
AULA GMACHU COLLEGIUM NOVUM JAKO TEKST KULTURY

Aby zrozumieć znaczącą rolę gmachu Collegium Novum w kulturze Krakowa, 
musimy cofnąć się w czasie do drugiej połowy w. XIX. Musimy spojrzeć na tę 
realizację w jej historycznym kontekście. 

W owym czasie, zwanym okresem autonomii galicyjskiej, Kraków stał się 
duchową stolicą ziem polskich, ośrodkiem kultury, sztuki, wręcz narodowym sank
tuarium. Wtedy powstała w Krakowie Akademia Sztuk Pięknych, wtedy też Kra
kowskie Towarzystwo Naukowe rozwinęło się w Akademię Umiejętności. Miasto 
przyciągało naukowców i artystów. Pomiędzy nimi byli: architekt Feliks Księżarski 
wykształcony w Monachium i w Paryżu, autor projektu gmachu Collegium Novum, 
jeden z najlepszych polskich twórców tego czasu, oraz nieco młodszy od niego - 
Tadeusz Stryjeński, też architekt, autor wystroju wnętrza Auli. Urodzony w Szwaj
carii, wykształcony w Paryżu, znany był ze znakomitych, historyzujących projek
tów, a także z prac konserwatorskich. 

Dziewiętnastowieczny historyzm stworzył pojęcie / ’architectureparlante, czyli 
architektury mówiącej, opowiadającej. Uważano bowiem, że funkcja budynku de
cyduje o stylu, który wybierano do projektu. Kościoły projektowano w formach 
neogotyckich, wierząc, że styl gotycki jest najlepszym nośnikiem treści religijnych. 
Z kolei gmachy uniwersyteckie, czy też powstających ówcześnie licznych towa
rzystw naukowych, projektowano w stylu neorenesansowym, ponieważ wtedy epo
kę renesansu idealizowano jako okres swobody twórczej i nieskrępowanego pozna
wania świata. W stylu neorenesansu wzniesiono zatem gmachy Uniwersytetów 
Wiedeńskiego, Lwowskiego, a w Krakowie gmach Towarzystwa Naukowego przy 
ul. Sławkowskiej 17, wkrótce przemianowanego w Akademię Umiejętności. 

Gmach Collegium Novum wzniesiony w latach 80. w. XIX był jednakże wyjąt
kiem od tej zasady. Odstępstwa dokonano dla podkreślenia średniowiecznych tra
dycji krakowskiego Uniwersytetu, jednego z najstarszych w Europie Środkowo
wschodniej, a co najważniejsze, starszego niż stołeczny - wiedeński. Detale archi
tektoniczne: portale, obramienia okien, sklepienia niemal odwzorowano z Colle
gium Maius, przywołując dumną przeszłość, choć cała dyspozycja gmachu jest od
mienna i, jak na tamte czasy, bardzo nowoczesna i funkcjonalna. 
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Wnętrze Auli również jest „ubrane w kostium historyczny”, neogotycki. Aran
żacja wnętrza przekazuje nam ważne informacje nie tylko o dawnych formach arty
stycznych, ale i o strukturze uniwersyteckiej, gdyż dzieła realizowane w konwencji 
l’architecture parlante to w istocie teksty kultury, do czytania i wielowarstwowego 
interpretowania. W kompozycji wnętrza najważniejszy jest, odpowiednio godnie 
wyeksponowany, fotel Jego Magnificencji Rektora. Na wysokim zapiecku widnieje 
tu patron Uniwersytetu - św. Stanisław, odwzorowany według XIV-wiecznej pie
częci. Poniżej, ale jeszcze na podium, stoją ozdobne fotele prorektorskie. Z tyłu - 
krzesła członków Senatu, skądinąd bardzo niewygodne. Z boku, już niżej, pod okna
mi, zdobne i tym razem wygodne fotele dziekańskie. Widownia składa się z foteli 
profesorskich, skromniejszych, bo bez wyściełanych poręczy, i krzeseł młodszych 
pracowników nauki - w ogóle pozbawionych poręczy. W wieku XIX (aż do r. 1939) 
stały jeszcze z tyłu krzesła dla studentów, dębowe, z siedzeniem tylko wyplatanym. 

Wysoko, na wspornikach belek stropowych namalowano herby miast polskich, 
których mieszkańcy wspomagali dobrowolnymi datkami budowę gmachu. Pomię
dzy wieloma, mniej już czytelnymi, wyraźnie można rozpoznać herby Warszawy, 
Gdańska, Poznania, Przemyśla, Kalisza, Torunia. A zatem, społeczność uniwersy
tecka, usadowiona na fotelach w hierarchicznym porządku jawiła się już w zamyśle 
projektantów Auli jako reprezentacja całego podzielonego przez zaborców narodu. 

Galeria obrazów rozmieszczona na ścianach Auli przekazuje kolejne informa
cje. Na frontowej ścianie, za plecami JM Rektora, wiszą portrety dwu królewskich 
fundatorów: Kazimierza Wielkiego i Władysława Jagiełły. Początkowe, czyli 120 
lat temu, wisiał między nimi ogromny obraz wyobrażający Mikołaj Kopernika we 
fromborskim „obserwatorium”. Namalował go i ofiarował Jan Matejko właśnie dla 
dekoracji Auli. Kopernik, najwybitniejszy z dotychczasowych absolwentów Uni
wersytetu, był postacią, wokół której koncentrowały się mity tradycji średniowiecz
nych i tożsamość uczelni. Umieszczono go centralnie pomiędzy fundatorami, a na
wet nieco powyżej. Matejko ofiarował wkrótce więcej obrazów - portrety rekto
rów: Józefa Szujskiego, Stanisława Tarnowskiego, Józefa Dietla, nawet swój auto
portret. Tu bowiem, w tej Auli, otrzymał doktorat honoris causa. Po śmierci artysty 
rodzina przekazała dla Uniwersytetu jeszcze jeden ogromny obraz, wiszący teraz na 
tylnej ścianie a zatytułowany: „Wpływ Wszechnicy Jagiellońskiej na kulturę naukę 
polską”. Widzimy tam Mikołaja Kopernika, Michała Sędziwoja, kardynał Zbignie
wa Oleśnickiego i wiele innych wybitnych postaci zgromadzonych na dziedzińcu 
Collegium Maius - całe opowiadanie o dziejach średniowiecznego Uniwersytetu. 
Ten duży obraz wisiał pierwotnie na bocznej ścianie, a z tyłu, na wszystkich zebra
nych w Auli spoglądał dobrotliwie z dużego portretu Najjaśniejszy Pan - cesarz 
Franciszek Józef I. W monarchii austro-węgierskiej nie mogło by inaczej. Jednakże 
w roku 1918 studenci wyrzucili cesarski portret przez okno. Wypadki historyczne 
zmieniły układ obrazów. 

Podobnie i teraz współczesność zaznaczyła się na ścianach Auli. Dwa lat temu, 
na czołowym miejscu zawisła Królowa Jadwiga, albowiem w roku ubiegłym ob
chodziliśmy 600. rocznicę odnowienia z jej fundacji Uniwersytetu Krakowskiego. 
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Portret ten namalowano dokładnie sto lat temu z okazji 500. rocznicy odnowienia. 
Królowa Jadwiga wyparła studenta Kopernika z frontowej ściany. Teraz ona patro
nuje społeczności uniwersyteckiej jako refundatorka i święta. Można to rozumieć 
jako signum temporis. Najważniejsze jest jednak to, iż kilkusetletnia tradycja jest 
nadal żywa i, co więcej, podlega nowym przemianom. 

Tomasz Węcławowicz
Główny Konserwator Obiektów Zabytkowych 

Uniwersytetu Jagiellońskiego
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