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Jeszcze jeden głos na temat sygnatury na fasadzie
kościoła 00. Cystersów w Wąchocku

Interpretacja niewielkiego napisu znajdującego się na południowej płasz-
czyźnie przypory w północno-zachodnim narożniku elewacji zachodniej koś-
cioła cysterskiego w Wąchocku ma duże znaczenie dla rezultatu dyskusji nad
genezą artystyczną zespołu czterech najstarszych opactw cysterskich w Mało-
polsce, należących do najciekawszych elementów spuścizny artystycznej w. XIII
na ziemiach polskich. Powstające kolejno klasztory w: Jędrzejowie (fundacja
w r. 1140 lub 1149), Sulejowie (r. 1176), Wąchocku (r. 1179) i Koprzywnicy
(r. 1185) były filiami burgundzkiego opactwa w Morimond. Wiemy, iż opactwo
wąchockie zostało ufundowane przez biskupa krakowskiego Gedkę1, nie zna-
my natomiast dokładnego czasu powstania kościoła Najświętszej Marii Panny
i św. Floriana oraz przyległego klasztoru (il. 1). Na podstawie analizy fonu
architektury i jej dekoracji datuje się je ogólnie na drugą ćwierć w. XIII2.

1 Z. Świechowski, Budownictwo romańskie w Polsce. Katalog zabytków, Wrocław-War-
szawa-Kraków 1963, s. 65, 92, 262, 312; D. Olszewski, Fundacje cysterskie na Kielecczyźnie.
Stan badań, w: Z dziejów opactwa cystersów w Wąchocku. Materiały z sesji naukowej - 1991
rok, red. A. Massalski, D. Olszewski, Kielce 1993, s. 13-14.

2 Świechowski (przyp. 1), s. 313-314 (współcześnie z kościołem miało powstać skrzydło
wschodnie klasztoru, nieco później - skrzydło południowe); tenże, Sztuka romańska w Polsce,
Warszawa 1990, s. 180; tenże, Architektura Cystersów w Polsce, Czechach i na Węgrzech,
w: Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej. Materiały z konferencji naukowej 5-10X1998,
red. A.M. Wyrwa, J. Dobosz, Poznań 2000, s. 65; W. Łuszczkiewicz, Romańska architektura
w Wąchocku, kościół i reszty cysterskiego klasztoru, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi
Sztuki w Polsce" 5, 1896, s. 70-71 i M. Niwiński, Opactwo cystersów w Wąchocku. Fundacja
i dzieje uposażenia do końca wieków średnich, „Rozprawy i Sprawozdania z Posiedzeń Wydziału
Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności" 68, 1930, s. 33 (od około 1232 do 1241);
T. Szydłowski, O cysterskich budowlach z początku XIII w. w Wąchocku, Koprzywnicy, Sulejowie
i Jędrzejowie, oraz o odkryciu absydy pierwotnego romańskiego kościoła w Jędrzejowie, „Polska
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1. Wąchock, opactwo cysterskie, kościół p.w. Najświętszej Panny Marii i Św. Floriana, widok
od północnego zachodu, 2 ćw. w. XIII. Fot. autor

Formy architektury i dekoracji czterech wspomnianych opactw wiązano od
początku z cysterską sztuką Burgundii, uznając zarazem francuską proweniencję
ich budowniczych. Twórcą tej koncepcji był Władysław Łuszczkiewicz, który
szczegółowo opisał wszystkie cztery zespoły. Przypisał ich budowę warszta-

Akademia Umiejętności. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń" 32, 1928. nr 2. s. 9 i tenże,
O cysterskich budowlach z początku XIII w. w Wąchocku, Koprzywnicy, Sulejowie i Jędrzejo-
wie, oraz o odkryciu apsydy pierwotnego romańskiego kościoła w Jędrzejowie, „Prace Komisji
Historii Sztuki" 4. 1930. s. LVIII-LIX (kościół rozpoczęty być może przed r. 1185. a ukończo-
ny na początku w. XIII); Z. Swiechowski, Znaczenie Włoch dla polskiej architektury i rzeźby
romańskiej, „Rocznik Historii Sztuki" 5, 1965, s. 66 i M. Pietrusińska. Katalog i bibliografia
zabytków, w: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku XIII wieku, red. M. Walicki,
Warszawa 1971 (= Dzieje sztuki polskiej, t. 1), s. 773-774 (kościół i klasztor z pierwszej połowy
w. XIII); J.A. Splitt, Stan badań archeologiczno-architektonicznych nad męskimi opactwami
cysterski/ni w Polsce, w: Historia i kultura Cystersów w dawnej Polsce i ich europejskie związki,
red. J. Strzelczyk, Poznań 1987. s. 242 (pierwsze dziesięciolecia w. XIII).
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towi cysterskiemu, przybyłemu z Burgundn, wznoszącemu kolejno - zespoły
klasztorne w Jędrzejowie, Koprzywnicy, Sulejowie i Wąchocku3. Podobnego
zdania byli również badacze publikujący swe prace w okresie międzywojennym
-Adam Bochnak, Michał Walicki, Pierre David i Tadeusz Szydłowski4.

Szerokiego omówienia i uzasadnienia związków architektury małopol-
skich klasztorów cysterskich z Francją dokonali następnie Jerzy Zanoziński5,
a zwłaszcza Zygmunt Swiechowski i Jan Zachwatowicz, którzy podkreślili
„czystość" przeszczepionego do Małopolski burgundzkiego stylu budownictwa
cysterskiego6. Na podobieństwa do dzieł francuskich zwrócił uwagę w recenzji
ich pracy Francis Salet, podstawową różnicę widząc w większym bogactwie
ornamentyki zastosowanej w Małopolsce7.

Od początku w. XX wskazywano też na pewne wspólne cechy kościoła
i klasztoru w Wąchocku oraz dzieł architektury cysterskiej we Włoszech.
Nikodem Pajzderski zakładał, iż francuski budowniczy Wąchocka pracował
i kształcił się wcześniej w Fossanova i Casamari. Podobieństwa w technice

3 W. Łuszczkiewicz, Opactwo cysterskie sulejowskie, pomnik architekliny XIII-go wieku,
„Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce" 1, 1879, s. 6--8 (o decydującym
znaczeniu filiacji dla wyglądu architektonicznego opactwa), s. 12 (zwrócił uwagę na wczesne
zastosowanie form gotyckich, które „wprowadzają Cystersi przybyli z Francyi, ojczyzny os-
trołuku"); tenże, Kościół i reszty klasztoru cysterskiego w Koprzywnicy, przyczynek do dziejów
romańszczyzny w Polsce, „Sprawozdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce" 3, 1888,
s. 56; tenże, Dwa zagubione pomniki naszej romańszczyzny w Płocku i Jędrzejowie, „Sprawo-
zdania Komisyi do Badania Historyi Sztuki w Polsce" 5, 1896, s. 233; tenże (przyp. 2), s. 53,
68-71; tenże, Wieś Mogiła przy Krakowie, jej klasztor cysterski - kościółek famy i kopiec Wandy,
Kraków 1899 (= Biblioteka Krakowska, nr 10), s. 24; tenże, Kapitularz klasztorny w opactwie
jędrzejowskiem. Jego ornamentacya i polichromia, „Sprawozdania Komisyi do Badania Histoiyi
Sztuki w Polsce" 6, 1900, s. 104.

4 A. Bochnak, Kościół dawnego opactwa cysterskiego w Jędrzejowie, „Polska Akademia
Umiejętności. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń" 31,1926, nr 9, s. 5; tenże, Kościół dawnego
opactwa cysterskiego w Jędrzejowie, „Prace Komisji Historii Sztuki" 4, 1930, s. LII; M. Walicki,
Wpływy francuskie w romańskiej architekturze Polski, „Architektura i Budownictwo" 13, 1937,
s. 108; P. David, L drchiteclure cistercienne en Petite-Pologne, w: Art Polonais - Art Franęais,
etudes d'influences, Paris 1939 (= Collection de 1'Institut Franęais de Varsovie, t. 7), s. 47.

5 J. Zanoziński, Kościół pocysterski w Rudzie i jego związki z architekturą cysterską w Ma-
łopolsce i na Śląsku (Streszczenie), „Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego"
5, 1950, s. 54-56.

6 Z. Swiechowski, J. Zachwatowicz, L 'architecture cistercienne en Pologne etses łiens avec
la France, „Biuletyn Historii Sztuki" 20, 1958, s. 151-155, 162-165, 173.

7 F. Salet, L 'architecture cistercienne en Pologne [recenzja artykułu: Z. Swiechowski, J. Za-
chwatowicz, L 'architecture cistercienne en Pologne, w: Relations artistiąues entre la France et
les autres pays depuis le haut moyen dge jusąu 'a la fin du XIXe siecle. Actes du XIXe Congres
International d'Histoire de l 'Art, Paris 8-13 septembre /955,Paris 1959,s. 144-156], „Bulletin
Monumental" 118, 1960, s. 151 (,,Le role de la France s'y revele avec evidence").
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wykonania niektórych detali architektonicznych uważał jednak za wynik re-
cepcji wpływów burgundzkich, zarówno we Włoszech, jak i w Polsce8. Idąc
za sugestią Długosza, Szydłowski także założył możliwość zatrudnienia do
budowy kościołów w Wąchocku i Koprzywnicy, obok Francuzów i budowni-
czych miejscowych, cystersów włoskich. Uzasadnił to dodatkowo ,,pewnymi
analogiami z budowlami cysterskimi we Włoszech (...) pochodzącymi zresztą
z tego samego burgundzkiego źródła"9.

Przełomowe znaczenie dla tej dyskusji miały dopiero odkrycia dokonane
podczas badań nad architekturą i dekoracją rzeźbiarską opactwa cysterskiego
w Wąchocku na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych w. XX. Pro-
wadząca je Krystyna Białoskórska odkryła na elewacji kościoła w Wąchocku
napis F SIMON, obok którego wyryto najprawdopodobniej znak kamieniarski
(ił. 2-3). Badaczka ta uznała, że napis powstał w czasie budowy kościoła, a jego
usytuowanie oraz sąsiedztwo znaku kamieniarskiego sugerują, że mamy do
czynienia z sygnaturą architekta odpowiedzialnego za budowę całego zespołu
klasztornego10. Równocześnie Białoskórska zwróciła uwagę, że to samo imię
nosił jeden z kolejnych budowniczych nadzorujących prace nad budową opa-
ctwa cysterskiego San Galgano in Val d'Elsa w Toskanii. W efekcie utożsamiła
obie postacie - podpisaną na fasadzie kościoła wąchockiego i wzmiankowaną
przy okazji budowy San Galgano, co zaowocowało efektowną hipotezą o przy-
byciu z Toskanii do Małopolski dużego warsztatu budowlano-kamieniarskiego,
działającego tu między 1217 a 1239 r. pod kierownictwem mistrza Simona,
Toskańczyka, ukształtowanego jednak artystycznie „w środowisku opactw za-
konnych Lacjum"1'. Warsztat Simona przez około dwadzieścia lat pracy w Ma-

8 N. Pajzderski, Les abbayes cisterciennes en Pologne, „Bulletin Monumental" 76, 1912,
s. 60-62, 65-66 (podobieństwo do sklepień kapitularzy małopolskich zauważył natomiast
w Casamari). Autor niejasno określa pochodzenie budowniczych cysterskich, gdyż raz uważa
autorów wszystkich czterech opactw za Francuzów (tamże, s. 65, 68, 69), kiedy indziej - archi-
tekta Wąchocka za przybysza z Włoch (tamże, s. 60-61, 65-66).

9 Szydłowski 1928 (przyp. 2), s. 9-10; tenże 1930 (przyp. 2), s. LWI-LK; Walicki (przyp.
4). s. 108. Pewne podobieństwo kościoła w Wąchocku do dzieł włoskiej architektury romańskiej
zauważył także Z. Swiechowski, Architektura zakonów żebraczych, w: Sztuka polska czasów
średniowiecznych, red. G. Chmarzyński. Warszawa 1953, s. 74.

10 Przerys sygnatury wraz ze znakiem, zob. K. Białoskórska. Problem relacji polsko-włoskich
w XIII w. - zagadnienie mecenatu biskupa Iwona Odrowąża i małopolskich opactw cysterskich.
„Sprawozdania z Posiedzeń Komisji PAN" 10, 1963, s. 250; K. Ciechanowski, Epigrajia ro-
mańska i wczesnogotycka w Polsce, Wrocław 1965 (= Wrocławskie Towarzystwo Naukowe.
Rozprawy Komisji Historii Sztuki, t. 4). s. 156 (il. 52): J. Gadomski, Znaki kamieniarskie w Polsce
od roku IWO do polowy XIII wieku, „Folia Historiae Artium" 3, 1966, s. 34; J. Zachwatowicz,
Architektura, w: Sztuka polska... (przyp. 2), s. 183, ryc. 99/9.

" W swej pierwszej publikacji na temat Wąchocka (K. Białoskórska, Wąchock, opactwo
cystersów, Warszawa 1960, s. 21-23) architektoniczne podobieństwo kościoła wąchockiego do
„typu Fontenay" autorka wyjaśniałajego rozpowszechnieniem w całej architekturze cysterskiej,
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2. Wąchock, opactwo cysterskie, kościół p.w. Najświętszej Panny Marii i św. Floriana, przypora
w narożniku pn. zach., sygnatura Jana de Simon (?), za J. Gadomskim

łopolsce miał wykonać imponującą liczbę realizacji, do których Białoskórska
zaliczyła w pierwszym rzędzie wszystkie cztery zespoły cysterskie, określone
mianem „enklawy artystycznej środowiska cysterskiego Fossanova-Casamari".
Dodatkową przesłanką w tym kierunku miał być napis SYMON znaj dujący się
na zworniku sklepienia kaplicy przy północnym ramieniu transeptu kościoła

co utrudniało „ustalenie jego [kościoła] bezpośredniego pierwowzoru". Mimo zauważonych
rysów archaizujących źródeł jego architektury dopatrywała się we Francji (tamże, s. 38-39).
K. Białoskórska, Uabbaye cistercienne de Wąchock, „Cahiers de Civilisation Medievale. Xe
-XIIesiecles"5, 1962, s. 341, 347-350; tejże (przyp. 10), s. 249,251 (w skład warsztatu Simona
mieli wchodzić także ceglarze, ceramicy, malarze i snycerze); tejże, Polish Cistercians Archi-
tecture and Its Contacts with Itąly, „Gęsta" 4, 1965, s. 15 (za pochodzeniem Simona z Toskanii
miało świadczyć stosowanie naprzemianległych pasów różnokolorowego kamienia w ścianach
kościoła wąchockiego); tejże, La fabriąue du Maitre Simon et son acthńte en Pologne dans la
premierę moitie du XIIIe siecle. Un cas isole ou un temoignage de la evolution de la pratiąue
de consiruire chez les cisterciens?, „Arte Medievale", II serie, A. VIII, 1994, Nr 1: Ratio fecit
diversum. San Bernardo e le arti, vol. 2, s. 65-67; tejże, Le caractere et les idees du decor
sculpte architectonigue des monasteres cisterciens polonais du XIIIe siecle et sa position en
regard des traditions et de la spiritualite de l'ordre, w: La vie ąuotidienne des moines et cha-
noines reguliers au Moyen Age et Temps modernes, Actes du Premier Colloąue International
du L.A.R.H.C.O.R., Wroclaw-Książ, 30 novembre - 4 decembre 1994, red. M. Derwich, t. 2,
Wrocław 1995, s. 622-640; tejże, Imago leonis. Drewniane rzeźby lwów z XIII wieku z opactw
cysterskich w Koprzywnicy i Sulejowie. Funkcja i treści ideowe, w: Cystersi w społeczeństwie
Europy Środkowej... (przyp. 2), s. 618-621; por. Z. Swiechowski, Simon budowniczy małopol-
skich opactw cysterskich -fakt historyczny czy fikcja?, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki"
44, 2000, s. 239; tenże, Budowle cysterskie w Koprzywnicy i Wąchocku. Model średniowiecznej
współpracy międzynarodowej, w: Historicka inspirace. Sbornik k pocte Dobroslava Libala,
Praha 2001, s. 394^396.
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1

3. Wąchock, opactwo cysterskie, kościół p.w. Najświętszej Panny Marii i Św. Floriana, przypora
w narożniku pn. zach., sygnatura Jana de Simon (?). Fot. autor

w Koprzywnicy, identyfikowany jako kolejna sygnatura toskańskiego budow-
niczego. Zauważone już wcześniej związki warsztatowe, łączące małopolskie
budowle cysterskie z niektórymi świątyniami wznoszonymi współcześnie
w okolicach opactw, stały się podstawą do zaliczenia kolejnych budowli do
oeuvre warsztatu włoskich cystersów z Wąchocka (kościoły parafialne w Do-
browodzie, Goźlicach, Imielnie, Końskich, Kościelcu Proszowickim, Mokrsku,
Sulisławicach i Tarczku oraz przebudowa kolegiat w Opatowie i Wiślicy)12.

—-

12 Białoskórska (przyp. 10), s. 252-256; Białoskórska 1965 (przyp. 11), s. 16-17; tejże,
Kościół parafialny SS. Marii Magdaleny i Marty w Dobrowodzie. Nieznany zabytek małopol-
skiego budownictwa sakralnego z pierwszej połowy XIII wieku, „Rocznik Muzeum Narodowego
w Warszawie" 36, 1992, s. 132; tejże 1994 (przyp. 11). s. 58. il. 1 (wyróżniła ponadto warsztat
cysterski związany z klasztorem w Szczyrzycu; jego dziełem miałby być kościół parafialny
w Dziekanowicach); tejże. Klasztory a zagadnienie kształtowania się lokalnych polskich śro-
dowisk i tradycji artystycznych w XIII stuleciu, w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym
i nowożytnym, red. M. Derwich, A. Pobóg-Lenartowicz, Opole-Wrocław 1996, s. 317-318.
Zob. Z. Swiechowski, Opactwo cysterskie w Sulejowie. Monografia architektoniczna, Poznań
1954 (= Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Wydział Historii i Nauk Społecznych. Prace
Komisji Historii Sztuki, t. 4, z. 2), s. 33; Świechowski, Zachwatowicz (przyp. 6), s. 169, zaliczyli
do dzieł powstałych pod wpływem środowiska cysterskiego jedynie kościół w Mokrsku oraz
tympanon w Końskich.
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Okazją do ściągnięcia tego zespołu budowlanego miały być włoskie podróże
ówczesnego biskupa krakowskiego Iwona Odrowąża oraz jego bliskie kontakty
zarówno z ważnymi osobistościami kurii watykańskiej, jak i małopolskimi
cystersami z drugiej strony13.

Koncepcja ta, wyraźnie odmienna od panujących wcześniej poglądów, zo-
stała w zasadzie zaakceptowana przez większość późniejszych badaczy, choć
z czasem była relacjonowana wyłącznie na prawach niesprawdzonej hipotezy14.
W afirmatywnym tonie pisali o niej również niektórzy badacze zagraniczni,
jakAnselme Dimier oraz Antonio Cadei1-.

Dopiero w ostatnich kilkunastu latach Swiechowski wystąpił z poważną
krytyką części ustaleń Białoskórskiej. Podkreślając odmienność architektury
i dekoracji wspomnianych przez tę autorkę opactw włoskich w stosunku do
budowli małopolskich, wyeksponował podobieństwa niemieckie i francuskie,
zakładając np. niemieckie pochodzenie budowniczego kościoła w Koprzywni-
cy. W rezultacie zakwestionował tożsamość Simona podpisanego na fasadzie
wąchockiej z cysterskim budowniczym działającym w Toskanii. Według niego

13 Białoskórska (przyp. 10), s. 256-257; Białoskórska 1965 (przyp. 11), s. 17.
14 M. Walicki, Dekoracja architektury i jej wystrój artystyczny, w: Sztuka polska... (przyp. 2),

s. 214-215 (afirmacja ustaleń odnośnie do dekoracji rzeźbiarskiej, z wyjątkiem Jędrzejowa);
J. Kębłowski, Polska sztuka gotycka, Warszawa 1976, s. 31; P. Skubiszewski, Polska sztuka
średniowieczna czy sztuka średniowieczna w Polsce?, „Kwartalnik Historyczny" 86, 1979,
s. 905; Z. Kozłowska-Budkowa, S. Szczur, Dzieje opactwa cystersów w Koprzywnicy do końca
XIV wieku, „Nasza Przeszłość" 60, 1983, s. 21-22; Splitt (przyp. 2), s. 244-245; T. Mroczko,
Polska sztukaprzedromańska i romańska, Warszawa 1988, s. 184, 186, 188; Olszewski (przyp. 1),
s. 17; P. Skubiszewski, Polonia, w: Enciclopedia deli'Arte Medievale, t. 9, Roma 1998, s. 609;
A. Grzybkowski, Piccola Polonia, w: Enciclopedia deli'Arte Medievale..., s. 617. Z rezerwą
tezy Białoskórskiej prezentowali: Zachwatowicz (przyp. 10), s. 172-176; Z. Swiechowski,
Architektura polskich Cystersów w kontekście europejskim, w: Cystersi w kulturze średniowiecz-
nej Europy, red. J. Strzelczyk, Poznań 1992, s. 145; L. Wetesko, Średniowieczna architektura
i sztuka w kręgu zakonu cystersów, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa,
J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. 1; Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach
polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, Poznań 1999,
s. 218; J. Dobosz, L. Wetesko, Wąchock, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, red. A.M. Wyrwa,
J. Strzelczyk, K. Kaczmarek, t. 2: Katalog męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich
i dawnej Rzeczypospolitej, Poznań 1999, s. 336.

15 A. Dimier, A propos de l' architecture des abbayes cisterciennes en Pologne, „Cahiers de
Civilisation Medievale. Xe - XIIe siecles" 9, 1966, s. 59-60; A. Merhautova, Romanische Kunst
in Polen, der Tschechoslovakei, Ungarn, Rumdnien, Jugoslavien, Wien-Munchen 1974, s. 26,
72-73 (italianizujący charakter Wąchocka i Jędrzejowa); A. Cadei, Scultura architettonica ci-
stercense e cantieri monastici, w: / Cistercensi e U Lazio. Alti delie giornate di studio deli 'Istituto
di Storia deli'Arte deirUniversitd di Roma, 17-21 maggio 1977, Roma 1978,s. 160-161 (autor,
jako przykłady stosowania przez warsztat z Casamari ornamentów popularnych w sztuce wcze-
snośredniowiecznego Lacjum, przytacza fragmenty dekoracji...Wąchocka i Koprzywnicy).
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napis na fasadzie odróżnia od sąsiedniego znaku kamieniarskiego głębokość
rytu, co sugeruje, że wykonały je dwie różne osoby. Co więcej, pobieżny
charakter wykonania napisu świadczy, że jego wykonawcą mogła być osoba
przypadkowa, najprawdopodobniej mnich (litera F-rater?), odwiedzający
opactwo ,,w okresie renesansu"'16. Nieco odmienne jest zdanie Małgorzaty
Borkowskiej, która uznała, że budowniczym klasztoru w Wąchocku był Simon
„Włoch i cysters, do Polski przysłany przez Morimond, skoro kierował tutaj
budową lub rozbudową filii tego opactwa"17. Kompromisową tezę przedstawił
Leszek Wetesko, który uznał, że klasztory małopolskie zostały wzniesione przez
warsztaty nawiązujące do „tradycji dwunasto wiecznej architektury burgundz-
kiej", choć znające równocześnie „doświadczenia budowniczych klasztorów
cysterskich w Italii"18.

Obok interpretacji odkrytego na fasadzie świątyni napisu na rzecz hipotezy
o włoskim pochodzeniu budowniczych cysterskich miały przemawiać także
informacje Jana Długosza wiążące wczesną historię klasztoru wąchockiego
z Włochami. Obydwie te przesłanki należy jednak poddać krytyce19.

Wbrew tradycji zakonnej Jan Długosz napisał w swym Liber Beneficiorum,
że opactwo to zostało zasiedlone przez mnichów przybyłych z Włoch, co wię-
cej, aż do w. XV było zamieszkiwane wyłącznie przez Włochów i Francuzów

16 Cytat za: Świechowski 2000 (przyp. 11), s. 241. Świechowski 1990 (przyp. 2). s. 46-47,
67, 211; tenże (przyp. 14), s. 145-146; tenże, Die Zisterzienser und die fruhe Skulptur in Osten,
w: Studien zur Geschichte der europdischen Skulptur im 12/13. Jahrhundert, red. H. Beck,
K. Hengevoss-Diirkop, Frankfurt am Main 1994, s. 304-305 (za motyw włoski uznał jedynie
domek portalowy z trójkątnym przyczółkiem na fasadzie zachodniej kościoła w Sulejowie);
tenże. The Architecture of die Cistercians in Poland, w: Polish and English Responses to
French Art and Architecture. Contrasts and Similarities, red. F. Ames-Lewis, London 1995,
s. 12-13; tenże. Geneza ornamentu architektonicznego w architekturze cysterskiej Ma/opolski.
w: Klasztor w społeczeństwie średniowiecznym i nowożytnym (przyp. 12), s. 297-298 (uważa,
że w Koprzywnicy mogli pracować kamieniarze „z obszaru niemieckojęzycznego"); tenże, Ar-
chitektura romańska w Polsce, Warszawa 2000, s. 273 (napis „błędnie określany jako sygnatura
budowniczego"); tenże 2000 (przyp. 2), s. 67 (za włoskim pochodzeniem twórców dekoracji
w Wąchocku przemawia już nie tyle tematyka, ile „plastyczne ujęcie kamieniarki"); Świechowski
2000 (przyp. 11). s. 240-243 (Symon w zworniku kościoła w Koprzywnicy nie był zapewne
kamieniarzem, lecz zakonnikiem lub benefaktorem opactwa); Świechowski 2001 (przyp. 11),
s. 394^403 (podkreślone podobieństwo prezbiterium w Koprzywnicy z fasadą w Maulbronn
oraz przypuszczenie, że w Koprzywnicy pracowali konwersi z Ebrach).

17 M. Borkowska, Z dziejów opactwa Cystersów w Wąchocku. Kielce 1998, s. 26-27, 32
(„Włoch rodem, ale przybyły do Polski z Burgundir).

18 Wetesko (przyp. 14), s. 220-221.
19 Wyniki analizy form dekoracji rzeźbiarskiej wspomnianych opactw włoskich nie dają

podstaw do stwierdzenia wspólnoty warsztatowej łączącej je z budowlami cysterskimi w Mało-
polsce. Szerzej na ten temat w złożonej do druku pracy autora: Rzeźba przdromańska i romańska
w Polsce wobec sztuki włoskiej.
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(„A primaeva emm eius fundatione et dotatione (...) non alii, quam de genere
italo fratres et monachi habitabant (...) usąue ad annum Domini 1420", a także
„fratres quoque ex Italia ad incolendum locum accersit [biskup Gedko] ąuorum
processus et generatio a tempore fundationis praedicto, usąue ad meam aetatem
tendebatur. semperąue viri italici aut gallici generis locum illum et in capite et
in membris incolebant, m locumąue decedentium, novi viri ex Italia aut Gallis
advocat sufficiebantur")20.

W przekaz Długosza wątpił już Łuszczkiewicz, pisząc, że „Cystersi polscy
radzi byli albo wykazywać się w bliskim pokrewieństwie z głową zakonu, albo
stać w bliskich stosunkach z Włochami. Długosz już w XV wieku widzi mni-
chów Wąchockich przychodzących z Włoch, nazywa ich architekturą włoską,
a przecież tak nie jest"21.

Nie ulega raczej wątpliwości, że Długosz błędnie określił pochodzenie
pierwszych mnichów wąchockich22. W niedawnej monografii historycznej tego
klasztoru Borkowska wskazała na cały szereg nieścisłości i błędów w Długo-
szowym przekazie dotyczącym początków opactwa, zarówno w odniesieniu do
osoby jego fundatora, uposażenia, czasu powstania kościoła, jak i pochodzenia
pierwszych mnichów. Zwróciła przy tym uwagę, że nie ma żadnych przesłanek,
by negować monmondzkąfiliację Wąchocka. Brak też danych, by uważać, że
wśród mnichów przybywających (zapewne w kilku falach) z Morimond byli
Włosi, a nawet, by jakiekolwiek opactwo cysterskie w Polsce zostało zasiedlone
przez mnichów włoskich. Pierwszym opatem wąchockim został, jak określa go
znacznie późniejszy spis, „venerabilis frater Haymo e regno Galliae", mnich
monmondzki, pozostający przy godności prawdopodobnie do r. 1202. Budowa
kościoła zaś przypadła najpewniej na rządy opatów Gotarda, Valo i Markusza
(Polaka1?)23.

Wypada wyraźnie podkreślić, że niejasne wydają się przyczyny, dla których
miano by zdecydować się na sprowadzenie warsztatu cysterskiego z Włoch.
Zakładając nawet hipotetycznie, że macierzyste Morimond nie było w stanie
zapewnić odpowiedniego nadzoru nad prowadzoną budową, zwrócono by

Jocauus Dlugossii senioris canonici cracoviensis Opera Omnia, cura Alexandri Prze-
zdziecki, t. VIII: Joannis Długosz senioris canonici Cracoviensis Liber Benejiciorum dioecesis
Cracoviensis, t. III, Cracoviae 1864, s. 400-401, 402. Zob. Białoskórska 1962 (przyp. 11), s. 335,
348 (autorka uznała, że Długosz pomyłkowo określił włoskie pochodzenie pierwszych mnichów,
zamiast - budowniczych zespołu).

21 Łuszczkiewicz 1879 (przyp. 3), s. 7.
22 Łuszczkiewicz (przyp. 2), s. 53; por. Borkowska (przyp. 17), s. 32.
23 Niwiński (przyp. 2), s. 25-28, 33; Borkowska (przyp. 17), s. 15 (wbrew temu, co pisze

Długosz, biskup Gedko nie był Gryfitą, a kościół nie powstał za jego czasów), 19-22, 29-33;
zob. Świechowski 2001 (przyp. 11), s. 404.
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się zapewne do innych (pobliskich?) opactw tej samej, morimondzkiej, linii
filiacyjnej. Wspomniane opactwa środkowowłoskie należały zaś bez wyjątku
do linii Clairvaux. Nie znamy ani jednego przypadku, by włoskie klasztory
cysterskie wysyłały za granice Italii warsztaty budowlane, co więcej - nie
znamy żadnych ich zaalpejskich filii. Trudno też przypuszczać, by do takiej
akcji doszło w sytuacji, gdy budowniczymi wielu spośród opactw włoskich byli
wówczas przybysze z Francji. Gdy ich brakowało, jak na przykład w Lombardii,
zwracano się o pomoc do lokalnych budowniczych miejskich, zadawalając się
zachowaniem cysterskiego schematu rozplanowania opactwa24. Znaczący jest
pod tym względem przykład klasztoru Cystersów znajdującego się w regionie
bezpośrednio sąsiadującym z Północnymi Włochami - słoweńskiej Krainie (wł.
Carniola). Wiemy bowiem, że budowniczym kościoła Cystersów w Stićncj (fun-
dowanego w r. 1132 przez Pilgrimusa, patriarchę akwilejskiego), zbudowanego
w latach 1135-1156, był burgundzki mistrz Mihael („Mihael natione latinus
arte vero cementarius"), nie zaś twórca sprowadzony z sąsiednich Włoch25.

Nie wydaje się, by na rzecz hipotezy o sprowadzeniu do Polski warsztatu
włoskiego decydującą rolę odegrać mogły kontakty biskupa Iwona Odrowąża
z Italią26. Nie znamy bowiem powodu, z jakiego zdecydowałby się on w tym
wypadku na zapewnienie cysterskiego warsztatu budowlanego niezależnie od
związków filiacyjnych opactwa27.

24 A.M. Romanini, L'architettura gońca in Lombardia, t. 1, Milano 1964 (= Architetture
delie regioni d'Italia, t. 2), s. 17-20.

25 O. Lehmann-Brockhaus, Schriftąuellen zur Kunstgeschichte des 11. und 12. Jahrhun-
dertsfurDeutschland, Lothringen undltalien. Text. Berlin 1938, s. 270 (nr 1357); M. Zadnikar,
Romańska Stićna. Stićna a l'epoque ronione, Ljubljana 1957 (= Rasprave. Dissertationes. Slo-
venska Akademija Znanosti in Umetnosti. Academia Scientiarum et Artium Slovenica. Razred
za zgodovinske in drużbene vede. Classis I: Historia et sociologia; IV/5), s. 13-14. 38; tenże,
L 'architecture romane en Slovenie, „Cahiers de Civilisation Medievale. Xe - XIIe siecles" 2,
1959, s. 470; tenże, Romanesąue Architecture in Slovenia,, Journal of the Society of Architectural
Historians" 28, 1969, s. 101; tenże, Stićna in zgodnja arhitektura cistercijanov, Ljubljana 1977
[Zusaramenfassung: Stićna (Sittich) und diefruhe Baukunst der Zisterzienser]. s. 228-230, 254;
J. Andrelić. M. Zadnikar, Kunst in Slovenien. Architektur, Malerei und Plastik im Sakralbereich,
Wien-Miinchen 1985, s. 10. Mihael wzniósł prawdopodobnie również kościół w miejscowości
Zgornja Draga koło Stićnej (Zadnikar 1969 [przyp. 25], s. 106).

26 Intensywność tych kontaktów nie podlega jednak dyskusji, zob. Z. Kozłowska, Założenie
klasztoru OO. Dominikanów w Krakowie, „Rocznik Krakowski" 20, 1926, s. 1-2, 5, 8-12;
K. Górski, Ród Odrowążów w wiekach średnich, Kraków 1927, s. 106; J. Tazbirowa. Rola poli-
tyczna Iwona Odrowąża, „Przegląd Historyczny" 57, 1966, s. 200-202, 209-210; A. Paner, Studia
czy dyplomacja? Włoska podróż Iwona Odrowąża, w: Władcy, mnisi, rycerze, red. B. Śliwiński.
Gdańsk 1996 (= Gdańskie Studia z Dziejów Średniowiecza, nr 3), s. 113-119.

21 Warto też zwrócić uwagę, że sprowadzenie za sprawą biskupa Iwona Odrowąża wło-
skiego warsztatu odpowiedzialnego za budowę wszystkich opactw w latach 1217 do 1239 jest
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Łuszczkiewicz skrytykował także fragment przekazu Długosza odnoszący
się do materiału, z jakiego zbudowano klasztor wąchocki („Monasterium in
Wanchoczsko, (...) alba fabricatum petra, cuius etiam cellae, refectoria et aliae
officinae coenobiales, partim ex petra, partim ex cocto latere muratae sunt"28)
wskazując, że do budowy murów założenia nie użyto wcale cegły, lecz ciem-
noróżowego kamienia29. Cały zespół klasztorny (?) miał zostać wykonany
w technice „opus italicum" („omnis fabrica muralis praefati monasterii operę
italico perfecta est")30. Założył, że Długosz związał technikę murarską z kwe-
stią pochodzenia pierwszych cystersów wąchockich. „Pochodzenie francuskie
mnichów poświadczy nam styl architektury wąchockich gmachów, w których
mogło rzeczywiście Długosza w błąd wprowadzić użycie szycht dwubarwnych
kamienia, na sposób włoskich katedr"31.

Nie jest do końca jasne, co Długosz miał na myśli używając terminu „opus
italicum". Nie ma pewności, że chodziło tu o dwukolorowość murów klasztor-
nych. Na możliwe inne znaczenie tego rzadko stosowanego terminu wskazuje
fragment przekazu źródłowego dotyczącego prac przy murach miejskich Bremy,
prowadzonych w czasach biskupa Bescelina (1035-1045) - „Cui ab occasu
contra forum porta grandis inhaesit, superąue portam firmissima turris, operę
Italico munita, et septem omata cameris ad diversam oppidi necessitatem"32.
Wynika z tego, że termin ten stosowany był na oznaczenie pewnego wzmocnie-
nia, urządzenia obronnego (machikuł? blankowań?), w które była wyposażona
wieża strzegąca jednej z bram miejskich Bremy. Być może więc Długosz nie
określił techniki murarskiej kościoła i klasztoru (o czym pisał dokładniej już
wcześniej), lecz opisał cechę obronną murów otaczających cały kompleks
klasztorny. Zdaje się na to wskazywać także forma gramatyczna zwrotu (Abl.

trudne do przyjęcia ze względów chronologicznych. Pierwszy udokumentowany kontakt Iwona
z cystersami miał miejsce w r. 1206, pierwsza darowizna na ich rzecz - 1213 (obie informacje
dotyczą zresztą opactwa sulejowskiego), natomiast ukończenie budowy kościoła w Jędrzejowie
nastąpiło prawdopodobnie już w r. 1210, kiedy kończono zapewne także kościół w Koprzywnicy.
Datowanie to nie jest zresztą obecnie kwestionowane (zob. Splitt [przyp. 2], s. 229).

28 Długosz (przyp. 20), s. 402. Zob. Białoskórska 1962 (przyp. 11), s. 346.
29 Łuszczkiewicz (przyp. 2), s. 51. Białoskórska odkryła, że ceglanych kształtek użyto jedynie

do budowy części sklepień (Białoskórska (przyp. 10), s. 249; Białoskórska 1965 (przyp. 11),
s. 14; Dobosz, Wetesko (przyp. 14), s. 335). Warto zwrócić uwagę, że w małopolskich kościołach
cysterskich cegła została wprowadzona na większą skalę jedynie w murach kościoła w Sulejowie,
gdzie jest dobrze widoczna we wnętrzu, lecz od zewnątrz zasłania ją kamienna okładzina (zob.
Szydłowski 1928 [przyp. 2], s. 9-10).

30 Długosz (przyp. 20), s. 402. Zob. Białoskórska 1962 (przyp. 11), s. 348.
31 Łuszczkiewicz (przyp. 2), s. 53.
32 Lehmann-Brockhaus (przyp. 25), s. 53 (nr 229), na podstawie Adami gęsta Hammabur-

gensis eccl. Pont., lib. II, c. 67.
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kim? czym? operę italicoperfecta es/-„wzmocnionajest", „zwieńczonajest",
„zakończona jest", zamiast - in opus italicumperfecta est, bądź - jak gdziein-
dziej u Długosza - murata est)33.

Pozostają także wątpliwości, dlaczego dwubarwne ciosy zastosowano je-
dynie w kościele w Wąchocku, a nie w pozostałych częściach klasztoru oraz
w - budowanych rzekomo przez ten sam włoski warsztat - świątyniach w Ję-
drzejowie, Sulejowie i Koprzywnicy. W każdym razie kwestia użytej techniki
murarskiej nie może być uznana za argument na rzecz tezy o ich domniemanych
„włoskich wykonawcach".

Należy ponadto zwrócić uwagę, że dwukolorowość murów nie jest wła-
ściwością dzieł jednej epoki i jednego środowiska artystycznego. Rzymska
technika budowlana opus mixtum, stosująca naprzemianległe warstwy kamienia
i cegły, przyczyniła się do wyjątkowej popularyzacji dwubarwności murów,
zarówno w architekturze bizantyńskiej i islamskiej, jak i tej, która powstawała
na terenie łacińskiego Zachodu34. Dla uzyskania zbliżonego efektu estetyczne-
go nie zawsze służyły warstwy cegły i kamienia, czasami dwa różne gatunki
kamienia lub polichromowaną imitację dwukolorowego wątku muru. Nie
można potwierdzić, by tereny włoskie wyróżniały się szczególną liczbą tego
typu realizacji33. W pewnych częściach Włoch używano natomiast chętnie
okładziny zewnętrznych murów budowli, czasami tylko fasad, za pomocą płyt
z różnokolorowego marmuru. Dekoracja ta, wywodząca się zapewne również
z tradycji architektonicznej antycznego Rzymu, była popularna przede wszyst-
kim w Toskanii oraz Ligurii, lecz jej najbardziej charakterystyczna odmiana
- okładziny z naprzemianległych pasów białego i ciemnozielonego marmuru
-jest przede wszystkim spotykana w romańskich budowlach Florencji oraz
jej okolic. Liczne romańskie świątynie zdobione w ten sposób można ponadto
odnaleźć na Sardynii, choć trudno stwierdzić, czy ich pojawienie się tam ma
bezpośredni związek z wpływem toskańskim.

Wydaje się natomiast, że w żadnym włoskim opactwie cysterskim nie
zastosowano ani dwukolorowej okładziny ścian, ani dwukolorowego wątku
w budowie murów całego kościoła. Dla porządku należy jednak wspomnieć,
że mury kościoła San Galgano zostały wykonane z cegły, w kilku miejscach
przeplatanej z pasami kamienia (opus mbctum), lecz ich zewnętrzną okładzinę
stanowiąjednokolorowe bloki kamienne (il. 4). W niektórych opactwach pół-

33 Zob. A. Jougan, Słownik kościelny łacińsko-polski, Poznań-Warszawa-Lublin 19587
s. 494.

34 W kontekście dyskusji nad genezą wyglądu murów kościoła wąchockiego wskazano na
katedrę w Le Puy (zob. Świechowski, Zachwatowicz [przyp. 6], s. 165).

35 Por. Białoskórska 1960 (przyp. 11). s. 23.
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4. San Galgano in Val cTElsa, opactwo cysterskie, kościół, fragment wewnętrznej elewacji nawy
głównej (strona pn.), 2 ćw. w. XIII (?). Fot. autor

nocnowłoskich z kolei układano naprzemianległe warstwy kamienia i cegieł
do budowy elementów konstrukcyjnych, zwłaszcza żeber sklepiennych,
czego najlepszym przykładem jest wnętrze kościoła opackiego w Staffarda
(Piemont), w mniejszym stopniu - Chiaravalle delia Colomba koło Piacen-
zy, oba najpewniej z trzeciej ćwierci w. XII36. Ten sam efekt uzyskano we
wnętrzach niektórych polskich kościołów cysterskich, malując żebra i gurty
sklepienne w formie biało-czerwonych pasów. W miejscach, gdzie brakowało
odpowiedniego materiału, efekt dwukolorowości elewacji (zewnętrznych, jak
i wewnętrznych) starano się uzyskać za pomocą przedzielania pasów ceglanych
bielą spoin bądź właśnie za pomocą polichromii, co trudno jednak tłumaczyć
chęcią naśladowania włoskiej techniki budowlanej37.

JĆ L. Fraccaro, Elementifrancesi ed elementi lombardi iii alcune chiese cistercensi italiane,
„Palladio" 1-2, 1952, s. 3, 5-6 (istnieje jednak prawdopodobieństwo, że kościół w Staffardzie
został przejęty przez cystersów już po zakończeniu budowy); G.B. Bedini, Breve prospetto delie
Abbazie Cistercensi d Italia dalia fondazione di Citeaia (1098) alla meta delsecolo decimoąuar-
to, Casamari 1987 (wyd. 5), s. 17, 25; por. L dbbazia di Casamari nella storia dell'architettura
e delia spiritualita cistercense, red. F. Farina, Casamari 1990, s. 62, 164-166.

j7 E. Łużyniecka, Studia nad kolorystyką i fakturą archiiektwy średniowiecznych klasztorów
cysterskich w Polsce, w: Monasticon Cisterciense Poloniae, t. 1 (przyp. 14), s. 257-258.
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Wydaje się, że rację miał Zygmunt Świechowski, wątpiąc w tożsamość
Simona znanego z placu budowy San Galgano z budowniczym małopolskich
opactw cysterskich, a tym samym w teorię zakładającą sprowadzenie war-
sztatu cystersów włoskich do Małopolski. Decydujące znaczenie mogłoby
mieć wyjaśnienie sygnatury na fasadzie kościoła wąchockiego. W sytuacji,
gdybyśmy mieli rzeczywiście do czynienia ze średniowiecznym napisem
i znakiem kamieniarskim, ich twórcą byłby budowniczy cysterski, zapewne
francuskiego pochodzenia, przybyły z Morimond. Można by zastanowić się
nad prawdopodobieństwem jego identyfikacji z kamieniarzem o imieniu Simon,
który sygnował swym imieniem ciosy powstającego w drugiej połowie w. XII
opactwa cysterskiego w Senanąue (Vaucluse; Prowansja)38. Abstrahując od
prawdopodobnie zbyt dużego odstępu czasowego między realizacją Senanąue
i Wąchocka, można jedynie zwrócić uwagę na wyjątkową rzadkość przykładów
sygnatur pozostawionych przez budowniczych cysterskich na wznoszonych
przez nich kościołach klasztornych39.

Ciechanowski oraz S wiechowski zwrócili jednak uwagę, że napis na fasadzie
kościoła wąchockiego ze względów epigraficznych należałoby datować na okres
renesansu, w rezultacie czego Swiechowski uznał go raczej za przypadkowy
podpis mnicha odwiedzającego wówczas klasztor40. Ta interpretacja może
również budzić pewne wątpliwości. Czy przejezdny mnich mógł wykonać
napis na reprezentacyjnej elewacji świątyni? Wydaje się, że, przewrotnie, napis
ten rzeczywiście należy interpretować jako sygnaturę architekta włoskiego
pracującego w Wąchocku, choć nie był on cysterskim budowniczym trzynasto-
wiecznych opactw środkowowłoskich. Architektem tym mógł być Jan de Simon

38 E. Lefevre-Pontalis, Repertoire des architectes, inaęons, sculpteurs, charpentiers, et
ouwiers franęais au XIe au XIIe siecle, „Biilletin Monumental" 75, 1911, s. 461. Klasztor
w Senanąue, fundowany w r. 1148, powstał pomiędzy r. 1160 a 1180 (Z, 'abbazia di Casamari...
[przyp. 36], s. 14, 20, 25; F. Farina, B. Fomari, L 'architettwa cistercense e l 'abbazia di Casama-
ri, eon prefazione di A.M. Romanini, Casamari 1981, s. 34). Pewne podobieństwa w dekoracji
opactwa w Senanąue i klasztorów małopolskich, zwłaszcza Sulejowa i Jędrzejowa, wskazali:
Swiechowski (przyp. 6), s. 19. 30 oraz Swiechowski. Zachwatowicz (przyp. 6), s. 163-164.
0 ryzyku identyfikacji twórców wyłącznie na podstawie imienia i zawodu, zob. Swiechowski
2000 (przyp. 11), s. 242.

39 Choć znane są np. sygnatury brata Jeana na portalu i wewnątrz kaplicy kościoła cyster-
skiego w Ebrach (zob. Gadomski [przyp. 10], s. 32, przyp. 38). kamieniarzy Hermana, Henryka
1 Rucgera (wraz ze znakiem kamieniarskim) - w części wschodniej kościoła w Maulbronn czy
wreszcie (kamieniarza?) Mikołaja (NICOL) - w północno-wschodnim narożniku prezbiterium
kościoła w Sulejowie (zob. Swiechowski 2000 [przyp. 11], s. 241-242, przyp. 17; Swiechowski
2001 [przyp. 11], s. 397).

40 Swiechowski 2000 (przyp. 11), s. 241. Ciechanowski (przyp. 10), s. 100, określił styl
pisma jako „czystą kapitałę rzymską".
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(Giovanni di Simone, de Simoni, di Simonis, de Symon), zmarły w r. 1626,
murator i rzeźbiarz włoskiego pochodzenia, przybyły do Polski około r. 1580
z Południowego Tyrolu (ur. w Nauders/San Benedetto koło Brixen/Bressanone).
Od r. 1590 był on obywatelem krakowskim oraz członkiem tutejszego cechu
muratorów i kamieniarzy, nierzadko wybieranym na starszego cechu41.

Postać Jana de Simona jest wiązana z pracami prowadzonymi od około r.
1583 na zlecenie Franciszka Wesseleny'ego, starosty lanckorońskiego, przy
przebudowie zamku w Dębnie. Objęły one przesklepienie i zmianę charakte-
ru części pomieszczeń, a zwłaszcza - dekorację jego elewacji zewnętrznych.
Przedłużono wówczas w kierunku zachodnim południowe skrzydło zamku
(il. 5), który w całości nadbudowano i prawdopodobnie zwieńczono niską at-
tykąz kulami na postumentach i spływami pomiędzy nimi. Pojawiły się nowe
obramienia okienne i drzwiowe oraz dekoracja sgraffitowa, zastosowana na
wszystkich elewacjach, zwłaszcza wokół okien (il. 6)42.

Zapewne ukończenia prac nad tą przebudową dotyczył niezachowany dziś
napis A.D. 1586- SIM-ON, wyryty w dwu wierszach na dekoracji sgraffitowej
południowej elewacji zamku. Napis ten został odkryty 18 września 1946 r.
przez Stefana Swiszczowskiego podczas prac remontowych. Zapis w „Dzien-
niku budowy" z tego dnia brzmiał: „Odbijanie tynków ze ściany południowej
na wysokości 7 m nad ziemią w poziomie okna kuchenki na murze zamkowej
latryny zabezpieczono przed odbiciem odkryty następujący napis w obu wier-
szach: «SIMON A.D... 1586». Napis ten wykonany w tynku zapuszczony farbą
białą taką, z jakiej wykonane są białe partie sgraffita. Tynki dokoła napisu (...)
są bardzo zniszczone, spłukane przez deszcze"43.

41 Skrótowe informacje biograficzne w: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der
bildenden Kiinstler, t. 37, Leipzig 1937, s. 56; S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce,
Warszawa 1954, s. 281. Więcej, zob. S. Tomkowicz, Przyczynki do historii kultury Krakowa
w pierwszej polowie XVII w., Lwów 1912. s. 121-124; K. Mikocka-Rachubowa, Simon Jan.
w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37. Warszawa-Kraków 1996-1997, s. 524-525 (właściwie
nazywał się Joannes Sigrnunt, zaś Joannes de Simon to „przezwisko" przyjęte przez niego wraz
z krakowskim prawem miejskim w r. 1590).

42 Z. Bocheński, Dwór obronny w Dębnie, Kraków 1926, s. 48-50; Z. Bocheński. S. Swisz-
czowski. Zamek w Dębnie, w: Pamiętnik Związku Histoiyków Sztuki i Kultury, I, Warszawa 1948,
s. 38; Archiwum b. PP PKZ w Krakowie (dalej: APPPKZKr), Dokumentacja Konserwatorska;
sygn. 129: Zamek w Dębnie Brzeskim, woj. tarnowskie. Dokumentacja historyczno-konser-
watorska, oprać. M. Dayczak-Domanasiewicz, Kraków 1976-1979 [maszynopis], t. I, s. 79;
L. Luchter-Krupińska, Zamek w Dębnie, Tarnów 1992, s. 51, 53; Mikocka-Rachubowa (przyp.
41), s. 524; K. Moskal, Zamki w dziejach Polski i Słowacji. Między Wisłą a Hornadem, cz. II:
Od roku 1500 do 1771, Nowy Sącz 2005, s. 71-72.

43 APPPKZKr, sygn. 129, s. 3. 153, przyp. 7, cytat za: Akta konserwatora woj. Krakowskiego
/obecnie woj. Tarnowskiego/, Dębno zamek, teka I /do r. 1965/, Dziennik Budowy, cz. II12 IX
1946- 30 IX 1946/, s. 90, zapis z dnia 18 IX 1946.
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Zbieżności pomiędzy odnalezionymi fragmentami attyki „a motywami
architektonicznymi dekoracji sgraffitowej", na której odnaleziono napis, po-
zwoliły na przypisanie kierownictwa całych prac Janowi de Simon44. Sygnatura
znajdująca się na elewacji zamku w Dębnie istniała prawdopodobnie jeszcze
w r. 1948, gdy wspominali o niej Z. Bocheński i S. Swiszczowski45, zniknęła
z pewnością przed końcem lat siedemdziesiątych XX w.46

Jak się okazuje, sygnatura znaleziona na fasadzie kościoła wąchockiego
nie była jedyną sygnaturą o takiej treści i kształcie. Z dużą dozą prawdopodo-
bieństwa z tym samym artystą można też łączyć napis SIMON, wykonany (tak
samo jak w Dębnie i Wąchocku - kapitałą) na nagrobku biskupa Piotra Koski
(zm. r. 1595) w kościele pokatedralnym w Chełmży. Nagrobek ten powstał
około r. 1595 przy użyciu elementów (być może przetransportowanych już
w stanie gotowym do montażu) wykutych w kilku gatunkach kamieni małopol-
skich. Warto zaznaczyć, że to właśnie na podstawie sygnatury chełmżyńskiej
Katarzyna Mikocka-Rachubowa zaproponowała identyfikację Jana de Simon
z anonimowym dotychczas Mistrzem Nagrobka Provany. któremu wcześniej
przypisywano nagrobek chełmżyński. Jeśli tak byłoby w istocie, Jan dc Simon
byłby także twórcą kilku innych nagrobków powstałych w ostatniej ćwierci
XVI i na początku XVII w., zarówno w Krakowie, jak i poza nim, a tym sa-
mym -jednąz ciekawszych postaci krakowskiego środowiska artystycznego
tych czasów47.

W latach 1601-1606 Jan de Simon wraz z zespołem, w skład którego
wchodził także inny budowniczy włoski Jan Madurla (Maderla), zrealizował
szereg prac przy klasztorze Klarysek w Starym Sączu. Co ciekawe, zachowały
się trzy spośród pięciu umów dotyczących prac starosądeckich, zawarte przez
niego w latach 1604-1605. De Simon zbudował tam parterowy czworoboczny
klasztor wokół wirydarza, podwyższył mury obronne opactwa, wzniósł też
furtę klasztorną oraz dom dla księży. Elewacje obu ostatnich budowli pokryła
dekoracja sgraffitowa (il. 7), w szczycie furty zawierająca także przedstawie-

44 APPPKZKr. sygn. 129, s. 81 -82. S. Swiszczowski. Zameczek w Dębnie w świetle nowych
odbyć,,.Polska Akademia Umiejętności. Sprawozdania z Czynności i Posiedzeń" 48. 1947. nr 3,
s. 65; tenże, Zameczek w Dębnie w świetle nowych odbyć, „Prace Komisji Historii Sztuki'" 9,
1948, s. 236.

43 Bocheński, Swiszczowski (przyp. 42). s. 52-53.
46 APPPKZKr, sygn. 129, s. 3.
47 K. Mikocka-Rachubowa, Mistrz Nagrobka Prorany - rzeźbiarz krakowski przełomu XVI

i XVII w., „Rocznik Historii Sztuki" 20, 1994, s. 10-11, 77: Mikocka-Rachubowa (przyp. 41),
s. 524-525.
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nia figuralne48. Dodatkowo, Wiktor Bazielich uznał za dzieło jego warsztatu
„kapliczkę z Chrystusem Ubiczowanym poza murem klasztornym"49.

Janowi de Simon przypisywane są też prace przy dwóch domach w Krako-
wie: kamienicy „Dziekańskiej" przy ul. Kanoniczej 21 z dekoracją sgraffitową
na fasadzie (il. 8; wraz z warsztatem Santi Gucciego) oraz kamienicy przy ul.
Grodzkiej (przed r. 1620), należącej do chirurga Flaminiusza Ruskiego (praw-
dopodobnie - dom „Pod Słoniem")30.

Należy zwrócić w tym miejscu uwagę na fakt, że także kościół i klasztor wą-
chocki przeszły w drugiej połowie XVI i XVII w. szereg zmian i przekształceń.
Najprawdopodobniej jeszcze w w. XVI objęły one znaczące prace prowadzone
przy kościele: dobudowę kaplicy bł. Wincentego Kadłubka do północnej nawy
bocznej, przebudowę fasady (między innymi rozebranie domku portalowego
i budowę kruchty) oraz zamurowanie wejścia do północnej nawy bocznej
od strony zachodniej. Zbudowano też mniejszy czworobok klasztorny z tzw.
domem opata oraz przekształcono większość skrzydeł pierwotnego założenia
klasztornego51. Ks. Wiśniewski przypisuje największe zasługi przy remoncie
klasztoru opatowi Andrzejowi Karwickiemu (1559-1587), h. Łabędź32. Z za-
kończeniem pewnego ich etapu wiązana jest tablica upamiętniająca biskupa
Gedkę umieszczona zapewne wtedy wewnątrz kościelnej kruchty. Dziś tablica
ta znajduje się na fasadzie zachodniej świątyni (il. 9)53. Istotne znaczenie ma

48 S. Załęski, Święta Kinga i jej klasztor starosądecki. (Szkic historyczny), „Przegląd Lwow-
ski" 12. 1882, t. 23, s. 627; K. Buczkowski, O sgraffitach znajdujących się w budynku klasztoru
BI. Kingi (klarysek) w Starym Sączu, odrestaurowanych w 1932 r, „Sprawozdania z Czynności
i Posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności" 38. 1933, nr 4, s. 7; tenże, O zabytkach sgrajjita
w Polsce, „Przegląd Powszechny" 50, 1933, t. 199. s. 155-161; W. Bazielich, Życie obyczajowe
i kulturalne Starego Sącza w XVII wieku, „Rocznik Sądecki" 1. 1939. s. 64-65, 68 (treść trzech
zachowanych umów przytoczona - tamże, s. 87); H. Barycz, Stary Sącz poprzez stulecia, „Ma-
łopolskie Studia Historyczne" 1, 1958, z. 3/4, s. 77-78 (autorem dekoracji sgraffitowej na murze
klasztornym był malarz Wawrzyniec Cieszyński); F. Kiryk, Dzieje miasta w okresie staropolskim.
w: Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku. red. H. Barycz, Kraków
1979, s. 100-101; Z. Beiersdorf. M. Kornecki, B. Krasnowolski. Sztuka Starego Sącza, w: tamże,
s. 3 11- -3 12; Mikocka-Rachubowa (przyp. 41), s. 524.

49 Bazielich (przyp. 48), s. 64-65.
50 Mikocka-Rachubowa (przyp. 47), s. 28-32; Mikocka-Rachubowa (przyp. 41), s. 524.
51 Dobosz, Wetesko (przyp. 14). s. 335. Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. 3: Województwo

kieleckie, red. J. Łoziński. B. Wolff. z. 2: Powiat iłżecki, oprać. O. Puciata, Z. Swiechowski,
Warszawa 1957, s. 27, 31, Białoskórska 1960 (przyp. 11), s. 17 oraz Borkowska (przyp. 17),
s. 110, datują te zmiany raczej na w. XVII.

52 J. Wiśniewski, Dekanat iłżecki, Radom 1909-1911, s. 358; Borkowska (przyp. 17),
s. 88-89.

33 Wiśniewski (przyp. 52). s. 352; Białoskórska 1960 (przyp. 11). s. 4; Borkowska (przyp.
17), s. 89.
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7. Stary Sącz, klasztor Klarysek, dawny „Dom Kapelana" (od 1605 r, warsztat Jana de Simon).
Fot. autor



9. Wąchock, opactwo cysterskie Najświętszej Panny Mani i Św. Floriana
zachodnia, tablica pamiątkowa (ok. 1600). Fot. autor
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fakt umieszczenia napisu SIMON w narożniku elewacji zachodniej i północnej
nawy bocznej kościoła, a więc tych jego części, które właśnie wówczas uległy
największym przekształceniom.

Co ciekawe, elewacja południowa mniejszego czworoboku klasztornego
w Wąchocku posiada dekorację sgraffitową (il. 10), niewielki fryz wykonany
w tej technice zdobi też reprezentacyjną elewację skrzydła zachodniego klasz-
toru (wraz z narożnymi wieżyczkami). Dekoracja sgraffitową jest znana ze
wszystkich prac budowlanych wiązanych z Janem de Simon (Dębno, Kraków,
Stary Sącz), wedle ustaleń K. Buczkowskiego dekoracja taka była wykony-
wana w Polsce XVI-XVII w. zapewne wyłącznie przez warsztaty włoskie,
a w każdym razie „w tych wypadkach, gdy udało się związać zabytek sgraffita
z jakimś nazwiskiem lub warsztatem, to zawsze było to nazwisko lub warsztat
włoski"54.

Pozostaje oczywiście wątpliwość związana ze znaczeniem litery F(?) przed
imieniem Simona. Być może jest to po prostu skrót od słowa FECIT lub FA-
BRICAYIT. Znak w pobliżu sygnatury jest, być może, znakiem kamieniarskim
używanym przez Jana de Simon, choć nie znamy go z innych przykładów.
Pozostaje równocześnie pewne prawdopodobieństwo, iż sygnatura architekta
nowożytnego pojawiła się w sąsiedztwie średniowiecznego gmerku, co wydaje
się mało prawdopodobne55.

Zwyczaj sygnowania przekształcanych budowli imieniem „Simon" pisanym
kapitałą, wykonywanie w Starym Sączu prac podobnych do tych, które pro-
wadzono pod koniec w. XVI w Wąchocku, wreszcie zastosowanie dekoracji
sgraffittowej, zdają się czynić prawdopodobną tezę, iż Jan de Simon kierował
pracami nad przebudową kościoła, a być może także części klasztoru w Wą-
chocku i upamiętnił to pozostawioną na fasadzie kościoła sygnaturą.

W rezultacie więc wydaje się, że identyfikacja autora sygnatury z cysterskim
budowniczym włoskim jest wynikiem błędu anachronizmu, przeniesienia na
czasy średniowieczne sytuacji znanej dopiero z późniejszej epoki, gdy mobil-
ność artystów włoskich przybrała naprawdę imponujące rozmiary. Co ciekawe,

-4 Buczkowski, O sgraffitach... (przyp. 48), s. 8; Buczkowski, O zabytkach sgraffita
w Polsce... (przyp. 48). s. 169 (cytat).

55 Idąc za sugestią Świechowskiego (Świechowski 2000 [przyp. 11]. s. 243), Symona ze
zwornika koprzywnickiego można ostrożnie identyfikować z archidiakonem Szymonem, zapewne
członkiem krakowskiej kapituły katedralnej i bliskim współpracownikiem biskupa Iwona (zob.
Paner [przyp. 26], s. 117-120). Uczczenie benefaktora opactwa poprzez umieszczenie jego
podobizny na kapitelu refektarza konwersów spotykamy w klasztorze San Salvatore w Settimo
(zob. S. Tobin. The Cistercians: Monks and Monasteries of Europę, London 1995, s. 67).
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10. Wąchock, opactwo cysterskie Najświętszej Panny Mani i Św.
południowa mniejszego czworoboku klasztornego (ok. 1600). Fot.

80



opactwo wąchockie zdaje się dostarczać kolejnego argumentu w ramach dys-
kusji o rozmiarach i znaczeniu działalności artystów włoskich przybywających
do Polski właśnie w czasach nowożytnych56.

One More Opinion about the Signature on the Faęade
of the Cistercian Church at Wąchock

The interpretation of the smali inscription on the southem surface of the buttress in the north-
westem comer of the west elevation of the Cistercian church at Wąchock is of considerable
importance for the result of a discussion about the artistic origins of the four oldest Cistercian
abbeys in Little Poland (Jędrzejów, Sulejów, Wąchock, and Koprzywnica) which are some of
the most interesting elements of 13th century artistic hentage in Poland. Their architecture and
decoration had for long been linked with the Cistercian art of Burgundy, at the same time their
builders being thought to have come from France, although from the early 20th centuiy some
resemblance of the church and monastery at Wąchock to the Cistercian architecture in Italy was
also indicated. In the late 1950s or early 1960s the inscription F SIMON was discovered on the
faęade of the Wąchock church as well as in all probability a masoms mark incised next to it.
The inscription was regarded as contemporary with the building of the church and interpreted as
the signature of the architect Simon responsible for the erection of the entire monastic complex;
what is more, he was identified with one of the builders of the Cistercian abbey of San Galgano
in Val d'Elsa in Tuscany. In the end, the researchers accepted the hypothesis that a large and
exceptionally prolific masons' lodge arrived in Little Poland from Tuscany and was active here
between 1217 and 1239.

Nevertheless, epigraphic considerations (classical Roman capitals) weigh in favour of the
post-medieval date of the Wąchock inscription. In the second half of the 16th and in the 17th century
the church and monastery at Wąchock were repeatedly remodelled, and Simon's signamre appears
on one of those parts of the church which underwent the most extensive alterations then.

Also the castle at Dębno near Wojnicz, refashioned c. 1583-1586, and the tomb of Bishop
Piotr Kostka (c. 1595) in the collegiate church at Chełmża bear the signamre "Simon" in capitals
which is related to the Cracow builder of Italian descent Jan de Simon (d. 1626), who at the
beginning of the 17th century directed large-scale building work in the convent of Poor Clares
in Stary Sącz, similar in character to the work carried out in the late 16th centuiy at Wąchock.
All the stmctures linked with De Simon were decorated with sgraffito which also appeared on
some elevations of the Wąchock monastery.

Thus it was most probably Jan de Simon who directed the work of remodelling the church
and perhaps also part of the monastery at Wąchock and who commemorated his contribution
with his signamre on the church faęade.

=6 Zob. S. Kozakiewicz, Początek działalności Komasków, Tesseńczyków i Giyzończyków
w Polsce. Okres Renesansu (1520-1580), „Biuletyn Historii Sztuki" 22, 1959, s. 7, 10 (zazna-
czył, że obecność artystów z pogranicza włosko-szwajcarskiego w Polsce jest uchwytna dopiero
w okresie późnego średniowiecza, staje się zaś popularna dopiero w w. XVI).
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