. Dwudzie-
stego drugiego stycznia 1823 roku wpłynęło za to podanie o pracę wiedeńczyka,
Josefa Schmelzera72, któremu 15 lutego powierzono stanowisko73. Funkcję

65 Podpisana własnoręcznie przez Riedlingera (napisana po polsku zapewne przez Brodowskiego)
prośba o wyasygnowanie przez rektora 100 zł. na podstawowe narzędzia niezbędne w pracowni
rzeźbiarskiej, zob. AUJ, SI 491, ASP, dotacja 1817-1820, zbiory, k. nlb (24 kwietnia 1819).

66 Zob. przyp. 57. Przyczynę śmierci określono jako consumptio.
67 AUJ, SI 492, ASP, dotacja, zbiory, 1821-1826, k. nlb (21 stycznia 1822). Brodowski przedstawił

wówczas rachunki związane z działalnością pedagogiczną Riedlingera w Krakowie, a także spis
pozostałych po nim rycin, gipsów i książek.

68 AUJ, SI 493, ASP, dotacja, zbiory, 1827-1831, k. nlb (21 grudnia 1830).
69 Zob. K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne, s. 239.
70 Za czasów Riedlingera rzeźby uczyło się dziewięciu studentów: Ferdynand Kuhn, Jan Galii,

Teodor Baltazar Stachowicz, Leopold (nie wiadomo, czy jest to imę czy nazwisko), Samuel
Wolf, Franciszek Griinbaum, Fryderyk Goliński, Karol Mohr, Józef Rieger. Odkąd Brodowski
zaczął prowadzić zajęcia po polsku dołączyło jedenastu studentów: Aleksander Ekielski, Adam
Krauz, Walenty Baranowski, Stanisław Chachulski, Michał Brzeziński, Jan Karczewski, Bogusław
Boduszyński, Jan Rutkowski, Konstanty Grabowski, Ludwik Sachulski, Fryderyk Friedlein,
zob. AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (27 grudnia 1821).

71 Zob.: Z. Prószyńska, Kuhn Ferdynand Fryderyk, w: SAP, t. 4, Wrocław 1986, s. 345; S. Opalińska,
Józef Brodowski, s. 30.

72 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (22 stycznia 1823).
73 Ibidem, k. nlb (15 lutego 1823).
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profesora rzeźby pełnił w krakowskiej szkole aż do śmierci w roku 1831. Niestety
najprawdopodobniej zaginęły odpisy świadectw, jakie złożył, ubiegając się o
posadę, lecz w ogólnych zarysach można odtworzyć jego biografię na podstawie
rozproszonych wiadomości i dokumentów zawierających życiorys rzeźbiarza74.
Urodzony w Wiedniu około roku 1791 jako syn służącego, studiował w tamtejszej
akademii w latach 1804-1819, choć w edukacji tej musiały być przerwy75. Kilka-
krotnie otrzymywał nagrody: według skróconego życiorysu zachowanego w Ar-
chiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1808,1809,1812 i 181976. W do-
kumentach akademii wiedeńskiej potwierdzone są nagrody Schmelzera w latach
1809 i 1811 (Gundel-Preis) oraz 1817 (Reichel-Preis, 400 guldenów)77. Przez pewien
czas kształcił się u Josefa Kliebera - początkowo prywatnie, a następnie w aka-
demii wiedeńskiej, w okresie, gdy ten ostatni pełnił funkcję dyrektora Erzvers-
chneiderschule78. Przypuszczalnie razem z Klieberem wyjechał na Węgry i do
Siedmiogrodu79. Klieber, który w roku 1832 wspomniał o tym, że Schmelzer
pracował u niego przez siedem lat80, często przyjmował zlecenia węgierskich
zleceniodawców81. Po odbytej podróży (czy też podróżach) Schmelzer zamieszkał
w Wiedniu od roku 1814 do 1823, o czym świadczą złożone przez niego jako
załączniki do podania zaświadczenia dotyczące przyzwoitego prowadzenia się,
wystawione przez wiedeńskich gospodarzy82. W czasie kongresu wiedeńskiego

74 Podstawowe informacje na jego temat w literaturze leksykograficznej to stwierdzenia, że praco-
wał w Budapeszcie (1809) i w Wiedniu (1820/1824), (zob. Schmelzer Josef,w\ U. Thieme, F. Becker,
Allgemeines Lexikon der bildenden Kunstler von Antike bis zur Gegenwart, t. 30, Leipzig 1936,
s. 129). Wśród materiałów Słownika Artystów Polskich w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie
nie ma nawet teczki artysty. Najszerzej o rzeźbiarzu zob. Encyklopedia Krakowa, Warszawa-
-Kraków 2000, s. 888 (tu znajduje się informacja o pracy w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych
oraz o kilku wspomnianych dziełach z okresu krakowskiego).

75 Na uczelnię zapisał się 2 listopada 1804 r.; w bardziej szczegółowej notatce z r. 1805 jego wiek
określono wówczas na czternaście lat, „gebiirtig und wohnhaft in der Leopoldstadt, an der
Donaustrafie in Brunhuber-Hauń Nr. 57, dessen Vater ist ein Bedienter”. W aktach akademii
notowany do r. 1813, a następnie 1816-1817 (Wiedeń, Archiv der Akademie der bildenden Kiinste
Wien [dalej: AAW], Buch 12, nr 46; Buch 7, nr 99; Buch 13, nr 30; Buch 15, nr 36; Buch 17, nr 56).
Por. AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb, Obieg życia Josefa Szmelcera Professora
Rzeźbiarstwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim (1826).

76 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (15 lutego 1823); ibidem, k. nlb (1826), Obieg
życia Josefa Szmelcera. Tu pojawia się informacja, że otrzymał pięć nagród.

77 AAW, Preisverzeichnis, s. 39, 40, 77.
78 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (1826), Obieg życia Josefa Szmelcera. Josef Klieber

pełnił tę funkcję w latach 1814-1845 (zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 66, 407).
79 „Po ukończeniu nauk Akademickich był wezwany od wielu znakomitych Obywateli do Wę-

gier i Siedmiogrodzkiej Ziemi do robienia rozmaitych dzieł rzeźbiarskich gdzie zachęcony
ich zaufaniem miał sposobność ćwiczenia się praktycznie w swey sztuce” (AUJ, SI 490, ASP,
profesorowie, 1811-1834, k. nlb [1826], Obieg życia Josefa Szmelcera).

80 Polecając na stanowisko profesora rzeźby Antona Schimsera, Klieber wspomniał również zmar-
łego już Schmelzera: „Schimser [... ] hat so wie der Schmalzer 7 Jahre ais Bildhauer bey mir gear-
beitef’ (AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb [załącznik do pisma Antona Schimsera
z 4 października 1832]).

81 Obszernie na temat działalności Kliebera na Węgrzech ostatnio zob. M. Szerdahelyi, Kiilfoldi
szobraszok munkassaga Magyarorszagon a 19. szazad elso feleben - attekintes a hazai szobraszat
i8oo-tóh8s5~ig terjedo idószakaról, kiildnós tekintettel a Becsi muveszek szerepere, Budapest 2009
[rozprawa doktorska],passim.

82 „Ein gerichtlich bestatigtes Attestat seines Aufenthalts Ort und sittlichen Betragens vom Jahr
1814 bis 1820. und ein ahnlich bestatigtes iiber diesen Gegenstand von dieser Zeit bis jetzf’ (AUJ,
SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb [22 stycznia 1823]).
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(1814-1815) miał otrzymać od króla duńskiego Fryderyka VI propozycję wyjazdu
do Danii, z której jednak nie skorzystał83. Trudne do potwierdzenia opowieści
o odrzuconych propozycjach możnych protektorów i niewykorzystanych szan-
sach to stały element artystycznej biografistyki i gawędziarskich wspomnień.
Możliwe jednak, że Schmelzer w tym czasie istotnie mógł wybierać w ofertach.
W latach 1814-1816 kilkakrotnie gościł w Wiedniu hrabia Lajos Bethlen, który
kompletując w stolicy Cesarstwa wyposażenie do swego pałacu w Kerles (obecnie
Chiraleę w Rumunii), zaangażował do prac nad wystrojem „słynnego rzeźbiarza”,
Josefa Schmelzera. Artysta wykonał około roku 1816 szereg rzeźb ogrodowych
do parku przy wspomnianej rezydencji w Siedmiogrodzie: figury Neptuna,
Wenus i Diany, lwy przy bramie wjazdowej, a także trzy Parki umieszczone
naprzeciw wejścia do usytuowanej w ogrodzie kaplicy grobowej w formie groty
(ukończonej w r. 1818). Zapewne przy okazji tej samej podróży do Transylwanii
Schmelzer wykonał również rzeźby ogrodowe przy rezydencji barona Miklósa
Jósiki w Magyarfanes (obecnie Vlaha w Rumunii), a także płaskorzeźbę (praw-
dopodobnie portret Ferenca Kazinczy ego) powstałą podczas pobytu wiedeńczyka
w Kolozsvarze (obecnie Cluj-Napoca, Rumunia). Po osiedleniu się w Krakowie
nie zerwał kontaktów z węgierskimi zleceniodawcami, skoro po roku 1823 wykonał
jeszcze podwójny kartusz herbowy podtrzymywany przez parę gryfów, umiesz-
czony na ogrodowej elewacji pałacu Esterhazych w Csakvar84. Możliwe też, że
pobyt artysty w Siedmiogrodzie około roku 1816 przedłużył się do roku 1818.
FIrabia Bethlen podobno w roku 1818 zatrzymał Schmelzera siłą w swych dobrach,
uwięził (by zapobiec wyjazdowi rzeźbiarza do Kolozsvaru) i wypuścił dopiero
po ukończeniu prac w Kerles85. Przed rokiem 1819 artysta wygrał rozpisany przez
Komisję Upiększania Miasta (Szepitó Bizottsag) konkurs na nową figurę Trójcy
Świętej w Peszcie, lecz projekt nie doczekał się realizacji86. W roku 1820 Schmelzer
wystawił w akademii wiedeńskiej gipsowy relief Achilles ogłasza Ajaksa i Odyse-
uszajako zwycięzców podczas igrzysk na cześć Patroklosa, a w roku 1824 (czyli po
rozpoczęciu pracy w stolicy kraju Piastów i Jagiellonów) gipsowe popiersie Jo-
hanna Baptista Lampiego87. Starając się o posadę w Krakowie, rzeźbiarz szczycił
się, że „wyrobione przez niego Biusta uczonych mężów w muzeum następcy
Tronu Bawarskiego wystawione są”88. Niewątpliwie chodziło tu o zbiory

83 Ibidem, k. nlb (1826), Obieg życia Josefa Szmelcera.
84 Zob.: L. Namenyi, Adatok muveszetunk tortenetehez, „Muveszet” 1906, nr 5, s. 350; J. Biró, Erdelyi

kastelyok, Budapest 1943, s. 91-92,113,168; K. Łyka, A tablabiró vildg mureszete. Magyar muveszet
1800-1850, Budapest 1981, s. 211; G. Hajdu Nagy, „Rusztikus epitmenyek a Magyar kertmuve-
szetben. Romok, grottak, remetesegek”, praca doktorska, napisana pod kierunkiem K. Fatsara,
mps w Budapesti Corvinus Egyetem, Tajepiteszeti es Tajokológiai, Budapest 2011, s. 106. Dzieła
te nie zachowały się, losy płaskorzeźby portretowej nie są znane. Za cenną pomoc pragnę po-
dziękować dr. Markowi Szerdahelyi.

85 Zob. A. Messner, „»FerenczyIstvan, der Kiinstler«. Studien zum Leben und Werk des Begriinders
der ungarischen Bildhauerei”, praca dyplomowa napisama pod kierunkiem I. Schemper-Sparholz,
Wien 2010, s. 46 dostępna online: <http://othes.univie.ac.at/12488/> (stan na: 10.06.2014).

86 Zob. E. Liber, Budapest szobrai es emlektdblai, Budapest [1934], s. 51. Wygląd projektu nie jest
znany.

87 Zob. C. Wurzbach, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich enthaltend die Lebens-
skizzen der denkwurdigen Personen, welche seit 1750 in den ósterreichischen Kronldndern geboren
wurden oder darin gelebt und gewirkt haben, t. 30, Wien 1875, s. 169. Jest to jedyna wiadomość,
jaką leksykon podaje na temat Schmelzera.

88 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (15 lutego 1823).
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6. Josef Schmelzer, na-
grobek rodziny Bartschów,
1827, Kraków, kościół
śś. Piotra i Pawła. Fot. autor

7. Josef Schmelzer, projekt
nagrobka rodziny Bar-
tschów, 1825 (?), Warszawa,
Biblioteka Narodowa,
I. Rys. 371- Fot. Biblioteka
Narodowa

8. Josef Schmelzer, Projek-
ty nagrobków, 1825, Warsza-
wa, Biblioteka Narodowa
I. Rys. 369. Fot. Biblioteka
Narodowa

późniejszego króla Ludwika I Bawarskiego
znajdujące się w Monachium, choć szcze-
gółów na ten temat i czasu wykonania tych
prac nie udało się ustalić. Dzieła Schmelzera
powstałe w czasie jego pobytu w Krakowie
nie są dobrze rozpoznane. Najważniejszym
z nich jest niewątpliwie nagrobek rodziny
Bartschów w kościele śś. Piotra i Pawła (Jó-
zefa Bartscha, doktora filozofii i prezydenta
Krakowa, jego żony Joanny z Chedvillów
oraz syna, Walentego, również prezydenta
Krakowa), fundowany przez Jana Kantego
Bartscha, sygnowany przez rzeźbiarza
w roku 182789 (il. 6). Niewątpliwie pracami
rzeźbiarza - niewiązanymi dotąd z jego

twórczością - są trzy rysunki (z których jeden jest sygnowany „Schmelzer”)
zachowane w Bibliotece Narodowej w Warszawie, pochodzące z wilanowskiej
kolekcji Potockich90 (il. 7-9). Wszystkie przedstawiają nagrobki - na jednym
widnieje data 1825, natomiast drugi stanowi projekt wspomnianego grobowca
Bartschów (nie zauważono dotąd tej analogii). Jako dzieła Schmelzera wymienia
się godło Domu pod Meduzą przy ulicy Brackiej 691 (il. 10), medalion portretowy
E. Lipowskiego (opatrzony podpisem rzeźbiarza i datą 1827, obecnie znajdujący
się w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa)92. Schmelzerowi

89 Zob.: Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 3: Kościoły i klasztory Śródmieścia,
cz. 2, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1978, s. 83, il. 868; Encyklopedia Krakowa, s. 888.

90 Zob.: Biblioteka Narodowa, I. Rys. 369,1 Rys. 370,1. Rys. 371; K. Gutowska-Dudek, Rysunki z wi-
lanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej. Katalog, t. 3, Warszawa 2002, s. 129,
poz. 1266-1268. Sygnaturę na jednym z rysunków błędnie odczytano jako „F. Schnełzer”.

91 Zob.: W. Łuszczkiewicz, Kartka z dziejów rzeźbiarstwa pierwszej połowy naszego wieku w Kra-
kowie, Kraków 1896, s. 16; Encyklopedia Krakowa, s. 888.

92 Zob. Encyklopedia Krakowa, s. 888.
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przypisywana jest płaskorzeźba Anioła Stróża umieszczona w attyce kamienicy przy
Rynku Głównym 3ó93. Sporą liczbę prac artysty wymienia Reiestr Czyli zbiór różnych
figur, basrelieve, form robionych przez R Profess. Schmelzer (zob. Aneks 5), choć nie
jest pewne, czy wszystkie rzeczywiście wyszły spod jego ręki94. W spisie wymieniono
m.in. marmurowe popiersie Johanna Wolfganga Goethego, odlewy gipsowe popiersi
Tadeusza Kościuszki, adwokata Garczyńskiego, Hallera (być może Józefa, później-
szego prezesa Senatu Rządzącego), figury Murzyna, Herkulesa, cesarza austriackiego
na koniu (zapewne Franciszka I), lwa naturalnej wielkości, grupy Adonisa i Wenus,
Herkulesa walczącego z Cerberem, oprawione w ramy reliefy ukazujące Matkę Boską
i Chrystusa. Na uwagę zasługuje grupa określona jako „zebranie simboliczne Koś-
ciuszki z orłem na podstawie drewniajnej] mal[owanej]”. Ciekawe, czy dzieło łączy
jakiś związek z rysunkiem Michała Stachowicza według pomysłu Sebastiana Siera-
kowskiego, przedstawiającym pomnik (projekt nagrobka?) odzianego w zbroję
Kościuszki wciąganego do grobu przez Chronosa, z którym walczy orzeł95. Ponadto,
w spisie zostały wymienione liczne formy: popiersi portretowych cara Mikołaja I,
prezesa senatu Wolnego Miasta Krakowa Stanisława Wodzickiego, Juliana Ursyna
Niemcewicza, Adama Mickiewicza, Goethego, wspomnianych już Garczyńskiego
i Hallera, a także obydwu wymienionych wyobrażeń Herkulesa, wreszcie licznych
reliefów (Merkury, scena z wojny trojańskiej, portret Marii Teresy). Rzeźbiarzowi
zależało na wniknięciu w miejscowe środowisko, skoro w roku 1823, a zatem wkrótce
po osiedleniu się nad Wisłą, przedstawił Senatowi Rządzącemu propozycję wyko-
nania pomnika naturalnej wielkości przedstawiającego jednego z królów polskich96.
Z czasem nauczył się podobno języka polskiego97 i zżył się ze swą przybraną

9. Josef Schmelzer, pro-
jekty nagrobków, 1825 (?),
Warszawa, Biblioteka Naro
dowa, I. Rys. 370.
Fot. Biblioteka Narodowa

10. Josef Schmelzer (?),
godło Domu pod Meduzą,
Kraków, ul. Bracka 6.
Fot. autor

93 Zob.: W. Łuszczkiewicz, Kartka z dziejów, s. 16; Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 4, cz. 10:
Śródmieście. Mury obronne i Planty, Rynek Główny, red. M. Myśliński, Warszawa 2005, s. 109,
il. 280. Jeśli istotnie jest to praca Schmelzera, to nie mogła powstać w r. 1860, czyli blisko trzy-
dzieści lat po śmierci artysty.

94 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb, Reiestr Czyli zbiór różnych figur, basrelieve,
form robionych przez P. Profess. Schmelzer, także niektóre instrumenta (1832). Spis został
sporządzony przez Aleksandra Wawrzeckiego.

95 Rysunek zachowany w Muzeum Narodowym w Warszawie, nr inw. Rys. Pol. 4582; zob. Z. Mi-
chalczyk, Michał Stachowicz, 1.1, s. 96-97, 210, t. 2, s. 147, poz. A 559, il. 425.

96 ANK, Wolne Miasto Kraków (dalej: WMK), IV-io, Protokoły obrad senatu Wolnego Miasta
Krakowa, 1823, s. 616.

97 Zob. W. Łuszczkiewicz, Kartka z dziejów, s. 16.
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ojczyzną, o czym świadczy to, że w roku 1831 wykonał gipsowy relief z portretami
Kościuszki, Marie Josepha de La Fayettea i Józefa Chłopickiego z przeznaczeniem
dochodu ze sprzedaży odlewów na rzecz działającego w Warszawie Komitetu Opie-
kującego się Żonami i Dziećmi powołanego do Obrony Ojczyzny Rycerstwa (wdo-
wami i sierotami po żołnierzach poległych w powstaniu listopadowym)98. Nabywców
znalazło trzynaście odlewów, które zostały rozprowadzone w Krakowie przez Daniela
Edwarda Friedleina. Zgromadzone ze sprzedaży 75 złp przesłano do stolicy Królestwa
Polskiego wraz z jednym egzemplarzem reliefu, który niestety uległ w drodze znisz-
czeniu99. W dołączonym liście krakowskiego księgarza można przeczytać: „Pan
Schmelzer, cudzoziemiec zostający od lat kilku przy tuteyszym Uniwersytecie jako
Profesor Rzeźbiarstwa, chcąc uiścić w sprawie ludzkości i zarazem ziemi, na którey
swą teraz znayduie exystencyą - zrobił płaskorzeźb trzech portetów jako to: Koś-
ciuszki, Lafayetta i Chłopickiego, ofiarowawszy dochód jaki by winiknąć mógł, na
wsparcie pozostałych wdów i sierót po mężach w sprawie wolności narodu Polskiego
poległych - nierządając żadney gratyfikacyi i iedynem dla niego byłoby zadowol-
nieniem, gdyby zbieranie ofiar mogło być kilku osobom w stolicy porzucone a nay-
chętniey, ile by tylko exemplarzy rządano natychmiast nadeśle”100. Dwa egzemplarze
tej pracy przechowywane są w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ładny to gest
ze strony rzeźbiarza wiedeńskiego pochodzenia. W literaturze można spotkać też
stwierdzenie, jakoby wkrótce potem Schmelzer sam wziął udział w walkach po-
wstańczych i poległ na polu chwały101. Nie udało się jednak odnaleźć źródeł po-
twierdzających tę informację. Wydaje się zresztą nieprawdopodobne, by czterdzie-
stoletni profesor rzeźby przedarł się do Królestwa Polskiego i stanął do boju z bronią
w ręku. Schmelzer istotnie zmarł w roku 1831, lecz łatwiej zaakceptować wiadomość
o popełnionym przez rzeźbiarza w gorączce samobójstwie102.

Jak widać z powyższego przeglądu - z pewnością fragmentarycznego - do-
robek przedwcześnie zmarłego i prawie obecnie zapomnianego Schmelzera był
pokaźny. Stosunkowo niewiele wiadomo na temat sposobów jego pracy peda-
gogicznej. Był to jednak pierwszy w Krakowie profesor rzeźby, który działał na

98 Zob.: ibidem, s. 16; K. Lewicki, Komitet opiekujący się żonami i dziećmi powołanego do obrony
ojczyzny rycerstwa 1831 r., Kraków 1948, s. 14; W. Tatarkiewicz, D. Kaczmarzyk, Klasycyzm i ro-
mantyzm w rzeźbie polskiej, „Sztuka i Krytyka. Materiały do studiów i dyskusji z zakresu teorii
i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badań nad sztuką”, 7,1956, nr 1-2 (25-26), s. 52.

99 B PAU i PAN, rkps 701, Akta Komitetu opiekującego się żonami i dziećmi powołanego do
Obrony Ojczyzny Rycerstwa, 1830-1831, k. 140-142. Odlewy kupili: Henryk Lubomirski - cztery
sztuki za 20 złp, Wincentowa Goszkowska - jedną za 13 zł 10 gr, Straszewski - trzy za 10 zł,
Leduchowska [zapewne Ledóchowska] - jedną za 10 zł, Wąsowicz - jedną za 7 zł, anonimo-
wa osoba o inicjale „B” - jedną za 6 zł, Julian Sawiczewski - jedną za 6 zł 20 gr, anonimowy
nabywca - jedną za 2 zł.

100 Ibidem, k. 141.
101 Informację podają: W. Tatarkiewicz, D. Kaczmarzyk, Klasycyzm i romantyzm w rzeźbie polskiej,

s. 52; D. Kaczmarzyk, Jakub Tatarkiewicz profesorem Akademii Sztuk Pięknych Uniwersytetu
Jagiellońskiego, „Biuletyn Historii Sztuki”, 35, 1973, nr 3-4, s. 276; por. Encyklopedia Krakowa,
s. 888. Autorzy powołali się na broszurę Karola Lewickiego na temat Komitetu Opiekującego się
Żonami i Dziećmi (K. Lewicki, Komitet opiekujący się), lecz w publikacji tej nie ma wiadomości
na temat śmierci Schmelzera.

102 Ponad trzydzieści lat po śmierci rzeźbiarza pisano, że Schmelzer pod wpływem gorączki przebił
się szpadą. Anonimowy artykuł zawiera skądinąd liczne prawdziwe i precyzyjne wiadomości
na temat życia kulturalnego i artystycznego Krakowa (zob. Korrespondencya Tygodnika Illustro-
wanego, „Tygodnik Illustrowany” 1862,1 półrocze, nr 138, s. 199). W księgach zmarłych parafii
krakowskich nie udało się odnaleźć aktu zgonu rzeźbiarza.
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tyle długo, by wykształcić pewną grupę artystów. Za jego też czasów znacznie
powiększył się zbiór sprowadzonych z Wiednia odlewów gipsowych, a interwen-
cje z jego strony przyczyniły się do ich właściwego przechowywania.

Po śmierci artysty rozpisano w roku 1832 konkurs na obsadzenie katedry
rzeźby. Zainteresowanie stanowiskiem było znacznie większe niż w pierwszych
latach istnienia szkoły - o posadę starali się Paweł Maliński, Kazimierz Jelski, Fer-
dynand Kuhn, Aleksander Wawrzecki, Andrzej Lovason, Paolo Paramuzzi, Anton
Schimser, Jakub Tatarkiewicz. W wyniku rozstrzygniętego w roku 1833 konkursu,
którego przebieg jest dobrze znany, funkcję powierzono Tatarkiewiczowi, choć ten
ostatni nie zdążył już objąć posady, bowiem wkrótce Akademię Sztuk Pięknych
przyłączono do Instytutu Technicznego, a katedra rzeźby została zlikwidowana103.
Najpoważniejszym konkurentem Tatarkiewicza był pochodzący z Wiednia i dzia-
łający we Lwowie w latach 1817-1838 Anton Schimser, jeden z dwóch kandydatów
(obok Tatarkiewicza), który osobiście stawił się do konkursu. Jego lwowska twór-
czość jest stosunkowo dobrze rozpoznana104. Rzeźbiarz wprawdzie nie uzyskał ak-
ceptacji komisji konkursowej (jednym z istotnych argumentów przemawiających
na jego niekorzyść było to, że nie znał języka polskiego)105, lecz na marginesie
niniejszych rozważań warto podać kilka uściśleń do jego biografii, choć nie jest
prawdą, jakoby tymczasowo pełnił funkcję profesora do czasu rozstrzygnięcia
konkursu106. Nie odnoszono się w dotychczasowej literaturze przedmiotu do
dokumentów w języku niemieckim, które artysta przedstawił władzom uczelni:
własnoręcznie skreślonego życiorysu, a także listu polecającego napisanego przez
jego nauczyciela, Josefa Kliebera107. Rzeźbiarz urodził się w Wiedniu i dwanaście
lat studiował w tamtejszej akademii108. Przez pięć lat był uczniem i pomocnikiem
Kliebera, z którym wyjechał (lub wyjeżdżał) na Węgry, gdzie podobno uczest-
niczył w dekoracji gmachu Teatru Niemieckiego w Peszcie (spalony w r. 1847).
Być może są w tej informacji pewne nieścisłości, ponieważ z treści listu wynika,
że miało to miejsce przed dalszymi podróżami, które rozpoczął w roku 1809,
a w roku 1808 zaczęto dopiero wznosić tę budowlę, ukończoną w roku 1812. Ze
znanych archiwaliów i innych źródeł wynika, że kontrakty na dekorację rzeź-
biarską teatru podpisano w roku 1810; oprócz Kliebera (który wykonał jedynie
grupę Apollina wśród Muz w tympanonie), w pracach brali udział Franz Vogl
i Friedrich Berringer, natomiast Schimser nie był wzmiankowany109. Pisał on, że 103 104 105 106 107 108 109 *

103 Przebieg konkursu zrelacjonował na podstawie archiwaliów Dariusz Kaczmarzyk (Jakub Ta-
tarkiewicz, s. 276-290).

104 Ostatnio wyczerpująco na jego temat zob. J. Biriulow, Rzeźba lwowska od połowy XVIII wieku
do 1939 roku. Od zapowiedzi klasycyzmu do awangardy. Warszawa 2007, s. 37-47.

105 Warto przywołać tu m.in. wypowiedź Józefa Brodowskigo: „[...] Pan Antoni Schimser ma świa-
dectwa chlubne z Lwowa, ale iako nie posiadaiący ięzyka Polskiego tylko w braku Kandydatów
podobnież zdatnych utrzymać by się może” (AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb
[16 kwietnia 1833]). Por. J. Biriulow, Rzeźba lwowska, s. 37, przyp. 221.

106 Wiadomość tę podaje Kalina Bartnicka (Polskie szkolnictwo artystyczne, s. 246).
107 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (4 października 1832). Pod tą datą przecho-

wywany jest list m.in. Schimsera ze Lwowa z 28 września 1832 r. i list polecający Kliebera
z 21 października 1832 r. wysłany z Pesztu.

108 Do listu dołączone było oryginalne świadectwo akademii wiedeńskiej wystawione 26 maja 1826 r.
(informuje o tym dopisek do listu rzeźbiarza). Niewątpliwie zostało odesłane Schimserowi po
zakończeniu konkursu.

109 Nazwiska rzeźbiarzy biorących udział w dekoracji i ogólny zakres ich prac podał w swoim arty-
kule Johann Aman (Ueber Construction der Theater der Alten, Anwendung derselben auf unsere
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w roku 1809 wyjechał do Monachium, gdzie
rzekomo uczęszczał do królewskiej akade-
mii sztuk pięknych110 i praktykował u rzeź-
biarza nadwornego Franza Schwanthalera.
Następnie udał się do Paryża, gdzie podzi-
wiał dzieła sztuki zgromadzone w Muzeum
Napoleońskim, do roku 1816 kontynuował
edukację w paryskiej akademii u Franęois-
-Frederica Lemota, a także praktykował
w pracowni Louisa Boizota. Boizot zmarł
10 marca 1809 roku111, zatem kontakt Schim-

sera z francuskim akademikiem musiał być
przelotny lub całkiem zmyślony. Jeśli wiado-
mość jest prawdziwa, znaczy to, że również
w Monachium wiedeńczyk nie przebywał
zbyt długo, skoro w ciągu pierwszych dwóch
miesięcy roku 1809 zdążył praktykować
u Schwanthalera, uczyć się w monachijskiej
akademii i znaleźć się w paryskiej pracow-
ni Boizota. Informacja o studiach u Lemota
(profesora rzeźby w Ecole des Beaux-Arts od
roku 1810)112 nie budzi takich zastrzeżeń, choć

świadectwa odbytej u niego edukacji artysta
nie był w stanie przedstawić, bowiem - jak
twierdził - zginęło w czasie podróży. W roku
1816 powrócił do Wiednia, gdzie nadal praco-
wał w atelier Kliebera, wreszcie w roku 1817

11. Anton Schimser, nagro-
bek Franza Hauera, 1823,
Lwów, kościół Dominika-
nów. Fot. autor

12. Jan Nepomucen Bizań-
ski (rys.), Piotr Wyszkow-
ski (lit.), Zaślubiny Marii
Klementyny Sobieskiej z Ja-
kubem III królem angielskim,
litografia, 1830, Warszawa,
Biblioteka Narodowa.
Fot. Biblioteka Narodowa

przeniósł się do Lwowa. Starając się o stanowisko profesora, rzeźbiarz kilkakrotnie
powoływał się na zachęty ze strony senatora Wolnego Miasta Krakowa, Karola
Teodora Soczyńskiego, który widział we Lwowie prace Schimsera i odnosił się
do nich z uznaniem (chwaląc zwłaszcza nagrobek gubernatora Galicji, barona
Franza Hauera, znajdujący się w kościele Dominikanów, a wykonany w 1823)113
(ił. 11). Jak już zostało wspomniane, twórczość Schimsera była w mieście dość

Zeit, und nahere Darstellung des hiernach entstandenen neuen Theaters in Pest, „Vaterlandische
Blatter fur den osterreichischen Kaiserstaaf’, 1812, nr 75 [16 kwietnia] s. 449), sam autor projektu
teatru, wkrótce po jego otwarciu. Na temat historii budowli ostatnio zob.: M. Szerdahelyi, Kiilfóldi
szobraszok munkassaga, s. 89-96; idem, Antik tedtrumok hatasa az egykori pesti Nemet Szinhaz
belsójenek kialakitasara, w: „Es az oszlopok tetejen liliomok formaltattak” - Tanulmdnyok Bibo
Istvan 70. sziiletesnapjdra, red. A. Tóth, Budapest 2011, s. 183-189; idem, A klasszicizmus eheinek
gyakorlati megvalósuldsa Pest-Budan. Az egykori pesti Nemet Szinhaz belsójenek kialakitasa az
epiilet tervezójenek hasa alapjdn. Forraskózles a szinhaz megnyitasanak 200. evfordulójara, „Ta-
nulmanyok Budapest Multjaból”, 27,2012, s. 119-144.

110 Nazwisko Antona Schimsera nie figuruje w księgach immatrykulacyjnych akademii w Mona-
chium z lat 1809-1920, dostępne online: <http://matrikel.adbk.de> (stan na 10.06.2014).

111 Zob. T. Picąuenard, Boizot Louis-Simon, w: Allgemeines Kiinstlerlexikon, 1.12, Miinchen-Leipzig
1996, s. 340.

112 Zob. E. Schwartz, Les Sculptures de l’Ecole des Beaux-Arts de Paris. Histoire, doctrines, catalogue,
Paris 2003, s. 202.

113 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb, list z 28 września 1832 r. i list z 31 grudnia 1832 r.
(4 października 1832).
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obfita, nie dziwi zatem, że w czasie, gdy starał
się o krakowską posadę był już właścicielem
domu we Lwowie, usytuowanego przy ulicy
Sykstuskiej114. Jeśli nawet podane przez siebie

wiadomości nieco podkolorował, nie ulega
wątpliwości, że był rzeźbiarzem zarówno do-
brze wykształconym, jak i doświadczonym.
Reprezentował tę samą formację, co Schmel-
zer - był jego rówieśnikiem, wychowanym
również w Wiedniu, wykształconym w tej
samej akademii i pracującym u tego samego
mistrza - Kliebera. Gdyby konkurs odbywał
się kilka lat wcześniej, referencje Schimsera
z pewnością zapewniłyby mu zwycięstwo. Po-
czątek lat trzydziestych XIX stulecia to jednak
okres, kiedy istniała możliwość wyboru spo-
śród rzeźbiarzy o profesjonalnym przygoto-
waniu zdobytym w działających na polskich
ziemiach uczelniach artystycznych i podczas
rządowych stypendiów zagranicznych.

Kolejnym artystą, po Brodowskim, Pesz-
ce, Riedlingerze i Schmelzerze, należącym do
składu osobowego Szkoły Rysunku i Malar-
stwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim był Jan
Nepomucen Bizański, któremu w roku 1830 powierzono funkcję nauczyciela ana-
tomii i perspektywy, a w roku 1832 mianowano profesorem nadzwyczajnym tego
przedmiotu. Zasługi miał raczej jako wieloletni pedagog niż czynny artysta (il. 12,
13). Po reorganizacji uczelni został w roku 1834 zastępcą nauczyciela rysunków
w podlegających Uniwersytetowi Jagiellońskiemu Liceach św. Anny i św. Barbary.
Pracował również w Szkole Technicznej - od roku 1835 jako zastępca, a w latach
1838-1848 jako rzeczywisty profesor rysunków. Początkowo studiował w Szkole
Rysunku i Malarstwa u Józefa Brodowskiego (1821-1824), następnie przez rok
w Oddziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warszawskiego u Antoniego Blanka
i Antoniego Brodowskiego (1825). Uzupełnił swą edukację w akademii wiedeń-
skiej w latach 1826-1827 pod kierunkiem Josefa Redlą i Antona Pettera115. Starając

13. Jan Nepomucen
Bizański, Kobieta z kogutem
(zapewne alegoria zdrowia),
Warszawa, Biblioteka
Narodowa. Wg J. Stóber,
Ch. Sambach, Iconologie
order Ideen aus dem Gebiete
der Leidenschaften und Al-
legorien, bildlich dargestellt
fur Zeichner, Mahler, Dichter,
Gelehrte, Erzieher und Freun-
de haherer Geschmacksbil-
dung, Wien 1801, tabl. 43,
nr 128

114 Adres rzeźbiarza podany na końcu listu z 28 września 1832 r.: „in der Sixtusker Gafte im eigenen
Hause in Lemberg” (ibidem, k. nlb [4 października 1832]).

115 Wiadomości na temat Bizańskiego zebrał Andrzej Ryszkiewicz (Bizański Jan Nepomucen, w: SAP,
1.1, s. 170-171). Na studia w Wiedniu, dokąd udał się na koszt rodziny, zapisał się w grudniu r. 1825.
Kształcił się tam w rysunku historycznym (Historienzeichnung) od semstru zimowego 1825-1826
do semestru letniego 1827 (zob. F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studen-
tów, s. 4). Szczegółowy życiorys Bizańskiego dołączony jest do jego prośby o udzielenie mu zgody
na prowadzenie wykładów z anatomii i perspektywy (AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834,
k. nlb [31 grudnia 1829]). Jeszcze raz malarz przedstawił swój życiorys już po rozpoczęciu pracy
jako bezpłatny nauczyciel (ibidem, k. nlb [30 kwietnia 1831]). Zachował się również odpis urzę-
dowy jego świadectw (ibidem, k. nlb [20 listopada 1832]) odzwierciedlających wszystkie etapy
edukacji: szkoła elementarna w Wadowicach (świadectwo z r. 1815, z wszystkich przedmiotów
sehr gut), Liceum św. Anny w Krakowie (świadectwo z r. 1821: język polski, niemiecki, łaciński,
francuski, geografia, historia, matematyka, fizyka - dobry, rysunek - celujący), Szkoła Malarstwa
przy Uniwersytecie Jagiellońskim (świadectwa z lat 1822,1823,1824), Uniwersytet Warszawski
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14. Studium budowy
mięśni wg figury anato-
micznej Martina Fischera.
Wg Darstellung des Kno-
chenbaues von dem mensch-
lichen Kórper mitAngabe der
Verhaltnisse desselben, Wien
1806, tabl. VII

się o funkcję nauczyciela anatomii i perspektywy, malarz
przedstawił w wyczerpujący sposób program planowane-
go kursu, wskazując źródła, na jakich się opierał, a zarazem
dwa podręczniki „wziąwszy za zasadę - jak pisał - co
do Anatomii dzieło P[ana] Fischer a co do Perspektywy
P[ana] Hummel”116. Na końcu tekstu autor podał do-
kładne tytuły obydwu podręczników: Erklarung der ana-
tomischen Statuę fur Kunstler johanna Martina Fischera
(wydany w Wiedniu w r. 1804) oraz Die freie Perspektive
erlautert durch praktische Aufgaben Johanna Erdmanna
Hummla (wydany w Berlinie w latach 1824-1825)117.

Rzeźbiarz wiedeński Johann Martin Fischer118, pro-
fesor anatomii w cesarsko-królewskiej akademii w latach
1786-1820 (pierwszy w dziejach szkoły artysta wykładający
ten przedmiot), był autorem wykonanej przez siebie w roku
1785 figury anatomicznej, stanowiącej jedną z najważniej-
szych pomocy naukowych wykorzystywanych na uczel-
ni. W roku 1802 sporządził powiększoną (nadnaturalnej
wielkości) kopię owego ecorche. Przyjęta „za zasadę” przez

Bizańskiego praca Erklarung der anatomischen Statuę fur Kunstler stanowiła komen-
tarz do figury, a zarazem stosowany w Wiedniu podręcznik. Publikację uzupełniała
Darstellung des Knochenbaues von dem menschlichen Kórper mitAngabe der Verhdlt-
nisse desselben z roku 1806, opatrzona dziesięcioma rycinami119. Dzieło to zakupił
zresztą dla krakowskiej szkoły Józef Brodowski już w roku 1817120. Kurs anatomii
Fischera wraz z jego podręcznikiem (wznawianym w łatach 1806 i 1838) zaliczał się
do podstawowych elementów edukacji w akademii wiedeńskiej, o czym świadczą
relacje absolwentów121 (il. 14), lecz również w innych ośrodkach, a zwłaszcza w ca-
łym niemieckim obszarze językowym. Odnosząc się do zagadnień anatomii, Veit
Hans Friedrich Schnorr von Carolsfeld pisał: „Ich weiss daher auch nichts besseres
daruber zu sagen, ais was der K.[aiserlicher] K. [óniglicher] Herr Professor Martin

(świadectwo rocznych studiów, wystawione 22 lipca 1825 r.), akademia sztuk pięknych w Wiedniu
(świadectwa nauki rysunku historycznego z 1 listopada 1826 r. oraz 1 i 4 września 1827 r.).

116 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb, Programma lekcyi publicznych Teoretyczno
praktycznych Anatomii i Perspektywy do Rysunków, Malarstwa i Rzeźbiarstwa stosowanych
przez Jana Nepomucena Bizańskiego napisane (31 grudnia 1829).

117 Zob.: J.M. Fischer, Erklarung der anatomischen Statuę fur Kunstler, Wien [ok. 1785] (wyd. 2: Wien
1804, wyd. 3: Wien 1806, wyd. 4: Wien 1838); J.E. Hummel, Die freie Perspektive erlautert durch
praktische Aufgaben und Beispiele, 1.1-2, Berlin 1824-1825.

118 Jego jedyną monografią pozostaje praca Margarethe Poch-Kalous (Johann Martin Fischer. Wiens
bildhauerischer Reprdsentant des Josefinismus, Wien 1949). Na temat samej figury anatomicznej
i jej znaczenia najszerzej zob. S. Miihlenberend, Surrogate der Natur. Die historische Anatomie-
sammlung der Kunstakademie Dresden, Miinchen 2007, s. 71-76; por.: L. Choulant, Geschichte
und Bibliographie der anatomischen Abbildung nach ihrer Beziehung auf anatomische Wissen-
schaft, Leipzig 1852, s. 148; B. Róhl, History and Bibliography of Artistic Anatomy. Didactics for
Depicting the Humań Figurę, Hildesheim 2000, s. 384

119 Zob. P. Prange, Die Wiener Kunstakademie, s. 347.
120 AUJ, SI 492, ASP, dotacja, zbiory, 1821-1826, k. nlb (23 stycznia 1821). Pozycja „Człowieka anato-

mia sztychowana” w jednym z kilku egzemplarzy spisu pomocy naukowych zakupionych przez
Brodowskiego w r. 1817 nosi dopiski: „(Fischer)”, „Sztuk 10”.

121 M. Poch-Kalous, Johann Martin Fischer, s. 14; P. Prange, Die Wiener Kunstakademie, s. 346-347;
M. Knofler, Das Zeichnen nach dem Modeli, s. 19.
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Fischer in Wien erklart hat, dessen Unterricht ich ein Vierteljahr hindurch mit zu
geniessen das Gliick hatte. Und sein Werk, das er vor einigen Jahren in dieser Hin-
sicht herausgegeben und mit 10 Kupfern unterstutzt hat, ist wohl das beste, was wir
kennen”122. Z kolei praca berlińskiego malarza Johanna Erdmanna Hummla, zwa-
nego Perspektiy-Hummel, jednego z wybitniejszych reprezentantów biedermeieru,
to najpopularniejszy w tym czasie w niemieckim obszarze językowym podręcznik
perspektywy. Nie ulega jednak wątpliwości, że Bizański przywiózł go z Wiednia.

Omawiając związki łączące kadrę profesorską Szkoły Rysunku i Malarstwa z aka-
demią wiedeńską, nie można pominąć nauczycieli pracujących w Liceach św. Anny
1 św. Barbary: Antoniego Gizińskiego, Piotra Wyszkowskiego, Josefa Sonntaga, Jana
Nepomucena Głowackiego. Obydwie szkoły średnie podlegały administracyjnie
Uniwersytetowi Jagiellońskiemu, lecz najważniejsze, że realizowano w nich podobny
program, co w początkowym okresie istnienia krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych,
a funkcje wykładowców pełnili malarze posiadający solidne przygotowanie. Nauka
rysunków wykładana w Krakowie w Liceum św. Anny miała niewątpliwie skryte
ambicje do uzyskania poziomu nauczania akademickiego, jak słusznie zauważył Jó-
zef Dutkiewicz, odnosząc się do okresu sprzed roku i8r8123. Wydaje się, że te ambicje
znajdowały odbicie również w pierwszych latach po oficjalnym utworzeniu Szkoły
Rysunku i Malarstwa przy Uniwersytecie Jagiellońskim. Historię obydwu liceów
w tym okresie należy postrzegać jako część dziejów akademickiego kształcenia
artystycznego w Krakowie. Bartnicka pisała natomiast: „[...] poziom nauczania [na
uczelni] nie przekraczał tego, który osiągnęły lekcje rysunku w Liceum św. Anny.
Podobieństwo było tym większe, że zarówno w Liceum, jak i w Akademii roz-
poczynano naukę od podstaw, według tego samego programu, przy udziale tych
samych sił pedagogicznych”124.

Antoni Giziński125 uczył rysunku początkowo w Liceum św. Barbary (1814-
-1818)126, a od roku 1818 w Liceum św. Anny127. W szkołach tych wykładał rów-
nież kaligrafię, historię, geografię, język francuski, fizykę128. Dokładne daty jego
edukacji w Wiedniu nie są znane. Z zachowanych materiałów archiwalnych wy-
nika, że do tamtejszej akademii zapisał się 25 listopada 1803 roku, natomiast od
2 marca 1804 roku studiował u Huberta Maurera129. Jego twórczość malarska nie
przedstawiała wysokiej wartości ani nie została dobrze rozpoznana, natomiast
jako pedagog zyskiwał w Krakowie pozytywne oceny130.

122 V.H. Schnorr von Carolsfeld, Unterricht in der Zeichenkunst ais ein Gegenstand der feineren
Erziehung zur Bildung des Geschmacks fur die hóheren Stande. Nebst Darstellungen der besten
Muster alter und neuer Zeit, Leipzig 1810, s. 202.

123 Zob. J.E. Dutkiewicz, Wstęp, w: Materiały do dziejów, s. 16. Na ten temat ostatnio zob. Z. Mi-
chalczyk, Ku nowoczesności. Wokół pewnego krakowskiego „konkursu” z 1825 roku. Józef Sonntag,
Jan Nepomucen Głowacki, Teodor Baltazar Stachowicz, Jan Nepomucen Danielski, Leon Łabęcki,
„Biuletyn Historii Sztuki”, 74, 2012, nr 2, s. 231.

124 K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne, s. 235.
125 Podstawowe (wymagające drobnych uzupełnień) informacje na jego temat zebrał Andrzej

Ryszkiewicz (Giziński Antoni, w: SAP, t. 2, s. 352).
126 AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb (13 czerwca 1828).
127 Ibidem; por. A. Ryszkiewicz, Giziński, s. 352.
128 AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb (13 czerwca 1828).
129 Zob.: A. Ryszkiewicz, Giziński, s. 352; F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski

studentów, s. 14.
130 Opinia wizytatora zob. AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb

(16 lutego 1824).
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15. Antoni Giziński (rys.),
Piotr Wyszkowski (lit.),
popiersie Piotra Kochanow-
skiego z nagrobka w koś-
ciele Franciszkanów
w Krakowie, litografia,
1830, Warszawa, Biblioteka
Narodowa. Fot. Biblioteka
Narodowa

Większą rolę jako artysta niż jako nauczyciel ode-
grał za to Piotr Wyszkowski (nauczał głównie kaligrafii
w Liceum św. Anny w latach 3814-1832), uważany za-
pewne słusznie za pierwszego w Krakowie litografa,
stosującego tę technikę już w roku 182013k Wyszkowski
urodził się w Warszawie w roku 1780131 132, tam też uczęsz-

czał do szkoły prowadzonej przez pijarów, a następnie
dwa lata pracował przy geometrze rządowym. Artysta
nie napisał w przedstawionym przez siebie życiorysie,
w którym roku przeniósł się do Krakowa, gdzie do roku
około 1809 znajdował zatrudnienie w magistracie jako
pisarz133. „W tymże roku [1809] oddaliwszy się z Ma-
gistratu przedsięwziął sposobić się do Sztycharstwa
i tym końcem udał się do Wiednia, gdzie początkowo
w Cesfarsko] Kr[ólewskiej] Akademii Sztuk pięknych
przez miesięcy ośm jak świadczy Attest Profesorów
załączony [...]. Potem przez trzy lata uczył się prywat-
nie sztycharstwa na miedzi. Powróciwszy do Krakowa
trudnił się dawaniem lekcyi kaligrafii po pensyach.”134
jak widać, nauka technik graficznych stanowiła główny
cel jego wyjazdu do Wiednia. Z niewiadomych przy-

•.vKr-»£.*vv 1*-

czyn w cytowanym życiorysie Wyszkowskigo zmienio-
no kolejność etapów jego naddunajskiej edukacji. W rzeczywistości do akademii
zapisał się 27 maja 1812 roku: „[...] Wyszkowski Peter / katholisch, 33 Jahre alt,
Kupferstecher eines Edelmanns-Sohn aus Warschau, wohnt in der Josephstadt
in der Rowerani [Roverani] Gasse No 131”135. Pracę pedagogiczną traktował
chyba jako konieczne stałe źródło utrzymania, a nie pasję czy powołanie. Nie
wiadomo zresztą czy uczył też rysunku - głównym przedmiotem, jaki wykładał
była kaligrafia polska i niemiecka, a także geografia i arytmetyka. Praca w szkole
stanowiła czasem dla niego przeszkodę w realizacji zleceń litograficznych, nie
mających często i tak wiele wspólnego z działalnością artystyczną. Kiedy w roku
1822 zwiększono mu znacznie liczbę godzin lekcyjnych w tygodniu, prosił o po-
zwolenie na zaangażowanie zastępcy, ponieważ dopiero co podjął się „sztychunku
Loteryi Krajowey na kamieniu”136. Ten sam wizytator, który chwalił Gizińskiego,
nie szczędził gorzkich słów na temat nauczycielskich kwalifikacji Wyszkowskie-
go: „[...] nauczyciel Kaligrafii, arytmetyki i Geografii, po klassach pierwszey
i drugiey, przy naylepszych chęciach i usiłowaniach tego co sam nie umie, nie
może w żadem sposób przelać uczniom - dobry to i nie mściwy człowiek, z mło-
dzieżą łagodnie się obchodzi, gdy iednak podobne przymioty nie mogą zastąpić

ŹG/ńłv,,«/iv, - SWrr/ff, Are/f •bA/A/fyr-
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131 Szereg cennych wiadomości źródłowych na temat Wyszkowskiego zebrała Barbara Lewińska
(Początki krakowskiej litografii, „Rocznik Krakowski”, 51,1987, s. 59-60).

132 Zob. B. Lewińska, Początki, s. 59.
133 AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb, Obieg życia Piotra

Wyszkowskiego Nauczyciela Kaligrafii w Oddziale I Liceum Krakowskiego (1 sierpnia 1826).
134 Ibidem. Wspomniany atest nie zachował się w cytowanej dokumentacji.
135 B PAU iPAN, 2i7o,A. Hajdecki,Vestigiaartificum, k. 52, poz. 86; zob. RGutschi, A. Straszewska,

Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 53-54.
136 AUJ, SI 654, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1815-1826, k. nlb (14 października 1822).

204 ARTYKUŁY Zbigniew Michalczyk



'M

potrzebnych na nauczyciela licealnego wiadomości,
raczey może na nauczyciela szkoły parafialney sądził-
bym go być zdolnym”137. Wyszkowski przeszedł jednak
do historii Krakowa przede wszystkim jako rytownik
(przeciętny, ale dość sprawny), a zwłaszcza jako jeden
z pionierów litografii na ziemiach polskich (ii. 15,16;
zob. wyżej il. 13).

Mówiąc o jego wiedeńskich studiach, należy za-
trzymać się przy dwóch kwestiach, które wprawdzie
nie wiążą się bezpośrednio z zagadnieniem wpływu
cesarsko-królewskiej akademii na organizację krakow-
skiej szkoły, lecz są istotne z punktu widzenia badań
nad kulturą artystyczną Krakowa tego okresu. Pierwsza
to problem wyboru Wiednia na miejsce nauki tech-
nik graficznych. Stolica Habsburgów stała się ważnym
ośrodkiem graficznym stosunkowo późno - dopiero
w drugiej połowie XVIII stulecia. Ów rozwój grafiki
był wynikiem odgórnie sterowanej polityki - kręgi rzą-
dzące dostrzegły bowiem znaczenie własnej produkcji
graficznej dla propagandy, a także rozwoju ekonomicz-
nego kraju138. W XVII i w pierwszej połowie XVIII stulecia rytownictwo w stolicy
Austrii pozostawało na niskim poziomie, a potrzeby habsburskiej metropolii
zaspokajał na tym polu w znacznej mierze Augsburg. Upraszczając nieco prob-
lem, można powiedzieć, że wiedeńską szkołę grafiki na europejskim poziomie
zapoczątkował dopiero Jacob Matthias Schmutzer139. Powróciwszy do Wiednia
po studiach odbytych w Paryżu u Johanna Georga Willego, założył w roku 1766
popieraną przez Kaunitza, wspomnianą na wstępie, akademię miedziorytnictwa
i rysunku (Kupferstecher- und Zeichen-Akademie). W ciągu półwiecza Wiedeń
przebył drogę zmierzającą od importu gotowych odbitek z Augsburga do stwo-
rzenia własnej szkoły. Nie dorównywała ona oczywiście ośrodkom tej miary, co
ówczesny Paryż czy Londyn, lecz dla Krakowa stanowiła najważniejszy punkt od-
niesienia. Wystarczy powiedzieć o Sebastianie Langerze, który był artystą miernym
i w Austrii prawie nieznanym140, a zarazem ważną postacią w dziejach polskiej
sztuki, choć na naszych ziemiach najprawdopodobniej nigdy nie gościł. Miedzio-
ryty sygnowane w Wiedniu przez Langera, wykonane według kompozycji Michała
Stachowicza, znajdują się w większości polskich zbiorów graficznych141. Nie będzie
przesady w stwierdzeniu, że spod jego rylca wyszły najpopularniejsze miedzioryty
o treściach patriotycznych dotyczących czasów Księstwa Warszawskiego, takie jak
Wejście wojsk polskich do Krakowa 15 lipca 1809 r. (Wjazd ks. Józefa Poniatowskiego
do Krakowa), Wewnętrzne oświecenie gmachu Sukiennic na przyjęcie wojsk polskich,
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16. Jan Nepomucen Głowa-
cki (rys.), Piotr Wyszkow-
ski (lit.), portret Izabeli
z Lubomirskich Sanguszko-
wej, litografia, Warszawa,
Biblioteka Narodowa.
Fot. Biblioteka Narodowa

137 AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb (16 lutego 1827).
138 Problemy te omawia Peter Prange (Die Wiener Kunstakademie, s. 339-340).
139 Zob. H. Horsch, Zur Maulbertsch-Reproduktionsgraphik (Schmutzer-Schule), w: Franz Anton

Maulbertsch und sein schwabischer Umkreis, red. E. Hindelang, Sigmaringen 1996, s. 209-214.
140 Zob. Langer Sebastian, w: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon, t. 22, Leipzig 1928, s. 339.
141 Na temat kilkudziesięciu prac Langera według kompozycji Michała Stachowicza zob. Z. Michal-

czyk, Michał Stachowicz, 1.1, s. 116-119, t. 2, s. 191-205, poz. C 25-74 (tam zestawienie wcześniejszej
literatury).
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Zamość szturmem przez wojsko polskie zdobyty 20 maja 1809, Zdobycie Sandomie-
rza czy przedstawienia mundurów wojsk Księstwa Warszawskiego dołączane do
Kalendarzyków Krakowskich wydawanych przez drukarnię Groblewską. Po stronie
zaangażowanego w jej działalność Ambrożego Grabowskiego leżała zapewne
zasługa zatrudnienia rytownika142, któremu wysyłano rysunki przygotowawcze
Stachowicza. Pracując w stolicy monarchii Habsburgów, Langer powielał w formie
graficznej przedstawienia klęsk wojsk austriackich i współtworzył propagandę
marionetkowego państewka zależnego od napoleońskiej Francji, co nie przeszka-
dzało mu niemal równocześnie przygotowywać ilustracji do dzieła Franza Johanna
Josepha von Reillyego Skizzirte Biographien der beriihmtesten Feldherren Oester-
reichs143. Ważna część spośród rycin kształtujących polską świadomość narodową
na przełomie XVIII i XIX stulecia była dziełem wiedeńczyka. Ów kontekst pozwala
nieco inaczej spojrzeć na to, że Wyszkowski - krakowianin z wyboru - wyruszył
do Wiednia, by uczyć się sztycharstwa.

Drugi problem dotyczy kwestii rodowodu krakowskiej litografii. Wyszkowski
najprawdopodobniej jako pierwszy w mieście stosował nową technikę, z którą
zetknął się niewątpliwie w Wiedniu, ponieważ austriacka metropolia stanowiła
jeden z pionierskich ośrodków, w których prowadzono z nią eksperymenty.
Była trzecim miastem po Monachium i Londynie, w którym wynalazca litogra-
fii - Alois Senefelder - uzyskał na nią przywilej (1803)144. W pierwszych latach
litografię stosowano przede wszystkim do druku muzykaliów, choć jeszcze przed
przyjazdem Wyszkowskiego do Wiednia wydano już w mieście niewielką liczbę
odbitek powielających rysunki, np. studia anatomiczne według podręcznika Die
durch Theorie erfundene Practic... Johanna Daniela Preifilera (ok. 1803-1804)145.
W roku przybycia Polaka nad Dunaj ukazała się w Wiedniu pierwsza w Austrii
książka z litografowanymi ilustracjami (Der Almanach fur Damen auf das Jahr
1809)146. Równocześnie jednak nowa technika nie zyskiwała akceptacji w kręgach
akademickich. Fuger, powołany w roku 1802 na jednego z członków komisji ma-
jącej ocenić wynalazek, stwierdził, że nie nadaje się ona do celów artystycznych,
a na corocznych wystawach w cesarsko-królewskiej akademii litografie zaczęto
prezentować dopiero w roku 1820147. W roku 1829 Louis Letronne złożył propozy-
cję utworzenia w akademii katedry litografii, jednak pomysł został odrzucony148.
Wydaje się prawdopodobne, że Wyszkowski nauczył się praktycznych podstaw
litografii w Wiedniu, lecz ta edukacja z pewnością nie odbywała się w akademii,
a raczej przy okazji trzyletniego zgłębiania tajników sztycharstwa na miedzi pod-
czas prywatnych lekcji. Być może możliwość nauczenia się zupełnie nieznanej

142 W tekach Ambrożego Grabowskiego można nawet odnaleźć wizytówkę Sebastiana Langera ze
szczegółową informacją o adresie rytownika: „Seb. Langer / Kupferstecher / in / WIEN / Windmiihl
No 13 zum Schnecken / an der Mariahilfer / Strafie nachst der / Carmeliter Kirche” (Muzeum
Narodowe w Krakowie, A IV 32, Teka Ambrożego Grabowskiego „Szkoła Stachowicza”, k. 50).

143 Zob. F.J.J. von Reilly, Skizzirte Biographien der beriihmtesten Feldherren Oesterreichs von Maxi-
milian dem I. bis auf Franz den II. In Verbindung mit der Geschichte ihrer Zeit und mit ihren
echten Abbildungen auf sechzig Kupfertafeln, Wien 1813.

144 Zob. H. Schwartz, Die Anfange der Lithographie in Osterreich, oprać. E. Herrmann-Fichtenau,
Wien 1988, s. 19-20.

145 Zob. ibidem, s. 22.
146 Zob. ibidem, s. 27.
147 Zob. ibidem, s. 20,35, przyp. 151.
148 Zob. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 94.
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w tym czasie na polskich ziemiach techniki litograficznej zadecydowała o tym,
że w pierwszym rzędzie kształcił się prywatnie, a dopiero pod koniec pobytu
uzupełnił swoją edukację i uzyskał świadectwo uczestnictwa w zajęciach na
cesarskiej uczelni (gdzie zresztą wstęp był wolny). Po powrocie do Krakowa po-
trzebował zapewne trochę czasu, by móc zorganizować pracownię, zgromadzić
sprzęt i dokształcić się149.

Kolejnym krakowskim nauczycielem licealnym, który również studiował w aka-
demii wiedeńskiej, był Josef Sonntag. Zakres wiadomości biograficzncznych na jego
temat został ostatnio nieco poszerzony, dzięki odnalezieniu złożonego przez artystę
życiorysu i odpisów świadectw. Dokumenty te pozostawił na uniwersytecie przy
okazji uwieńczonych sukcesem starań o posadę nauczyciela w Liceum św. Barbary
(pełnił tę funcję od r. 1825 do śmierci w r. 1834)150. W kontekście niniejszych rozważań

warto te informacje uzupełnić o wiadomości zawarte w podaniu, jakie adresował
w roku 1822 do Wielkiej Rady Uniwersytetu jagiellońskiego. Po śmierci Riedlingera,
profesora rzeźby, Sonntag próbował przekonać władze akademickie do utworzenia
dla siebie katedry „landszaftów i litografii”151. Drezdeńczyk z urodzenia, studiował
w tamtejszej akademii w latach 1798-1804 głównie malarstwo krajobrazowe (u Frie-
dricha Christiana Klassa)152. Nie wiadomo, czy w okresie 1804-1806 rzeczywiście
odbył planowane przez siebie podróże (m.in. do Szwajcarii)153, natomiast w latach
1806-1809 studiował w akademii wiedeńskiej, gdzie „oddał się szczególnie malowa-
niu portretów, i uczył się poznać to wszystko, co do historii malarstwa należy”154.
Od roku 1809 działał na polskich ziemiach: we Lwowie, Warszawie i Krakowie155.

149 Jeśli korzystał z podręczników, warto zaznaczyć, że do r. 1820 ukazały się trzy: A. Senefelder,
Vollstdndiges Lehrbuch der Steindruckerey [...], Wien-Miinchen 1818; F. Mairet, Notice sur la
lithographie, ou l’art dimprimer sur pierre, Dijon 1818 (tłum. niem. F. Mairet, Kurzer Abrifi der
Lithographie oder Steindruckerei, Pest 1819); L. Kohl, Practische Anleitung zur Lithographie, Wien
1820; por. H. Schwartz, Die Anfange, s. 36.

150 Zob. Z. Michalczyk, Ku nowoczesności, s. 209-211, 213-215 (tam też wcześniejsza literatura
i źródła).

151 Zob. AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (18 stycznia 1822).
152 Rok rozpoczęcia studiów w Dreźnie i określenie charakteru odbytej nauki zob. ibidem. Odpis

świadectwa z akademii drezdeńskiej zob. AUJ, SI 682, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Bar-
bary 1823-1831, k. nlb (30 marca 1825). Wystawiał swoje prace podczas wystaw akademickich
w Dreźnie w latach 1801,1803,1806,1808, zob. przedruki katalogów drezdeńskich: Die Kataloge
der Dresdner Akademie-Austellungen 1801-1850, oprać. M. Prause, Berlin 1975, s. nlb (indeks
osobowy podający lata wystaw i numery dzieł).

153 W odpisie świadectwa z Drezna napisano: „der Landschaftmahler H[err] Joseph Maria Va-
lentin Sonntag, welcher sieben Jahre bey hiesieger Kurfurstl.fichen] SachBischen Academie
der Kiinste die Landschaftmahlerey und die dazu anforderliche Wissenschaften studiert und
erlernt hat, nunmehr aber dieselbe zu verlassen, um fremde Staaten vorzuglich die Schweiz zu
bereisen, um ebda seine Kunst fortzusetzen, und zu perfectionieren gesonnen ist [...]” (AUJ,
SI 682, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Barbary 1823-1831, k. nlb).

154 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (18 stycznia 1822). Josef Sonntag w ten sposób
określił czas studiów. Do akademii wiedeńskiej wstąpił 3 lub 22 lutego 1806 r. (AAW, Buch 5, nr 27;
Buch 12, nr 47). Świadectwo otrzymał w r. 1809 (AUJ, SI 682, Profesorowie i nauczyciele Liceum
św. Barbary 1823-1831, k. nlb, k. nlb [30 marca 1825]). Według Andrzeja Ryszkiewicza (Sonntag
[Sontag] Józef [Joseph] Maria Valentin, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 40, Warszawa-Kraków
2000-2001, s. 487) Sonntag był wymieniany w aktach akademii wiedeńskiej jeszcze w okresie
1810-1812. Nieporozumienie wynika z błędnej interpretacji notatki Aleksandra FFajdeckiego, z której
można się dowiedzieć, że w protokołach akademii wiedeńskiej z lat 1810-1812 była mowa o wysłaniu
Sonntagowi świadectwa (por. B PAU i PAN, 2170, A. Hajdecki, Vestigia artificum, k. 49, poz. 73).

155 AUJ, SI 682, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Barbary 1823-1831, k. nlb (30 marca 1825).
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17. Josef Sonntag, Widok
Kopca Kościuszki w Krako-
wie, litografia, Warszawa,
Biblioteka Narodowa.
Fot. Biblioteka Narodowa

W stolicy Królestwa Polskiego
ubiegał się w roku 1816 o funkcję
profesora malarstwa156, lecz po-
mimo przedstawienia na prośbę
Stanisława Kostki Potockiego
swych prac, posady nie otrzymał,
„gdy J[aśnie] O [świecony] Xiążę
Konstanty innego na to mieysce
przedstawił”157. Konkurentem
jego był Charles Santoir de Varen-
ne. Od roku 1820 Sonntag zajmo-
wał się litografią158 (ii. 17-19), a od
1824 zamieszkał na stałe w Krako-
wie159. Podjęte przez niego w roku

1822 starania o objęcie katedry
krajobrazu i litografii w krakow-

skiej szkole nie powiodły się. Rola wiedeńskiej edukacji w karierze artystycznej
i pedagogicznej Sonntaga zapewne nie była duża. Do stolicy Habsburgów przybył
jako malarz już w zdecydowanej mierze ukształtowany, lecz być może zdobyte
tam doświadczenia pozostawiły w nim pewien ślad. W kontekście niniejszych
rozważań warto wspomnieć, że w zbiorach krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych
znajdował się do drugiej wojny światowej portet Heinricha Friedricha Fiigera
pędzla Sonntaga160.

Równocześnie z Sonntagiem, wiosną roku 1825 o posadę nauczyciela w Liceum
św. Barbary ubiegał się Jan Nepomucen Głowacki, wychowanek Brodowskiego
w krakowskiej Szkole Rysunku i Malarstwa. Funkcji tej nie otrzymał, uzyskał jednak
wsparcie na dwuletni wyjazd zagraniczny do Wiednia161. Z treści złożonego przez
niego podania wynika zresztą, że zależało mu chyba bardziej na wyjeździe, niż na
nauczaniu młodszych kolegów rysunku i kaligrafii. Równocześnie z powierzeniem
Sonntagowi stanowiska nauczyciela, podjęto decyzję, że Głowackiemu przez dwa
lata będzie wypłacane z funduszu minerwaliów 1000 zł rocznie (w półrocznych
ratach przekazywanych na ręce ojca stypendysty). Malarza zobowiązano do regular-
nego przysyłania dowodów jego pracy. Decyzję wydano 1 czerwca, a już we wrześniu
wskazywano Wiedeń jako zasadniczy cel podróży Głowackiego. Senat nie stracił
zainteresowania tą sprawą, czego dowodem jest protokół obrad z 12 września, kiedy
postanowiono, by „Wezwać p. Bummenburg Agenta Dyplomatycznego aby P. Gło-
wackiego komu należy polecił w celu wyiednania mu wstępu do Akademii Sztuk
Pięknych w Wiedniu”162. W listopadzie tegoż roku przyszły pejzażysta rozpoczął
już studia w stolicy Austrii. Kształcił się tam w roku akademickim 1825/26 i 1826/27.

156 Ibidem.
157 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (18 stycznia 1822).
158 Ibidem.
159 AUJ, SI 682, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Barbary 1823-1831, k. nlb (30 marca 1825).
160 Zob. B. Rzehak, Wykaz muzealiów Galerii krakowskiej ASP zaginionych w czasie drugiej wojny

światowej, Kraków 1978, s. 8, poz. 168.
161 List Głowackiego do władz uczelni, zob. AUJ, SI 682, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Bar-

bary 1823-1831, k. nlb. Na temat okoliczności uzyskania przez malarza stypendium, zob. Z. Mi-
chalczyk, Ku nowoczesności, s. 213, 215.

162 ANK, WMK, IV-i2, Protokół, 1825, s. 544 (12 września).
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Okres ten okazał się kluczowy dla rozwoju jego kariery163. Ubiegając się w roku 1831
o stanowisko profesora rysunku w Liceum św. Anny (od 1828 był zastępcą nauczy-
ciela rysunków w tej szkole), Głowacki twierdził, że w akademii wiedeńskiej kształcił
się „we wszystkich oddziałach”164. Załączone przez niego świadectwa, podpisane
przez dyrektora Franza Cauciga oraz profesorów Josefa Redlą i Antona Pettera
dowodzą jednak, że kształcił się jedynie w szkole Historienzeichnung165 (chodziło
zapewne o podstawowy kurs Historische Zeichnungsgriinde)166. Na to samo wskazują
również akta akademii wiedeńskiej167. Doskonale znany jest natomiast fakt, że arty-
stą, który wywarł decydujący wpływ na Głowackiego, był pejzażysta Franz Steinfeld,
choć polski stypendysta nie mógł zetknąć się z nim w akademii, bowiem Austriak
pracę pedagogiczną na uczelni rozpoczął dopiero w roku 1837, początkowo jako
korektor, a od roku 1838 profesor tytularny. Formalnie profesurę Landschaftsmalerei
objął po śmierci Josefa Mófimera, w roku 1845168. Z zachowanego w Archiwum

18. Josef Sonntag, portret
Stanisława Wodzickiego,
litografia, Warszawa, Biblio-
teka Narodowa. Fot. Biblio-
teka Narodowa

19. Josef Sonntag, portret
Sebastiana Girtlera, litogra-
fia, Warszawa, Biblioteka
Narodowa. Fot. Biblioteka
Narodowa

163 Szczegółowe informacje, zob.: B PAU i PAN, 2170, A. Hajdecki, Vestigia artificum, k. 68, poz. 199;
F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 15. Na temat wpływu pobytu
w Wiedniu na kształtowanie się stylu Głowackiego zob. m.in.: A. Pieńkos, Góry konwencjonalne
w polskim malarstwie epoki romantyzmu, w: Góry polskie w malarstwie. Materiały sympozjum.
Kraków 4 grudnia 1999, red. W. A. Wójcik, Kraków 1999, s. 68; M. Świszczowska, Krajobrazy Jana Ne-
pomucna Głowackiego, w: Od Pieskowej Skały do Morskiego Oka. Prace pejzażowe Jana Nepomucena
Głowackiego. Katalog Wystawy. Zamek w Pieskowej Skale, Oddział Zamku Królewskiego na Wawelu,
sierpień-wrzesień 2001, Kraków 2001, s. 30-31; Z. Michalczyk, Ku nowoczesności, s. 219-224.

164 AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb (26 kwietnia 1831).
165 Zob. ibidem. Odpisy świadectw z 1 maja i 1 listopada 1826 r. oraz z 1 maja 1827 r.
166 Por. W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 365.
167 Zob.: F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 15. Jako Ausbil-

dungslehrgang figuruje jedynie Historienzeichnung.
168 Zob.: W. Wagner, Die Geschichte der Akademie, s. 416; P. Pótschner, Wien und die Wiener Land-

schaft. Spatbarocke und biedermeierliche Landschaftkunst in Wien, Salzburg 1978, s. 33-34, 304;
G. Frodl, Wiener Malerei der Biedermeierzeit, Rosenheim 1987, s. 261. Por. Z. Michalczyk, Ku
nowoczesności, s. 221-222.
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20. Franz Steinfeld, Widok
jeziora Halstatt, olej, deska,
1824, Sankt Pólten, Niederó-
sterreichisches Lande-
smuseum. Fot. Domena
publiczna

Uniwersytetu Jagiellońskiego od-
pisu nieformalnego świadectwa,
które Steinfeld wystawił Głowac-
kiemu 2 października 1827 roku,
jako prywatny nauczyciel, wynika,
że krakowianin uczył się u niego
przez ponad sześć miesięcy. Co
więcej, z tekstu można wniosko-
wać, iż Polak malował pod okiem
wiedeńczyka w plenerze169 170. W la-

tach dwudziestych XIX stulecia
Steinfeld, artysta specjalizujący się
w widokach gór, był wschodzącą
gwiazdą austriackiego malarstwa
pejzażowego. Od roku 1815 posia-

dał tytuł malarza nadwornego arcyksięcia Antoniego Wiktora Habsburga, a w roku
1824 uzyskał członkostwo wiedeńskiej akademii, w której dwa lata później wystawił
jedno ze swych najbardziej znanych dzieł - Widok jeziora Halstatt (1824, Wiedeń,
Niederósterreichisches Landesmuseum)1/0 (ił. 20). Trudno sobie wyobrazić, żeby
Głowacki nie widział tej pracy, cieszącej się wówczas dużym zainteresowaniem
i stanowiącej jedną z manifestacji nowego typu nastrojowego, realistycznego pej-
zażu w duchu biedermeieru. Stworzony przez Głowackiego typ polskiego pejzażu
ukazującego góry (zwłaszcza Tatry [ił. 21]) stanowił przeniesienie na polski grunt
biedermeierowskiego stylu Steinfelda. Zetknęła się z nim znaczna część młodzieży,
uczącej się rysunku w drugiej ćwierci XIX stulecia - W Liceum św. Anny wykładał
od roku 1828 aż do śmierci w roku 1847.

Zakupy pomocy naukowych
Na temat wyposażenia szkoły w pomoce naukowe w pierwszych latach jej dzia-
łalności pisano dotychczas niewiele: wspomniano, że Brodowski nabył w Wied-
niu w roku 1817 „modele za sumę 129 złp” (według Janusza A. Ostrowskiego za
2000 złp), a Peszka sprowadził z Warszawy odlewy gipsowe za 1356 zł, następnie
w roku akademickim 1825/1826 zakupiono odlewy rzeźb antycznych za 4537,34 złp
(w tym dwadzieścia sześć modeli z Paryża). Peszka kupił obraz Czechowicza
i dwa płótna Franciszka Smuglewicza, a Stattler nabył pewną liczbę podobnych
obiektów odlewów w Rzymie w roku 1830171 * * *. Stwierdzenia te stanowczo wymagają

korekty i uzupełnień. Odpowiedzialność za pierwsze przekłamania w tej materii

169 „DaE Hjerr] Johann Głowacki iiber 6. Monathe in der Landschaftsmahlerey bey mir gefertigten
sich auszubilden auf das Eifrigste bemiihet war, und sodan unter meiner Leitung, fleiEig nach der
Natur studierte bezeuge mit Vergniigen, um so mehr, dab derselbe, mit Seinem Angeborenen Talent
und Thatiger Verwendung, einen allerdings sehr geschickten Kiinstler verspreche. Wien, den 2ten
October 1827 (unterschr.) Franz Steinfeld Kammermahler Seiner K. K. Hoheit Erz Herzog Anton”
(AUJ, SI 655, Profesorowie i nauczyciele Liceum św. Anny, 1826-1833, k. nlb [26 kwietnia 1831]).

170 Na temat kariery Steinfelda i charakteru jego twórczości, zob. P. Pótschner, Wien und die Wiener
Landschaft, s. 32-36, 78-87.

171 Zob.: J. Jeleniewska-Ślesińska, Organizacja, urządzenie, wyposażenie, w: Materiały do dziejów
s. 44-45; G. Grzechnik, Historia kolekcji odlewów gipsowych antycznych prac rzeźbiarskich Uni-
wersytetu Jagiellońskiego na tle rozwoju analogicznych zbiorów w Europie,„Zeszyty Naukowe Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Opuscula Musealia”, 1986, z. 1 (784), s. 34-48; J.A. Ostrowski, Gipsowe
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ponosi zresztą Łuszczkiewicz, a wynikały
one chyba przede wszystkim z jego wyjąt-
kowej niechęci do wszystkiego, co austriac-
kie172. Szczegółowe prześledzenie historii
zakupów przyczyni się także do bliższego
poznania życia codziennego i problemów
krakowskiej uczelni artystycznej w pierw-
szych latach jej istnienia.

Od początku wiadome było, że wzo-
ry przeznaczone do kopiowania przez
studentów stanowią podstawowy ele-
ment wyposażenia rodzącej się akademii.
Dwudziestego szóstego lipca 1817 roku Jó-
zef Brodowski wyraził chęć wyjazdu do
Wiednia celem zakupienia odpowiednich
materiałów173. Szóstego września zapadła
decyzja o wypłaceniu mu zaliczki na po-
trzeby szkoły w wysokości 2000 złp oraz
144 złp diet na dwudziestoczterodnio-
wy wyjazd (po 6 zł na dzień)174. Kwotę
2 144 zł malarz odebrał 10 września i za-
pewne wkrótce wyruszył do stolicy Ce-
sarstwa175. Podczas tego wyjazdu nabył ponad osiemdziesiąt rysunków, trochę
rycin i piętnaście odlewów gipsowych, o których była już mowa (zob. Aneks i)176.
Pod ich spisem można odnaleźć wysokość zapłaconej kwoty - 1292 zł. Wspo-
mniana przez Jeleniewską-Ślesińską suma 129 zł (absolutnie niewystarczająca
na zakup tego rodzaju sprawunków) wzięła się z niewłaściwego odczytania
dokumentu lub zagięcia kartki. Niewykluczone, że przy okazji tego samego
pobytu nad Dunajem Brodowski „zwerbował” Josefa Riedlingera do obję-
cia posady profesora rzeźby. Riedlinger przybył do Krakowa zapewne latem
roku 1818. Przypuszczalnie 26 maja przebywał jeszcze w Wiedniu (tę datę nosi
wspomniany już spis rysunków, które przekazał mu w habsburskiej metropolii
Frister)177, natomiast 2 lipca nowo powołany profesor przedstawił spis podsta-
wowych narzędzi i materiałów, których brakowało w Krakowie i wyraził zamiar
kupienia ich w Wiedniu za 1200 złp178. Siedemnastego lipca zdecydowano, że

21. Jan Nepomucen
Głowacki, Widok Morskiego
Oka, olej, tektura, własność
prywatna. Fot. Im Kinsky
Kunstauktionen, Wiedeń

BI

odlewy rzeźb antycznych w kolekcjach krakowskich, Wrocław 1991, s. 8-12. Niestety, w Archiwum
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie nie udało się odnaleźć przechowywanego tam niegdyś
maszynopisu: B. Rzehak, Galeria i zbiory Akademii Sztuk Pięknych, Kraków 1975.

172 Władysław Łuszczkiewicz, niezwykle skądinąd zasłużony dla sztuki, życia artystycznego i badań
nad zabytkami Krakowa, twierdził (zob. Kartka z dziejów, s. 14), że odlewy gipsowe sprowadzono
z Warszawy, a zasługi w tej mierze przypisał władzom uniwersyteckim, a nie profesorom rzeźby.
Profesor nie krył swego stosunku do akademii wiedeńskiej, twierdząc np., że Brodowski wnosił
do krakowskiej szkoły „liche teorye wiedeńskie” (idem, Przegląd krytyczny, s. 187).

173 AUJ, SI 491, ASP, dotacja, zbiory, 1817-1820, k. nlb (26 lipca 1817).
174 Ibidem, k. nlb (6 września 1817).
175 Ibidem, k. nlb (10 września 1817).
176 Zob. przyp. 39. Por. J.A. Ostrowski, Gipsowe odlewy rzeźb, s. 9 (autor podaje błędną liczbę 31).
177 AUJ, SI 491, ASP, dotacje, zbiory, 1817-1820, k. nlb (26 maja 1818).
178 Zob. ibidem, k. nlb (2 lipca 1818).
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otrzyma na ten cel 600 złp, a 4 sierpnia wydano asygnację na tę kwotę179, którą
29 sierpnia przesłano do Wiednia za pośrednictwem Franza Rippera180. Być może
dopiero w tym momencie artysta zrozumiał, że katedra rzeźby tworzona jest pod
Wawelem od podstaw. Piątego lipca Austriak wyraził konieczność pozyskania
dla szkoły odlewów rzeźb antycznych oraz oświadczył, że w Wiedniu nadarza się
właśnie okazja stosunkowo taniego nabycia pewnej liczby takich figur. Jego list
w tej sprawie (przepisany po polsku zapewne przez Brodowskiego, datowany na
8 lipca) warto w tym miejscu zacytować: „Z mocy powstania swego do Katedry
Rzeźbiarstwa, przeięty iest podpisany nayżywszą chęcią przyczynienia się do
świetności Uniwersytetu i do stania się prawdziwie użytecznym młodzi, która
tey sztuce chce się poświęcić. Lecz, iak w żadney z kunsztów pięknych nauka
bez wzorów iest bardzo czczą, tak i usiłowania podpisanego byłyby bardzo mało
skutecznemi, gdyby nie był przy Akademii pięknych kunsztów, a szczególniey
przy Katedrze Rzeźbiarstwa, Gabinet wzorów potrzebnych, na początku przy-
naymniey z kilkunastu Sztuk się składaiący. Czy prędzey czy późniey, zawsze
takowe wzory koniecznie muszą być zakupionemi. Uznaie podpisany tę prawdę,
że Uniwersytet dla szczupłości funduszów, nie mógłby wiele na kupno to łożyć,
lecz gdy właśnie w tym czasie znayduie się w Wiedniu po śmierci Hrabiego
Dem [!] do sprzedania Gabinet takich wzorów z gipsu lanych podług Antyków
Greckich i Rzymskich, bez których Katedra Rzeźbiarstwa obeyść się nie może,
i z których naypotrzebnieysze podpisany przy odieździe swoim z Wiednia sub
sperati zamówił iako to:

1. Gladyatora Borgesyiskiego
2. Dwa Discussy (Scheibenwerfer)
3. Jednego Dorso
4. Jednego Fauna
5.15 głów czyli Antyków
Wszystko to wielkości naturalney Człowieka prawdziwey Rzymskiey roboty, za

które żądano ostatnim targiem dwa tysiące ZJłotych] Rjyńskich] w Szaynach.
Dlatego przedstawiwszy powyżey konieczną potrzebę zakupienia tychże mo-

deli czyli wzorów, mam honor proponować Naywyższey Radzie, aby lub mnie
do tegoż kupna lub kogo innego zaufanego w Wiedniu upoważnić raczyła. Do
tego mam honor ieszcze to dodać, iż niekoniecznie całkowita powyższa summa,
musiałaby być zaraz antycypowaną, lecz tylko trzecia część awansowaną z ozna-
czeniem czasu uskutecznienia wypłaty reszty”181.

Nie ulega wątpliwości, że hrabia Dem, którego nazwisko w dokumentach
dotyczących omawianych zakupów zapisywano również „Dehm”, to Joseph
hr. Deym von Stritez (Striteż) - postać niezwykle barwna, arystokrata wywo-
dzący się ze starego, choć zubożałego, rodu o czeskich korzeniach, a zarazem
rzeźbiarz i kolekcjoner ukrywający się przez pewien czas pod pseudonimem

179 Ibidem, k. nlb (4 sierpnia 1818).
180 Zachowane pokwitowanie Franza Rippera zob. AUJ, SI 492, ASP, dotacja, zbiory, 1821-1826, k. nlb

(14 stycznia 1822). Ripper to zapewne austriacki budowniczy z Podgórza, który wznosił tamtejszy
kościół parafialny, por.: W. Bałus, Krakau zwischen Traditionen und Wegen in die Moderne. Zur
Geschichte der Architektur und der óffentlichen Griinanlagen im 19. Jahrhundert, Stuttgart 2003,
s. 43; idem, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu, w: Sztuka sakralna Krakowa w wieku
XIX, cz. 1, Kraków 2004 (= Ars Vetus et Nova, 12), s. 93.

181 AUJ, SI 491, ASP, dotacje, zbiory, 1817-1820, k. nlb (5 lipca 1818).
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Josef Muller182. W roku 1789 otworzył w Wiedniu gabinet figur woskowych
(sam opanował zresztą technikę ich wytwarzania), powiększony w następnych
latach o pokaźną kolekcję sprowadzanych z Rzymu i Neapolu gipsowych odle-
wów rzeźb antycznych, a także zbiór zegarów i automatów muzycznych. Gale-
ria miała wieloraki charakter - była miejscem rozrywki, namiastką „placówki
naukowej”, a równocześnie przedsięwzięciem dochodowym (sprzedawano do
niej bilety, a także wystawiano na sprzedaż znajdujące się w niej artefakty). Za
niebagatelne kwoty odlewy gipsowe kupowała od Deyma nawet wiedeńska
akademia sztuk pięknych i caryca Katarzyna II183, choć w późniejszych latach
interesy szły coraz gorzej. O rozmiarach tzw. Muller sche Kunstgallerie można
się przekonać z opracowanego przez samego właściciela szczegółowego opisu184.
Po śmierci Deyma w roku 1804 galerię odziedziczyła jego żona, Josephine, znana
powszechniej pod swoim panieńskim nazwiskiem - Brunsvik (Brunswick)185.
Wywodząca się z węgierskiej arystokracji Josephine Brunsvik de Korompa,
wdowa po Deymie, wyszła w roku 1810 za barona Christopha von Stackelberga,
lecz w historii zapisała się przede wszystkim jako domniemana „unsterbliche
Geliebte” Ludwiga van Beethovena - tajemnicza wieczna ukochana kompozytora,
określona przez niego w ten sposób w słynnym liście z roku 1812186. Małżeństwo
ze Stackelbergiem wkrótce po ślubie okazało się katastrofą - została opuszczo-
na przez męża, który uprowadził dzieci, a jej sytuacja materialna pozostawiała
wiele do życzenia. Lata 1817-1818 należały do najtrudniejszych okresów w życiu
arystokratki i wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, właśnie od niej Riedlinger
planował kupić kopie rzeźb antycznych z przeznaczeniem dla krakowskiej szkoły.
Wiadomo zresztą, że w roku 1817 hrabina Deym oferowała odlewy z kolekcji po
pierwszym mężu wiedeńskiej akademii sztuk pięknych187.

Propozycja Riedlingera spotkała się z niemal natychmiastową zgodą władz
uczelni - 9 lipca wystosowano do niego pismo zawiadamiające, iż kasjer wy-
płaci mu na cel zakupów 1000 złp, a resztę po ostatecznym ustaleniu ceny188.
Pod koniec lata (po 4 sierpnia) rzeźbiarz wyruszył do Wiednia. Z pisma Bro-
dowskiego do Najwyższej Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 październi-
ka można się dowiedzieć, że Riedlinger prosi o jak najszybsze przesłanie mu
2000 złp, ponieważ z właścicielami gipsów po Deymie umówił się, że drugą
ratę za odlewy zapłaci do 15 września. Wiedeńczyk zamierzał rychło dopełnić

182 Na temat hrabiego Deyma i jego kolekcji zob. G. Hatwagner, Die Lust an der Illusion - iiber den
Reiz der „Scheinkunstsammlung” des Grafen Deym, Diplomarbeit, Betreuer M. Scheutz, Wien
2008.

183 Były to bardzo poważne zakupy: akademia wiedeńska nabyła w r. 1795 odlewy za 6 500 guldenów,
a Katarzyna II za 30 000, zob. ibidem, s. 72,108,127-119.

184 Zob. C.M.A. [J. Deym von Stritez], Beschreibung der kaiserl. kónigl. privilegirten durch den Herm
Hofstatuarius Muller errichteten Kunstgallerie zu Wien, Wien 1797.

185 Zob. G. Hatwagner, Die Lust an der Illusion, s. 30.
186 Nazwisko „wiecznej miłości” Ludwiga van Beethovena nie jest znane, lecz, zgodnie z obecnym

stanem wiedzy, najbardziej prawdopodobną spośród kilkunastu „kandydatek” jest właśnie Jo-
sephine Brunsvik, zob.: R. Steblin, Josephine Grdfin Brunswick-Deyms Geheimnis enthullt. Neue
Ergebnisse zu ihrer Beziehungzu Beethoven,„Ósterreichische Musikzeitschrift” 57,2002,6, s. 23-31;
eadem, „Aufdiese Art mitAgeht alles zugrunde”. A New Look at Beethovens Diary Entry and the
„Immortal Beloved”, „Bonner Beethoven-Studien”, 6, 2007, s. 147-180; eadem, Beethovens „Un-
sterbliche Geliebte”. Des Rdtsels Lósung, „Ósterreichische Musikzeitschrift”, 64, 2009, 2, s. 4-17.

187 Zob. B. Hagen, Antike in Wien, s. 77, przyp. 6.
188 AUJ, SI 491, ASP, dotacje, zbiory, 1817-1820, k. nlb (5 lipca, 9 lipca 1818).
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formalności i jeszcze w końcu miesiąca zjechać z zakupionymi rzeczami do
Krakowa189. Dziesiątego października wypłacono Brodowskiemu 2000 złp do
przekazania Riedlingerowi190 i od tego momentu słuch o wiedeńskim artyście
i przekazanej mu kwocie zaginął na kilka miesięcy. Jak wspomniano powyżej,
15 grudnia wysłano do niego oficjalny list od rektora, w którym wezwano go
do stawienia się w Krakowie do 14 stycznia, a także wyrażono poważną troskę
0 losy powierzonych mu pieniędzy191. Jakaż musiała być ulga władz uczelni,
a zwłaszcza Brodowskiego, poczuwającego się pewnie do odpowiedzialności
za Riedlingera i jego poczynania, kiedy po dwóch dniach - 17 grudnia 1818 r. -
nadeszła wiadomość, że na Podgórze dotarły skrzynie z rzeczami przysłanymi
z Wiednia192. Niestety, trudno w jednoznaczny sposób stwierdzić, co wówczas
nadesłano, choć raczej nie były to obiecane „antyki” z galerii Deyma. Można
by sądzić, iż pozyskane figury były sporych rozmiarów, skoro wiosną roku 1819
potrzeba było 500 złp na sprawienie postumentów193, jednakże z pozostałych
zachowanych źródeł wynika coś zgoła innego. Odpowiadając 9 stycznia roku
1819 na ponaglające pismo rektora, Riedlinger pisał, że nie traci w Wiedniu czasu
1 uzyskał zgodę cesarza na wykonanie dla potrzeb krakowskiej szkoły dziewięćset
siedemdziesięciu sześciu gipsowych odlewów monet (zapewne również drobnych
reliefów, gemm i medali), przechowywanych w cesarsko-królewskim gabinecie
monet i antyków194 (czyli w placówce, której był pracownikiem)195. Sprawa
zakupów przedstawia się tym bardziej zagadkowo, że przez kolejne lata (aż do
1831) Senat Rządzący dopominał się od Brodowskiego rachunków z wydanych
przez Riedlingera w roku 1818 pieniędzy. Malarz twierdził, że je składał, lecz
nigdzie nie można było ich odnaleźć. Siódmego listopada 1824 roku tłumaczył
się: „podpisany [...] składa załącznie wykaz podpisany przez ś.p. Rydlingera
i Dziekana [...] Schuchta [Hermana Schugta], któren dowodzi, iż ś.p. Rydlinger
odebrał od podpisanego powzięte z Kassy Academickiey dla niego pieniądze,
za które przysłał gipsatur podług tegoż samego wykazu skrzyń Osiem wartości
2366 gr 20, a za resztę miał późniey gipsatur nadesłać, czego iednak dla zaszłych
przeszkód nie dopełnił. Z tego powodu uprasza podpisany, ażeby danemu awan-
sem w Kwocie złt 2600 [2000 na gipsy i 600 na narzędzia] dla ś.p. Rydlingera
na tegoż Rachunek przeniesione zostały. Co się tyczy zł 142 gr 6 na zapłacenie
transportu gipsatur przybyłych z Wiednia, nie iestem w stanie złożyć powtórnie
rachunku [...], że iednak takowe [... ] zapłaciłem [... ] iuż samo odebranie ośmiu
skrzyń przez Dziekana zaświadczone dowodzi”196. W załączonym raporcie Ried-
lingera z roku 1821 wspomniano w zasadzie wyłącznie o owych drobnych odle-
wach z gabinetu monet i antyków, a nieliczne figury, które był w stanie zakupić

189 Ibidem, k. nlb (6 października 1818).
190 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory, 1821-1826, k. nlb (14 stycznia 1822).
191 Kopia listu do Riedlingera zob. AUJ, SI 491, ASP, dotacje, zbiory, 1817-1820, k. nlb (15 grudnia

1818).

192 Pismo Brodowskiego, proszącego o pieniądze na opłacenie kosztów transportu zob. ibidem,
k. nlb (18 grudnia 1818).

193 Ibidem, k. nlb (10 maja 1819).
194 AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (9 stycznia 1819).
195 Zob. przyp. 60.
196 AUJ, SI 493, ASP, dotacja, zbiory, 1827-1831, k. nlb (obwoluta datowana 25 sierpnia 1831). Po raz

pierwszy rachunków za wiedeńskie zakupy r. 1818 Senat Rządzący domagał się w r. 1820, zob.
AUJ, SI 491, ASP, dotacje, zbiory, 1817-1820, k. nlb (9 września 1820).
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za tę niewystarczającą, w jego mniemaniu, kwotę, częściowo (?) potłukły się przy
pakowaniu, jak z rozbrajającą szczerością stwierdza autor dokumentu: „Es ware
nicht móglich gewesen fur die Summę von f 2000 mehrere groBe Antiken zu
kaufen ais 5 und einige Kópfe, da aber dieselben im GuBe so fein und schwach
ausgefallen, daB [sie?] sogar beym einpaken zerbrochen, konnte ich ihre Stelle
nicht besser ersetzen, ais durch die hier ausgewiesene Samlung von 500 Stiick,
die auch in kleinen, den ansehnlichen nutzen leistet, und in Alterthumlichen
und Geschichte Riicksicht gleich Interessent und niitzlich ist, wovon sich Kenner
leuhte iibereinigen, die iibrigen gemafi dem Inventarium nach [?] fehlenden
200 Stk AbguBe welche weniger wichtig, auch nur auf 200 f gerechnet werden
konnen, habe ich eben deswegen in dieser Rechnung nicht specifieciret, weil
ich fur diese nicht fordere”197.

W roku 1827 Schmelzer próbował uporządkować historię zakupów, sporzą-
dzając (zapewne na podstawie wcześniejszych zapisków) inwentarze katedry
rzeźby w latach 1821 oraz 1823-1826198. Inwentarz Przedmiotów należących do
Szkoły Rzeźbiarstwa sprawionych przez Professora Rudlingera [!] w r. 1821 stanowił
de facto spis przedmiotów pozyskanych dla katedry do czasu śmierci pierwszego
profesora rzeźby. Figurują w nim przede wszystkim narzędzia, natomiast wśród
odlewów zapisano jedynie trzy figury naturalnej wielkości („Antik Figuren natur-
licher GróBe”: Wenus, Ilioneus, chłopiec wyciągający cierń), a z mniejszych figurę
anatomiczną, Herkulesa, Herkulesa z Cerberem, „Corpus von Gips” (z dopiskiem
„dawniey były dwie sztuki”), głowę psa, niewielkie putta (?) określone jako „En-
gel liegend gips”, „Kind naturlicher gróBe”, „Kleines Kind”, wreszcie dwanaście
gipsowych popiersi („Gips Kópfe”), trzy odlewy stóp oraz marmurowe popiersie
Parysa. „Trzon” zbioru tworzyły „Medailien enthalten in Rammen mit Glasser”
w liczbie pięćset dwudziestu sześciu, a umieszczony obok dopisek informuje:
„według pierwszego rachunku było 700”. Jeśli porówna się te informacje ze spisem
zakupów Brodowskiego z roku 1817, okaże się, że Riedlinger pozyskał dla szkoły
jedynie owe małe odlewy z gabinetu monet i może jakieś drobiazgi w rodzaju
przedstawień Herkulesa, odlewów stóp czy figurek puttów. Tylko protekcjo-
nalnym, lekceważącym stosunkiem rzeźbiarza do krakowskiej uczelni można
wytłumaczyć jego postępowanie - spóźnił się pół roku z objęciem powierzonej
mu posady, a zamiast obiecywanych rzymskich gipsów z galerii Deyma przysłał
odlewy medali, wychodząc chyba z założenia, że Polakom wszystko będzie można
wmówić. Z drugiej strony, jeśli pozyskany zbiór składał się w znacznej mierze
z kopii gemm, nie był on z punktu widzenia teoretyków wykształconych w tra-
dycji XVIII wieku bezwartościowy. Podkreślano wówczas, iż w odróżnieniu od
wielu rzeźb antycznych, gemmy zachowały się w stanie nienaruszonym, zatem
ich studiowanie stanowi doskonałą szkołę dobrego smaku. W dobie oświecenia
powstawały zbiory takich obiektów umieszczanych w płaskich szufladach za-
mkniętych w odpowiednio przygotowanych większych skrzynkach199.

197 AUJ, SI 493, ASP, dotacje, zbiory, 1827-1831, k. nlb (obwoluta datowana 25 sierpnia 1831).
198 Ibidem, k. nlb (1 maja 1827).
199 Pionierem tworzenia multiplikowanych zbiorów tego rodzaju byl Philipp Daniel Lippert (1702-

-1785), twórca „wydawnictwa” Dactyliotheca Unirersalis (1755-1776). Każda z czterech skrzynek
0 formach imitujących tomy książek mieściła dziewiętnaście płaskich szufladek. Zbiór zawie-
rał cztery tysiące pięćdziesiąt trzy odlewy gemm. Na temat działalności Lipperta, jego dzieła
1 omawianego zjawiska w XVIII stuleciu ostatnio: D. Graepler, „Die Kupfer sind erbarmlich” -
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Jedno jest pewne: stan zbioru „antyków” po wydaniu na ten cel znacznych
kwot pozostawał w stanie opłakanym w chwili objęcia katedry przez Schmelzera
w roku 1823. Zresztą również inne nabytki pomocy naukowych (poza obiekta-
mi kupionymi przez Brodowskiego w Wiedniu w r. 1817) były nieliczne i dość
przypadkowe - z początkiem roku 1819 malarz prosił o wyasygnowanie drobnej
kwoty 157 zł na „paryskie landszafty”200,11 czerwca tegoż roku Wojciech Korneli
Stattler przysłał z Rzymu sporządzone przez siebie rysunki według Rafaela201.
Za nieco większy należy uznać dokonany przez Peszkę wydatek 1356 zł w roku
1820, lecz nie powinno się wagi tego zakupu przeceniać - najwięcej kosztował
manekin do drapowania materii (288 złp) oraz zbiór malowanych na płótnie
przedstawień roślin i zwierząt (540 złp), natomiast resztę stanowiły różnorodne
ryciny202. Ów transport z Warszawy obrósł z czasem niewiarygodnymi legendami
(którym początek dał Łuszczkiewicz), głoszącymi, jakoby Peszka nabył odlewy
z kolekcji po Stanisławie Auguście203.

W marcu roku 1822 władze uczelni nieco bliżej zainteresowały się stanem
i losami pomocy naukowych należących do krakowskiej szkoły artystycznej.
Przegląd inwentarzy i porównanie ich ze stanem faktycznym odsłoniły ponury
obraz sytuacji. Feliks Radwański pisał: „Każdy z trzech JPP Professorów miał
wyznaczone awanse na zakupienie swych potrzeb i wzorów. Inwentarze więc po
trzy kroć spisane powinny by rzecz tę [stan kolekcji wzorów] wyiaśnić, a to iest
właśnie, co się po większey części pokazuie, nayzawikłańszem”. Po śmierci Ried-
lingera, według inwentarza z roku 1821, małych odlewów z gipsu powinno być
siedemset, a innych modeli dziewięć. Z kolejnego spisu wynikało, że „wzorowych
modelów” było więcej - aż osiemnaście, za to małych odlewów zaledwie dwie-
ście (widocznie później część z nich się znalazła, skoro w roku 1827 Schmelzer
dopliczył się pięćset dwudziestu sześciu). Stwierdzono poważne braki narzędzi.
W inwentarzach Brodowskiego bałagan okazał się jeszcze większy, zwłaszcza jeśli
chodzi o odlewy; nie udało się odnaleźć „Wenery, Anatomiczej figury, korpusu
Wenery, głowy Geniusza”. Radwański zwrócił też uwagę na fatalną jakość wyko-
nania części figur. „Przejrzawszy całe Inwentarze Wzorów, mimo kosztów przez
skarb łożonych, nie widzę istotnych wzorów do malowania i Rzeźbiarstwa iakiemi

Die Reproduktion der Antike ais Quellenkritisch.es Problem im 18. Jahrhundert, w: Abgekupfert.
Roms Antiken in den Reproduktionsmedien derfriihen Neuzeit. Katalog zur Ausstellung. Kunst-
sammlung und Sammlungder Gipsabgiisse Universitdt Góttingen. 27. Oktober 2013 bis 16. Februar
2014, red. M. Luchterhandt et al., Petersberg 2013, s. 115-119, 359-366, poz. VII. 01-02.

200 AUJ, SI 491, ASP, dotacje, zbiory, 1817-1820, k. nlb (5 lutego 1819).
201 Ibidem, k. nlb (11 czerwca 1819).
202 Ibidem, k. nlb (23 stycznia 1820). Na temat zbioru trzydziestu przedstawień roślin i zwierząt zob.

A. Wiktor, Wobec przeszłości - dzieje galerii ASP w Krakowie na podstawie badań nad historią
zbioru malowideł Atlasu roślin i zwierząt autorstwa Hamiltona z początku XVIII wieku, w: Wobec
przyszłości. Materiały nadesłane i wygłoszone na sesji naukowej z okazji 185-lecia działalności
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 12.12.2003-15.12.2003, Kraków 2004, s. 466-471.

203 W ten sposób określa je Grażyna Grzechnik (Historia kolekcji odlewów gipsowych, s. 38). Au-
torka doszła do tego stwierdzenia, nadinterpretowując wcześniejsze informacje o rzekomym
zakupieniu przez Peszkę odlewów w Warszawie (por.: W. Łuszczkiewicz, Przegląd krytyczny,
s. 187; P. Bieńkowski, Laokoon w Polsce. Studyum, Kraków 1914; W. Prokesch, Z dziejów dawnej
Szkoły. Szkic do krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych, Kraków 1917, s. 3). Legendę dementuje Hu-
bert Kowalski (Antyczne tradycje w dekoracji rzeźbiarskiej gmachów Uniwersytetu Warszawskiego
przy Krakowskim Przedmieściu, Warszawa 2008, s. 16, przyp. 19). Janusz A. Ostrowski (Gipsowe
odlewy rzeźb, s. 9, przyp. 11) odnosi się z dużą rezerwą do stwierdzeń Grzechnik, lecz podobnie,
jak poprzednicy stwierdza, że Peszka zakupił w Warszawie odlewy rzeźb antycznych.
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są Laokoon, Apollo Belwederski, Gladyator, Kadłub [Torso Belwederskie - Z.M.]
i tym podobne”204.

Wkrótce sam Brodowski poruszył temat konieczności zakupu odlewów naj-
ważniejszych - z punktu widzenia ówczesnej teorii sztuki - rzeźb antycznych:
Grupy Laokoona, Gladiatora Borghese i Apollina Belwederskiego, oraz stwierdził, że
prędzej czy później trzeba będzie sprowadzić je z Wiednia, choć trudno oszaco-
wać, jaki będzie koszt takich nabytków205. Dziekan Herman Schugt przyznał mu
rację, zwracając się w tej sprawie do zastępcy rektora, lecz jednocześnie przyznał,
iż kwota 1400 złp, czyli roczny budżet przyznany na zakupy pomocy naukowych,
z pewnością nie wystarczy na te najistotniejsze zakupy. W pierwszej kolejności
należy, jego zdaniem, pozyskać Grupę Laokoona, „którey ważność dosyć znana
z dzieł o niey pisanych przez Lessinga i Góthe [!]”, oraz napisać w tej sprawie do
Wiednia, a najlepiej wysłać tam kogoś ze znawców przedmiotu, by był obecny
przy sporządzaniu odlewu206. Choć nikt chyba nie miał wątpliwości, że sprawa
będzie załatwiana gdzie indziej niż w habsburskiej metropolii, Brodowski pisał
20 sierpnia 1822 roku: „Ponieważ Rada Naywyższa uchwaliła parę statuł gipsowych
dla zbogacenia i pożytku Akademii Sztuk pięknych, przeto mam honor Jaśnie
WP. Rektorowi przedstawić, ieżeli się z wolą zgadzać będzie, aby te figury mogły
bydź sprowadzone z Wiednia, ponieważ Roku 1792, późniey 1800 przez Pana
Professora Zaunera Rzeźbiarza miał zlecenie od Nay: Cesarza Austryiackiego,
a za porozumieniem się z teraźnieyszym Papieżem wszystko pozwolił co tylko do
użytku Akademii Wideński być użytecznym na prawdziwych Oryginałach formy
były wylane i przysłane do Wideńskiey Akademii, a teraz nieiaki Pan Pichler
Rzeźbiarz, który w Rzymie od Rządu wysłany i przysyła naypięknieysze Modele,
więc moim zdaniem było by dla bliskiego Transportu z Wiednia sprowadzić,
aby tylko Dyrektor Akademii Pan Kaucig, który na przesłanie od JWP. Rektora
pod Jego Dyrekcyą nam każe wylać te Figury, iakie dla nas są potrzebne”. W dal-
szej części listu dodał: „[...] ile sobie przypominam, żona Sławnego Dyrektora
Rzeźbiarstwa [w] Wiedniu miała w przeszłym Roku wiele pozostałych form
naypięknieyszych Posongów i rządała nie wiem do liczby wiele plus minus 200 #.
Mieszka na Przedmieściu Widen [Wiedeń] w domu in Freyhaus w pierwszym
Dziedzińcu, ieżeli życzeniem J.W. Rektora iest, to ia do niey napisze ten List ad
Pani Fiszerowy [i] J.W. Rektorowi złożę”207.

Trudno powiedzieć, skąd Brodowski wiedział, że wdowa po zmarłym wios-
ną roku 1820 Johannie Martinie Fischerze, Anna z domu Lechleitner, miała do
sprzedania odlewy rzeźb antycznych. Nawiasem mówiąc, nie znał aktualnego
adresu Fischera i jego drugiej żony208. Widać natomiast, że w roku 1822 zrodziła
się potrzeba dokonania poważniejszych zakupów, lecz nie było jeszcze wiadomo,
jak należy je zrealizować. Fakt ten, a także trudności finansowe sprawiły, że owe
plany pozostały w zawieszeniu przez kolejne dwa lata. Nowego biegu nadał sprawie
Schmelzer, który w maju roku 1824 zapowiedział, iż jadąc w wakacje do Wiednia

204 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory 1821-1826, k. nlb (13 marca 1822).
205 Ibidem, k. nlb (19 czerwca 1822).
206 Ibidem, k. nlb (14 sierpnia 1822).
207 Ibidem, k. nlb (20 sierpnia 1822).
208 Fischer istotnie mieszkał wcześniej na przedmieściu Wiedeń (dom nr 90), lecz w chwili śmierci

mieszkał przy Laimgrube w domu nr 23 (obecnie pomiędzy Papagenogasse, Getreidemarkt
i Wienzeile), zob. M. Poch-Kalous, Johann Martin Fischer, s. 15.

Wiedeńska Akademie der bildenden Kunste a krakowska Szkoła Rysunku i Malarstwa... 217



we własnych interesach209, chętnie wszystko załatwi, dopilnuje odlewania i pa-
kowania figur. Załączając listę najpilniejszych potrzeb (Laokoon, Gladiator, posąg
Germanika, Dyskobol, Torso Belwederskie i dwadzieścia popiersi), przewidywał
koszt całości zakupu na 965 złotych ryńskich w dobrej monecie210. Rzeczywistość
była jednak bezlitosna - roczny budżet na pomoce naukowe dla katedr rysunku,
malarstwa i rzeźby wynosił 1400 złp. W czerwcu roku 1824 rektor pisał do Wiel-
kiej Rady, że przy takich nakładach szkoła nigdy nie będzie w stanie zgromadzić
zbioru odlewów godnych szkoły szczebla akademickiego, ponieważ przyznana
suma jest wydawana na drobiazki (stołki, ramki do rycin, farby itp.). Podjęto zatem
decyzję, by na te niewielkie potrzeby przeznaczać 400 złp rocznie, a zaoszczędzo-
ne w ten sposób 1000 zł powierzać co trzy lata jednemu z trzech profesorów. Tę
kwotę w pierwszym rzędzie przyznano Schmelzerowi, ponieważ potrzeby jego
katedry były najpilniejsze211. Rzeźbiarz musiał znacznie ograniczyć swoje ocze-
kiwania - prosząc 30 sierpnia o wyasygnowanie 1000 zł, przedstawił skromną
listę zakupów, obejmującą jedynie posąg Germanika i zaledwie sześć popiersi212.
Odnosząc się do jego podania, rektor zwrócił się 17 września do Wielkiej Rady
o wypłacenie wspomnianej kwoty oraz diet na dwudziestoczterodniowy wyjazd
Schmelzera do Wiednia w okresie ferii bożonarodzeniowych213. Wielka Rada
wyraziła jednak życzenie, by całą sprawę załatwić korespondencyjnie, nie mnożąc
kosztów wydatkami na podróż i unikając przerwy w zajęciach studentów214. To
pozorne zahamowanie działań przyczyniło się w rezultacie do wejścia trwających
od kilku lat starań w nową fazę. Dwudziestego szóstego listopada Schmelzer
zakomunikował, że wszystkie potrzebne krakowskiej szkole odlewy można bez
trudu zakupić w wiedeńskiej akademii sztuk pięknych, o czym informował list,
jaki w odpowiedzi na swe zapytanie rzeźbiarz otrzymał od dyrektora Johanna
Baptista Lampiego. Problemem pozostawał jedynie koszt - po przeliczeniu na
krajową walutę wynosił on 3647 złp i 18 gr215. Przeszkodę można było jednak
stosunkowo łatwo pokonać, wystarczyło bowiem sięgnąć po oszczędności, jakie
nagromadziły się dzięki długiemu nieobsadzeniu katedry rzeźby po śmierci Ried-
lingera i przed zatrudnieniem Schmelzera. Nieopłacając wakatu od stycznia roku
1822 do końca maja 1823216, zaoszczędzono (po odliczeniu pewnych wydatków)
3140 złp. Po dodaniu przyznanej już na cel zakupu odlewów kwoty 1000 zł, szkoła
dysponowała sumą 4140 zł, a tym samym Wielka Rada skłoniła się 26 stycznia
1825 roku do sprowadzenia z Wiednia upragnionych antyków217. Odniesiono się
również do niedorzecznej propozycji Pawła Czajkowskiego z 10 grudnia roku
1824 roku, by zadaniem pozyskania modeli obarczyć przebywającego w Rzy-
mie Stattlera218. Zdaniem Wielkiej Rady, koszty transportu i niebezpieczeństwo

209 Możliwe, że Schmelzer wybierał się do Wiednia w związku z wystawieniem w tamtejszej aka-
demii dwóch swoich dzieł (zob. przyp. 87).

210 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory, 1821-1826, k. nlb (13 marca 1822).
211 Ibidem, k. nlb (24 czerwca 1824).
212 Ibidem, k. nlb (30 sierpnia 1824).
213 Ibidem, k. nlb (17 września 1824).
214 Ibidem, k. nlb (13 października 1824).
215 Ibidem, k. nlb (26 listopada 1824).
216 Za dyrekcję Szkoły Rzeźbiarskiej od czasu śmierci Riedlingera zapłacono Brodowskiemu wiosną

r. 1823 tylko 400 złp, zob. ANK, WMK, IV-io, Protokół, 1823, s. 140.
217 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory, 1821-1826, k. nlb (26 stycznia 1825).
218 Ibidem, k. nlb (10 grudnia 1824).
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potłuczenia gipsów w nieporównanie dłuższej i trudniejszej drodze z Rzymu było
zbyt duże. Absurdalność pomysłu Czajkowskiego w pełni obnażył epizod z roku
1830, kiedy Stattler przeprowadził wśród przebywających nad Tybrem Polaków
zbiórkę pieniędzy, za które kupił kilka odlewów. Koszt transportu paru niewielkich
figur kilkukrotnie przewyższył cenę tych modeli. Stattler zapłacił należność za ich
przewóz z własnych funduszów, lecz - na jego prośbę - uniwersytet zwrócił mu
poświadczoną rachunkami kwotę 1177 złp219. Propozycja Czajkowskiego opóźniła
jedynie realizację przedsięwzięcia, przez co ostateczną decyzję o zakupach Wielka
Rada podjęła dopiero 16 kwietnia 1825 roku220. Dzięki zachowaniu rachunku za
pierwszy transport „antyków” z Wiednia (13 grudnia 1825 r.), znane są szczegóły
transakcji221. Zgodnie z zaleceniem Wielkiej Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego,
sprowadzenie odlewów powierzono krakowskiemu domowi handlowemu. Sprawą
zajęła się firma F.J. Kirchmayer i Syn, natomiast gipsy zostały odlane w formierni
akademii wiedeńskiej - Kaiserliche Kónigliche Akademische Kunsthandlung. Do-
kładny czas założenia tej placówki nie jest znany, natomiast wiadomo, że nie tylko
obsługiwała ona samą akademię w naddunajskiej metropolii, lecz także prowadziła
działalność - by użyć współczesnego określenia - „komercyjną”, wytwarzając odle-
wy na zamówienie osób prywatnych, a także szkół na terenie całej Monarchii222. Ze
strony austriackiej partnerem była firma handlowa Ritter & Sohn, a na rachunku
widniał podpis Sigmunda Bermanna223. Ten pierwszy transport gipsów, zawie-
rający przede wszystkim wykazane w inwentarzu mniejsze elementy (popiersia
oraz ręce, nogi, dłonie figur do zmontowania na miejscu)224, dotarł do Krakowa
3 stycznia 1826 roku i kosztował 1242 złp, o czym świadczy złożony 24 stycznia
w Senacie Rządzącym rachunek Kirchmayera z dołączonym spisem225. W kwietniu
dotarła reszta zakupionych figur - i tu nastąpiła przykra niespodzianka, ponieważ
okazało się, że w wyniku okoliczności, których Schmelzer nie mógł przewidzieć
(różnica w wymianie waluty, koszty pośredników, transportu itp.), cena była o pra-
wie 900 zł wyższa (należność za drugi transport to 3278 złp i 25 gr, zatem koszt
całości wyniósł 4538 złp i 4 gr)226. Z uregulowaniem rachunku nie zwlekano, by
uniknąć naliczania przez Kirchmayera procentu, co miało nastąpić po 1 maja227.
Spis zawartości obydwu transportów został podany w Aneksie 6. Jeśli uprzytom-
nimy sobie, że niemal równocześnie wyasygnowano 380 złp na postumenty pod
figury, stanie się jasne, że uniwersytet poniósł ogromny, jak na swe możliwości,

219 Stattler podał listę kupionych odlewów: „głowa Jowisza, chłopczyk kapitolski, kadłub rzeki
fidiaszowym zwany, dziecko z łabędziem kapitolskie, głowa Aleksandra W. z Kapitolu”. Zapłacił
za nie 30 scudów i pisał, że na dalsze zakupy pozostało mu jeszcz 42 scudy, czyli 351 złp. Łatwo
zatem obliczyć, że wymienione figury kosztowały ok. 250 złp, czyli transport był ponad 4 i pół
razy droższy (AUJ, SI 493, ASP, dotacje, zbiory 1827-1831, k. nlb [20 listopada 1830]). Spis zaku-
pionych obiektów, zob. J.A. Ostrowski, Gipsowe odlewy rzeźb, s. 25-26 (Aneks II).

220 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory, 1821-1826, k. nlb (16 kwietnia 1825).
221 Ibidem, k. nlb (13 grudnia 1825).
222 Zob. B. Hagen, Antike in Wien, s. 74.
223 Być może tożsamy z późniejszym samodzielnym antykwariuszem, księgarzem i handlarzem

dziełami sztuki (Johannem) Sigmundem Bermannem, notowanym w latach 1831-1848 jako
„Kunst- und Musikalienhandler”; zob. P.R. Frank, J. Frimmel, Buchwesen in Wien 1/50-1850.
Kommentiertes Verzeichnis der Buchdrucker, Buchhandler und Verleger, Wien 2008, s. 19.

224 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory, 1821-1826, k. nlb (5 stycznia 1826).
225 Ibidem, k. nlb (24 stycznia 1826).
226 Ibidem, k. nlb (17 kwietnia 1826).
227 Ibidem, k. nlb (23 kwietnia 1826).
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wydatek, który niemal całkowicie zaspokoił potrzeby w tym względzie228. W roku
1830 Schmelzer dokupił w Wiedniu jeszcze dwa odlewy za 700 złp229.

Historię zakupu modeli gipsowych w Wiedniu warto omówić dokładnie, nie
tylko dlatego, że było to najbardziej kosztowne przedsięwzięcie w pierwszych la-
tach istnienia szkoły, lecz także ze względu na niewątpliwie wielkie jego znaczenie
w opinii współczesnych. Brodowski i Schmelzer mieli w pamięci doświadczenia
wyniesione z akademii wiedeńskiej, a ich świadomość - podobnie jak i innych
wykształconych osobistości z kręgu uniwersytetu - kształtowały pisma Johanna
Joachima Winckelmanna, Gottholda Ephraima Lessinga, Johanna Wolfganga von
Goethego. Znajomość wiedeńskiej praktyki pedagogicznej i kłasycystyczna teoria
sztuki zderzyły się w Krakowie z najbardziej prozaicznymi problemami finanso-
wymi i lokalowymi. Nie ma akademii bez Grupy Laokoona - takie przekonanie
przebija z zachowanej korespondencji Brodowskiego, Schmelzera oraz władz wy-
działu i całej uczelni. Pozyskawszy ogromnym wysiłkiem pokaźny zbiór specjalnie
zamówionych odlewów rzeźb antycznych, krakowska szkoła wyszła z powijaków,
przestała być szkółką, której uczniowie kopiują ryciny i rysunki trzeciorzędnych
artystów, a w najlepszym wypadku oglądają niezdarnie wykonane i przypadkowo
dobrane figury. W roku 1826 Brodowski, Schmelzer, a być może i wrogo do nich
nastawiony Peszka, poczuli, że krakowska Szkoła Rysunku i Malarstwa zaczyna
przypominać zachodnioeuropejskie akademie. Pozyskanie tego zbioru zbiegło
się w czasie z reorganizacją Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dekretem wydanym
3 listopada 1826 roku przez Józefa Załuskiego, nowo powołanego kuratora in-
stytutów naukowych, zrównano prawa profesorów rysunku, malarstwa i rzeźby
z prawami pozostałych profesorów uczelni, a szkołę artystyczną odłączono od
Oddziału Literatury Wydziału Filozoficznego230.

Jednocześnie widać, jak krakowianie stopniowo uczyli się akademickich oby-
czajów. W styczniu roku 1827 Schmelzer skarżył się rektorowi: „W każdey celniey-
szey Akademii Sztuk pięknych, a mianowicie w Rzymie pod tytułem S. Łukasza,
w Paryżu, Wiedniu i Monachium są osobne sale antyków, gdzie ustawione są raz
na zawsze figury i głowy gipsowe, które z mieysca na mieysce przenoszonemi być
nie mogą, a to dla tego, aby uszkodzonemi, a tern bardziey zniszczonemi nie były
[...]. Pan Peszka dał tego przykład, wziąwszy dwa odlewy do siebie, iako to figurę
Herkulesa i Anatomiczną, pierwszą zbrukawszy przez niewiadomość kazał prze-
ciągnąć grubą farbą i tym sposobem ią popsuł, a figurę Anatomiczną potłukł - tu
Jaśnie Wielmożny Rektor raczy się zastanowić, że Pan Peszka ieszcze ich nieodku-
pił”231. W liście - przetłumaczonym i przepisanym zapewne przez Brodowskiego
- widoczne są animozje pomiędzy Brodowskim i Schmelzerem z jednej a Peszką
z drugiej strony. Można tu również zaobserwować proces stopniowego dostoso-
wywania szkoły do akademickich standardów, a jednocześnie dostrzec przepaść
dzielącą artystów wykształconych w zachodnioeuropejskiej uczelni i warszawsko-
wileńskiego wychowanka Franciszka Smuglewicza, niepotrafiącego obchodzić się
z pozyskanymi gipsami. Z kolei dokonywane przez samego Peszkę zakupy pomocy
naukowych z dzisiejszej perspektywy są interesujące, lecz w oczach współczesnych

228 Ibidem.
229 AUJ, SI 493, ASP, dotacje, zbiory, 1827-1831, k. nlb (10 czerwca 1830).
230 Zob. K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne, s. 240.
231 AUJ, SI 493, ASP, dotacje, zbiory 1827-1831, k. nlb (30 stycznia 1827).
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musiały wydawać się chaotyczne, a nawet nieodpowiedzialne. Można było zgodzić
się na zakupienie razem z kilkoma drobnymi odlewami i rycinami obrazu Jana
Bogumiła Plerscha (olejnego projektu malowidła sklepiennego czy plafonu) za
małą kwotę 172 zip232, ale wydanie 972 zip na dwa płótna - Szymona Czechowicza
(Chrystus przekazujący klucze św. Piotrowi za 540 zł) i Franciszka Smuglewicza
(Ostracyzm nad Arystydesem za 432 zł)233 musiało wydawać się szaleństwem. Po-
mimo zgody Wielkiej Rady na tego typu wydatek, podawano później w wątpliwość
zasadność tego zakupu234.

* * *

Szkoła Rysunku i Malarstwa przy Uniwersytetcie Jagiellońskim była w znacz-
nej mierze „dzieckiem” akademii wiedeńskiej. Nie chodzi tu nawet o kwestie
organizacyjne i statutowe, bowiem trudno porównywać szkołę stanowiącą
część jednego z wydziałów uczelni i zatrudniającą trzech profesorów z potęż-
ną, samodzielną instytucją, jaką była Akademie der bildenden Kiinste. Oprócz
Peszki, traktowanego chyba z pewnym pobłażaniem i nie mającego zbyt wiel-
kiego wpływu, pozostali pedagodzy odebrali wykształcenie w Wiedniu, przy
czym w przypadku Brodowskiego i Schmelzera pobyt tam nie stanowił prze-
lotnego epizodu, lecz był wypełniony długoletnimi studiami. Innych akademii,
niż cesarsko-królewska, nie znali. Wyniesione stamtąd doświadczenia, a także
prozaiczny czynnik geograficzny sprawiły, że zdecydowaną większość pomocy
naukowych sprowadzono z Wiednia - od rysunków tamtejszych współczesnych
artystów i podręcznika anatomii Fischera po odlewy rzeźb antycznych wytwo-
rzone przez Akademische Kunsthandlung. Należy sobie również uświadomić, że
np. około 1824-1826, kiedy wykłady w Krakowie prowadzili Brodowski i Schinel-
zer, trwała akcja zakupu w Wiedniu antyków (poprzedzona korespondencją
z Lampim), w naddunajskiej akademii przebywał krakowski stypendysta - Jan
Nepomucen Głowacki oraz studiujący tam na własny koszt Bizański. Około
roku 1825 w Wiedniu studiowali też inni Polacy, głównie ze Lwowa: Alojzy
Rejchan235, Ferdynand Fłohenauer236, Feliks Orlikowski237, Józef Ferdynand

232 AUJ, SI 492, ASP, dotacje, zbiory, 1821-1826, k. nlb (24 listopada 1824).
233 Ibidem, k. nlb (30 grudnia 1825; 20 marca 1826).
234 AUJ, SI 493, ASP, dotacje, zbiory, 1827-1831, k. nlb (30 maja 1828; 17 czerwca 1828).
235 Informacje na jego temat zbiera Jolanta Polanowska (Rejchan [Rajchan, Reichan, Reihan, Rejhan]

Alojsy [Alois, Luigi], w: SAP, t. 8, s. 296-312). Z materiałów archiwalnych wynika, że Rejchan,
kształcący się w Wiedniu w latach 1823-1828, był wyróżniającym się studentem, skoro dwu-
krotnie - w 1825 i 1826 r. - otrzymał roczną nagrodę Gundela drugiego stopnia (Gundel-Preis),
zob. F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 37.

236 Zob. Hohenauer Ferdynand, w: SAP, t. 3, Wrocław 1979, s. 94. Z materiałów zachowanych
w archiwum akademii wiedeńskiej (zebranych przez Aleksandra Hajdeckiego) wynika, że
w r. 1825 Hohenauer miał szesnaście lat i urodził się w miejscowości Kuty. Można doprecy-
zować, że niewątpliwie chodzi o Kuty nad Czeremoszem, bowiem ojciec malarza był urzęd-
nikiem państwowym (?) bądź raczej zarządcą w nieodległych Bohorodczanach (określony
jako Bohorczaner Verwalter), zob. F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski
studentów, s. 20.

237 Orlikowski kształcił się w Wiedniu stosunkowo długo - w latach 1825-1829 - lecz następnie, w okre-
sie 1830-1838 przebywał w Rzymie (gdzie studiował w Akademii św. Łukasza), tam też powstał jego
najbardziej znany obraz Audiencja artysty Orlikowskiego wraz z rodziną u papieża Grzegorza XVI.
Po powrocie do Lwowa tworzył portrety i obrazy religijne. Zmarł przedwcześnie w r. 1840, zob.
J. Białynicka Birula, Orlikowski Feliks Kasper, w: SAP, t. 6, Warszawa 1998, s. 297-298.
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Tabaczyński238 oraz bliżej nieznani Józef Lauzky (Lauski?)239, Józef Tremier240.
Trudno sobie wyobrazić, by nie utrzymywali jakichkolwiek kontaktów, choć
prawdopodobnie ich wzajemne relacje miały charakter towarzyski. Byli to ma-
larze bardzo młodzi241, słabo wykształceni, przypuszczalnie nie mieli jeszcze
ugruntowanych poglądów na sztukę i nie uprawiali samodzielnej działalności
artystycznej. Zapewne z tego względu, w historii sztuki polskiej nie zapisało się
polskie środowisko artystyczne w Wiedniu w pierwszej połowie XIX stulecia
(w odróżnieniu od grupy malarzy polskich przebywających w podobnym czasie
w Rzymie). Zagadnienie to wymaga jednak dalszych badań.

Dalszych badań wymaga też wiele innych kwestii, które nie zostały w ni-
niejszym tekście rozwinięte. Na bliższe poznanie zasługuje twórczość dwóch
pierwszych profesorów rzeźby - Riedlingera, a zwłaszcza Schmelzera. Należałoby
również przyjrzeć się karierom uczniów Brodowskiego oraz obydwu omówionych
tu rzeźbiarzy i zastanowić się, jakie ślady w ich sztuce pozostawiła „wiedeńska”
edukacja odebrana w Krakowie. Należałoby wreszcie postawić pytanie, które
z owych pomocy naukowych zakupionych w Wiedniu w pierwszych latach ist-
nienia szkoły zachowały się. Należy zaznaczyć, że istnieją w Muzeum Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie obiekty pozyskane w omawianym okresie. Prowe-
niencja znacznej części gipsowych odlewów rzeźb antycznych, jakie zachowały
się w krakowskich zbiorach, nie jest znana. Jedynym modelem uważanym za
wiedeński zakup z roku 1818 (?) jest Doryforos znajdujący się w gmachu głównym
akademii242. Przeprowadzona w jej zbiorach kwerenda, której celem było odszu-
kanie rysunków - kupionych przez Brodowskiego w roku 1817 i pozyskanych
przez Riedlingera rok później - przyniosła w zasadzie wynik negatywny, choć
znajdujący się w gmachu Collegium Novum odlew Grupy Lookona to najpraw-
dopodobniej ten, który zakupiono w Wiedniu243. Prawdopodobnie obiekty te
uległy rozproszeniu, ponieważ w XIX stuleciu nie przywiązywano do nich dużej
wagi. Nie został po nich ślad nawet w najstarszych zachowanych inwentarzach
zbioru, sporządzonych u schyłku wieku XIX (zachowane w Muzeum Akademii
Sztuk Pięknych). Jeszcze w XX stuleciu władze uczelni - o tak wielkim przecież
znaczeniu dla kultury polskiej - nie były w stanie zapanować nad zbiorami244.
Warto podjąć wysiłek odszukania omawianych obiektów w innych zbiorach,
gdyż oprócz prac artystów zapomnianych, zbiór zawierał też dzieła wybitnych

238 Zob.: B PAU i PAN, 2170, A. Hajdecki, Vestigia artificum,k. 59, nr 99; F. Gutschi, A. Straszewska,
Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 47. Ausbildungslehrgang: Historienzeichnen, Land-
schaftszeichnen, notowany w akademii 1824-1827.

239 Zob.: F. Gutschi, A. Straszewska, Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 26. Ausbil-
dungslehrgang: Manufakturschule, Landschaftszeichnen, notowany w akademii 1824-1827.

240 Zob.: B PAU i PAN, 2170, A. Hajdecki, Vestigia artificum,k. 69,poz. 203; F. Gutschi, A. Straszew-
ska, Wykaz pochodzących z Polski studentów, s. 48. Ausbildungslehrgang: Historienzeichnung,
notowany w akademii 1824-1827.

241 Wiek wymienionych malarzy w r. 1825: Jan Nepomucen Bizański - 21 lat, Jan Nepomucen Głowacki -
25 lat, Alojzy Rejchan - 19 lat, Ferdynand Hohenauer - 16 lat, Feliks Orlikowski - 18 lat, Józef Fer-
dynand Tabaczyński - 22 lata, Józef Tremier - 21 lat, Józef Lauski (?) - 19 lat.

242 Nr inw. 29; zob. J.A. Ostrowski, Gipsowe odlewy rzeźb, s. 32, poz. 11.
243 Za tę informację uprzejmie dziękuję Panu dr. hab. Andrzejowi Betlejowi.
244 Na posiedzeniu grona profesorów, które odbyło się 22 lutego 1918 r. uchwalono, by „domagać się

utworzenia stałej posady bibliotekarza i kustosza w jednej osobie, bez czego normalny rozwój
biblioteki jest niemożliwy, zbiory zaś niszczeją i cenne przedmioty giną” (Kraków, Archiwum
Akademii Sztuk Pięknych, A 5, Protokoły Posiedzeń Grona Profesorów. Rok 1918, k. 35r).
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przedstawicieli malarstwa austriackiego pierwszej połowy wieku XIX - Cauci-
ga, Abla, Daffingera. Na koniec można wreszcie zapytać o swoiste kompleksy
krakowskich twórców. Wolne Miasto Kraków stanowiło namiastkę niepodległej
Polski w okresie, w którym doskonale pamiętano pod Wawelem niedawne czasy
zaboru austriackiego. Czy można mówić o kompleksie postkolonialnym w sytu-
acji, gdy akademia wiedeńska odgrywa rolę niedoścignionego wzoru i głównego
punktu odniesienia dla organizatorów założonej w Rzeczypospolitej Krakowskiej
Akademii Sztuk Pięknych? Czy podobny kompleks wobec zaborcy nie kazał Wła-
dysławowi Łuszczkiewiczowi negować lub przynajmniej umniejszać znaczenie
roli związków, łączących cesarsko-królewską akademię i akademię krakowską
w początkach istnienia tej ostatniej?

Wiedeńska Akademie der bildenden Kunste a krakowska Szkoła Rysunku i Malarstwa... 223



Aneksy
Udało się zidentyfikować jedynie część autorów prac zakupionych przez Józefa
Brodowskiego i Jozefa Riedlingera. Komentarze uzasadniające identyfikację
podano w przypisach jedynie w przypadkach, w których może ona budzić wąt-
pliwości. Zachowana oryginalna pisownia.

Aneks i
AUJ, SI 491, ASP, dotacja, zbiory, 1817-1820, k. nlb (1817)

Wykaz z Złłp 2.000 z roku 1817 co czyni na Scheiny 1437 licząc na ieden Schein
7 czeskich

AUTOR WYOBRAŻENIE SZTUKI KOSZTUIE

1. Heker [Hócker]1 Dwie głowy Dzieci, robione
Pastelem orzechowym 25.

2.
Bekenkam [zapewne Wilhelm lub
Augustę Karolinę Bekenkamp]2

głowa robiona pastelem
orzechowym 27.

3- Lorenc [Lorenz?] siedem Głów z Rafaela czarną,
białą kredą na im arkuszu 24.

4-
Rederer

[zapewne Joseph Roderer]3 dwie głowy robione detto detto 12.

5- Abell [Josef Abel] figura siedząca z przodu
orzechowym pastelem

11.

6. Kraicinger
[zapewne Josef Kreuzinger] detto detto z tyłu detto detto 12

7- Abell [Josef Abel] detto leżąca detto detto 11.

8.
Kraft [zapewne Johann Peter,

Josef lub Barbara Krafft] detto z tyłu detto detto 12.

9- Fraiding na iednym arkuszu czworo
dzieci detto detto 30.

10. [Jacob] Schorn4 dziecko w powietrzu
kredą czarną, białą 27.

11.
Abell

[Josef Abel]
figura siedząca z tyłu pastelem

orzech, robiona 11.

12.
Abell

[Josef Abel]
detto klęcząca z boku detto

detto detto U-

13-
Kaucig

[Franz Caucig]
Głowa z Rafaela czarną białą

kredą
10.

14- Gebwart Głowa Staruszka detto detto
detto

8.

15- Gebwart głowa detto detto detto 8.

16.
Abell

[Josef Abel]
figura siedząca z przodu detto

detto 13-

17-
Abell

[Josef Abel]
detto detto z boku detto detto U-

1 Por. Aneks 2.
2 Praca nieznanego skądinąd Wilhelma Bekenkampa została wymieniona w Aneksie 2. Augustę

Karolinę Bekenkamp wystawiała swoje prace w akademii w Wiedniu w latach 1816 i 1820,
zob. J. Tiede, Bekenkamp Augustę Karolinę, w: Allgemeines Kunstlerlexikon, t. 8, Miinchen-Leipzig
i994» s. 352.

3 Por. Aneks 2.
4 Por. Aneks 2.
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18. [Matthaus] Loder figura klęcząca w Sukni
orzechową pastelą robione

30.

19-
[Lorenz]
Janscha

detto z boku w Sukni detto
detto detto 25-

20. Goldmeier detto z tyłu klęcząca 26

21.
Steinfels [zapewne Franz

Steinfeld]
detto w sukni z Pussina czarną

białą kredą
20.

22.
Krenlender

[Kronlander?]

detto na białym papierze
czerwoną kredą robiona

z Rafaela
8.

23-
de Suvee

[Joseph-Benóit Suvee]
detto z przodu siedząca

sztychowana
4-

24. de Suvee [Joseph-Benóit Suvee] detto z boku stoiąca detto 4-

25- Gerard [Franęois Gerard] Belizariusz sztychowany U-

26. Dassinger [zapewne Moritz
Michael Daffinger]

figura na niebiesłdem papierze
w sukni czar. biał. kredą robiona 30.

[k. nlb]
AUTOR WYOBRAŻENIE SZTUKI KOSZTUIE

27. [Lorenz] Janscha detto detto z tyłu detto detto 20.

28. Heflich detto klęcząca z tyłu
orzechowym pastelem 25-

29. Schaf. detto stoiąca z boku detto detto 10.

30. Abell [Josef Abel] detto detto detto czarną białą
kredą U-

31- Kunits [Cajetan Kunitsch?]5 głowa z profilu
orzechowym pastelem U-

32. [Louis] Ducis Sztychowany z dwóch
figur Orfeusz

10.

33- [Louis] Ducis sztychowane z dwóch
Figur Dibutade

10.

34- [Franz] Caucig dwie nogi czarną, białą kredą
rysowane

10.

35- Jos.[ef] Petter figura w znak leżąca czarną
z przodu czarną biał. kred 9-

36. Jos.[ef] Petter figura z drugiey strony w znak
leżąca detto 9-

37- [Anton] Spreng
detto w znak leżąca
czarną białą kredą 9-

38. [Karl] Agricola detto stoiąca detto detto detto 10.

39-
Nowak [zapewne Anton

Nowack]6
detto schylona orzechowym

pastelem
10.

40. Schenfeld [Schónfeld?] detto wszkurę [?] łężąca detto
detto 26.

4i- Abell [Josef Abel] detto klęcząca
czarną białą kredą 10.

42. Abell [Josef Abel] detto siedząca z opartą ręką
czerwoną białą kredą 10.

43- Gselhower [Karl Gsellhofer] detto w bok leżąca
orzeczowym pastelem

10.

5 Cajetan Kunitsch został wymieniony w Aneksie 2. Może chodzić też o Adolpha Friedricha
Kunike (Kunicke), litografa (1777-1838), który od r. 1804 przebywał w Wiedniu, odbył studia
w tamtejszej akademii, ok. r. 1816-1817 był nauczycielem rysunku w rodzinie księcia Schwa-
rzenberga, zob. Kunike (Kunicke) Adolph Friedrich, w: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon,
t. 22, s. 105-106.

6 Por. Aneks 2.
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44- Abell [Josef Abel] detto prosto stoiąca czerwoną
białą detto

11.

45-
Laypold [zapewne Johann detto w przód siedząca czarną

12.
Friedrich Leybold] białą detto

46. Abell [Josef Abel] detto prosto stoiąca
orzechowym pastelem 9-

47- Abell [Josef Abel] detto prostoiąca ręką
wskazuiąca czarną białą detto

11.

48. Gselhower [Karl Gsellhofer] detto wprost leżąca
orzechowym pastelem

10.

49- Eger [zapewne Jakob Egger]7 detto Kobiety w Sukni detto
detto detto 12.

50. Abell [Josef Abel] detto z boku stoiąca detto detto
detto 11.

51- [Franz] Caucig detto wprost siedząca detto
detto detto 12.

52.
Kraicinger [zapewne Josef

Kreuzinger]
detto wznak leżąca detto detto U-

53- Redel [Josef Redl?] detto w kolorach Oleyno
malowana S. Jana na puszczy 30.

54- Redel [Josef Redl?] detto detto detto Rycerza
siedzącego z tarczą 30.

55- Redel [Josef Redl?]
detto detto detto detto wznak

leżąca 30.

[k. nlb]
AUTOR WYOBRAŻENIE SZTUKI KOSZTUIE

56.
Reindlein frukta wodnemi farbami,

2.
[być może Franz Reindl]8 brzoskwinie malowane

57-
Reindlein detto detto detto brzoskwinie

2.
[być może Franz Reindl] niedoyrzałe

58.
Reindlein detto detto detto Truskawki

2.
[być może Franz Reindl] i Wiśnie

59-
Reindlein detto Wiśnie rozmaitego

2.
[być może Franz Reindl] Gatunku i Agrest

60.
Reindlein

róże dwie
[być może Franz Reindl]

61.
Reindlein

[być może Franz Reindl] tulipan rozwinięty 2.

62. [Johann Josef] Schindler sztychowany Zamek 2.

63- Hernoir (?) figura stoica z tyłu sztychowana 4-

64. Abell [Josef Abel] figura siedząca przykuta do skały 10.

Barbier. [być może Jean-Jacques-

65.
-Franęois Le Barbier, Denis-

-Franęois Barbier, figura sztychowana Fauna 10.

lub Paul Barbier]9
66. Abell [Josef Abel] detto klęcząca czarną białą kredą 10.

67. Pringer
Wodnemi farbami widok

Neapolu
2.

7 Rytownik, miniaturzysta (1770-1842), czynny w Wiedniu, zob. R. Treydel, Egger Jakob, w: All-
gemeines Kunstlerlexikon, t. 32, Miinchen-Leipzig 2002, s. 335.

8 Franz Reindl (1770-1840), malarz czynny w Wiedniu, zob. Reindl Franz, w: U. Thieme, F. Becker,
Allgemeines Lexikon, t. 28, Leipzig 1934, s. 117.

9 Denis Barbier, rytownik francuski wzmiankowany w Paryżu w r. 1756, zob. Barbier Denis, w: Allge-
meines Kiinstlerlexikon, t. 6, Miinchen-Leipzig 1992, s. 673; Paul Barbier, francuski malarz i litograf
urodzony u schyłku XVIII stulecia, czynny w pierwszej połowie w. XIX w Rosji, zob. Barbier

226 ARTYKUŁY Zbigniew Michalczyk



68. [Johann Josef] Schindler kilka Krów sztychowane
z natury

2.

69. Paul Poter [Potter] iedna krówka sztychowana 2.

70. [zapewne Pierre] Martinet parę koni sztychowanych 4-

7i- Rossa [Roos?]10 parę sztuk bydła detto U
72. Rossa [Roos?] parę baranów U
73- Rossa [Roos?] Koń i para sztuk bydła U

74- Rossa [Roos?] byk na wzgórku i kilka sztuk
baranów U

75- Rossa [Roos?] Krowa i iedna owca U
76. Rossa [Roos?] parę krów i kilka owiec U
77- [Lorenz] Janscha drzewo spruchniałe 2

78. z Pussina [Poussina] figura klęcząca sztychowana 5

79-
Reindlein [być może Franz

Reindl]
Lewkonia żółta 4

80. [Lorenz] Janscha na białym papierze drzewo
rozłożone 2.

81. [Lorenz] Janscha na białym papierze wierzba 2

82. [Lorenz] Janscha na białym papierze drzewo
rysowane

2.

Antyki
83- Martin Medyceyska Wenus 75

[k. nlb]
AUTOR WYOBRAŻENIE SZTUKI KOSZTUIE

84. siedząca Venus 70.

85. Dornenzieher 40.
86. Ilioneus 50.

87. figura Anatomiczna 27
88. Amorek 6.

89. Corpus mały Venus 6.

90. głowy Curtius 10.

9i- Cycero 10.

92. Isis 10.

93- 3) Caracale 10.

94- 4) Pilgronius 10.

95- 5) Faun 10.

96. 6) Safo 10.

97- 7) Genius 10

98. 8) Cardinal 10.

99- 9)
Anatomia Człowieka dzieło

sztychowane11
12

100. Anatomia Konia sztychowana 8.

SUMMA 1292

Paul, w: ibidem, s. 674; Jean-Jacques-Franęois Lebarbier (1738-1826), malarz, rysownik (autor
rysunków przygotowawczych do rycin), czynny w Paryżu, zob. Lebarbier Jean Jacąues Franęois,
w: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon, t. 22, s. 497-498.

10 Istniało kilku malarzy zwierząt o nazwisku Roos, w tym m.in.: czynni w Wiedniu Cajetan Roos
zwany Gaetano De Rosa (1690-1770), jego brat Jacob, synowie Joseph oraz August, również
rytownik (1732-1805), zob. Roos Cajetan, w: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon, t. 28,
s- 577-578.

11 Zob. J.M. Fischer, Darstellung des Knochenbaues von dem menschlichen Kórper mit Angabe der
Yerhdltnisse desselben, Wien 1806. Por. przyp. 117.
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Aneks 2
AUJ, SI 491, ASP, dotacja, zbiory, 1817-1820, k. nlb (26 maja 1818)

Nota
Ueber die Zeichnungen, welche ich Unterzeichneter H. v. Riedlinger um beyste-
hende PreiBe in Conventions Miintz iiberlaBen habe:

1.1 Contur Kopf nach Raphael von Johann Henzel
2. 2 detto nach detto von Anton Prohaska
3.1 Kopf nach Professor Lampi ausgefuhrt von Augustin Petzold1
4.1 detto nach Raphael ausgefuhrt von Leopold Waitzkofen
5.1 Gruppe von 7 Kópfe nach Raphael von Antonopulo
6. 2 Kópfe nach Rubens augefiihrt von Franz Wolff2
7.1 Ariadnen Kopf nach Maurer von Wilhelm Beckenkam
8.1 Josephs Kopf nach detto, Cajetan Kunitsch
9. 2 Kinder Kópfe nach detto von Hócker

10.1 Act nach Battoni [Pompeo Batoni] von Jacob de Pleria
11. Das Schlafende Kind Jesu-Contur von Friedr. Kreutzberger
12.1 stehender Act nach Raphael ausgefuhrt mit Gewand von Krenlender
13.1 stehende Figur von Riicken ausgefuhrt von Friedr. Flath
14.1 sizend liegender Act in Contur von Franz Wolff
15. 2 Kópfe nach Rubens ausgefuhrt von Joseph Róderer
16. Die Kinder in Contur von Franz Schroth
17. 4 Kinder en Basrelief ausgefuhrt von Preuleder

Fur diese 17 Stiicke ward gezahlt 80 f. Conv. Mtz
18.1 Figur in Gewand nach Maurer von Heller
19.1 stehender Act vom Riicken nach Maurer von Joseph Scharf
20.1 sitzend liegender Act nach detto von Anton Nowack
21.1 stehender Act vom Riicken detto von Johann Hófelich
22.1 stiitzender Act nach detto, Leopold Hólbling
23.1 Act vom Riicken nach detto von Graf Beretta
24 HI. Andreas im Gewand nach detto, von Peter Allmer
25.1 Act vom Riicken nach detto von Schonauer
26.1 schwenkendes Kind nach detto von Jacob Schorn
27.1 sitzender Act nach detto von Carl Carl Leybold
28.1 sitzendes Weib im Gewand nach detto von Mich. Daffinger

Fiir diese 11 Stiicke (welche besonders schón ausgefiihrt sind) wird auch 80
f. in Conventions Miintz gezahlt
Zusammen also fiir alle 28 Stiick 160 f. Conv. Mtz.

29.11 Modeli Acte nach der Natur vom Corrector Anton Spreng a 5 f in Conv.
Mtz zusammen 55 f Conv. Mtz.
Wien den 2óten May 1818
Johann Frister prov. Professor
Jos. Riedlinger Professor Bildhauerey

1 Być może August Georg Wilhelm Petzold (1794-1859), studiował m.in. w Berlinie i w Wiedniu;
czynny m.in. w Petersburgu, Rydze, Dorpacie, zob. Petzold August Georg Wilhelm, w: U. Thieme,
R Becker, Allgemeines Lexikon, t. 26, Leipzig 1932, s. 517.

2 Być może Franz Wolf (1795-1859), malarz, pejzażysta, zob. Wolf Franz, w: ibidem, t. 36, Leipzig
1947, s. 196.
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Aneks 3
AUJ, SI 493, ASP, dotacja, zbiory, 1827-1831, k. nlb (obwoluta dat. 25 sierpnia 1831)

Ausweis

Uber die Ausgabe, der von dem Hóchsten jagellonischen Univarsitets [!] Rath
dem Professor der Mahlerey Brodowski, ausgezahlten und von dem selben dem
Professor der Bildhauerey }. Rudlinger zum Ankauf von Antiken iibergebenen
Summę von 2000 F

Erster Kasten

Abgufi des beruhmten Original Onix im Wiener Muntz Gabinett befindlich
und vorstellend die vergóttlichung des Kaisers Augustus in 19 figuren, dieser
AbguB befindet sich nur im Gabinett des Kónigs von Danemark, des Kron Prinz
von Bayern und durch die allergnadigste erlaubnib die ich von Seinem Majestat
in Wien erhalten, auch jetzt in der Mahler Academie 100.~

23 Stk Kleiner AbgiiBe, unter welchen besonders merkwiirdig sind, der Raub
der Proserpina und die drey Gratien 60.-

Zweiter Kasten
77 Stk. AbgiiBe, unter diesen sind vorziiglichste althistorische folgen des Priames,

der den Achilles um die Abfolgung des Todes [!] Kórpers seines Sohnes Hektor bittet,
und der Abschied des Hectors von der Andromachae, 2te. Neue historische Nelsons
portre, die [nieczytelne] die Relerade der Francosen im Jahr 1812, der eingang in
Moskau, die wiedereinfuhrung der Catholischen Religion in Frankreich 200.-

Dritter Kasten

79 Stk Aus der alten Geschichte, Jupiter, Hator, aus der neien Geschichte das
Potrę des Mahlers Pussain, die Zusammenkunft der Kaiser im Jahre 1808, der
Liinneweller Frieden vom Jahre 1801, der Wiener Frieden im Jahre 1809, Napoleon

auf Bernard 200.-

Vierter Kasten

74 Stk aus der alten Geschichte Socrates, Aeneas, Medicis Minerva, Pryamus, Venus

im Bade, Amor und Psyche, Chomerus, Neptunus, die ermordung des Juliano Cesar,
aus der neuen Geschichte Papst Pius der Siebente, die Steurung der Bastille 190.-

Funfter Kasten

66 Stk aus der alten Geschichte Fabius Cunctator, Sapho, Hipocrates, eine
Muse, aus der neuen Geschichte Alexander der erste und Franz der zweite, Lu-
dwig der achzente, Petter der GroBe, Joseph Poniatowski, Abbe de FEpee, August
der 3te Kónig von Sachen, Charles Philip Monsieur, Freuden (?) des Kónigs von
Frankfreich], Jos.[ef] Haydn, [Henri de] Turenne, Napoleons Sohn
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Sechster Kasten

59 Stk Abschiet [!] Ludwig des 16. von seiner Famillie, die iibergabe der Charte
im Jahre 1814, die einnahme von Iliren (?) im Jahre 1809, Ankunft Ludwig des
lóten in Paris im Jahre 1789, Grabmal des fursten Joseph Poniatowski, Ankunft
des Ludwig i8ten in Paris im Jahre 1814, Grabmal Ludwig i6te, die Rheinische

Confederation im Jahr 1806 170.-

Siebenter Kasten

70 Stk aus der alten Geschichte der Faun aus der neuen Geschichte Ludwig
der i6te in Paris im Jahre 1792, der Todt desselben im Jahre 1793, der Todt der
Kónigin im Jahre 1793, die lieben frauen Kirche in Paris, Portre Ludwig i6te und
seiner Gemahlin die Italienische Krone denkmiintze auf Hayden [Haydn?], Portre
des fursten Meternich, die Stephans Kirche in Wien 200.-

Achter Kasten

51 Stk alle inschriften zur neuen Geschichte zit: die merkwiirdige Worte Lu-
dwig d. lóten in der National Versamlung den 4ten Febr. 1790, die Stadt Erfurht
den i4ten October 1808. daE Museum Napoleon in Paris der Janus Tempel auf
den frieden in Presburg im Jahre 1803, ein Misticher [Mystischer?] Vorhang mit

der unterschrift quand sera t elle la vie 100.-

Die Summę dieser hier angedeutete [...] Arbeit betragt also Fil 1400 oder
reducit Pf. 2366. 20 G.-

Es ware nicht móglich gewesen fur die Summę von f 2000 mehrere groEe
Antiken zu kaufen ais 5 und einige Kópfe da aber dieselben im GuEe so fein und
schwach ausgefallen daE [...] sogar beym einpaken, zerbrochen, konnte ich ihre
Stelle nicht besser ersetzen, ais durch die hier ausgewiesene Samlung von 500
Stiick die auch in kleinen, den ansenlichen nutzen leistet, und in Alterthiimli-
chen und Geschichte Rucksicht gleich Interessent und niitzlich ist wovon sich
Kenner leuhte iibereinigen, die iibrigen gemaE dem Inventarium nach fehlenden
200 Stk AbgiiEe welche weniger wichtig, auch nur auf 200 f gerechnet werden
kónnen, habe ich eben deswegen in dieser Rechnung nicht specifieciret, weil ich
fur diese nicht fordere. Fur den Riicksend von F 600 werden nachstens Sachen
von Wien ankommen

Cracau d iten Octob. 1821
Jos. Riedlinger
Prof: der Bilhauerey

230 ARTYKUŁY Zbigniew Michalczyk



Aneks 4
AUJ SI 492, ASP, dotacja, zbiory, 1821-1826, k. nlb (8 stycznia 1822)

Notta
von Kupferstichen buchern und Gips Sachen
An Kupferstiche
1. Verziehrungen 8 blatter von Vitinghof [Carl von Vittinghoff] gestochen F. 16.
2. 9 blatter Zeichnungen von Canova nebst dessen Portrait 36
3.1 Grose abbildung von Michael Angelo Buonorotti das letzte Gericht vorstel-

lend 100
4.13. Blatt Ex Museo Regis Sueciae Antik & marmor Statuen Abbildung gestochen

von [Alessandro] Mochetti1 20
5. Vignole Architektur 12
6. Publ. Yirgili Maronis Aeneas 12
7. Bericht der 5 Saulen2
8. 44 (39) Stk Militair trachten 6
9. + 1 Handzeichnung Skitze 2
10 1 Skitze abbildend die bayer Schlacht in Tirolen 3
11.1 Handzechnungs-Skitze vorstellend Moises 3
12 + 1. Monum. gestochen von Schmutzer 3
13 4 Blatter Offen entwurf 2
14. Alexanders Triumpf 23
15. 4 Landkarten 2
16.1. Architektur-Handzeichnung 2
17.1 Portrait vorstell. Kaunitz
18.- 19.1 buch mit Kupfern von Rómisch. antiken 36
20. 2 Anatomici biicher mit Kupfern 12
21. 6 Beine Kupferstiche 2

Summa 254,-

An Gips
22. 500 Stk Gips Abdrucke von Miintzen 60

An Buchern
23.1 Winkelmans Geschichte der Kiinste4
24.1 Gliickseligkeit des gemeinen wesens5
24 [!] 1 buch 358 bauchstuke [!] Menschen-Kunde
25.1 buch Museum fiir Kiinsten6

1 Zob. C.F. Fredenheim, Ex museo Regis Sueciae antiąuarum e marmore statuarum Apollinis Musag-
etae, Minervae Paciferae ac novem Musarum series integra. Post Vaticanam unica cum aliis selectis
priscae artis monimentis, Romae 1794. Dzieło niekompletne, oryginał zawiera dwadzieścia rycin.

2 Zob. Sdulenbuch oder grundlicher Bericht von den fiinf Saulen, red. F. Waizenegger, Ch. Reindl,
Niirnberg 1688.

3 Zapewne jedno z powtórzeń graficznych kompozycji Charlesa Le Bruna.
4 Zob. J.J. Winckelmann, Geschichte der Kunst des Alterthums, wyd. 1, Dresden 1764.
5 Zob. L.A. Muratori, Von der Gliickseligkeit des gemeinen Wesens ais dem Hauptzweck gut regie-

render Fiirsten, Miinchen 1758.
6 Być może czasopismo „Museum fiir Kunstler und fur Kunstliebhaber” wychodzące w Mannheim

w latach 1787-1792.
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26. i Architektur buch mit Kupfern Vign[ola]
27.1 Wappen Kallender mit Kupfern
28.1. historisch mahlerische schilderung der Gemaehlde
29.1 Versuch zur bildung des Geschmacks in Werken der bildenden Kiinste7
30. hirten Wirtschafts und Heldengedichte8
31.1 Mitologia mit Kupfern
32.1 Italienisch Diktionair
33.1 buch betrachtungen iiber den Caracteur der Gebaude9
34.1. Erfindung einer sich selbst bewegenden Wasser Maschine10
35.1 Geordnete Materialien zu Philosophischen Studien11
36.1 Propositionen bey einem allgemeinen Reich Ritterschaftlichen Convent12
37.1 Radier biichlein handelt von der Etz Kunst13
38.1 Monarchien beschreibung
39.1 Kleines Arch. Saulen [?] Kupfer buchl.
40. Das yermeinte Grabmahl Elomers mit Kupfern14
41.1 Ausfiihrlicher Unterricht in der Perspective15

Summa 314,-

42.1 Persepolis eine Muthmassung16
43.1 Le[o]polds leb[en]17
44.1 die lieder Sinids des barden18
45.1 buch rt band Prosaische schriften des H. Wilands19.
46. 1 Buste von Carara Marmor vorstellend den Paris welche in der Akademie

befindlich und mir zugehórt.
die Summa in gantzem macht F. 354,-

7 Zob. J.G. Grohmann, Versuch zur Bildung des Geschmacks in Werken der bildenden Kiinste,
Leipzig 1795.

8 Pisma Wergiliusza w niemieckim wydaniu, z komentarzem, zob. Publius Vergilius Maro, P. Virgili
Maronis Bucolica, Georgica etAeneidos libri XII Oder Hirten-Wirtschaffts- und Helden-Gedichte
mit Teutschen Anmerkungen erklaret, Halle 1722.

9 Zob. I. Chambrez, Betrachtungen iiber den Charakter der Gebaude und die darauf anzubringenden
architektonischen Verzierungen, Wien 1807 (wyd. 2: Wien 1808).

10 Zob. J.G. Schops, Beschreibung einer neuerfundenen sich selbsbewegenden Wassermaschine, Wien
1802.

11 Zob. M. A. Gotsch, Geordnete Materialien zum philosophischen Studium einer neuen, allgemeinen Erb-
Menschen- Staaten und Cultur-Geschichte. Mit e. stats begleitenden, beurtheilten Litteratur, Linz 1799.

12 Zob. [J. von Soden], Proposizionen bey einem allgemeinem reichsritterschaftlichem Konvent.
Trdume eines Patrioten, [Niirnberg] 1788.

13 Niemieckie wydanie traktatu Abrahama Bossę a Traite des manieres de graver [...], zob. A. Bossę,
Radier-Buchlein. Handelt von der Etzkunst, Nemlich wie man mit Scheidwasser in Kupffer etzen, das
Wasser, wie auch den harten und weichen Etzgrund machen solle [...], wyd. 1 niem., Niirnberg 1689.

14 Zob. J.D. Fiorillo, C.G. Heyne, Das vermeinte Grabmal Homers nach einer Skizze des Herrn
Lechevaliergezeichnet [...], Leipzig 1794.

15 Zob. C.Ph. Jacobsz, Ausfiihrlicher Unterricht in der Perspective [...], wyd. 1, Amsterdam 1767
(wyd. 2, Wien 1803).

16 Zob. J.G. Herder, Persepolis. Eine Muthmassung, Gotha 1798.
17 Być może jedna z biografii cesarza Leopolda I (z jednotomowych i bliższych czasom Riedlingera

na uwagę zasługuje J.G. Hauff, Denkwiirdigkeiten aus dem Leben Kaiser Leopolds I, Tiibingen 1812)
lub najprawdopodobniej Leopolda II (np.: Musterhaftes und wohltatiges Leben Kaiser Leopolds II,
Dresden 1792; Leben Leopolds II bis aufseine Krónungzum Kónige von Bóhmen, Prag 1791).

18 Zob. M. Denis, Die Lieder Sineds des Barden, Wien 1772.
19 Zob. [Ch.M.] Wieland, Kleinere prosaische Schriften, 1.1, Leipzig 1773 (wznowienia: 1785,1794).
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Aneks 5
AUJ, SI 490, ASP, profesorowie, 1811-1834, k. nlb (1832)

Reiestr, czyli zbiór różnych figur, basrelieye, form robionych przez P. Profess.
Schmelzer

WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOTY SZTUK CENA

formy
1. Biust małego dziecka WR Darowsk[iego] 1 10,-

2. detto Cesarz Mikołay 1 10,-

3- detto Prezes Wodzicki 1 10,-

4- detto Adwokat Garczyński 1 10,-

5- detto Niemcewicz 1 6,-
6. detto Mickiewicz 1 6,-

7- detto Goethe 1 6,-

8. detto WP. Haller 1 10,-

9- Basrelieve a gr. 15 ieden rachuiąc 17 8,15

10. detto rozmaytey wielkości a gr. 6 ieden 46 9,6

11. detto większych owalnych 4 2,-

12. detto kwadratura od góry owalna l 0,15

13- detto Merkury 1 3,-

14- detto Wielki woyny troiańskiey 2 2 [?]

14-
detto drobnych do niego [poprzedniego

reliefu] należących 37 90,-

15- detto Maryi Teressy 1 2,-

16. Herkules wyciągaiący z jamy Cerbera
figura cała

1 20,-

17- Herkules z natury fig. cała 1 20,-
SUMMA 223,6

Dalszy Ciąg
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOTY SZTUKA CENA

formy z przeniesienia 223,6

18. aniołki figurki małe 2 2,-

19- Gieniusz figura cała 1 U,-
20. Gieniusz ślepa forma 1 5,-

21. Małpy łep 1 2,-

22. Psi łep 1 TU

23-
malutkich metalicznych basrelieye

a gr. 6. sztuka iedna
27 6,12

SUMMA 255>3

Dalszy Ciąg
WYSZCZEGÓLNIENIE ROBOTY SZTUKA CENA

Roboty z Gipsu z przeniesienia 255>3

1. Biust małego Dziecka 1 3,-

2. detto Kościuszki 1 3>-

3- detto WP. Hallera 1 3,-

4- detto P. Garczyńskiego 1 3>-

5- figurka Gruppa Adonis i Venus 1 2,-

6.
zebranie Simboliczne Kościuszki z orłem
na podstawie drewnia.[nej] malo[wanej]

1 5>-

7- Herkules z jamy wyciąga Cerbera i 5,-
8. Herkules z natury modelowany 1 5>-

9-
drugie zebranie simboli[czne]

w ślepey for[mie]
1 3>-
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10. Psycha figurka niedokończona 1 2,-

11. Cesarz Austryacki na koniu rozebr[any] 1 9>-

12. Jezus Chrystus oprawny w ramę 1 25,-

13- Cesarz Rzymski detto detto 1 25>-

14- Mała figurka globus 1 1,-

15- Murzyn rozebrany 1 1,-

16. Głowa aniołka 1 1,-

17- łep małpi 1 1,-

18. Basrelieve Madona 1 1,-

19- Noga Apolego kolosalna 1 6,-

20. Skrzydło pęknięte na pół 1 TU
21. Szkie[let?] z wypaloney Gliny 2 ńi5

SUMMA 361,3

Konsygnacyia pozostałych rzeczy po niegdyś P. Professorze Józefie Schmelzer należą-
cych do Rzeźby

WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEDMIOTU ILOŚĆ SZTUK CENA

Biusta portretowe z gipsu
i. Małego dziecka 1. 3,-

2. Garczyński [skreślony] 1. 3,-

3- Haller [skreślony] 1. 3,-

4- Kościuszko 1. 5,-

Rużne figurki
5- Cesarz Austriacki na koniu rozebrany 1. 5,-

6. Gruppa Adonis i Venus rozebrane 1. 5,-

7- Psycha niewykończona 1. 1,-

8. Kościuszko z orłem na postumencie
drewnia[nym]

1. 3,-

9- Geniusz zebranie simbołiczne 1. 3,-

10. Globus 1. 1,-

ii.
Herkules wyciągający Cerbera

z jamy rozebra[ny]
1 3>-

12. Herkules z natury modelowany rozebrany 1 3,-

13-
Figura P. Jezusa w dziecinnym wieku

w ramie oprawiony
1 20,-

14-
Cesarz Rzymski w ramie

oprawiony siedzący
1 20,-

15- Lew naturalney wielkości 1 20,-
16. Małpi łep 1 0,10

17- Basrelieve Apollo 1 1,-

18. Noga Apollego 1 4,-

19- Basrelieve Woyny Trojańskiey rozebrany 1 9,-
20. Basrelieve małe a groszy 5 sztuka na sztuki 5- 0,25

21.
Figura z kamienia piaskowego

niewykończo[na]
1 25,-

22.
Biust z marmuru Karara

niewykończony
1 30,-

Dalszy Ciąg
WYSZCZEGÓLNIENIE PRZEDMIOTU ILOŚĆ SZTUK CENA

formy z gipsu

23-
Różnych basrelieve małych

rachuiąc sztuka a gr. 5.
46 7,20

24.
Z massy mnieyszych metałianów

rachuiąc po gr. 5.
27 445
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25.
Owalnych większych

rachując jedne po gr 6.
4 0,24

26. Owalnych większy rachując iedne po gr 15 2 1,-

27. Kwadratnich oznaczaiący mękę pańską 17 342

28. Aniołki malutkie 2 1,-

29.

Wielki Basrelieve woyny trojańskiey
w dwóch kawałkach i mnieyszych

36 sztuk należących razem czyni iedno
wyobrfażenie]

1. 50,-

30. Geniusz figura 1 5>-

31- Herkules z jamy wyciągaiący Cerbera 1 6,-

32. Herkules podług natury 1 6,-

33- Forma ślepa geniusz 1 2,-

34- Biustowe formy portretowe 5 35.-

35- Mnieyszych biustowy 3 12,-

36. Barani lep z rogami 1 1,-

37- małpi łep 1 0,15

38. Maryi Teressy 1 1,-

39- Merkury 1 4.-

[spis narzędzi]
Jako wezwany taxator wyżey wyszczególniony ruchomości, obeyrzawszy

szacowałem co podpisem własnoręcznym zatwierdzam
Kraków 26 Listopada 1832
Alexander Wawrzecki
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Aneks 6
AUJ, SI 493, ASP, dotacja, zbiory, 1827-1831, k. nlb (1 maja 1827)

Inwentarz Pierwszego Transportu Antyków gipsowych składaiący się z Biustuw
Ręk i Nóg należących do Szkoły Rzeźbiarskiey w roku 1825

PRZEDMIOT SZTUK CENA
81. Linker Anatomischer Arm 1 2,48

82. rechter detto detto 2 2,48

83. Hande verschiedene 6 4,48

84.
rechte Hand

des Discobolus 1 0,48

85. detto detto der knienden Venus 1 0,48
86. detto detto des Pan 1 0,48

87.
detto detto des Laocon

jungeren Sohn [es]
1 0,48

88.
detto detto detto
alteren Sohnes

1 0,48

89. Linke Hand des Apollo d. Belvedere 1 0,48

90. detto detto Laocoon Vaters 1 0, 48

91- detto detto Bachus 1 0,48

92. linker FuB der groBen anatomie 1 1,36

93- rechter detto detto 1 1,36

94- Fiifie verschiedene 7 5,36

95- rechter Fufi der Venus Medici 1 0,48

96. detto detto Laocoon Vater 1 0,48

97- detto detto detto alterer Sohn 1 0,48

98.
detto detto detto

jungeren Sohnjes]
1 0,48

99-
detto detto einer
weiblichen Statuę

1 0,48

100. Linker Fufi des Laocoon Yaters 1 0,48

Inwentarz Biustuw
No PRZEDMIOT SZTUK CENA
101. Abgiifie der Biisten Achilles 1 10,48

102. detto detto Alexander 1 10,48

103. detto detto Apollo d. Bel. 1 7>36

104. detto detto Homer 1 00Nfod

105. detto detto Ilioneus 1 4,-
106. detto detto Iupiter 1 736

107. detto detto Licurg 1 13,36

108. detto detto Lucius Verus 1 13,36

109. detto detto Marc-Aurel 1 10,48

no. detto detto Mars 1 13,36

111. detto detto Niobe Mutter 1 4,24
112. detto detto detto grofie Tochter 1 4,-

113-
detto detto detto
mittlere Tochter

1 4,-

114. detto detto detto kleine Tochter 1 3,36

115. detto detto detto Sohn 1 4,-
116. detto detto Paris 1 6,-

117. detto detto Plato 1 8,-
118. detto detto Socrates 1 4,-
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No PRZEDMIOT SZTUK CENA

119. detto detto Solon 1 4,-

Inwentarz Drugiego Transportu Antyków Gipsowych składaiący się z Biustuw
i Figur, należące do Szkoły Rzeźbiarstwa w Roku 1826

PRZEDMIOD SZTUK CENA
Biust a

120. Abgiifie der Biisten [...] 1 4,24
121. detto detto Diogenes 1 6,-

122. detto detto Plato 1 13,12

Statiien

123. AbgiiEe der Statiien Laocoons Gruppe 1 170,-

124. detto detto detto Borgesische Fechter 1 110,-

125. detto detto Germanigus 1 90,-
126. detto detto Discobolus 1 70,-
127. detto detto Torso 1 50,-

Schmelzer

Jako wszystkie w tym Inwentarzu wyrażone przedmioty znayduią się się
w Szkole Rzeźbiarstwa i podpisanemu delegowanemu od JW. Rektora Uniwer.
przez R Profesora Schmelzer okazane zostały - prócz anatomicznych w uwadze
braków - ninieyszym zaświadcza - Kraków i Paźdz. 1827

Jankowski Sekretarz Uniw.

SUM MARY The Vienna Academy of Fine Arts did not play as important a role in the
history of Polish painting and sculpture as other European centres of artistic training,
especially Munich, Saint Petersburg and Paris. Yet, the importance of the Danubian Capital

should not be underestimated, because some of the graduates of its Academy had been
instrumental in introducing significant changes that shaped Polish art at the end of the
eighteenth, and especially in the first half of the following century. What is morę, for
many of them the training received at the Vienna Academy was of crucial importance
for their artistic activities. And the meaning of the last concept should be understood in
much broader terms, embracing not only the creation of works of art, but also teaching,
in the period when Polish university-level schools for painters and sculptors were still
in their swaddling clothes.

The aim of the present study is to examine the role that the contacts between Cracow
and Vienna played in the formation of the School of Drawing and Painting at the Jagiel-
lonian University. The attracting force of Vienna as an artistic centre, at the turn of the
nineteenth century, resulted obviously from the city s geographical location and political
conditioning, but also from the fact that the local Academy was at that time in a period
of intensive development.

Furthermore, the present considerations give an opportunity to at least partially sup-
plement biographical information about professors and teachers who were active at both
educational institutions. Józef Brodowski, in whose successive syllabi (from 1820,1833 and

1836) one can identify direct references to Viennese practice, should be seen as a champion

of Viennese academic tradition in Cracow. Brodowski was also responsible for purchasing
drawings by contemporary Austrian painters, which were intended to serve as models
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to be copied by students. The models prepared by him imitated the manner of Heinrich
Friedrich Fiiger. Both professors of sculpture, Josef Riedlinger (a long-time corrector of
sculpture in Vienna) and Josef Schmelzer (who could boast a substantial output of works
and, before his arrival in Cracow, was active in Vienna, Hungary and Transylvania) were
artists trained in the Vienna Academy. Anton Schimser, a sculptor and one of the most
serious candidates for the professorship in sculpture at the Cracow school (in a competition

for this post, eventually won by Jakub Tatarkiewicz, in 1833) had a similar background, as
far as artistic training was concerned, to that of Schmelzer. Also Jan Nepomucen Bizański,

who taught drawing at the Cracow school using a Viennese textbook by Johann Martin
Fischer, had studied in Vienna for a while.

While discussing the connections of the teaching Staff of the School of Drawing
and Painting with the Vienna Academy, a mention has to be madę also of the teachers
working in the Saint Annes and Saint Barbaras secondary schools, namely: Antoni
Giziński, Piotr Wyszkowski, Josef Sonntag, and Jan Nepomucen Głowacki. Both these
schools were under administration of the Jagiellonian University, but what is important
is the fact that they pursued a curriculum similar to that used in the early years of the
School of Fine Arts in Cracow. It was most likely in Vienna that Wyszkowski familiarised
himself with lithography, of which he was the first user in Cracow, whereas Głowacki is
considered to be one of the pioneers of Polish mountain landscape painting and at the
same time, a follower of Franz Steinfeld, the most eminent landscapist in Vienna of the
Biedermeier period.

Finally, it was from the Austrian Capital that a set of teaching aids was brought - not
only the aforementioned drawings of Viennese painters, but also prints, and especially
a sizeable collection of ancient sculpture in plaster casts. The present author has managed

to reconstruct in detail the story behind the efforts to secure this enormous purchase,
in which originally involved were Józef Brodowski and Josef Riedlinger, and subse-
ąuently also Josef Schmelzer. The casts, brought to Cracow in 1826, had been madę in
the workshop of the Vienna Academy of Fine Arts (Kaiserliche Konigliche Akademische

Kunsthandlung). •

Translated by Joanna Wolańska
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