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1. WSTĘP 

 

 Nasze myślenie o nekropolii wawelskiej, jaką w XIX wieku wciąż była katedra 

krakowska, zdominowało postrzeganie jej jako nowoczesnego panteonu narodowego. Jest to 

nie tylko perspektywa badawcza, ale i przekonanie głęboko zakorzenione w świadomości 

Polaków, o czym może świadczyć pochówek pary prezydenckiej w 2010 roku1. Temat ten 

wciąż budzi zainteresowanie badaczy (i to nie tylko polskich), czego dowodzi chociażby 

niedawno opublikowana praca w języku angielskim o katedrze krakowskiej jako polskim 

panteonie2. Należy jednak pamiętać, że patrzymy dziś na katedrę przez pryzmat przemian, 

które dokonały się dopiero na przełomie XIX i XX wieku, kiedy status nowoczesnego 

panteonu został przypieczętowany dzięki pochowaniu w podziemiach tej świątyni dwóch 

wieszczów narodowych: Adama Mickiewicza (1890) i Juliusza Słowackiego (1927). 

Dołączyli oni do złożonych tam wcześniej – w krypcie królewskiej św. Leonarda – księcia 

Józefa Poniatowskiego i naczelnika Tadeusza Kościuszki. Pozostali wyróżnieni tym 

zaszczytem marszałek Józef Piłsudski (1935) i generał Władysław Sikorski (1981) znaleźli 

tam miejsce wiecznego spoczynku jeszcze później. Najważniejsze i najciekawsze jest dla 

mnie jednak pokazanie, jak do tych przemian doszło i jakie czynniki spowodowały, że już w 

pierwszej połowie XIX wieku możliwe stało się nie tylko złożenie obok szczątków władców 

polskich osób nie mających królewskiego statusu, ale również upamiętnianie takowych we 

wnętrzu tak bardzo kojarzącym się z monarszym majestatem. Celem tej pracy jest więc 

przeanalizowanie procesu transformacji katedry w pierwszej połowie XIX wieku z 

królewskiego mauzoleum w panteon narodowy oraz przedstawienie jego realizacji w 

europejskim kontekście. 

 Należy w tym miejscu zaznaczyć, że katedra krakowska w interesującym mnie okresie 

obrosła w wiele mitów i nabrała różnych symbolicznych znaczeń, wynikających z roli, jaką 

odgrywała na polu podtrzymywania (i umacniania) tożsamości narodowej Polaków w okresie 

zaborów. Dla wielu określenie katedry na Wawelu jako panteonu może być po prostu kreacją 

                                                 
1 Dariusz Czaja wspominając o pogrzebie Marii i Lecha Kaczyńskich w 2010 r. i złożeniu ich szczątków w 
kryptach katedry krakowskiej pisał (powołując się na słowa Dariusza Kosińskiego badacza polskiej tradycji 
teatralnej), że okoliczności ich śmierci spowodowały nadanie zmarłym miana bohaterów narodowych, to zaś 
wymagało odpowiedniego ceremoniału, zaś jedyną jego godną oprawą była katedra na Wawelu. Natomiast 
śledząc żałobę narodową po katastrofie lotniczej w Smoleńsku w kontekście badań nad historią mentalności 
polskiej z ostatnich dwustu lat i dominującej wówczas retoryki oraz teatru śmierci Czaja konkludował, iż 
„trudno oprzeć się wrażeniu, że wiek XIX nigdy się nie skończył” – D. Czaja, The Polish Theatre of Death, [w:] 
Figury niemożliwe = Impossible Objects, [katalog wystawy La Biennale di Venezia. 14. Mostra Internazionale 
di Architettura. Partecipazioni nazionali, Zachęta – Warszawa 2014], Kraków 2015, s. 94-96.  
2 P.A. Nungovitch, Here All is Poland. A Pantheonic History of Wawel, 1787-2010, Lanham 2019. 
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mitotwórczą, bądź wręcz toposem literackim3. Chcę jednak w tej pracy pokazać, że ten 

termin, popularnie stosowany w odniesieniu do katedry krakowskiej, oznaczał w przypadku 

pierwszej połowy XIX wieku ściśle określony proces rządzący się swoimi prawami i mający 

własną specyfikę. Występował w wielu krajach, głównie w tych, gdzie wówczas powstawały 

narody w nowoczesnym rozumieniu. Dopiero dzięki poznaniu mechanizmów jego działania 

można się pokusić o określenie charakteru polskiego panteonu narodowego.  

      * 

 Najważniejsza z mojej perspektywy badawczej okazała się praca Jacka Urbana, 

poświęcona kościołowi katedralnemu w XIX wieku (1795-1918) w całości oparta na 

dokumentach archiwalnych z Archiwum Kapitulnego na Wawelu4. Opracowanie to jednak 

skupia się przede wszystkim na omówieniu podstawowej faktografii przybywających w 

świątyni zabytków, nie wchodząc w kontekst kulturowy zachodzących wówczas zmian w 

wystroju. Próbę interpretacji stylistyczno-formalnej dwóch kaplic katedralnych 

przekształconych w omawianym okresie na mauzolea rodzinne podjął się Wojciech Bałus w 

syntetycznym ujęciu ówczesnej architektury sakralnej w Krakowie5. Wcześniej teksty 

opierające się na źródłach z epoki porządkujące wiedzę i dotychczasowy stan badań na temat 

historii przekształceń tych wnętrz opublikowali Andrzej Witko o kaplicy Potockich6 i Danuta 

Skowron o kaplicy Dunin-Wąsowiczów7. Artykuły te były pokłosiem sesji naukowej Wawel 

w XIX wieku i ukazały się w trzecim tomie „Studiów Wawelianów” (1994). Cenne 

przedmioty ufundowane przez obie rodziny do wyposażenia tych wnętrz zostały pokazane na 

wystawie Wawel 1000-2000 jako wyraz mecenatu artystycznego arystokracji w początkach 

XIX stulecia i zostały szczegółowo omówione w katalogu towarzyszącym tej prezentacji8.     

 Pod koniec wieku XVIII, po upadku państwa wzgórze wawelskie wraz z zespołem 

budowli, dawną rezydencją królewską oraz katedrą, gdzie w kryptach pochowano władców i 

członków ich rodzin „zostało uznane za symbol trwałości i ciągłości państwa, a także 

                                                 
3 W. Bałus, Wawel dziewiętnastowieczny: poziomy interpretacji, „Studia Waweliana”, 3, 1994, s. 14. 
4 J. Urban, Katedra na Wawelu (1795-1918), Kraków 2000.  
5 W. Bałus, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu, [w:] Sztuka sakralna Krakowa w XIX wieku, cz. 1, 
red. W. Lohman, Kraków 2004, s. 97-100.  
6 A. Witko, Nowe spojrzenie na fundację kaplicy Potockich w katedrze na Wawelu, „Studia Waweliana”, 3, 
1994, s. 75-88. 
7 D. Skowron,  Odnowienie kaplicy Świętej Trójcy w katedrze na Wawelu przez Franciszka Marię Lanciego, 
„Studia Waweliana”, 3, 1994, s. 63-73. 
8 Wawel 1000-2000: wystawa jubileuszowa, [katalog wystawy], t. 1: Kultura artystycznego dworu królewskiego i 
katedry, Zamek Królewski na Wawelu, maj-lipiec 2000, Katedra krakowska – biskupia, królewska, narodowa, 
Muzeum Katedralne na Wawelu, maj-wrzesień 2000, red. M. Piwocka, D. Nowacki, Kraków 2000, s. 251-256. 
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fundament polskiej tradycji i tożsamości” jak pisze Ewa Grzęda9. Zgodnie z koncepcją 

Stanisława Staszica jednym z głównych składników „wrodzonej narodowości” są groby 

ojców, w tym wypadku tak pojmowanych grobów królów polskich. Ich obecność oraz 

okazałość świadczyła o minionej potędze państwa i w wyobraźni pokolenia pisarzy 

tworzących wówczas narastała skłonność do mitologizacji tej przestrzeni sepulkralnej, która 

miała stanowić kwintesencję polskości Wawelu i Krakowa10. Najwięcej uwagi grobom w 

katedrze poświęcił w swych pracach Michał Rożek11. W badaniach koncentrował się zarówno 

na tych królewskich oraz biskupich, jak i nowych, pochodzących z początku XIX wieku, 

bohaterów narodowych (Poniatowskiego i Kościuszki). Refleksja naukowa nad tym tematem 

doprowadziła go do napisania opracowania poświęconego Wawelowi i Skałce jako polskim 

panteonom narodowym i należy przyznać, że jest to pierwsze szersze ujęcie tego problemu w 

literaturze historycznej12. Trzeba jednak równocześnie zauważyć, że Rożek używał terminu 

„panteon” jako synonimu różnych symbolicznych znaczeń, którymi obrosła katedra 

krakowska w XIX stuleciu, jak na przykład „sanktuarium życia narodowego”, czy „kamiennej 

księgi dziejów ojczystych” oraz za kluczową dla roli panteonu uważał historyczność tego 

miejsca i właśnie obecność królewskich pochówków13. Rożek pisząc o wawelskiej nekropolii 

uwzględnił również pochodzące z pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia pomniki i groby 

przedstawicieli arystokracji (choć interesowały go głównie włoskie realizacje, więc nie 

wymienił wszystkich aktów komemoracji z tego czasu)14. Nie określił jednak wcale ich roli w 

wawelskim panteonie. Jego omówienie miało także bardziej historyczny, niż historyczno-

artystyczny charakter. Rozpisywał się szeroko o ceremoniach pogrzebowych oraz przyrównał 

katedrę do Westminsteru, ale tej kluczowej kwestii nie rozwinął15.  

 Szersze spojrzenie i próbę ukazania krakowskiej realizacji na europejskim tle podjął 

dopiero Andrzej Witko16. Jednak to nie kreacja panteonu (wprawdzie tego terminu używa 

autor dookreślając go jako królewski, choć takie zestawienie słów może budzić sprzeciw 

wśród badaczy procesu „panteonizacji”, o czym będę pisać szerzej w rozdziale 7.) lecz de 

facto monarsze mauzoleum stało się przedmiotem jego badań. Z kwestią mitologizacji i 

                                                 
9 E. Grzęda, „B ędziesz z chlubą wskazywać synów twoich groby…”. Mitologizacja mogił bohaterów w 
literaturze i kulturze polskiej lat 1795-1863, Wrocław 2011, s. 99.  
10 Ibidem, s. 99-100, 106-110.  
11 M. Rożek, Groby królewskie na Wawelu, Kraków 1977.  
12 Idem, Wawel i Skała: panteony polskie, Wrocław 1995.  
13 Ibidem, s. 5. 
14 Wspomina jedynie o istniejącym do 1832 r. nagrobku Julii z Lubomirskich Potockiej w kaplicy bpa 
Padniewskiego oraz tablicy ku czci generała J.H. Dąbrowskiego - ibidem, s. 203-214. 
15 Ibidem, s. 107. 
16 A. Witko, Groby królewskie w katedrze na Wawelu u schyłku XVIII stulecia, [w:] Katedra krakowska w 
czasach nowożytnych (XVI-XVIII w.), red. D. Nowacki, Kraków 1999, s. 171-178. 
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nadawania nowych znaczeń zarówno katedrze krakowskiej w XIX wieku, jak i grobom 

dwóch bohaterów narodowych (Poniatowskiego i Kościuszki) zmierzyła się wspomniana Ewa 

Grzęda17. Badaczka jednak nie skupiła się tylko na przypadku wawelskich pochówków, lecz 

interesował ją w ogóle kult polskich bohaterów i ich mogił w latach 1795-1863 oraz 

niesłabnące wówczas zainteresowanie motywem grobów w kulturze polskiej (głównie 

literaturze). Należy także wspomnieć o szkicu Krzysztofa J. Czyżewskiego o katedrze 

krakowskiej w XIX wieku, w którym autor analizuje jej różne funkcje w omawianym 

stuleciu18. Kościół katedralny interesuje go przede wszystkim jako świątynia narodowa, której 

charakter wywodził się z tradycji wcześniejszych funkcji kościoła: królewskiego, dworskiego 

i państwowego. Pisząc o procesie nacjonalizacji katedry Czyżewski poczytuje jej znaczenie 

jako panteonu za jedną z wielu cech, ale nie jedyną i bynajmniej nie nadrzędną. Najnowsza 

praca Petro Andreasa Nungovitcha traktuje o naszej rodzimej kreacji z punktu widzenia 

historycznego i kulturowego19. Ten amerykański autor, opierając się na wspomnianej przeze 

mnie koncepcji panteonu Rożka (co sam deklaruje) przyjął, że tworzą go jedynie 

spoczywający w podziemiach bohaterowie i wieszczowie oraz inne osoby pozbawione 

królewskiego pochodzenia (Kaczyńscy), choć wspomina także o pochowanych w katedrze 

(lecz nie w kryptach) w interesującym mnie czasie Włodzimierzu i Arturze Potockich, czy 

biskupie Woroniczu. Chcąc podkreślić całkowitą odrębność polskiego procesu 

„panteonizacji” od zjawisk występujących w Europie wprowadził nawet (nieistniejący w 

języku polskim) termin „wawelizacja”20. Natomiast nie zajmował go wcale kształt 

artystyczny naszego panteonu.  

 Ten krótki przegląd literatury dowodzi braku naukowego opracowania wpisującego 

polski panteon narodowy w europejski kontekst, co stało się dla mnie impulsem do 

wypełnienia tej luki. 

 Badania nad rzeźbą klasycystyczną, w tym nad jej przykładami znajdującymi się w 

katedrze zapoczątkował w Polsce Stanisław Lorentz pisząc artykuł o imporcie dzieł 

włoskich21. Istotne ustalenia względem katedralnych rzeźb dłuta duńskiego mistrza Bertela 

                                                 
17 Zob. przypis 9. 
18 K.J. Czyżewski, W dobie przemian. Uwagi o katedrze krakowskiej w XIX stuleciu, [w:] Wzgórze wawelskie w 
słowie i w obrazie z badań nad kulturą wieku XIX, red. J. Winiewicz-Wolska, J. Ziętkiewicz-Kotz, Kraków 
2014, s. 139-161; W. Rostworowska, Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego a nekropolia wawelska na przełomie 
XVIII i XIX wieku, [w:] Wzgórze wawelskie…, s. 117-129. 
19 Zob. przypis 2. 
20 Nungovitch, op. cit., s. 35-36. 
21 S. Lorentz, O importach rzeźb z Włoch do Polski w pierwszej połowie XIX w. i o Thorvaldsenie, „BHS”, 12, 
1950, s. 289-309. Lorentz podaje jako pierwszy treść zachowanej umowy zawartej z Thorvaldsenem na 
wykonanie pomnika Włodzimierza Potockiego.   
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Thorvaldsena (1770-1844) oparte na dokumentach pochodzących z Archiwum Listów oraz 

Muzeum tego artysty w Kopenhadze (wówczas nieznane i niedostępne polskim naukowcom) 

przedstawiła w swych artykułach duńska badaczka Else Kai Sass w 1956 roku publikując je w 

języku ojczystym22. Rzuciła wiele światła na kwestię zamówień rodziny Potockich, połączyła 

z nimi szkice i rysunki pomników, stanowiące świadectwo dojrzewania ostatecznych 

koncepcji artystycznych oraz zaprezentowała korespondencję pomiędzy zamawiającymi a 

rzeźbiarzem23. Jej wyniki badań przybliżyła polskim naukowcom Anna Kotkowska (później 

Kotkowska-Bareja), która kontynuowała prace Lorentza skupiając się na twórczości 

duńskiego artysty24.  

 Obszerną syntezę poświęconą rzeźbom klasycystycznym o włoskiej proweniencji 

znajdującym się w Polsce opublikował w 1974 roku Tadeusz Dobrowolski25. Jego 

niewątpliwą zasługą jest wykorzystanie dokumentów archiwalnych, które spłonęły w czasie II 

wojny światowej (pracę swoją wydał bowiem na podstawie dysertacji doktorskiej napisanej w 

1920 roku), choć trzeba przyznać, że archiwalia te nie dotyczyły nagrobków z katedry 

krakowskiej. Badacz pokusił się o analizę formalno-stylistyczną dzieł rzeźbiarskich i zarazem 

podjął się próby ich interpretacji zarówno ikonograficznej, jak i zawartych w rzeźbach treści 

ideowych. Dociekał przyczyn kolejnego w dziejach zwrotu do form klasycznych (nawet z 

punktu widzenia psychologii społecznej) i przybliżył okoliczności zamówień polskich 

zleceniodawców zarówno u dwóch największych mistrzów omawianej epoki: Canovy i 

Thorvaldsena, jak i u ich naśladowców, uczniów i epigonów. Wiele miejsca poświęcił 

rzeźbom sepulkralnym, które trafiły do katedry krakowskiej (pomnikowi Skotnickiego, 

nagrobkowi ufundowanemu przez Dunin-Wąsowiczową26, monumentowi Stanisława 

Ankwicza, posągowi Włodzimierza Potockiego, jak i nagrobkowi Artura Potockiego oraz 

popiersiom tego ostatniego i jego matki).     

 Następnie w pracy Aleksandry Melbechowskiej-Luty i Piotra Szuberta z 1993 roku, 

traktującej o rzeźbie nowoczesnej w Polsce, oprócz tekstów źródłowych, przytoczonej krytyki 

                                                 
22 E. Kai Sass, Wlodzimierz Potočkis Gravmonument, „Meddelelser fra Thorvaldsens Museum”, 1956, s. 27-60; 
eadem, Thorvaldsens gravmæle over Arthur Potočki, „Meddelelser fra Thorvaldsens Museum”, 1956, s. 61-84.  
Z kolei Sigurd Schulz poświęcił swe prace oficjalnym polskim zamówieniom realizowanym przez Thorvaldsena, 
które ogłosił na łamach tego samego czasopisma.  
23 Jak na przykład pierwotne przedstawienia planowane przez Thorvaldsena do cokołu posągu Włodzimierza 
Potockiego, czy też kilka wersji pomnika Artura Potockiego, gdzie figurę Chrystusa starał się pogodzić z innymi 
elementami, o czym będzie mowa w rozdziałach 4. i 5. Else Kai Sass zidentyfikowała także wśród odlewów 
gipsowych przechowywanych w Muzeum artysty popiersie Julii z Lubomirskich Potockiej, określane dotąd jako 
biust Miss Lucan. 
24 A. Kotkowska, Ostatnie duńskie prace o rzeźbach Thorwaldsena w Polsce, „BHS”, 19, 1957, s. 257-260.  
25 T. Dobrowolski, Rzeźba neoklasyczna i romantyczna w Polsce, Wrocław 1974.  
26 Błędnie go interpretując jako nagrobek zmarłej w 1830 roku córki Natalii.  
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i polemik znalazło się podsumowanie historii tej dyscypliny27. Podano w niej również 

informacje o nagrobkach z katedry krakowskiej pochodzących z pierwszej połowy XIX 

stulecia, przy czym autorka zwróciła szczególną uwagę na ich recepcję w lokalnym 

środowisku (co sygnalizował już Dobrowolski) i próbowała dociec przyczyn ich negatywnego 

odbioru.  

 Również w tym czasie (w latach 1994-1995) na Zamku Królewskim w Warszawie  we 

współpracy z muzeum Thorvaldsena w Kopenhadze zorganizowano wystawę prac tego 

artysty wykonanych dla Polaków. Pokazowi towarzyszył katalog zawierający eseje, w tym 

autorstwa wspomnianej badaczki Kotkowskiej-Barei, opatrzony fotografiami samych rzeźb, 

odlewów gipsowych, rysunków i szkiców duńskiego rzeźbiarza prezentujący całą 

dotychczasową wiedzę na temat jego polskich zamówień28.  

 Do przedmiotu badań, jakim są włoskie rzeźby w Polsce zamawiane i sprowadzane na 

polskie zamówienie w XIX wieku powróciła w swej monumentalnej pracy Katarzyna 

Mikocka-Rachubowa. Opracowanie to z 2001 roku będące wynikiem kwerendy nie tylko 

archiwalnej, ale obejmującej również włoskojęzyczną literaturę i prasę, jak i polskie zbiory 

muzealne, podsumowuje niejako całą dotychczasową wiedzę dotyczącą dzieł (zarówno tych 

zachowanych jak i zaginionych bądź zniszczonych) wykonanych dla zleceniodawców z ziem 

dawnej Rzeczypospolitej przez samego Antonia Canovę (1757-1822), jego uczniów i 

naśladowców, weryfikując przy tym informacje na temat rzeźb błędnie im przypisanych29. 

Wyniki badań Mikockiej-Rachubowej oprócz tomu esejów wprowadzających i szeroko 

omawiających twórczość włoskiego rzeźbiarza, jego relacje z Thorvaldsenem, dzieła uczniów 

Canovy tak zwanych canoviani oraz środowisko polskich zleceniodawców zostały 

przedstawione w formie obszernego katalogu zarówno artystów, jak i (bogato ilustrowanego) 

dzieł znajdujących się na terenach dawnych ziem polskich. Kolejna wersja opracowania 

została wzbogacona o omówienie twórczości samego Thorvaldsena, artysty właściwie 

najważniejszego na polu polskich zamówień, nie tylko pod względem ilościowym, ale i 

znaczeniowym (realizacja inicjatyw publicznych)30.  

 Najświeższe wyniki badań dotyczących interpretacji dziewiętnastowiecznych 

pomników nagrobnych w katedrze na Wawelu, a dokładnie motywu płaczki, opublikował 

                                                 
27 A. Melbechowska-Luty, P. Szubert, Posągi i ludzie. Antologia tekstów o rzeźbie 1815-1889, t. 1, cz. 1, 
Warszawa 1993. 
28 Thorvaldsen w Polsce, [katalog wystawy], Zamek Królewski w Warszawie – Biblioteka Stanisławowska, 
1994-1995, red. I. Zatorska-Antonowicz, Warszawa 1994. 
29 K. Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg i Polacy (około 1780-1850), t. 1-3, Warszawa 2001.  
30 Eadem, Rzeźba włoska w Polsce około 1770-1830, t. 1-2, Warszawa 2016. 
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Andrzej Witko w materiałach będących pokłosiem sesji poświęconej krakowskiemu 

kościołowi katedralnemu w 650. rocznicę jego konsekracji31.   

 Autorzy wszystkich przytoczonych prac poświęconych rzeźbie w tym przykładom 

wawelskim, mniej interesowali się powiązaniem tych dzieł z kontekstem miejsca, w którym 

się znalazły oraz nie skupiali się na analizie motywacji fundatorów i powodów, dla których ci 

postanowili upamiętnić swych bliskich zmarłych właśnie w katedrze krakowskiej. Badacze ci 

nie zwracali uwagi na powiązanie dzieł z funkcjonowaniem katedry jako panteonu, traktując 

tę kwestię marginalnie. Wydaje się również, że nie dość wyraźnie wybrzmiał fakt, że kościół 

katedralny w Krakowie stał się świątynią, do której trafiło najwięcej dzieł sztuki włoskiej w 

pierwszej połowie XIX wieku (dotychczas traktowanej jako niemal przypadkową lokalizację) 

i nie dociekano przyczyn tego zjawiska. Zarazem zespół rzeźb uważano za niejednorodny 

(różni zleceniodawcy, formy i wykonawcy) i pozbawiony cech wspólnych, a przecież jedną z 

nich okazuje się bez wątpienia kontekst miejsca. Właśnie tym zagadnieniom poświęcona jest 

moja praca. Dokonałam również pogłębionej interpretacji ikonologicznej rzeźb analizując je 

pod kątem obwiązujących, europejskich wzorów artystycznych i sytuując je wśród innych, 

współczesnych realizacji.   

        * 

 Korzystałam ze źródeł zarówno niepublikowanych, jak i drukowanych. Głównym 

repozytorium wiadomości było dla mnie Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej, w 

którym przeprowadziłam kwerendę dotyczącą pomników katedralnych, przebudowy kaplic i 

osób pochowanych w pierwszej połowie XIX wieku. Źródłem wiedzy były dla mnie 

niepublikowane, spisywane odręcznie po łacinie, akta posiedzeń kapituły Acta Actorum 

Reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis oraz ich kopie (a nie rzadko 

stanowiące uzupełnienie brakujących tomów) Prothocollon Actorum Reverendissimi Capituli 

Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis. Pomocna okazała się także Księga Metrykalna Zgonów 

Parafii Zamek Krakowski 1798-1861 oraz akta luźne oznaczone jako A.Cath. często pisane 

już w języku polskim.  Wiadomości te uzupełniłam kwerendą w Archiwum Narodowym w 

Krakowie zarówno w spuściźnie po rodzinie Potockich z Krzeszowic, jak i w Aktach 

Senackich Wolnego Miasta Krakowa dotyczących cmentarzy i pogrzebów. Ze źródeł 

drukowanych nieocenione są kolejne wydania przewodnika po Krakowie autorstwa 

Ambrożego Grabowskiego, który wiernie śledził przybywające w katedrze dzieła sztuki i 

                                                 
31 A. Witko, O kilku klasycystycznych pomnikach z postacią pogrążonej w żalu kobiety przeznaczonych do 
krakowskiej katedry na Wawelu, [w:] Klejnot w Koronie. 650-lecie konsekracji katedry krakowskiej, red. J. 
Urban, E. Zych, Kraków 2017, s. 443-464. 
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dzielił się opiniami o nich32. Korzystałam również z publikacji Józefa Mączyńskiego o 

podobnym charakterze33 oraz z pierwszej pracy wydanej w XIX wieku traktującej o katedrze 

Ludwika Łętowskiego, której autor miał ambicje by zaznajomić szerokie grono czytelników z 

dziejami i wartością historyczno-artystyczną świątyni34. Cenną pomocą okazały się dla mnie 

inskrypcje z pomników zebrane przez Łętowskiego również tych, nie zachowanych do 

naszych czasów. Publikowanym źródłem są również wspomnienia Kazimierza Girtlera 

świadka wydarzeń przywoływanych przeze mnie i osoby znającej osobiście tych, o których 

piszę, dlatego będą często posiłkować się jego słowami kreśląc sylwetki 

dziewiętnastowiecznych krakowian35. Ważnym uzupełnieniem wiedzy były dla mnie też 

materiały ikonograficzne tym bardziej cenne, że dotyczą dzieł sztuki. Ich wartość polega 

także na przekazaniu nam wyglądu pomników, które przestały istnieć lub zmieniły swój 

pierwotny kształt. Oprócz fotografii z epoki, znajdujących się w różnych kolekcjach 

muzealnych dysponujemy niemal kompletnym zespołem rysunków Jana Kantego 

Wojnarowskiego (1815-1876?) przechowywanym w Bibliotece Jagiellońskiej w Zbiorach 

Graficznych36.        

 W swej pracy oprócz wykorzystania wspomnianych źródeł pisanych oraz 

ikonograficznych posłużyłam się metodą analizy stylistyczno-formalnej oraz ikonologicznej, 

ponieważ większość podejmowanych kwestii poza szerokim kontekstem polityczno-

kulturowym dotyczyło spraw artystycznych i ich interpretacji, a te były dla mnie 

najważniejsze.        

      *  

 Praca składa się z ośmiu rozdziałów (wraz z wstępem i zakończeniem). Najpierw 

istotne wydawało mi się ustalenie, kto (i w miarę możliwości gdzie) faktycznie spoczął w 

katedrze w latach 1796-1846 i temu poświęcony jest rozdział drugi. Kolejny traktuje o 

pogrzebach, nie tylko tych „wielkich” Poniatowskiego i Kościuszki wyznaczających pewien 

schemat tego rodzaju uroczystości, ale i wcześniejszych prawdopodobnie przygotowujących 

                                                 
32 Pierwsze wydanie nosiło inny tytuł: A. Grabowski, Historyczny opis miasta Krakowa i jego okolic, Kraków 
1822. Kolejne pod tytułem Kraków i jego okolice odpowiednio – wyd. 2 (1830), wyd. 3 (1836), wyd. 4 (1844), 
wyd. 5 (1866). Powołując się dalej na poszczególne wersje będę podawać ich daty wydania.   
33 J. Mączyński, Pamiątka z Krakowa. Opis tego miasta i jego okolic, cz. 2, Kraków 1845.  
34 L. Łętowski, Katedra krakowska na Wawelu, Kraków 1859.  
35 K. Girtler, Opowiadania, t. 1: Pamiętniki z lat 1803-1831, oprac. Z. Jabłoński, J. Staszel, Kraków 1971. 
36 Rysunki powstały dzięki Szymonowi Dutkiewiczowi (1802-1877) krakowskiemu badaczowi i nauczycielowi, 
który zainicjował akcję inwentaryzacji krakowskich nagrobków znajdujących się w kościołach (ich spis zob. S. 
Dutkiewicz, Zbiór pomników i napisów nagrobków w główniejszych kościołach krakowskich, Kraków 1872). 
Więcej na temat całej akcji dokumentacyjnej – zob. W. Rostworowska, Jana Kantego Wojnarowskiego 
wizerunki pomników biskupich z katedry na Wawelu w kontekście zainteresowania grobami w XIX wieku, [w:] 
Działalność fundacyjna biskupów krakowskich, red. M. Walczak, t. 1, Kraków 2016, s. 137-158. 
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grunt dla wspomnianych ceremonii. Przy czym najważniejsze było dla mnie uzasadnienie 

przez decydentów wyboru miejsca pochówku, jakim była katedra i ich powody starałam się 

zaakcentować, choć same pogrzeby były dobrze udokumentowane i omówione w literaturze 

już w XIX wieku. Następny rozdział dotyczy okoliczności powstania wszystkich aktów 

komemoracji w pierwszej połowie XIX stulecia, ujętych w sposób chronologiczny, wraz z 

uwzględnieniem motywacji fundatorów i przybliżeniem sylwetek osób upamiętnionych. 

Zostały w nim również wyszczególnione podrozdziały o roli kapituły, która była organem 

decyzyjnym i opiekunem kościoła katedralnego oraz o kosztach wystawienia pomników. 

Omówienie przemian stylowych monumentów nagrobnych, problemy ich autorstwa i recepcji 

przez lokalną społeczność stało się treścią rozdziału piątego. Poruszam w nim także 

problematykę związaną z interpretacją treści ideowych zawartych w wybranych przykładach 

rzeźb sepulkralnych (które de facto stanowią realizacje powstałe we włoskich pracowniach) 

starając się wpisać je w kontekst dzieł europejskich i pokazać, jakim interpretacjom uległy 

znane w sztuce od starożytności motywy artystyczne. Rozdział szósty poświęcam procesom 

dokonującym się w katedrze przez pryzmat pamięci kulturowej. Pozwoliło mi to nadać 

zmianom zachodzącym w tej świątyni bardziej uniwersalnego znaczenia, co doprowadziło 

mnie do konkluzji zawartej w rozdziale przedostatnim. Dotyczy on najistotniejszej 

transformacji, jaka zaszła z znaczeniu katedry krakowskiej w omawianym okresie, a więc 

przekształcenia nekropolii wawelskiej, będącej do końca epoki nowożytnej głównie 

mauzoleum królewskim, w polski panteon narodowy. Praca ta więc skupia się na stosunkowo 

krótkim okresie czasu, ale to zawężenie umożliwiło ukazanie w możliwie najpełniejszym 

świetle złożoności zachodzących wówczas procesów na szerokim tle politycznym, 

kulturalnym i społecznym.       

  



12 
 

2. KATEDRA JAKO MIEJSCE POCHÓWKU 

                                

Pod koniec XVIII wieku wraz z upadkiem I Rzeczypospolitej, w katedrze krakowskiej 

nastąpił bezpowrotny koniec królewskiego patronatu rodzimych władców37. Nieco wcześniej, 

bo w roku 1793 świątynia straciła przywilej koronacyjny, który został oficjalnie przeniesiony 

do Warszawy postanowieniem sejmu grodzieńskiego38. Król Stanisław August na miejsce 

swej koronacji wybrał stołeczną katedrę św. Jana. Po raz ostatni taka ceremonia odbyła się w 

Krakowie w roku 1734. Rok ten był także datą ostatnich monarszych pochówków39. 

Wprawdzie Poniatowski przygotowywał obok swych poprzedników miejsce wiecznego 

spoczynku40, ale jednak został pochowany w Petersburgu, dokąd udał się po abdykacji i gdzie 

zmarł41.  

Mimo to, w pierwszej połowie XIX wieku katedra nadal była miejscem, gdzie 

chowano zmarłych, odbywały się pogrzeby oraz fundowano epitafia bądź pomniki. Przyjęte w 

mojej rozprawie lata 1796-1846 można podzielić na trzy fazy zgodnie z okresami 

zmieniającej się przynależności politycznej Krakowa. Najpierw w latach 1796-1809 miasto 

znalazło się w granicach zaboru austriackiego42, na początku 1810 roku zostało wcielone do 

Księstwa Warszawskiego43, zaś od połowy 1815 roku utworzono na jego terenie Wolne 

Miasto Kraków mające się cieszyć pozorną niezależnością, pozostające jednak pod „opieką” 

trzech państw zaborczych44.  

                                                 
37 Krzysztof Czyżewski zwraca uwagę, że jednak katedra nadal pozostawała w strefie zainteresowania władców 
europejskich, głównie z państw zaborczych – zob. Czyżewski, op. cit., s. 140-142.  
38 J. Bieniarzówna, J.M. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2: Kraków w wiekach XVI-XVIII, Kraków 1984, s. 172. 
39 Wówczas w podziemiach katedry krakowskiej spoczęły śmiertelne szczątki Augusta II Mocnego (zm. 1733) 
oraz króla Jana III Sobieskiego (zm. 1696) i jego żony Marii Kazimiery (zm. 1716). Ich ciała sprowadzono do 
Krakowa z Warszawy w jednym czasie – zob. Rożek, Groby królewskie…, s. 89-93. 
40 W. Eliasz-Radzikowski, Nowa karta z przeszłości katedry na Wawelu, Kraków 1899, s. 16.  
41 Z. Zielińska, Tragiczny finał, [w:] Stanisław August. Ostatni król polski, polityk, mecenas, reformator 1764-
1795, [katalog wystawy], Zamek Królewski w Warszawie, 26 listopada 2011 – 19 lutego 2012, red. A. Sołtys, 
Warszawa 2011, s. 463. Król początkowo pochowany został w podziemiach kościoła św. Katarzyny w 
Petersburgu (08.03.1798), w 1938 r. jego szczątki przewieziono do kościoła parafialnego Świętej Trójcy, 
Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny i Świętego Stanisława w Wołczynie (miejscu urodzenia Stanisława 
Augusta) – zob. Rożek, op. cit., s. 244-245. Po r. 1945 teren ten przestał leżeć w granicach polskich, w 1995 r. 
ostatecznie królewskie prochy złożono w podziemiach bazyliki archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w 
Warszawie – zob. A. Zgorzelska, Trzy pogrzeby króla, „Kronika Zamkowa”, 2/32, 1995, s. 4-14.  
42 Symboliczne przekazanie przez prezydenta Filipa Lichockiego kluczy do miasta generałowi austriackiemu de 
Foulon nastąpiło dn. 5.01.1796 – zob. J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 3: Kraków w latach 1796-
1918, Kraków 1979, s. 7; I. Kleszczowa, Ceremonie i parady w porozbiorowym Krakowie 1796-1815, Kraków 
1999, s. 15.  
43 Kraków formalnie został włączony do Księstwa Warszawskiego dn. 14.01.1810 – zob. „Gazeta Krakowska”, 
nr 5, 1810 (z 17.01.), s. 49-50; K. Bąkowski, Kronika krakowska 1796-1848, t. 1: Od r. 1796-1815, Kraków 
1905, s. 54-55; Bieniarzówna, Małecki, op. cit., s. 25. 
44 Rzeczypospolita Krakowska została powołana do życia w wyniku podpisania na Kongresie Wiedeńskim 
traktatu dodatkowego dn. 3.05.1815 przez trzy państwa: Austrię, Rosję i Prusy, włączonego później do traktatu 
ogólnego z dn. 9.06.1815 oraz funkcjonowała do dn. 6.11.1846, kiedy państwa zaborcze anulowały 
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Zarządzanie i opieka nad katedrą nadal pozostawała w gestii biskupa krakowskiego, 

chociaż drastycznie zmniejszyły się fundusze, jakimi dysponował ordynariusz. W wyniku 

podziału kraju część dóbr należących do diecezji krakowskiej znalazła się poza granicami 

zaboru austriackiego45. Podobnie, jak ziemie z których kapituła krakowska – również 

sprawująca opiekę nad katedrą – czerpała środki finansowe zasilające na przykład fundusz 

fabrica ecclesiae, pozwalający na utrzymanie świątyni w dobrym stanie technicznym46. 

Pomimo tego, że na początku wieku XIX był on zadowalający47, jego przyszłość stanowiła 

przedmiot troski kanoników. W wyniku trudności finansowych nie mogli oni nawet utrzymać 

służby liturgicznej na dotychczasowym poziomie48. To kapituła miała prawo wyrazić zgodę 

zarówno na pochówek w katedrze, jak i na komemorację. Jak w przypadku tego pierwszego 

spadkobiercy zmarłego musieli otrzymać dodatkowo akceptację władz państwowych (za 

odpowiednią opłatą), tak w przypadku drugiej kapituła zachowała całkowitą suwerenność w 

podejmowaniu decyzji. Pomimo wspomnianej sytuacji finansowej tej kongregacji, czerpała 

ona dochód z udzielania zgody na upamiętnienie w katedrze, tylko w pierwszym 

dziesięcioleciu XIX wieku i powróciła do tego zwyczaju dopiero w latach czterdziestych 

(choć i w 1835 roku wpłynęła taka kwota za pomnik). Z kolei za zgodę na pochówek trzeba 

było uiścić stosowną opłatę, ale zasilała ona kasę państwową a nie kościelną.  

W omawianym okresie wyraźnie zaznaczył się rozdział pomiędzy grobem a 

komemoracją. Ten pierwszy nie zawsze wiązał się z wizualną formą upamiętnienia 

(zwłaszcza w przypadku duchownych), komemoracji zaś dostąpili nawet ci, których 

pochowano z dala od katedry krakowskiej. Zaszczytem złożenia doczesnych szczątków nie 

tylko w samej świątyni, ale i w królewskiej krypcie św. Leonarda zostały wyróżnione dwie 

osoby, których zasługi spotkały się z powszechnym uznaniem oraz zyskały miano bohaterów 

narodowych. Pogrzeby te porównywalne z królewskimi sfinansowały władze państwowe. W 

ciągu tego półwiecza tylko dwie osoby świeckie (poza wspomnianymi przed chwilą) spoczęły 

                                                                                                                                                         
postanowienia traktatu – zob. Bieniarzówna, Małecki, op. cit., s. 39, 109; D. Lulewicz, O wystawie „Wolne 
Miasto Kraków. W poszukiwaniu nowoczesności” , [w:] Wolne Miasto Kraków. W poszukiwaniu nowoczesności, 
[katalog wystawy], Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, 9 maja – 15 listopada 2015, red. Ł. Klimek, Kraków 
2015, s. 11; A. Jezioro, Geneza i ustrój Wolnego Miasta Krakowa, [w:] Wolne Miasto Kraków…, s. 65 – tam 
podana starsza literatura. 
45 Część dekanatów należących do czasu trzeciego rozbioru (1795) do diecezji krakowskiej, jak: częstochowski, 
siewierski i lelowski znalazło się w zaborze pruskim, oprócz nich jeszcze dwa, już od 1763 r., na Śląsku: 
pszczyński i bytomski. Ponadto w 1786 r. utworzono diecezję tarnowską z części parafii diecezji krakowskiej, w 
1790 r. zaś wyłączono z niej biskupstwo lubelskie – zob. J. Urban, Kościół krakowski w okresie niewoli 
narodowej, [w:] W. Bałus, E. Mikołajska, J. Urban, J. Wolańska, Sztuka sakralna w wieku XIX, cz. 1, Kraków 
2004, s. 15-16. 
46 Idem, Katedra na Wawelu (1795…, s. 43-45. 
47 Jej stan opisywał dokument Status Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis z 1792 r. przygotowany na wizytację 
bpa Turskiego – ibidem, s. 12, 45.  
48 Ibidem, s. 29-38.  
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w katedrze, pozostali to duchowni (kanonicy oraz ordynariusze diecezji), którzy mieli do tego 

prawo ze względu na stan duchowny.  

        * 

 Głównym źródłem wiedzy o osobach zmarłych w Parafii Zamek Krakowski jest 

księga metrykalna zgonów (dalej zwana w tekście Księgą zgonów) datowana na lata 1798-

186149. Niestety tylko w nielicznych przypadkach podano w niej informację, gdzie 

wymienione osoby zostały pochowane i które z nich spoczęły w kościele. Adnotacje o 

pogrzebach znalazły się z kolei w aktach posiedzeń kapituły katedralnej (Acta actorum i 

Prothocollon actorum50). Wiadomości na temat ważniejszych ceremonii można zweryfikować 

i uzupełnić dzięki kwerendzie w lokalnej prasie, gdyż opisy uroczystości trafiały na łamy 

„Gazety Krakowskiej”. Potwierdzeniem pochówków w katedrze są też wzmianki zawarte w 

inskrypcjach umieszczonych na upamiętniających poszczególne osoby epitafiach i 

nagrobkach, pisemne zgody na pochowanie (wydawane przez władze państwowe z okresu 

Księstwa Warszawskiego i Wolnego Miasta Krakowa) oraz protokoły z otwarcia krypt 

grobowych51. Krypty są to sklepione pomieszczenia, gdzie składano liczne trumny – w 

odróżnieniu od komór grobowych (tak zwanych sklepów grobowych), przeznaczonych tylko 

na jedną lub samo ciało owinięte w całun, bez dostępu z zewnątrz – i gdzie nadal w XIX 

wieku chowano zmarłych. Znajdowały się one pod posadzką większości kaplic (w tym dwie 

pod kaplicami: Zygmuntowską oraz Wazów zarezerwowane dla monarchów oraz ich 

rodzin)52, a także w formie długich korytarzy pod trzema ramionami ambitu53, nie licząc 

                                                 
49 Choć pierwszy wpis jest o rok wcześniejszy – zob. Archiwum Krakowskiej Kapituły Katedralnej [dalej 
AKKK], Księga Metrykalna Zgonów Parafii Zamek Krakowski 1798-1861 [dalej: Księga Zgonów], b. sygn.   
50 Acta actorum Reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis – [dalej: Aa]; Prothocollon 
Actorum Reverendissimi Capituli Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis – [dalej: Pa]; za l. 1795-1803: Aa 26; za l. 
1803-1815: Aa 27; za l. 1815-1824: Pa 23; za l. 1824-1830: Pa 24; za l. 1830-1836: Pa 25; za l. 1836-1841: Aa 
27a; za l. 1842-1850: Aa 28a i b.   
51 Dziewiętnastowieczne i dwudziestowieczne protokoły z penetracji krypt: pod kaplicą bpa Tomickiego – 
AKKK, A.Cath. 3413-14 oraz pod kaplicą Szafrańców – AKKK, A.Cath. 3417-18, a także sprawozdanie z 
badań podziemi w tym krypt pod kaplicą św. Małgorzaty, Maciejowskich, Lipskich, Zebrzydowskich, Batorego, 
Tomickiego i we wschodnim ramieniu ambitu – zob. AKKK, A.Cath. 3493-95.   
52 Zwyczaj ich wznoszenia upowszechnił się dopiero w XVI w., pierwszą z nich była ta pod kaplicą 
Zygmuntowską zbudowana z inicjatywy samego króla Zygmunta I dla pomieszczenia ciała jego zmarłej żony 
Barbary Zapolyi (zm. 1515) – zob. T. Wojciechowski, Kościół katedralny w Krakowie, Kraków 1900, s. 160. 
53 Inicjatorem tych krypt, wznoszonych od lat 40. XVII w. miał być kanonik Wojciech Serebryski, pierwszym 
pochowanym tam był sufragan krakowski bp Tomasz Oborski (zm. 1645) – zob. M. Rożek, Katedra wawelska w 
XVII wieku, Kraków 1980, s. 114. Chowano tam również kanoników, przedstawicieli kolegiów katedralnych i 
wikarych – zob. Wojciechowski, op. cit., s. 161. Kanoników grzebano tam, aż do czasu wzniesienia im 
grobowca na Cmentarzu Rakowickim, na początku lat sześćdziesiątych XIX w. – zob. idem, Wawel i Skałka…, 
s. 199.  
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krypty św. Leonarda pod nawą główną oraz biskupiej pod kaplicą św. Stanisława54. 

Wspomniane protokoły donoszą o identyfikacji trumien na podstawie umieszczonych na nich 

tabliczek z nazwiskami zmarłych55.        

 Należy na wstępie ustalić, czyje szczątki spoczęły w podziemiach katedry w pierwszej 

połowie XIX stulecia. Księga zgonów obejmowała zmarłych, zamieszkałych na Wzgórzu 

Wawelskim, określanym wówczas jednym słowem „zamek”56. W latach 1795-1809, 

odnotowano w niej 100 zmarłych57. Wspomniane źródło nie informuje, gdzie wskazane osoby 

zostały pochowane, ani która spośród nich faktycznie spoczęła w kościele katedralnym. 

Przywilej ten, w omawianym okresie, co należy podkreślić, należał się wyłącznie 

duchownym. W zaborze austriackim, w którym znalazł się Kraków, obowiązywał bowiem 

zakaz pochówków wewnątrzkościelnych, uchylany jedynie w stosunku do tej jednej grupy. W 

monarchii austriackiej już w roku 1784 wydano dekret regulujący te kwestie, ogłoszony przez 

cesarza Józefa II58. Rozporządzenie to zakazywało grzebania nie tylko wewnątrz kościołów, 

lecz w ogóle w obrębie miast59. Mieszkańcy wzgórza byli zapewne chowani najpierw na 

pierwszym powszechnym cmentarzu poza murami miejskimi, czyli przy kościele św. Piotra 

                                                 
54 Rozmieszczenie krypt grobowych, bez stratygrafii, ukazuje rzut katedry przygotowany przez Sławomira 
Odrzywolskiego, opublikowany przez Tadeusza Wojciechowskiego (zob. Wojciechowski, op. cit., fig. 39),  choć 
badacze, jak Krzysztof Czyżewski sugerują, że Wojciechowski i Odrzywolski nie uwzględnili wszystkich krypt.  
55 Niestety, zwłaszcza te ostatnie dane są niepełne, nie do wszystkich krypt bowiem udało się badaczom dotrzeć. 
Kilka z nich zostało przebudowanych. W związku z budową pomieszczenia pod wieżą Srebrnych Dzwonów 
przeznaczonego na szczątki marszałka Józefa Piłsudskiego w l. 1935-1937 znajdujące się tam trumny 
przeniesiono do krypty pod wschodnim ramieniem ambitu – zob. J. Urban, Katedra na Wawelu po 1918 r., 
Kraków 2008, s. 101-103. 
56 Jak podaje Danuta Rederowa, pod sam koniec XVIII w., do grona mieszkańców zaliczali się zarówno księża 
związani z katedrą lub jednym z dwóch kościołów kolegiackich: św. Michała i św. Jerzego, jak i klerycy z 
seminarium zamkowego, uczniowie szkoły zamkowej, służba kościelna, ludzie zarządzający wzgórzem 
zajmujący kamienice królewskie, które z czasem przechodziły na ich własność, a także drobni rzemieślnicy wraz 
z rodzinami. Badaczka podała łączną liczbę 160 osób zamieszkałych w trzydziestu domach (w l. 1796-1809) – 
zob. D. Rederowa, Studia nad wewnętrznymi dziejami Krakowa porozbiorowego (1796-1809), cz. 1: 
Zagadnienia urbanistyczne, „RK”, 34, 1958, s. 112-114. Nieco inne dane z r. 1792 przedstawiał Regestr 
ludności chrześcijan w Parafii w Zamku Krakowskim leżącej, na który powołuje się Jacek Urban. Tam, liczba 
mieszkańców sięga 241 osób zajmujących trzydzieści pięć domów – zob. Urban, Katedra na Wawelu (1795…, s. 
39, przypis 90. Różnica miała się wziąć z faktu, iż Rederowa w podanej liczbie uwzględniła jedynie osoby 
świeckie. Warto dodać, że na wzgórzu nie mieszkał żaden kanonik, ci bowiem zajmowali domy kapitulne na 
ulicy Kanoniczej, choć zachowywali prawo do pochówku w katedrze. 
57 AKKK, Księga Zgonów…, s. 1-18.  
58 Dekret wprowadzono dn. 23.08.1784 – zob. K. Grodziska-Ożóg, Cmentarz Rakowicki w Krakowie, Kraków 
1987, s. 19.  
59 Dn. 25.03.1793 wyszło rozporządzenie konsystorza podpisane przez ks. Mikołaja Wybranowskiego, aby ciała 
zmarłych z parafii Wszystkich Świętych, ze Stradomia i Rybaków grzebać na cmentarzu przy kościele OO. 
Bernardynów i przy kościele św. Sebastiana, natomiast ze Smoleńska i okolic przy kaplicy św. Krzyża albo przy 
kościele św. Piotra na Garbarach, tam także tych z parafii św. Anny i św. Szczepana, parafian zaś z kościoła 
Mariackiego przy kaplicy św. Filipa na Kleparzu – zob. ABMar, sygn. Vol. I, fasc. 6, s. 4; Grodziska-Ożóg, op. 
cit., s. 19. 
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na Garbarach60, a następnie od 1803 roku na założonym na północ od Krakowa cmentarzu 

generalnym (zwanym później Rakowickim)61. Jednakże po śmierci cesarza Józefa II w 1790 

roku przepisy pogrzebowe nieco złagodzono i pod pewnymi warunkami dopuszczono 

pochówki kościelne. Tylko trzej duchowni i to najwyższej rangi, których zgony zostały 

odnotowane w Acta actorum, zostali pochowani w katedrze. Pierwszym był biskup 

Szembek62, kolejnym ordynariusz Turski63 oraz ostatnim biskup Olechowski64.   

 W latach przynależności Krakowa do Księstwa Warszawskiego, czyli od stycznia 

1810 do maja 1815, kiedy to utworzono Rzeczypospolitą Krakowską, w Księdze zgonów 

parafii wawelskiej uwzględniono łącznie 39 osób65. Odnotowano wówczas także śmierć 

                                                 
60 Kościół św. Piotra (określany też w dokumentach jako św. Piotra Małego) na przedmieściu Garbary został 
założony wraz z przyległym cmentarzem przeznaczonym dla uboższych parafian w r. 1498 przez Jana Welsa, 
doktora nauk wyzwolonych i znajdował się przy ulicy o identycznej nazwie (od r. 1858 zwanej ul. Łobzowską), 
wzniesiony za kościołem OO. Karmelitów na Piasku, należał do parafii św. Szczepana. Był to cmentarz poza 
murami miejskimi, ale w obrębie osadnictwa, okresowo służył za cmentarz epidemiczny, pod koniec w. XVIII 
(zapewne od r. 1795) stał się pierwszym powszechnym cmentarzem w Krakowie, ale funkcjonował tylko kilka 
lat, do czasu założenia głównego cmentarza miejskiego (zwanego dziś Rakowickim), w r. 1801 rozebrano na 
mocy postanowienia prymasa Michała Poniatowskiego wspomniany kościół św. Piotra – zob. S. Dryja, S. 
Sławiński, Prebenda i cmentarz przy kościele świętych Piotra i Pawła na przedmieściu Garbary w Krakowie – 
ustalenie obszaru i przemiany przestrzenne, „Krzysztofory”, 32, 2014, s. 185-199.  
61 Grodziska-Ożóg, op. cit., s. 25. 
62 AKKK, Aa 26, s. 364-365. Jednym ze źródeł potwierdzającym ten fakt jest napis wyryty na epitafium, na 
którym można przeczytać conditus in hac basilica – zob. Corpus Inscriptionum Poloniae [dalej: CIP], red. Z. 
Perzanowski, t. 8: Województwo Krakowskie, z. 1: Katedra krakowska na Wawelu, wstęp i oprac. A. 
Perzanowska, red. R.M. Zawadzki, Kraków 2002, s. 277, nr 286. Drugim jest notatka prasowa – zob. „Gazeta 
Krakowska”, nr 75, 1797 (12.09.), [s. 2].  
63 AKKK, Aa 26, s. 585-586 (tam podana inna data zgonu 31.03.1800 niż w Księdze Zgonów…, s. 6 – 
30.03.1800); „Gazeta Krakowska”, nr 28, 1800 (z 6.04.), s. 327. [J.W. Łańcucki], Kazanie na uroczystym 
pogrzebie J.O. Xiążęcia JMCI Felixa Pawła Turskiego Biskupa Krakowskiego Xcia Siewierskiego, Orderow 
Polskich Kawalera przez J.X. Joz. Wincentego Łańcuckiego Kollegiaty Pileckiej Scholastyka Proboszcza 
Młodzawskiego. W Kościele Katedralnym Krakowskim, Dnia 3. kwietnia Roku 1800 Miane, b.m., b.r. Miejsce 
pochówku potwierdza także protokół z r. 1981 z otwarcia krypty pod wsch. ramieniem ambitu mówiący o 
znalezieniu tam trumny biskupa – zob. AKKK, A.Cath. 3495. Tę część podziemi musiano jednak otwierać i 
wcześniej, w okresie dwudziestolecia wojennego, za pontyfikatu metropolity Adama Sapiehy, gdyż wówczas to 
wydobyto z niej dwie tabliczki z blachy złoconej przytwierdzone do trumny ordynariusza – zob. Urban, Katedra 
na Wawelu po…,  s. 108; wmurowano je w ścianę ambitu na lewo od portalu prowadzącego do kaplicy biskupa 
Tomickiego, zdobi je napis: „D.O.M./ Paweł Felix Turski/ Biskup krakowski/ Żył Liat 73. umarł/ w roku 1800. 
Dina/ 31. Marca” – zob. CIP, s. 277-278, nr I 287 + fot. 
64 AKKK, Aa 27, s. 124 (podana inna data zgonu 18.01.1806 niż w Księdze Zgonów…, s. 14 – 22.01.1806); Pa 
22, k. 81v.-82r. O złożeniu jego ciała w katedrze wspomina jedynie jego biograf Michał Pęckowski – co jak 
podaje – miało nastąpić 21.01.1806 – zob. M. Pęckowski, Józef Olechowski Archidiakon i sufragan krakowski 
1735-1806, Kraków 1926, s. 184. Zachowana w lokalnej prasie relacja nie wyjaśnia tej kwestii – zob. „Gazeta 
Krakowska”, nr 10, 1806 (z 2.02.), s. 109-110. Do pochówku katedralnego z tytułu sprawowanej funkcji miał 
wszelkie prawa, ale brak informacji potwierdzających jednoznacznie ten fakt. 
65 AKKK, Księga Zgonów…, s. 18-25. Więcej o zmarłych osobach z Parafii Zamek można się dowiedzieć z 
rozbudowanych aktów, które zawierają księgi zgonów urzędu stanu cywilnego (przechowywane w Archiwum 
Narodowym w Krakowie) – zob. ANK, Akty Zeyścia. Parafia Zamek (za l. 1810-1815), sygn. 29/333/0/3/3-
29/333/0/3/20. Akty mają charakter opisowy, podają dokładną datę i miejsce śmierci, wiek, członków najbliższej 
rodziny oraz profesję osoby zmarłej. Informacje te były spisywane w języku polskim, który jak donosiła „Gazeta 
Krakowska” w styczniu 1810 r., już w grudniu poprzedniego roku przywrócono we wszystkich urzędach - 
„Gazeta Krakowska”, nr 5, 1810 (z 17.01.), s. 59; Bąkowski, op. cit., t. 1, s. 55. Takie rozbudowane akty zgonów 
wymusił Kodeks Napoleona – zob. Kodex Napoleona, Warszawa 1813, s. 20-21, pkt. 77-79. O oficjalnym 
wprowadzeniu go w Krakowie (w dniu imienin samego Napoleona, czyli 15 sierpnia 1810 r.) donosiła nie tylko 
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dwóch wyższych przedstawicieli duchowieństwa, zmarłych poza parafią zamkową, ale 

pochowanych również „in Tumulis Ecclessiae Cath. Cracoviensis”. Chodzi tutaj o Andrzeja 

Rawę Gawrońskiego zmarłego 7 kwietnia 1813 roku biskupa krakowskiego66 oraz rok później 

archidiakona kościoła katedralnego Augustyna Lipińskiego67. Do Księgi wpisano wówczas 

także jedną jedyną osobę, mieszkającą i zmarłą (dnia 8 kwietnia 1812 roku) poza terenem 

wzgórza, w kamienicy przy ulicy Brackiej („in platea Fratrum Cracovia 246/7”) w parafii 

Wszystkich Świętych68, którą pomimo to pochowano w katedrze (trzy dni później). Był to 

„pułkownik artyleryi Konnego Wojska Księstwa Warszawskiego” Włodzimierz Potocki 

(1789-1812)69. Był on zarazem jedyną świecką osobą pogrzebaną w tym czasie w murach 

katedry i pierwszą od momentu pochowania pod kaplicą biskupa Padniewskiego, zmarłej w 

1794 roku, Julii z Lubomirskich Potockiej, zresztą żony stryjecznego brata jego ojca, Jana 

Potockiego (1761-1815) i ówczesnego szwagra70. Włodzimierz spoczął w tym samym grobie 

– jak go określono – rodzinnym i właśnie na fakt jego istnienia powoływano się przy okazji 

wyboru katedry na miejsce wiecznego spoczynku młodego wojskowego.            

Ostatni okres (1815-1846), czyli lata istnienia Rzeczypospolitej Krakowskiej 

obejmował ponad trzy dekady. Z tego czasu oprócz zapisów po łacinie w Księdze Zgonów71, 

zachowały się także Akta Zeyścia Parafii św. Wacława (czyli katedry), w Archiwum 

Narodowym w Krakowie spisane w języku polskim72. Do wybuchu epidemii cholery w roku 

1831 na zamku zmarło 646 osób73. W roku 1817, pod dniem 23 lipca wpisano pochowanie w 

                                                                                                                                                         
lokalna gazeta - „Gazeta Krakowska”, nr 66, 1810 (z 19.08.), s. 787-788; nr 73 (z 12.09.), s. 871-872; Bąkowski, 
op. cit., t. 1, s. 66-68, ale i stosownego zapisu dokonano w Księdze zgonów parafii wawelskiej – zob. AKKK, 
Księga Zgonów…, s. 19. 
66 AKKK, Księga Zgonów…, s. 26 (pod datą 9.04.1813); AKKK, Aa 27, s. 386-388; AKKK, Pa 22, k. 223r.-v. 
67 AKKK, Księga Zgonów…, s. 26 (pod datą 2.04.1814).   
68 ANK, Księga zgonów Parafii Rzymskokatolickiej Wszystkich Świętych w Krakowie za rok 1812, sygn. 
29/332/0/3/12, s. 24, poz. 56. Zmarł w pałacu Kittlów, od których go Potoccy wynajmowali, na rogu ul. Brackiej 
i Franciszkańskiej – zob. Girtler, op. cit., t. 1, s. 99-100.  
69 AKKK, Księga Zgonów (Parafii Zamek Krakowski)…, s. 21 (dwa zapisy z dn. 08.04.1812 oraz 11.04.1812, w 
tym pierwszy w języku polskim, co było wówczas ewenementem, drugi po łacinie).  
70 Jan Potocki był stryjecznym bratem Stanisława Szczęsnego Potockiego, ojca Włodzimierza, od r. 1799 zaś 
mężem Konstancji Potockiej, siostry zmarłego.  
71 AKKK, Księga Zgonów …, s. 25-135. 
72 ANK, Akta Zeyścia Gminy Zamkowey (za lata 1815-1817), sygn. 29/333/0/3/20-29/333/0/3/28; Akta Zeyścia 
Parafii Zamek (na lata 1818-1819), sygn. 29/333/0/3/32-29/333/0/3/36; Księga zamykająca w sobie Akta 
Cywilne Urodzenia, Małżeństw i Zeyścia Parafii Zamek (za lata 1820-1830), sygn. 29/333/0/4/40-29/333/0/4/62. 
W tym samym Archiwum obok dokumentów urzędu stanu cywilnego, od r. 1820 znajdują się także indeksy z 
nazwiskami zmarłych (oraz datą śmierci, miejscem zamieszkania i niekiedy przyczyną zgonu), które są odpisami 
z końca lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XIX w. wykonanymi bezpośrednio ze wspomnianej Księgi 
Zgonów – zob. ANK, Akta stanu cywilnego Parafii  Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie, Akta zgonów, 
indeksy do akt zgonów (1819-1834), sygn. 29/333/0/3/39. 
73 W aktach posiedzeń kapituły katedralnej (Acta actorum i Prothocollon actorum) znalazły się też informacje o 
pogrzebach, co ważniejszych obywateli miasta Krakowa, a zwłaszcza senatorów Wysokiego Senatu 
Rządzącego, w których obrzędach pogrzebowych odbywających się w różnych krakowskich kościołach kapituła 
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Grobie Królewskim zwłok księcia Józefa Poniatowskiego, Naczelnego Dowódcy Wojsk 

Polskich i Marszałka Państwa Francuskiego74. Co ciekawe brak adnotacji odnośnie do 

pochówku Tadeusza Kościuszki mającego miejsce rok później75. W czasie epidemii cholery 

(w lipcu i sierpniu) 1831 roku na wzgórzu zmarło 369 osób, ponieważ na zamku urządzono 

szpital epidemiologiczny76. Po zakończeniu epidemii do roku 1846, w parafii katedralnej 

odnotowano zgon 911 osób. Kolejną osobą świecką, nie będącą mieszkańcem wzgórza a 

pomimo to  pochowaną w katedrze (pod kaplicą św. Mikołaja) w dniu 22 maja 1832 roku był 

Stanisław Artur Potocki, zmarły w Wiedniu 30 stycznia bieżącego roku77.      

W okresie Rzeczypospolitej Krakowskiej, w przypadku wszystkich pochówków 

kościelnych, wymagano uzyskania zgody władz państwowych (zresztą podobnie było we 

wcześniejszym okresie, gdy zgodę wydawał Prefekt Departamentu Krakowskiego, na 

przykład na pochowanie w podziemiach katedry biskupa Gawrońskiego)78. Głos w takich 

sprawach zabierał Senat Rządzący. Chęć pochowania w kościele należało poprzeć 

odpowiednimi argumentami: postawą „pełną zasług i cnot”79, bądź wieloletnią służbą 

publiczną, pracą nauczycielską i profesorską lub stanem duchownym zmarłego. Najczęściej 

jednak powoływano się na już istniejący w danym kościele grób rodzinny. Drugą sprawą była 

konieczność uiszczenia opłaty. Dopiero ona warunkowała uzyskanie tak zwanego konsensu. 

Konsens był zgodą wydawaną na podstawie opłaty stemplowej, zwanej taxą wnoszoną do 

Skarbu, w wysokości 600 złotych polskich, wyznaczoną przez Ustawy Krajowe. Nie rzadko 

zdarzało się jednak, że wraz z wnioskiem o pochówek kościelny, zwracano się o odstąpienie 

od opłaty. Motywowano to złą sytuacją finansową zmarłego lub jego spadkobierców, jak 

również wspomnianymi różnego rodzaju zasługami. Zarówno o grób kościelny, jak i o 

                                                                                                                                                         
katedralna była zobowiązana uczestniczyć, a nierzadko zadbać również o to, by wówczas rozlegał się nad 
miastem dźwięk dzwonu Zygmunta. 
74 AKKK, Księga Zgonów…, s. 29; AKKK, Pa 23, k. 91r.-94r. (s. 172-177). 
75 Za to w Acta actorum odnotowano 29.11.1817 r. odprawienie za niego w katedrze egzekwii miesiąc wcześniej 
– zob. AKKK, Pa 23, k. 104r. (s. 197). 
76 Girtler, op. cit., t. 1, s. 459. Do szpitala transportowano chorych w specjalnych skrzyniach przypominających 
formą trumny, które Girtler nazywał „ambulansem na kształt skrzyni na marach ustawionej”, takich jak 
widoczna na litografii Marcelego Celińskiego (1809-183?) – zob. J. Banach, Ikonografia Wawelu, t. 1, Kraków 
1977, s. 158, nr kat. 82. Więcej na temat epidemii – zob. J. Szewczuk, Kronika klęsk elementarnych w Galicji w 
latach 1772-1848, Lwów 1939, s. 248; Bieniarzówna, Małecki, op. cit., s. 77; R. Skowron, Wawel w okresie 
Wolnego Miasta Krakowa, „Studia Waweliana”, 3, 1994, s. 58. 
77 AKKK, Księga Zgonów…, s. 106; ANK, Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Wacława w 
Krakowie, Akta zgonów, indeksy do akt zgonów (za lata 1819-1834), sygn. 29/333/0/3/39, s. 12; ANK, Księga 
Aktów Cywilnych i Urodzin Zapowiedzi Małżeństw i Zeyścia w Parafii Zamkowey w Krakowie z roku 1832, 
sygn. 29/333/0/4/69, s. 51 nr 77; „Gazeta Krakowska”, nr 55, 1832 (z 27.02.), s. 201-202; AKKK, Pa 25, s. 80 
(k. 40v.), 81 (k. 41r.), 83 (k. 42r.), 95 (k. 48r.), 96 (k. 48v.). 
78 AKKK, A. Cath. 489; ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-72, fasc. 19 (za l. 
1819-1846).  
79 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-72, fasc. 19, s. 33 (za r. 1819).  
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zniesienie taxy mogła wnioskować tylko rodzina zmarłego, w przypadku zaś jej braku, 

zastępował ją wyznaczony sukcesor. Gdy zmarły nie posiadał żadnej rodziny, występował w 

jego imieniu egzekutor testamentu. Po śmierci duchownego z prośbą zwracało się 

zgromadzenie, do którego należał lub w przypadku kanoników właśnie kapituła katedralna. 

Nawet ona wówczas musiała uzyskać oficjalną zgodę władz państwowych (i ewentualne 

zwolnienie z opłaty). Przy okazji pogrzebu kanonika Gillesa (1820)80 kapituła wystąpiła do 

Senatu Rządzącego w obu tych sprawach powołując się na przywilej króla saskiego i księcia 

Warszawskiego Fryderyka Augusta nadany „korporacyom duchownym zakonnym”, by ich 

członkowie mogli być chowani w grobach kościelnych81. Organ rządowy pozytywnie odniósł 

się tylko do pierwszej kwestii zgadzając się na złożenie ciała kanonika w grobach katedry, w 

drugiej dotyczącej strony finansowej, zażądał od kapituły przesłania treści wspominanego 

przywileju82. Musiały być jednak problemy z jego odnalezieniem bowiem kapituła powołała 

się jedynie na rozporządzenie Prefekta Departamentu Krakowskiego z dnia 5 listopada 1814 

zezwalające na bezpłatne chowanie ciał zakonników i zakonnic w grobach kościelnych83, 

które było reakcją na reskrypt Rady Najwyższej Tymczasowej Księstwa Warszawskiego z 

dnia 20 września 1814 roku o podobnej treści, z zastrzeżeniem, że każdorazowo należy 

poinformować o takim przypadku władze lokalne84. Przy okazji pogrzebu kanonika Andrzeja 

Trzcińskiego (1823)85 po raz kolejny kapituła wysłała prośbę do Senatu Rządzącego Wolnego 

Miasta Krakowa by trwale znieść taxę za pochówki kanoników i prałatów w grobach 

katedralnych86. Dopiero dnia 15 lipca 1825 roku Senat Rządzący przesłał stałą zgodę na 

pochowanie w grobach katedry obejmującą wszystkich zmarłych kanoników i prałatów 

katedralnych oraz zniósł za nie opłatę stempla, zwracając jedynie uwagę by zachować 

wszelkie środki ostrożności i nie dopuścić do gnicia ciał pogrzebanych, tak by nie stały się 

przyczyną jakiejś zarazy87. 

  Spośród wszystkich osób, których nazwiska pojawiły się w przywoływanych 

dokumentach w latach 1815-1846 wiadomo na pewno, że spoczęli w katedrze: książę 

Poniatowski, naczelnik Kościuszko (obaj w krypcie św. Leonarda, czyli grobach 

                                                 
80 AKKK, Pa 23, k. 226r.-v. (s. 441-442).  
81 AKKK, A.Cath. 490. Nie wiadomo, czy przywilej uwzględniał zwolnienia z opłaty stempla. Kapituła prosiła 
Senat Rządzący, aby stosowną zgodę wyraził nie jednorazowo, ale objął nią wszystkich członków tego gremium. 
Na temat możliwości rozciągnięcia owej zgody na zmarłych w przyszłości kanoników Senat Rządzący nie 
wypowiedział się. 
82 AKKK, Pa 23, k. 226v. (s. 442); AKKK, A.Cath. 491, s. 1. 
83 AKKK, A.Cath. 491, s. 2-3.  
84 Ibidem.  
85 AKKK, Pa 23, k. 306r. (s. 605).  
86 Ibidem; AKKK, A.Cath. 494.  
87 AKKK, A.Cath. 495. 
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królewskich), biskup Jan Paweł Woronicz pod kaplicą biskupa Załuskiego, duchowni: Jacek 

Janowski pod kaplicą Rorantystów, Mikołaj Janowski, Piotr Boucher i Andrzej Trzciński88 

pod kaplicą Szafrańców, biskup Zglenicki pod kaplicą Lipskich, hrabia Artur Potocki pod 

kaplicą św. Mikołaja (biskupa Padniewskiego) oraz biskup Krzysztof Hilary Szembek a także 

kanonicy Michał Sołtyk, Jan Kanty Wodzicki, Mikołaj Gilles, Wacław i Sebastian 

Sierakowscy, Hipolit Starowiejski, choć nie wiadomo gdzie dokładnie.  

  

                                                 
88 AKKK, A.Cath. 3417. 
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3. ZWYCZAJE POGRZEBOWE 

 

Nie sposób pominąć opisu dziewiętnastowiecznych ceremonii pogrzebowych w 

katedrze (zwłaszcza księcia Poniatowskiego i naczelnika Kościuszki) pomimo, iż znalazły już 

swe miejsce na łamach literatury i zostały dobrze opracowane przez badaczy. Od 

wspomnianych uroczystości zmieniło się postrzeganie samej katedry, ale nie były to pierwsze 

ceremonie o tym charakterze w ówczesnej epoce. Pogrzeby nie były tylko wielkimi 

widowiskami, mającymi jeszcze wiele wspólnych cech z ceremoniami staropolskimi, choć 

dostrzec można było również nowe elementy i zwyczaje, ale przede wszystkim ewokowały 

treści mające zabarwienie patriotyczne i kluczowe dla polskiej tożsamości. Poprzez liczną 

partycypację obywateli miasta miały szeroki oddźwięk społeczny. Porządane treści 

przekazywano w trakcie wygłaszanych mów pogrzebowych (później przedrukowywanych w 

prasie wraz z opisem całej ceremonii lub w postaci druków ulotnych) oraz poprzez wymowę 

wznoszonych katafalków i wizualnej oprawy uroczystości. Omówienie ich stwarza także 

okazję do zaprezentowania powodów wyboru właśnie katedry krakowskiej na miejsce tych 

pogrzebów, czasami podyktowanych wolą narzuconą odgórnie przez różne osoby i gremia, 

czasami będących w zgodzie z decyzją rodziny i wreszcie tych wyrażonych przez samego 

zmarłego.   

 Informację o przebiegu okazalszych i bardziej uroczystych pogrzebów katedralnych 

wpisywano do akt (Acta actorum). Podawano dzienną datę eksportacji zwłok oraz samej 

ceremonii. Zawsze precyzowano godzinę zgonu89. Dodatkowym źródłem wiadomości o 

porządku uroczystości była „Gazeta Krakowska”.  

 Katedra zachowała także swą wielowiekową tradycję kościoła dworskiego90. 

Sprawowano w niej nabożeństwa żałobne za zmarłych członków rodów panujących, nawet 

jeżeli byli oni głowami państw zaborczych91. Niewiele jednak wiadomo o oprawie tych 

                                                 
89 Przy informacji o śmierci kanonika Kajetana Sołtyka pojawia się także wiadomość o dźwięku dzwonu 
Zygmunta, który uświetnił pogrzeb - AKKK, Aa 27, s. 34; Pa 22, k. 26v.; na co przeznaczono z Regestru 
Zakrystii kwotę 27 florenów - AKKK, Pa 22, k. 30v. 
90 „Bezpowrotna utrata godności kościoła koronacyjnego nie oznaczała całkowitego zerwania związków katedry 
krakowskiej z tradycją monarchistyczną i domem panującym […] Najwyraźniej kapituła katedralna traktowała 
patronat królewski nad katedrą jako proces ciągły, niezależny od kolejnych zmian rodzin panujących w kraju 
…” – zob. Czyżewski, op. cit., s. 141-142.  
91 W dn. 28.02.1798 odprawiono egzekwie za duszę cesarza Leopolda II (Habsburga) - AKKK, A.Cath. 2187. W 
dwa lata później modlono się po śmierci Józefa II cesarza z tej samej dynastii, zmarłego 20.02.1790 - AKKK, 
A.Cath. 2188. Po dziewięciu latach (choć być może sprawowano je co roku) 19.02.1799 odnotowane zostało 
nabożeństwo żałobne za spokój jego duszy w przeddzień rocznicy śmierci. W wigilię obchodów żałobnych w r. 
1803 odśpiewano za cesarza Officium Defunctorum (23 lutego), w dniu następnym zaś odprawiono mszę świętą 
„wielką” oraz 28 lutego nabożeństwo żałobne i jeszcze summę żałobną 1 marca. Do uczestniczenia w tych 
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uroczystości. Jedyna informacja odnosi się do koloru liturgicznego, bowiem w przypadku 

obrzędów i mszy żałobnych obowiązywała czerń, jak można wyczytać z dokumentów, w 

1803 roku uroczystości te zbiegły się ze świętem liturgicznym wielkim, podczas którego 

używano zazwyczaj koloru czerwonego. Na propozycję przeniesienia tego pierwszego 

obchodu na inny dzień Wysokie Prezydium Guberialne odpowiedziało negatywnie. 

Wyjątkowo więc oprawę mszy żałobnej za duszę cesarza Józefa II stanowił wówczas ów nie 

zwyczajowy, w takich okolicznościach, kolor czerwony92.      

 W okresie Księstwa Warszawskiego w ogólnie panującym poczuciu odzyskania 

ojczyzny, a przynajmniej jej namiastki, odbył się w katedrze pierwszy pogrzeb osoby 

świeckiej i pierwszy, który skupił uwagę wszystkich niemal krakowian. Już samą śmierć 

Włodzimierza Potockiego, zmarłego w wieku zaledwie 23 lat, w dniu 8 kwietnia 1812 roku, 

obwieściły dzwony kościelne w całym mieście. Dokładną relację z pogrzebu podano kilka dni 

później na łamach dwóch numerów „Gazety Krakowskiej”93. Jego echa można odnaleźć także 

we współczesnych pamiętnikach, przy czym najwięcej miejsca poświęcił mu Kazimierz 

Girtler94. Młody pułkownik zmarł po krótkiej chorobie (w akcie zgonu jako przyczynę podano 

dyzenterię, czyli czerwonkę95) i udzieleniu mu sakramentów świętych. Przez dwa dni ciało 

było wystawione w domu na katafalku na widok publiczny. W tym czasie „nawiedzał je cały 

Kraków” i drugiego dnia, czyli 10 kwietnia o godzinie szóstej wieczorem nastąpiła 

eksportacja zwłok do kościoła katedralnego 96. Kondukt żałobny zaczynał oddział strzelców 

konnych z 3. pułku a za nim szły oddziały gwardii – które według relacji miały się zgłosić 

dobrowolnie – dowodzone przez Wojciecha Mączyńskiego kapitana grenadierów, dalej 

kondukt tworzyli przedstawiciele duchowieństwa zakonnego i świeckiego, poprzedzeni 

kanonikami katedralnymi, prowadzeni przez dziekana kapituły księdza Michała Sołtyka. 

Ciało spoczywające w trumnie na karawanie ciągniętym przez sześć koni otaczało dwunastu 

obywateli miasta niosących zapalone pochodnie (niestety gazeta nie podała ich nazwisk). Za 

trumną prowadzono konia rasy arabskiej ubranego w bogaty rząd i czarną krepę, dalej dwóch 

                                                                                                                                                         
wszystkich obchodach sufragan krakowski zobligował całe duchowieństwo w mieście - AKKK, A.Cath. [bez 
sygn.]. 
92 Ibidem.  
93 „Gazeta Krakowska”, dodatek do nr 31, 1812 (z 15.04.), s. 373-374; nr 32 (z 19.04.), s. 377-381; Kleszczowa, 
op. cit., s. 65-66. 
94 Girtler, op. cit., t. 1, s. 99-100.  
95 Taką przyczynę podał też Kazimierz Girtler. Potocki najpierw na polowaniu miał się nabawić kataru, potem 
dostał wysokiej gorączki, która utrzymywała się kilka dni i towarzyszyła jej „krwista kompleksja chorego” – 
zob. ibidem. Nie wiadomo, skąd się wzięła później powtarzana informacja, że Potocki zmarł na tyfus jako 
pierwszy podał ją Stanisław Lorentz – zob. Lorentz, op. cit., s. 298.   
96 O zgodę na pochowanie w katedrze wystąpiła wdowa Tekla z Sanguszków Potocka i otrzymała zgodę 
Stanisława Wodzickiego, Prefekta Departamentu Krakowskiego w dn.30.05.1812 na mocy dekretu królewskiego 
z 24.03.1809 – zob. Urban, Katedra na Wawelu (1795…, , s. 94, przypis 126. 
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oficerów niosło na aksamitnych poduszkach odznaczenia zmarłego (krzyże orderowe). Za 

nimi szli w kondukcie: Prefekt Departamentu Krakowskiego (Wodzicki) wraz z radcami, 

generał Biegański z oficerami, władze sądowe oraz liczni obywatele. Orszak zamykał oddział 

grenadierów Gwardii Narodowej i strzelców konnych. Na całej trasie przemarszu konduktu 

stali mieszkańcy miasta, jak napisał dziennikarz, iż ulice „mnóstwem ludu napełnione były, 

na którego twarzach żal i smutek rysowały się” 97. Do katedry trumnę wniosło owych 

dwunastu obywateli towarzyszących zmarłemu w czasie przemarszu i złożyli j ą na 

przygotowanym katafalku oświetlonym dużą ilością świec. W dniu kolejnym, czyli 11 

kwietnia duchowieństwo odśpiewało wigilie a o godzinie 10 biskup Andrzej Rawa Gawroński 

a zarazem senator Księstwa Warszawskiego odśpiewał mszę żałobną, po której mowę 

pogrzebową wygłosił ksiądz Wincenty Łańcucki. Ukazała się ona później drukiem98, choć 

wcześniej jej fragmenty zamieszczono także w jednym ze wspomnianych numerów „Gazety 

Krakowskiej”99. Tak więc, jeżeli ktoś nie mógł wysłuchać jej na pogrzebie, miał okazję, by 

zapoznać się z jej treścią a jej przesłanie miało szansę dotrzeć do znacznie szerszego grona 

odbiorców. Na koniec uroczystości, zanim oficerowie gwardii złożyli ciało Włodzimierza do 

rodzinnego grobu (pod kaplicą biskupa Padniewskiego100), prałaci i biskup odśpiewali 

kondukt wielki. Warto wspomnieć, iż relacji w prasie towarzyszył jeszcze wiersz Na zgon 

Włodzimierza Potockiego nieznanego autorstwa. Podkreślano w nim jego zasługi i wielkie 

czyny, których dokonał pomimo młodego wieku, wskazywano też na niego jako wzór do 

naśladowania oraz wyróżniono zalety będące kwintesencją polskości: „że wśród walki 

wątpliwej poświęcając siebie, ten Polak, kto Polakiem być umie w potrzebie”101.    

 Opis pogrzebu młodego pułkownika był pierwszym tak obszernym jaki ukazał się w 

gazecie wydawanej w Krakowie. Przyczyną była zapewne okazałość samej ceremonii. Należy 

się jednak zastanowić nad charakterem tej uroczystości, po pierwsze, czy był to pogrzeb 

prywatny, czy publiczny? Finansowany był zapewne ze środków rodziny, bo nie ma żadnej 

wzmianki o tym, aby było inaczej, ale nie była to też ceremonia prywatna, skupiająca jedynie 

członków familii. Chociaż Potocki był obywatelem Krakowa tylko przez krótki czas i nie 

zasiadał we władzach miasta ani nie angażował się w jego życie, to jednak ze względu na 

prestiż rodziny i fakt bycia wojskowym w stopniu pułkownika – a jak wspomina Girtler, w 
                                                 
97 „Gazeta Krakowska”, dodatek do nr 31, 1812 (z 15.04.), s. 373.  
98 [J.W. Łańcucki], Kazanie Na pogrzebie Zwłoków J.W. Włodzimierza na Złotym Potoku Hrabi Potockiego, 
Pułkownika Artylleryii Konney Woyska Polskiego, Kawalera Krzyża Woyskowego, Legii Honorowej, i innych 
miane w kościele Katedralnym Krakowskim przez Joz. Wincentego Łańcuckiego … dnia 11. kwietnia 1812, 
Kraków [1812].  
99 „Gazeta Krakowska”, nr 32, 1812 (z 19.04.), s. 377-381; zob. przypis 93. 
100 Grabowski, Kraków i jego …, (1830), s. 99.  
101 „Gazeta Krakowska”, dodatek do nr 31, 1812 (z 15.04.), s. 374.  
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dniu zgonu, tuż przed śmiercią, został mianowany generałem, co zamanifestowano w ubraniu 

zwłok w amarantowe spodnie i wystawieniu ich w takim stroju na katafalku102 – jego pogrzeb 

stał się wydarzeniem publicznym. O takim charakterze zdecydowało już chociażby 

obwieszczenie jego śmierci poprzez bicie dzwonów, chyba że dziennikarz „Gazety 

Krakowskiej” podkoloryzował ten fakt (co miało się kojarzyć jednoznacznie ze zgonem 

najwyższego dostojnika). Orszak żałobny w odpowiedniej oprawie prowadzony był ulicami 

miasta. Zarówno w kondukcie, jak i we mszy żałobnej uczestniczyli przedstawiciele władz 

lokalnych i państwowych, najwyższego duchowieństwa oraz obywatele Krakowa. 

Zainteresowanie przejawiali również mieszkańcy stojący na trasie orszaku. Powszechna chęć 

udziału w tym wydarzeniu mogła być podyktowana z jednej strony ciekawością, ale z drugiej 

była spontanicznym pragnieniem odreagowania, narzuconego przez Austriaków kilka lat 

wcześniej, obowiązku brania udziału w różnych obchodach również żałobnych, na cześć osób 

reprezentujących władze zaborcze103. Ponadto obowiązywał wówczas zakaz zgromadzeń 

publicznych oraz manifestowania uczuć patriotycznych104. Zainteresowanie i obecność w 

czasie pogrzebu młodego Potockiego były kolejnym spontanicznym i nie skrępowanym 

zaborczymi zakazami wyrazem wolności osobistej. 

Skoro więc był to pogrzeb publiczny, to czy można mówić o jego państwowym 

charakterze? Wydaje się, że nie, ponieważ nie został sfinansowany ani zorganizowany przez 

władze państwa pomimo, iż ich przedstawiciele byli uczestnikami obchodów żałobnych. Czy 

był on więc uroczystością narodową? Odpowiedź również będzie negatywna. Nie brali w niej 

udziału reprezentanci narodu z wszystkich zaborów, a jedynie ci z austriackiego, ograniczeni 

właściwie do mieszkańców Krakowa. Co więcej, Włodzimierz był synem osławionego 

mianem zdrajcy Szczęsnego Potockiego, więc trudno powiedzieć, na ile jego własne zalety i 

zasługi zyskały rozgłos poza terenem jednego zaboru. Czy wreszcie można jego pogrzeb 

nazwać patriotycznym? Nie do końca była to manifestacja tego rodzaju, gdyż uczestnicy nie 

identyfikowali się ze zmarłym jako ich przedstawicielem i wyrazicielem wszelkich ich dążeń 

i nadziei. Jak już wspomniano, podkreślano polskość młodego Potockiego, przywiązanie do 

ojczyzny oraz waleczność, wobec czego można by jedynie mówić o pewnych znamionach 

patriotycznej wymowy tych uroczystości. W retoryce użytej w czasie ceremonii, głównie w 
                                                 
102 Girtler, op. cit., t. 1, s. 99. 
103 Kleszczowa, op. cit., s. 8. Celem tych działań było usankcjonowanie nowej władzy w oczach społeczeństwa. 
W okresie poprzedzającym powstanie Księstwa Warszawskiego, jak pisze Izabela Kleszczowa „władze 
austriackie z niezwykłą starannością programowały przebieg ceremonii i parad” by podkreślić swoją pozycję i 
wyznaczyć poszczególnym grupom lokalnej społeczności określone dla nich miejsce i rolę. 
104 „Gazeta Krakowska”, nr 59, 1809 (z 23.07.), s. 733-735; Kleszczowa, op. cit., s. 41-43. Z tego także powodu 
takim powszechnym świętem dla krakowian stał się wjazd do miasta księcia Józefa Poniatowskiego na czele 
wojsk Księstwa Warszawskiego w dn. 15.07.1809 r.  
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mowie pogrzebowej, Włodzimierz kreowany był na bohatera. Nie można mu odmówić zasług 

dla polskiego wojska poprzez wystawienie własnym kosztem pułku artylerii oddanego pod 

jego dowództwo. Na pewno więc jego ceremonia była pogrzebem wojskowego, stąd obecność 

różnych formacji wojskowych, niesione odznaczenie oraz prowadzony za trumną koń. 

Jednak, pomimo usilnych zabiegów ze strony rodziny, nie przyjęła się konkluzja o jego 

bohaterstwie nawet pomimo śmierci w młodym wieku, co dla niektórych wobec świetlanych 

prognoz jego przyszłej kariery, już samo w sobie, miało zawierać pierwiastek heroiczności. 

Ani jego śmierć ani pogrzeb w katedrze nie przyczyniły się do rozwinięcia jego kultu, tym 

bardziej, że za dwa lata jego zgon, jak i samą osobę przyćmiła postać tragicznie zmarłego na 

polu bitwy księcia Józefa Poniatowskiego, przez nikogo nie kwestionowanego bohatera. 

Rodzina Potockich powróciła do swych wcześniejszych starań ponownie, w roku 1816 

zabiegając o wystawienie pomnika nagrobnego stylizowanego na monument antycznego 

wojownika, ale pochówek wawelski Naczelnego Wodza Polskiego Wojska w 1817 roku 

przyćmił i tę kwestię. Należy jednak podkreślić, że pogrzeb Włodzimierza Potockiego był 

pierwszym tak okazałym i ceremonialnie odprawianym w pierwszej połowie XIX stulecia, od 

czasu wystawnych uroczystości pogrzebowych monarchów, do których krakowianie byli 

przyzwyczajeni w poprzednich stuleciach.   

 Już niecały rok później Kraków celebrował kolejny pogrzeb, tym razem mieszkańcy 

miasta żegnali swego ordynariusza, zmarłego 7 kwietnia 1813 roku biskupa  

Gawrońskiego105. Śmierć nastąpiła w pałacu biskupim i tam wystawiono zwłoki na widok 

publiczny, o czym wspomina Girtler, dodając, że „publiczność nawiedzała ciało pasterza” 

zapewne tłumnie, skoro i on samowolnie zdecydował się wybrać, mając zaledwie 9 lat106. W 

dniu 9 kwietnia (czyli dwie doby po zgonie) w godzinach wieczornych nastąpiła uroczysta 

eksportacja zwłok zmarłego z pałacu biskupiego do katedry. Kondukt składający się z władz 

państwowych i miejskich pod przewodnictwem biskupa wigierskiego i Senatora Księstwa 

Warszawskiego Jana Klemensa Gołaszewskiego, który – jak pisze Urban – zastępował 

Gawrońskiego w czasie jego choroby107, w asyście członków kapituły, duchownych 

świeckich i zakonnych108 oraz oddziału kawalerii i pułku piechoty, przeszedł ulicami: Wiślną, 

                                                 
105 Zob. przypis 66, 78. 
106 Girtler, op. cit., t. 1, s. 111.  
107 Urban, op. cit., s. 67. 
108 Do uczestnictwa w eksportacji i egzekwiach za zmarłego zachęcał duchownych świeckich i zakonnych, jak i 
kanoników katedralnych, dziekan kapituły ks. Michał Sołtyk oraz prosił o modlitwę za zmarłego – AKKK, 
A.Cath. 2055.  
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Bracką, przez Rynek, dalej Grodzką i Kanoniczą aż na wzgórze wawelskie109. Przemarszowi 

towarzyszyło bicie dzwonów w kościołach Krakowa, o które prosił przedstawicieli kościołów 

klasztornych i parafialnych sekretarz kapituły ksiądz Kacper Brudziński110. Jak relacjonowała 

prasa, ulice wypełnione były mieszkańcami111. Ciało biskupa ułożono na przygotowanym w 

katedrze katafalku, przy którym stały dwa szpalery grenadierów, odśpiewano kondukt i, co 

ciekawe, od razu złożono zmarłego do grobu (zapewne do krypty biskupiej)112. Dopiero w 

dniu następnym, 10 kwietnia odbyło się uroczyste nabożeństwo żałobne (już bez obecności 

ciała) zakończone mszą odprawioną pod przewodnictwem Augusta Lipińskiego kanonika 

katedralnego, przy dźwiękach orkiestry – jak donosił dziennikarz – i przy udziale władz 

krajowych, podczas której mowę pogrzebową wygłosił duchowny i filozof Feliks Jaroński113.   

 Pogrzeb Gawrońskiego nastąpił w okresie zawiedzionych nadziei związanych z 

rosyjską kampanią Napoleona, jego klęska miała pociągnąć za sobą jeszcze jedną ofiarę, którą 

stał się, zapatrzony w cesarza, krakowski ordynariusz. Jak pisze Kleszczowa zawód z powodu 

porażki przypłacił biskup chorobą i depresją, a w końcu śmiercią114. Badaczka przypomina 

list duszpasterza sprzed roku (z 10 lipca 1812) skierowany do duchownych i wiernych z 

diecezji krakowskiej. Gawroński cesarza nazywa w nim „Napoleonem Wielkim”, 

„pomazańcem bożym” i „Wskrzesicielem Ojczyzny”, rodaków zaś zagrzewa do walki 

zbrojnej: „jeśli na was padnie dziś los wojowania za Ojczyznę, okażcie, że was nie przysięga 

wiązać tylko będzie, ale najściślejsze powinności dla rodziców, żon, dzieci, krewnych 

waszych, których piersiami zasłonić, własność ocalić, bezpieczeństwo zapewnić i braciom 

waszym swobody przywrócić macie”115. Żarliwa i patriotyczna postawa biskupa oraz żałoba 

po jego odejściu, która zbiegła się z ponurymi nastrojami w mieście, wywołanymi odwrotem 

Wielkiej Armii spod Moskwy i napływającymi na tereny Księstwa Warszawskiego 

oddziałami rosyjskimi, spowodowały, że pogrzeb duszpasterza można było odczytać jako 

swego rodzaju manifestację polityczną. Nie wiadomo nic na temat tego, aby kapituła chciała 

uczcić swego biskupa jakąkolwiek komemoracją. O wystawienie prostej i skromnej tablicy 

                                                 
109 „Gazeta Krakowska”, dodatek do nr 30, 1813 (z 14.04.), s. 353; Bąkowski, op. cit., t. 1, s. 91; Kleszczowa, 
op. cit., s. 77-78.  
110 Zob. przypis 108. 
111 Zob. przypis 109. 
112 Ibidem. 
113 Ibidem.  
114 Kleszczowa, op. cit., s. 77.  
115 Ibidem, s. 68-69. 
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wystąpił dopiero w dniu 10 maja 1867 roku bratanek ordynariusza, Franciszek Salezy 

Gawroński, pułkownik Wojsk Polskich116.  

 Po utworzeniu Rzeczypospolitej Krakowskiej w katedrze odbyło się kilkanaście 

pogrzebów duchownych (przeważnie kanoników) związanych z tą świątynią, których 

ceremonie miały skromny i niczym nie wyróżniający się charakter. Podam tylko jeden z 

przykładów. Jak donosiła „Gazeta Krakowska”, dnia 22 października 1815 roku w katedrze 

miał miejsce pogrzeb dziekana kapituły i referendarza koronnego Michała Sołtyka, zmarłego 

cztery dni wcześniej117. Eksportacja ciała, zapewne z jego domu w pobliżu Bramy Grodzkiej, 

odbyła się dzień wcześniej (21 października)118. Obrzędom przewodniczył zaprzyjaźniony z 

dziekanem Jan Paweł Woronicz biskup nominat krakowski, mowę pogrzebową zaś wygłosił 

kanonik Joachim Jankowski119, po czym nastąpiło odprowadzenie ciała do grobu120. W swoim 

testamencie Sołtyk zapisał: „Nie na okazałość lub przepych, ale dla najgłębszego błagania 

miłosierdzia Boskiego nade mną, wyznaczam na mój pogrzeb zł. pol. ośm tysięcy; z których 

wydane być ma zaraz po moim zejściu z tego świata zł. pol. tysiąc na 500 mszy ś. i tyleż na 

jałmużną ubogim najpotrzebniejszym”121. Czy jego wola została zrealizowana, tego nie 

wiadomo. Jednym z egzekutorów testamentu został ówczesny kanclerz katedralny Mateusz 

Dubiecki, autor utworu poświęconego zmarłemu Lessus in obitum Michaelis Sołtyk122.  

 W omawianym okresie (istnienia Wolnego Miasta Krakowa) odbyły się także cztery 

bardziej okazałe uroczystości żałobne. Trzy dotyczyły osób świeckich a jedna była związana 

z pochówkiem biskupim. Dwa z tych pogrzebów miały nadzwyczajną wymowę z 

perspektywy dotychczasowych dziewiętnastowiecznych ceremonii i jak pokazał też czas, 

kluczowe znaczenie dla samej świątyni. W aktach kapituły najobszerniejsza relacja, zapisana 

pod dniem 26 lipca 1817 roku, dotyczy pogrzebu księcia Józefa Poniatowskiego, który odbył 

                                                 
116 Chodziło o marmurową tablicę z napisem, zwieńczoną krzyżem, z literami pociągniętymi złotą farbą, która 
miała zostać umieszczona na filarze, po prawej stronie, obok nagrobka Kazimierza Wielkiego, pod epitafium 
Kalisty z Rzewuskich Cajetani księżnej Teano, ale ostatecznie wmurowano ją w odrzwia kaplicy bpa 
Załuskiego, wyryty napis podaje błędną datę śmierci 11.04.1813 – AKKK, A.Cath. 499-501; Katalog zabytków 
sztuki w Polsce [dalej: KZSP], t. 4: Miasto Kraków, cz. 1: Wawel, red. J. Szablowski, Warszawa 1965, s. 91; 
Urban, op. cit., s. 163-164; CIP, s. 287, nr II 7. Epitafium w 2. poł. XIX w. narysował J.K. Wojnarowski – zob. 
BJ, sygn. I.R. 650.   
117 AKKK, Księga Zgonów…, s. 27 (pod datą 20.10.); AKKK, Aa 27, s. 555; AKKK, Pa 22, k. 299v.  
118 Girtler, op. cit., t. 1, s. 196. 
119 Kanonik J. Jankowski był wieloletnim nauczycielem bratanków Sołtyka, któremu dziekan musiał być bardzo 
wdzięczny skoro w testamencie zapisał: „Obliguję także Synowców moich Władysława i Karola Sołtyków, aby 
każdy z nich wypłacał corocznie Imci księdzu Joachimowi Jankowskiemu po zł. pol. dwa tysiące, dopóki żyć 
będzie, na zawdzięczenie prac, których użył w Ich edukacji” – zob. J. Śmiałowski, Ksiądz kanonik Michał Sołtyk 
(1742-1815) i jego testament. Zbiory sztuki, archeologiczne, numizmaty, minerały i osobliwości, Łódź 2000, s. 
103.  
120 „Gazeta Krakowska”, nr 87, 1815 (z 29.10.), s. 1093-1094.  
121 Śmiałowski, op. cit., s. 102. 
122 M. Dubiecki, Lessus in obitum Michaelis Sołtyk, [Kraków] 1815. 
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się w katedrze trzy dni wcześniej123. Jest to zapewne ślad otrzymania przez kapitułę oficjalnej 

informacji, czyli programmy uchwalonej w dniu 16 lipca 1817 roku przez Senat Rządzący 

Wolnego Miasta Krakowa124. Taki program w wersji drukowanej otrzymali wszyscy 

przewidziani w udziale, w tym ordynariusz diecezji, który miał dopilnować uczestnictwa 

duchowieństwa świeckiego i zakonnego125. Programma była odpowiedzią na list z dnia 10 

lipca 1817 roku i zarazem prośbę senatora i kasztelana Królestwa Polskiego Aleksandra 

Linowskiego, pełniącego tutaj rolę wykonawcy ostatniej woli księcia Józefa a także jego 

rodziny, aby władze Wolnego Miasta Krakowa zgodziły się „na przyjęcie pod swą opiekę w 

mury Krakowa tych zwłok szanownych” i uczciły je należną randze zmarłego ceremonią126. 

W tym miejscu warto przypomnieć okoliczności, w jakich zapadła decyzja o tym, że 

Naczelny Wódz Wojska Polskiego, poległy w bitwie pod Lipskiem dnia 19 października 1813 

roku, spocznie w wawelskich grobach.     

 Pierwszy publicznie postulował to, pochodzący z Wielkopolski pułkownik Franciszek 

Morawski w mowie żałobnej wygłoszonej jeszcze w Sedanie 23 grudnia 1813 roku127. 

Zwracając się niejako do księcia mówił: „[…] niechaj twe święte prochy odniesie [następca - 

WRK] do tych grobów Wawelu, które niegdyś twój oręż odzyskał”128. Jednak wcześniej (w 

październiku 1813 roku) generała Stanisław Mokronowski zwrócił się z pomysłem pochówku 

wawelskiego w prywatnym liście skierowanym do Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, 

siostry zmarłego129. Chodziło o to, by książę spoczął „w miejscu, które stryj jego, Stanisław 

August, w katedrze dla siebie przeznaczył”130. Skoro głosy o docelowym złożeniu doczesnych 

szczątków Naczelnego Wodza Wojsk Polskich na Wawelu pojawiały się natychmiast po 

zgonie, a pochówek w krypcie warszawskiego kościoła św. Krzyża traktowano jako 

                                                 
123 AKKK, Pa 23, k. 92r.-94r. (s. 173-177). Zapis ten poprzedza jedynie anons z dnia 19 lipca o zaplanowanym 
przebiegu mającej się odbyć ceremonii – zob. AKKK, Pa 23, k. 91r. (s. 171). 
124 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 89-90, 99-102. Przewidywała 
ona „porządek prowadzenia ciała” przez cały Okręg Rzeczypospolitej Krakowskiej oraz przez samo miasto aż 
do zamku i bram katedry. Kapituła wraz z biskupem miała dołączyć do konduktu pod kościołem św. Piotra na 
ulicy Grodzkiej.   
125 Ibidem, s. 102.  
126 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 91-94.  
127 F. Morawski, Mowa przy obchodzie pogrzebowym J:O: Xiążecia Józefa Poniatowskiego, miana …, Paryż 
1814, s. 29.  
128 Ibidem. Autor nawiązywał do wypadków z 1809 r., czyli odbicia z rąk austriackich terenów Galicji 
Zachodniej, w tym Krakowa oraz uroczystego wjazdu oddziałów księcia Józefa do tego miasta, co miało 
oznaczać przyłączenie go do Księstwa Warszawskiego. Wówczas to panowało przekonanie, że Poniatowski nie 
tylko w sposób symboliczny wyzwolił dawną stolicę królów, ale też odzyskał ich groby – zob. Jak mówił 
sekretarz Towarzystwa Przyjaciół Nauk Ludwik Osiński – zob. J. Czubaty, Księstwo Warszawskie (1807-1815), 
Warszawa 2011, s. 233. O wadze tego faktu nie tylko dla krakowian świadczyła planowana płaskorzeźba na 
jednym z boków cokołu warszawskiego pomnika księcia Józefa przygotowanego przez Thorvaldsena – zob. H. 
Mościcki, Pozgonna cześć dla księcia Józefa (Pogrzeb – Pomniki – Pieśń i Legenda), Warszawa [1922], s. 137. 
129 Ibidem, s. 10. 
130 Ibidem. 
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tymczasowy, zapewne od razu zwrócono się w tej sprawie do cara Aleksandra I. Ten, 

początkowo nie zgodził się na takie rozwiązanie, a jedynie na przewiezienie ciała księcia z 

Lipska do Warszawy i tamtejszy pogrzeb. Wiadomo, że car Aleksander miał się ociągać z 

decyzją, a jego zgoda na pochówek wawelski wiązała się ze zmianą nastawienia do Polaków 

po Kongresie Wiedeńskim, w konsekwencji którego powołał on do życia Królestwo Polskie 

w 1815 roku131. Z ramienia rodziny Poniatowskich starania o godne uczczenie pamięci księcia 

Józefa podjęła jego siostrzenica, Anna z Tyszkiewiczów Potocka, postać ważna z punktu 

widzenia wawelskich komemoracji. Zabiegała ona nie tylko o zgodę na złożenie ciała swego 

wuja w kryptach katedry krakowskiej, ale i o wystawienie pomnika Poniatowskiego w 

Warszawie132. Dowód wyrażenia zgody, dotyczącej jednak tylko planowanego w Warszawie 

monumentu, w związku z ogłoszeniem powszechnej składki na ten cel, można odnaleźć w 

gazecie, dopiero po kilku miesiącach133. Prasa milczy odnośnie do spodziewanego 

wawelskiego pochówku. Informację o uzyskaniu aprobaty dla tych planów ze strony cara już 

we wspomnianym roku (1815) podaje jedynie Henryk Mościcki134. Jak pisze Ewa Grzęda, 

sam pomysł musiał być powszechnie znany i publicznie akceptowany, gdyż pojawiał się 

często w oracjach żałobnych wygłaszanych na wszystkich terenach należących do dawniej 

Rzeczypospolitej135. Świadczy o tym również odczytana w 1816 roku na posiedzeniu 

warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk mowa Stanisława Kostki Potockiego, 

przeznaczona do wygłoszenia w katedrze krakowskiej136. Wygląda na to, że decyzja 

faktycznie musiała zapaść już wcześniej. W świetle jednak tych faktów może dziwić, iż 

dopiero w 1817 roku podjęto działania w związku z translokacją zwłok księcia 

Poniatowskiego z Warszawy do Krakowa. Co więcej, wspomniane, oficjalne pismo 

Linowskiego do Prezesa Senatu Wolnego Miasta Krakowa Stanisława Wodzickiego nosi datę 

                                                 
131 Ibidem, s. 53; Grzęda, op. cit., s. 174.  
132 Jak pisała w swych wspomnieniach, w tej drugiej sprawie zwróciła się (zresztą z powodzeniem) osobiście do 
cara Aleksandra I, w czasie jego pobytu w Warszawie na przełomie listopada i grudnia 1815 r. – zob. A. z 
Tyszkiewiczów Potocka-Wąsowiczowa, Wspomnienia naocznego świadka, oprac. B. Grochulska, Warszawa 
1965, s. 300-301. Prasa warszawska donosiła o obiedzie wyprawionym na cześć cara przez hrabinę z 
Tyszkiewiczów Potocką w dniu 27 listopada [zob. „Gazeta Warszawska”, nr 95, 1815 (z 28.11.), s. 1916], ale 
zapewne okazji do spotkań było więcej, liczne bale, audiencje i inne rozrywki towarzyskie, które warszawska 
arystokracja i władze miasta starały się zapewnić nowemu polskiemu królowi. 
133 „Gazeta Warszawska”, nr 20, 1816 (z 9.03.), s. 435.  
134 Mościcki, op. cit., s. 53.  
135 Grzęda, op. cit., s. 169.  
136 S.K. Potocki, Pochwały, mowy i rozprawy, t. 1, Warszawa 1816, s. 401-460. Ewa Grzęda interpretuje ten fakt 
jako poparcie wspomnianej idei przez członków Towarzystwa – zob. Grzęda, op. cit., s. 174. Natomiast Prezes 
Towarzystwa Stanisław Staszic w swym przemówieniu na owym rocznicowym posiedzeniu tłumaczył 
odczytanie mowy jako obowiązek naukowy i „podanie następnym wiekom pomnika cnót i męstwa rycerza 
tego!”. Posiedzenie odbyło się dn. 30.04.1816 r. w rocznicę założenia Towarzystwa – zob. „Gazeta 
Warszawska”, nr 36, 1816 (z 4.05.), s. 805-806. 
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10 lipca, czyli tylko trzynaście dni przed krakowską uroczystością137. Można więc odnieść 

wrażenie, że po półtora roku zwlekania z konkretnymi działaniami w tym względzie, sama 

organizacja uroczystości odbywała się dosyć pośpiesznie, jednak trudno jest wywnioskować, 

co było tego powodem i jak dotąd problem ten nie zajmował badaczy zagadnienia. Wiadomo 

jednak, że – jak pisał Linowski – bezpośrednia decyzja należała do „Jego Cesarzewiczowskiej 

Mości Wielkiego Xiążęcia Konstantego jako Naczelnie komenderującego Woyskiem tegoż 

Królestwa” i może to jego opieszałość wynikająca z niechęci do postaci Poniatowskiego 

spowodowała tę zwłokę138. Jego zastępca, czyli generał Wincenty Krasiński zwrócił się do 

kapituły katedralnej z informacją o przekazaniu jej ciała w imieniu Wojska Polskiego139. 

Prosił on kapitułę, aby po zakończonych uroczystościach przygotowała pisemne 

sprawozdanie z ich przebiegu, które miało zostać złożone na pamiątkę w Ministerstwie 

Wojny140.     

 Opis ceremonii wpisany po łacinie do akt kapituły141, wyprzedzający o kilka dni 

relację w prasie krakowskiej142, którą przedrukowano dosłownie w „Gazecie 

Warszawskiej”143, podawał dokładną trasę przejazdu zwłok z Warszawy, traktem pocztowym, 

do Krakowa, następnie przemarsz przez samo miasto oraz uroczystości w katedrze w dniach 

22-23 lipca 1817 roku. Przedstawiciele władz miasta oraz Królestwa Polskiego, jak i milicja 

miejska dołączyli do orszaku przy rogatce miejskiej zwanej skład solny, znajdującej się w 

Michałowicach na północ od Krakowa144. Ostatnim punktem postoju przed przekroczeniem 

murów miejskich (bramy Floriańskiej) był kościół św. Floriana, dalej orszak żałobny 

przeszedł koło kościoła Mariackiego i ulicą Grodzką w kierunku wzgórza wawelskiego. Pod 

kościołem św. Piotra, zgodnie z tym, co zapowiadała programma dołączył biskup krakowski 

                                                 
137 Zob. przypis 126. Wprawdzie warszawski senator donosił w liście, że władze Krakowa zostały wcześniej 
uprzedzone o tym fakcie, ale prezes Wodzicki w swych wspomnieniach narzekał na zbyt krótki czas do 
przygotowania godnej księcia ceremonii żałobnej. W tym samym miejscu ubolewał też nad brakiem 
odpowiednich środków na równą, co w Warszawie okazałość – zob. S. Wodzicki, Pamiętniki, Kraków 1888, s. 
70. 
138 Mościcki, op. cit., s. 91. 
139 AKKK, Pa 23, k. 91v.-92r. (s. 172-173). Sam generał pozostał w Warszawie odprowadzając kondukt i zwłoki 
księcia do rogatek miasta (mokotowskich) i wygłaszając tam ostatnią mowę, w dniu 17 lipca 1817 r. – zob. 
„Gazeta Krakowska”, nr 60, 1817 (z 27.07.), s. 763-764. Do Krakowa został wydelegowany jego adiutant 
kapitan Tadeusz Wyleżyński, eskortujący ciało. 
140 Zob. przypis 139.  
141 Zob. przypis 123. 
142 „Gazeta Krakowska”, nr 62, 1817 (z 3.08.), s. 785-786; „Gazeta Krakowska”, nr 63, 1817 (z 6.08.), s. 797-
798.  
143 „Gazeta Warszawska”, nr 63, 1817 (z 9.08.), s. 1597-1598; „Gazeta Warszawska”, nr 64, 1817 (z 12.08.), s. 
1025.  
144 Choć dwóch senatorów wydelegowanych przez Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa Wojciech 
Linowski i Stanisław Zarzecki powitało kondukt na granicy Wolnego Miasta Krakowa i jego Okręgu w 
Iwanowicach – ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 87-88. 
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Jan Paweł Woronicz oraz członkowie kapituły katedralnej. U drzwi katedry czekali 

senatorowie Wolnego Miasta Krakowa wraz ze swoim prezesem. Wybrani wojskowi wnieśli 

miedzianą trumnę ze zwłokami księcia Poniatowskiego do wnętrza świątyni i złożyli j ą na 

przygotowanym katafalku. Niestety nie dysponujemy żadnym przekazem ikonograficznym 

ukazującym tę strukturę lub chociażby wystrój wnętrza katedry urządzony na tę okoliczność. 

Wiadomo, że katafalk został zaprojektowany i wzniesiony przez Sebastiana Sierakowskiego, 

kanonika i prepozyta katedry, architekta i zarazem senatora Wolnego Miasta Krakowa. 

Ozdobiony był oznakami książęcymi i wojskowymi odznaczeniami145. W prasie znalazło się 

nieco więcej szczegółów na temat jego wyglądu. Katafalk „składał się z dział miejscowych, 

między piramidami wystawionemi z broni ręcznej, czyniącymi przy rzęsistym świetle 

zachwycający widok”146. Uzupełniał te informacje Stanisław Kostka Bogusławski pisząc, że 

trumna przykryta płaszczem książęcym, na którym znalazły się: mitra, berło, hełm i pałasz, 

leżała na bogatym i wspaniałym katafalku pomiędzy czterema kolumnami uformowanymi z 

broni, ozdobionymi herbami zmarłego147. Dalej donosił on, iż: „przed trumną na bogatych 

wezgłowiach umieszczone były ordery: Orła białego, św. Stanisława, orła czarnego i 

czerwonego, wielka gwiazda orderu Legii Honorowej, order korony żelaznej, Marii Teresy, 

Chrystusa Neapolitański, trzech złotych run, saski cywilnej zasługi, krzyż komandorski polski 

[…] nad trumną wznosił się wizerunek jego”148, niestety nie wiadomo czyjego autorstwa149. 

Dzięki wspomnieniom Kazimierza Girtlera wiemy, że katafalk ustawiono przed ołtarzem 

głównym, więc ze względu na brak miejsca nie mógł być zbyt okazały150. Poniatowski 

dostąpił zatem zaszczytu przynależnego królom i członkom ich najbliższych rodzin, których 

pogrzeby odbywały się w prezbiterium katedry.   

 Należy się trochę dłużej zatrzymać nad faktem wawelskiego pochówku księcia Józefa, 

bowiem było to niespotykane dotychczas wyróżnienie dla samego pochowanego, ale również 

wydarzenie o doniosłym znaczeniu dla samego miejsca, czyli katedry krakowskiej, która 

zyskała wówczas nowe miano.    

                                                 
145 AKKK, Pa 23, k. 94r. (s. 177). 
146 „Gazeta Krakowska”, nr 62, 1817 (z 3.08.), s. 787.  
147 S. K. Bogusławski, Życie xiążęcia Józefa Poniatowskiego Naczelnego Wodza Polskich Marszałka Państwa 
Francuzkiego, b.m. 1831, s. 307. 
148 Ibidem. 
149 Małgorzata Żbikowska uważa, że „umieszczanie obok mitry i buławy orderów księcia jako „dowodów 
zaszczytów, męstwa, zasług w kraju i szacunku mocarstw zagranicznych” było „symbolem nowej tradycji 
wojskowej”; nowością miała być również przeważająca w dekoracji uroczystości czerń zamiast używanego w 
okresie staropolskim koloru karmazynowego zalecanego dla poległych za ojczyznę na polu walki – zob. M. 
Żbikowska, Nabożeństwa żałobne po śmierci księcia Józefa Poniatowskiego. Rytuał a mit, [w:] Francja-Polska 
XVIII – XIX w. Studia z dziejów kultury i polityki poświęcone Profesorowi Andrzejowi Zahorskiemu w 
sześćdziesiątą rocznicę urodzin, red. A. Mączak, Warszawa 1983, s. 180. 
150 Girtler, op. cit., t. 1, s. 180.  
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 Jakie były powody, dla których Naczelny Wódz Wojsk Polskich spoczął na wzgórzu 

wawelskim? Pierwszym była kwestia rodzinna i fakt, że familia Poniatowskich mogła się 

czuć dysponentem pustego grobu w krypcie św. Leonarda, tuż obok sarkofagu Jana III 

Sobieskiego, który – o czym powszechnie wiedziano – wybrał i przygotowywał dla siebie na 

miejsce wiecznego spoczynku król Stanisław August151. Często jednak zasłaniano się rodziną 

przy podejmowaniu działań o charakterze publicznym. Adam Czartoryski radził, aby się na 

nią powoływać nawet w oficjalnych staraniach, by kwestia zarówno sprowadzenia zwłok 

księcia do kraju, a później jego pochówku wawelskiego, czy też wystawienia mu pomnika w 

Warszawie (do czasu ogłoszenia publicznej składki), nie powodowała niepotrzebnych 

zgrzytów politycznych i by nie narażać się na popsucie stosunków z władzami rosyjskimi152. 

Zapewne dlatego generał Mokronowski zwrócił się do rodziny z pomysłem pogrzebu w 

katedrze krakowskiej, by ta podjęła pierwsze kroki. Podobnie, w piśmie skierowanym do 

Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa senator Linowski komunikował, że zwłoki 

księcia Józefa „przeniesione być mają [do Krakowa] stosownie do życzenia iego Familii”153. 

Jednak w liście generała Krasińskiego do kapituły katedralnej krakowskiej była już mowa o 

tym, że ciało Poniatowskiego przekazywane jest „w imieniu Wojska Polskiego”, zaś 

odpowiadająca generałowi, również listownie, kapituła podawała, że pochówek w grobach 

królewskich dokonał się na „żądanie Narodu”154. Nastąpiła zmiana w oficjalnej retoryce i w 

pewnym momencie rodzina zeszła na dalszy plan nawet w oficjalnych wypowiedziach. 

Dobrze pokazuje to wypowiedź generała Sokolnickiego, który przywożąc ciało księcia z 

Lipska do Warszawy mówił, że przekazuje je w następującej kolejności: „ojczyźnie, 

obywatelom, wojsku i familii”155. Maria Janion i Maria Żmigrodzka zwróciły uwagę, iż 

rodzina jest wymieniona jako ostatnia, gdyż książę jako bohater stał się własnością 

powszechną i „powszechność ma teraz decydować co się z nim stanie”156. Zresztą nazwanie 

zmarłego bohaterem było częścią kreowanego od jego śmierci mitu, którego konsekwencją 

stał się wawelski pochówek157. Również w swej mowie pogrzebowej kanonik Łańcucki 

wychwalając Poniatowskiego wprawdzie przywoływał królewskie koneksje oraz pochodzenie 

                                                 
151 M. Getka-Kenig, Pomniki publiczne i dyskurs zasługi w dobie „Wskrzeszonej” Polski lat 1807-1830, Kraków 
2017, s. 306.  
152 Mościcki, op. cit., s. 82.  
153 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 91.  
154 AKKK, Pa 23, k. 91v. (s. 172), k. 94v. (s. 178). 
155 Mościcki, op. cit., s. 44. 
156 M. Janion, M. Żmigrodzka, Romantyzm i historia, Gdańsk 2001, s. 324.  
157 Żbikowska, op. cit., s. 173-182; Janion, Żmigrodzka, op. cit., s. 303-346; Grzęda, op. cit., s. 160-201; W. 
Rostworowska, Mitologizacja śmierci księcia Józefa Poniatowskiego w świetle praktyk komemoracyjnych z lat 
1813-1817, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 64, 2016, nr 2, s. 257-267.  
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księcia, ale od razu dodawał, że „nie będzie wydobywał z przepaści wieków starożytnego 

rodu Jagiełłów […] ani blasku tronu St. Augusta pożyczać, aby nim zwłoki bratanka jego 

uświetniał, ponieważ J X Poniatowski miał wyższe w sobie zalety nad wszystkie ślepego losu 

dary. Blask czynów jego” okazał się ważniejszy od więzów krwi i przodków158.  

 Zalety oraz dokonania Poniatowskiego zostały docenione i to one stały się powodem, 

który doprowadził do pochówku w królewskiej krypcie na Wawelu. Książę był głównym 

zwierzchnikiem wojsk polskich, a jedynie zbrojny wysiłek stwarzał nadzieję na odzyskanie 

bytu państwowego. Kult zasługi wojskowej był powszechny zarówno za czasów Księstwa 

Warszawskiego, jak i Królestwa Polskiego – jak przypomina Mikołaj Getka-Kenig, który też 

zwraca uwagę, że dyskurs zasługi w ogóle był wówczas silnie zmilitaryzowany159. Kiedy 

Rzeczypospolita zniknęła z mapy Europy, to jedynie polskie wojsko, a dokładnie polskie 

oddziały rozsiane po całym kontynencie, najczęściej walczące pod francuskim dowództwem, 

jak legiony we Włoszech, czy w Hiszpanii, wraz ze służącymi w nich żołnierzami, stały się 

orędownikami sprawy polskiej. Polacy dzięki swej waleczności i dzielności w boju dawali 

dobre świadectwo, przy okazji manifestując i podkreślając swą narodowość. Nie inaczej było 

z ich zwierzchnikiem i naczelnym wodzem. Jak pisał o nim Łańcucki, doceniając jego zasługi 

na tym polu, „Jemu zaiste winno woysko Polskie ową szanowną i zachwycającą postać, która 

oczy Europy na siebie zwracała”160. Wawel więc stał się dla Poniatowskiego rodzajem 

najwyższej nagrody, taką interpretację przedstawiał w sedańskiej mowie Morawski161. Książę 

obok swej spersonalizowanej heroizacji wpisał się zarazem w mit narodowej armii, a duże 

znaczenie odegrało uznanie jego osiągnięć wojskowych i to jeszcze za życia162. W cytowanej 

już oracji żałobnej Poniatowskiego Łańcucki mówiąc o monarchach pochowanych w 

podziemiach katedry krakowskiej wymieniał ich konkretne zasługi właśnie na polu 

militarnych dokonań: „[…] pamięć waszę uwieczniają dzieje, żeście swój naród od napadu 

nieprzyjaciół mężnie bronili, żeście granice jego szczęśliwym rozszerzali orężem, żeście 

ducha miłości ojczyzny w rodakach, ducha męstwa i stałości w rycerstwie swoiem 

rozniecali”163. Wszystkie te zalety zostały przez kanonika tak dobrane, aby można je było 

                                                 
158 [J.W. Łańcucki], Kazanie Podczas Religiynych Obrzędów przy złożeniu w Grobie Królów Polskich zwłoków 
Józefa Xięcia Poniatowskiego Naczelnego Wodza Woysk Polskich Ministra Woyny, Marszałka Państwa 
Francuzkiego, wielu Orderów Kawalera. W kościele katedralnym krakowskim przez Wincentego Łańcuckiego 
Scholastyka Katedralnego, Archipresbitera, Infułata, Członka Towarzystwa Nauk. Krakowskiego. Dnia 23. 
Lipca 1817 roku miane, b.m., b.r., s. 8-9.  
159 Getka-Kenig, op. cit., s. 239.  
160 Łańcucki, op. cit., s. 15.  
161 Zob. przypis 127. 
162 Janion, Żmigrodzka, op. cit., s. 304.  
163 Łańcucki, op. cit., s. 7. 
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odnieść zarazem do nowego bohatera, jak i zrównać go z władcami, do grona których 

dołączał na Wawelu.   

 Działania Poniatowskiego odniosły niespodziewany skutek, który mógłby być 

kolejnym powodem jego pogrzebu w kryptach królewskich, gdyby nie fakt, że w momencie 

śmierci księcia, konsekwencje takie nie były jeszcze do przewidzenia. Car Aleksander I 

docenił bowiem dokonania polskiego wodza i niejako w dowód uznania dla wysiłków 

naczelnego wodza powołał Królestwo Polskie. Jak pisał w swej mowie Stanisław Kostka 

Potocki: „Otóż tak tkliwa dusza Aleksandra szuka pocieszyć Polskę, zasmuconą śmiercią 

Rycerza swego!”164. Łańcucki zaś mówił: „owe nakoniec względy litościwego i potężnego 

ALEXANDRA, które ceniąc w nim [Poniatowskim - WRK] cnoty narodowe ocalenie 

plemienia naszego godnym bydź Wielkości Swey dziełem osądził”165. Poniatowski nie był 

wprawdzie pierwszą świecką osobą pochowaną w XIX stuleciu w katedrze krakowskiej, ale 

był pierwszym, którego trumnę złożono w grobach królewskich, choć sam nie był „głową 

koronowaną”, ani nie zaliczał się do najbliższych członków rodzin tam spoczywających. W 

związku z tym, fakt ten należało dobrze uzasadnić, stąd odpowiednia retoryka użyta w 

mowach żałobnych wygłoszonych zarówno przez kanonika Łańcuckiego166 po skończonej 

mszy pogrzebowej, jak i przez biskupa Woronicza przy zejściu do podziemi katedry167. Obaj 

duchowni podkreślali narodowy charakter ceremonii mówiąc o „naszym rodzie Polskim”. 

Dawniej w oracjach pogrzebowych zwracano uwagę na gloryfikację danego zmarłego i jego 

rodziny, stąd długie wywody przodków jako przykładów historycznych, ważne dla słuchaczy, 

czyli tych, którzy identyfikowali się z daną wspólnotą rodową168. W przypadku księcia 

Józefa, wymienieni w mowach antenaci, to nie tylko osoby tej samej krwi, ale i cały wywód 

rodzimych władców. Wspólnota rodowa została więc podniesiona do poziomu 

ogólnonarodowego. Oracje Łańcuckiego i Woronicza oprócz zwyczajowego celu 

konsolacyjnego miały zarazem charakter konsolidacyjny.  

 Przy okazji pogrzebu Włodzimierza Potockiego rozważana była wymowa jego 

żałobnej uroczystości oraz to, czy i w jakim stopniu można ją było uznać za powszechną, 

                                                 
164 Potocki, op. cit., s. 406.  
165 Łańcucki, op. cit., s. 15-16.  
166 Zob. przypis 158.  
167 [J.P. Woronicz], Przemowa przy spuszczaniu do grobu śmiertelnych zwłoków ś. p. Józefa Xięcia 
Poniatowskiego, w Kościele Katedralnym Krakowskim miana przez JW. JX.  Jana Woronicza. Biskupa 
Krakowskiego, Senatora Królestwa Polskiego, Orderu S. Stanisława Pierwszey Klassy Kawalera, w dniu 23. 
Lipca 1817. Roku, b.m., b.r. 
168 W. Rostworowska, „Oratio funebris” – ku chwale zmarłego czy ku chwale Ojczyzny?, [w:] Duchowni na 
plebanii i w drodze. Konteksty codzienności i interpretacje historyczne, red. K. Lewalski, A. Łysiak-Łątkowska, 
Gdańsk 2015, s. 173. 
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publiczną i patriotyczną. W przypadku ceremonii księcia Józefa wszystkie trzy określenia 

wydają się stosowne. Jego pogrzeb był powszechny ze względu na liczny udział 

społeczeństwa, zobligowanego wprawdzie do uczestnictwa przez Senat Rządzący Wolnego 

Miasta Krakowa i przygotowaną przez niego programmę (wydrukowaną i zapewne wcześniej 

rozdawaną169). Podobnie było zresztą z mieszkańcami okolicznych wsi, którzy mieli się 

stawić na trasie konduktu, jak to zostało wyrażone w odezwie skierowanej do wójta gminy 

Modlnica170. Jednak nie można stwierdzić, że krakowianie zostali przymuszeni do wzięcia 

udziału w tych obchodach, jak w przypadku innych uroczystości zwłaszcza tych na cześć 

przedstawicieli państw zaborczych. Można przypuszczać, iż mieszkańcami dawnego 

królewskiego miasta powodowała ciekawość, bowiem żałobę przeżywali już cztery lata 

wcześniej na wieść o śmierci Poniatowskiego. Jedno z takich świadectw zostawił nieoceniony 

Girtler: „Byłem już w szkołach licealnych, gdy nadeszła wieść o zgonie księcia Józefa 

przeraziła wszystkich, a jak wielki był smutek, kiedy urzędowe doniesienia ją potwierdziły. 

Powszechna była żałoba […]. Płakaliśmy i my malce, idąc na żałobne nabożeństwo do 

kościoła św. Anny umyślnie dla nas odprawione, płakaliśmy rzewnie, a czarna krepa na 

ramionach nawet naszą dziecinną wesołość zasępiała, przywodząc na myśl znanego nam z 

osoby, znanego z dziejów wodza”171. Krakowianie wiedząc o planach wawelskiego 

pochówku od dawna oczekiwali na ten pogrzeb.  

 O charakterze publicznym zadecydowało zarówno zaangażowanie władz 

Rzeczypospolitej Krakowskiej w oficjalną organizację, jak i sam ich udział, pod 

przewodnictwem prezesa Wodzickiego. W adnotacjach Senatu Rządzącego, którymi 

opatrzono różne urzędowe pisma i rozporządzenia względem pogrzebu Naczelnego Wodza 

podkreślano, że władze Wolnego Miasta Krakowa doceniają zaszczyt i powierzenie ich 

pieczy ciała bohatera oraz dołożą starań do przygotowania ceremonii godnej jego osoby172. 

Choć nie zostało to wyrażone wprost, to jednak można odnieść wrażenie, iż chciano 

zaznaczyć, że Kraków o ten zaszczyt nie zabiegał. Owszem przyjął to wyróżnienie, ale 

niejako narzucone mu przez władze Królestwa Polskiego. Nie chodziło prawdopodobnie o 

kwestie ideowe, lecz względy czysto ekonomiczne, o czym pisał w swych pamiętnikach 

                                                 
169 Jeden taki egzemplarz Przepis porządku … zachował się w Archiwum Narodowym w Krakowie – zob. ANK, 
Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 99-100. 
170  Ibidem, s. 90.  
171 Girtler, op. cit., t. 1, s. 113-114.  
172 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 91, 95.  
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prezes Wodzicki (chociażby fundusze, które na ten cel musiały wyłożyć władze miasta 

Krakowa)173.  

 Pogrzeb Poniatowskiego miał także wymowę patriotyczną, gdyż taką nadali mu 

inicjatorzy i organizatorzy uroczystości, o tym mówiła treść oracji pogrzebowych oraz 

świadczył również sam wybór miejsca pochówku.  

 Wraz z informacją o planowanym przeniesieniu zwłok księcia Józefa do katedry 

krakowskiej narodził się nowy mit Wawelu. Wątek wawelski pojawiał się w wielu oracjach 

wygłaszanych podczas nabożeństw żałobnych organizowanych już po śmierci, ale i stał się 

tematem poezji okolicznościowej174. Sprzyjał temu długi okres żałoby (cztery lata) i nastrój 

powszechnego oczekiwania na przeniesienie zwłok. Pochówek wawelski Poniatowskiego, jak 

się w krótkim czasie okazało, miał też i inne konsekwencje dla krakowskiej świątyni (o czym 

będzie mowa w rozdziale 7.  

 Jedną z nich było stworzenie możliwości pochowania w tej samej krypcie królewskiej 

kolejnej osoby uważanej powszechnie za bohatera narodowego. Był nim zmarły przed 

kilkoma miesiącami (15 października 1817) w szwajcarskiej Solurze, naczelnik Tadeusz 

Kościuszko. Tym razem nie był on nawet spokrewniony z monarszym rodem. Relacja z jego 

krakowskich uroczystości pogrzebowych w aktach kapitulnych jest jednak niemal tak 

obszerna, jak ta poświęcona Poniatowskiemu, a wzbogacają ją wzmianki w prasie i 

wspomnienia osób współczesnych. W samej ceremonii zresztą wiele elementów było 

zbieżnych z uroczystościami pogrzebowymi księcia Józefa. Był to więc drugi spośród 

najokazalszych pogrzebów osób świeckich w katedrze, w okresie Rzeczypospolitej 

Krakowskiej.  

Pierwsze nabożeństwo żałobne jako reakcja na wieść o śmierci Kościuszki, odbyło się 

w kościele katedralnym już 11 grudnia 1817 roku175, ale podobne obchody sprawowano i w 

innych kościołach Krakowa, u OO. Kapucynów176 (ze względu na powstańczą tradycję tej 

świątyni) oraz w kościele Mariackim („w którym Mąż ten dnia 24 Marca roku 1794 na 

Naczelnika siły zbroyney Narodowey wybrany, wzniósłszy swoy Oręż w Obliczu Ołtarzów 

Boskich całkowite swe dla Dobra kraiu poświęcenie się Panu Zastępów poślubił”) 177. 

Nabożeństwa takie odbywały się w wielu świątyniach także w innych zaborach, na przykład 

w kościele św. Krzyża w Warszawie, gdzie przez trzy lata spoczywały zwłoki księcia 

                                                 
173 Wodzicki, op. cit., s. 70.  
174 Grzęda, op. cit., s. 169.  
175 „Gazeta Krakowska”, nr 101, 1817 (z 17.12.), s. 1227-1229; AKKK, Pa 23, k. 104r. (s. 197); AKKK, A.Cath. 
2036-2037. 
176 „Gazeta Krakowska”, nr 97, 1817 (z 3.12.), s. 1187.  
177 „Gazeta Krakowska”, nr 105, 1817 (z 31.12.), s. 1279.  
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Poniatowskiego (w których wziął udział między innymi „jego Cesarzewiczowska Mość 

Wielki Xi ążę Konstanty”)178, w kościele katedralnym w Poznaniu179 oraz w Wilnie w kościele 

św. Kazimierza180. Wszędzie budowano okazałe katafalki na potrzeby których organizowano 

wcześniej powszechne składki. Żal wyrażany po śmierci Kościuszki znów zjednoczył 

rodaków i był reakcją powszechną oraz spontaniczną, chociaż czas trwania żałoby od zgonu 

do momentu wawelskiego pochówku nie był aż tak długi, jak w przypadku Naczelnego 

Wodza (zaledwie kilka miesięcy). Jak zwraca uwagę Oleksowicz czas transportu zwłok 

również był znacznie krótszy oraz trasa przejazdu została tak wybrana, aby w jak 

najmniejszym stopniu przebiegała przez polskie ziemie, co uniemożliwiało organizację 

manifestacji patriotycznych181.  

Władze Rzeczypospolitej Krakowskiej już w grudniu 1817 roku zwróciły się do cara 

Aleksandra o zgodę na sprowadzenie zwłok z Solury i tym razem wręcz o to zabiegały (nie 

jak w przypadku Poniatowskiego), w porozumieniu i za zgodą rządu Królestwa Polskiego, 

który poproszono by „raczył odstąpić mieszkańcom Krakowa zaszczytu, strzeżenie tych 

drogich sercu polskiemu popiołów”182. Rząd Królestwa Polskiego wyraził zgodę, ale w 

zamian zobligował władze Rzeczypospolitej Krakowskiej do „uczczenia pamiątki bohatera 

polskiego przez wystawienie mu pomnika, godne celowi odpowiadającego od 

Krakowianów”183. Mikołaj Getka-Kenig pisze, że kwestia wystawienia monumentu ku czci 

Kościuszki w Krakowie, ze względów politycznych, była na rękę władzom Królestwa 

Polskiego184, więc być może z samym pochówkiem było podobnie. Car nie sprzeciwił się 

temu pomysłowi i polecił nadzorowanie translokacji zwłok swemu szambelanowi księciu 

Antoniemu Jabłonowskiemu. Pomimo, iż Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa o 

wszystkim wiedział znów zdawał się być „zaskoczonym” szybkością działań185. Ciało 

naczelnika znalazło się bowiem w Krakowie już 11 marca (lub 11 kwietnia – różne źródła 

podają te dwie daty186), ale ponieważ nie zdążono przygotować należycie samych obchodów, 

trumnę złożono w kościele św. Floriana na okres prawie trzech (lub dwóch) miesięcy. 

                                                 
178 „Gazeta Krakowska”, nr 93, 1817 (z 19.11.), s. 1133; „Gazeta Krakowska”, nr 94, 1817 (z 23.11.), s. 1143-
1147. 
179 „Gazeta Krakowska”, nr 3, 1818 (z 11.01.), s. 30-31. 
180 „Gazeta Krakowska”, nr 6, 1818 (z 21.01.), s. 66-68. 
181 B. Oleksowicz, Legenda Kościuszki. Narodziny, Gdańsk 2000, s. 145. 
182 „Gazeta Krakowska”, nr 105, 1817 (z 31.12.), s. 1273-1274; „Gazeta Krakowska”, nr 19, 1818 (z 8.03.) – 
podaję za: Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 80-81.  
183 Ibidem.  
184 Getka-Kenig, op. cit., s. 320.  
185 Tak przynajmniej wspomina prezes Senatu S. Wodzicki – Wodzicki, op. cit., s. 75-76.  
186 AKKK, Pa 23, k. 119 r. (s. 227) – tam podana data 11.03.; „Gazeta Krakowska”, nr 32, 1818 (z 22.04.), s. 
377 – tutaj zaś 11 kwietnia.  
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Uroczystości zaplanowano początkowo na dni 19-20 czerwca187, jednak niemal w przeddzień 

przesunięto je na późniejszy termin z powodu rocznicy ogłoszenia Królestwa Polskiego, którą 

należało odpowiednio uczcić również obrzędem religijnym sprawowanym w katedrze188.  

Ceremonia pogrzebowa rozpoczęła się więc 22 czerwca wieczorem i zakończyła w 

dniu kolejnym oraz przebiegała podobnie, jak ta sprzed roku. Jej opis znajduje się zarówno w 

aktach kapituły189, jak i na łamach prasy190. W katedrze czekał już gotowy katafalk, 

sfinansowany przez Senat Rządzący i zbudowany w ciągu kilku tygodni przez stolarzy – jak 

wspominał Girtler – ale tym razem umieszczono go w nawie głównej, przed kaplicą św. 

Stanisława, czyli nie przed ołtarzem głównym, jak w przypadku Poniatowskiego. Większa 

przestrzeń w tej części kościoła pozwalała i na większą okazałość191. Wygląd katafalku 

znamy nie tylko z obszernych opisów (zamieszczonym w „Gazecie Krakowskiej” oraz w 

„Pamiętnikach” Girtlera), ale jest to jedyny przypadek w pierwszej połowie XIX wieku, gdy 

zachowały się również przekazy ikonograficzne oraz fragmenty samej dekoracji (bądź 

projekty do niej). „Katafalk był wystawiony na kształt pedestału Kolumny Trajana”192, na 

wysokim podwyższeniu składającym się z kilku stopni ustawiono prostopadłościenną 

konstrukcję, a na jej szczycie, na kilku schodach i na czterech działach złożono trumnę. 

Konstrukcja była bardzo wysoka i trumna została usytuowana tak „korzystnie iżby ją zewsząd 

zarówno widać było”193. W czterech narożnikach ustawiono kolumny z pałaszów i pistoletów 

w dolnej części, wyżej karabinów, u góry zaś panopliów z chorągwiami i kosami przybranych 

zapalonymi świecami. Z przodu zawieszono herb Kościuszki (Roch III) oraz pałasz. Całość 

pomalował Michał Stachowicz na kolor jasnoszary „niby kolorem kamiennym” i na czterech 

ścianach umieszczone zostały przedstawienia jego autorstwa ukazujące sceny z życia 

naczelnika: złożenie przysięgi na Rynku Krakowskim [il. 1], nadanie orderu Cyncynata przez 

Waszyngtona [il. 2], Kościuszko wśród żołnierzy polskich we Francji [il. 3] oraz apoteoza 

zmarłego wraz z jego portretem w medalionie194 [il. 4]. Za ich koncepcję odpowiadać miał 

Sierakowski195. Poszczególnym scenom towarzyszyły napisy po łacinie, odpowiednio: 

                                                 
187 AKKK, Pa 23, k. 117v. (s. 224); AKKK, A. Cath. 2038. 
188 AKKK, Pa 23, k. 118r.-v. (s. 225-226); AKKK, A.Cath. 2040. 
189 AKKK, Pa 23, k. 119v.-121r. (s. 228-231). 
190 „Gazeta Krakowska”, nr 54, 1818 (z 5.07.), s. 641-643. 
191 Girtler, op. cit., t. 1, s. 179-180.  
192 „Gazeta Krakowska”, nr 55, 1818 (z 12.07.), s. 653-654. 
193 Girtler, ibidem.  
194 Z. Michalczyk, Michał Stachowicz (1768-1825. Krakowski malarz między barokiem a romantyzmem), t. 1, 
Warszawa 2011, s. 143-144 (tam podana starsza literatura na ten temat); idem, op. cit., t. 2, s. 394-395, il. 157-
160 (nr kat. A 168-A170) – tam podane sygnatury, gdyż dekoracje autorstwa Stachowicza są własnością 
Muzeum Narodowego w Krakowie.  
195 Idem, op. cit., t. 1, s. 143.  
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Sacramentum Herois pro Patria, Decus Herois in America, Nomen Herois inter hospites 

venerandum oraz ponad apoteozą: Herois Genium fama immortalibus addit, zaś pod nią: 

Reliquias Cinerum Patria grata fovet196. Na gzymsach umieszczono sześć orłów rzeźbionych, 

całość otoczona była świecami na dolnych stopniach, a wyżej zapalonymi lampami oliwnymi, 

„na wschodach wyższych wokoło, były świce palące się w kształcie pęków Liktorskich 

przewiązane, na których zamiast toporów Orły Polskie, tudzież Wieńce Laurowe i dębowe 

znajdowały się” 197. Girtler wspominał, że projekt katafalku wykonali „bawiący tedy w 

Krakowie oficerowie inżynierii Królestwa Polskiego, których czynnością było oznaczanie 

granic między okręgiem Krakowa a Królestwem Polskim”198. W aktach kapituły pada 

nazwisko kapitana [Franciszka] Kossa, zaś w anonimowej broszurze o pogrzebie naczelnika 

wymieniony jest pułkownik [Adam] Bojanowicz199. Autorem obrazu olejnego ukazującego 

tenże katafalk jest syn Michała Stachowicza, Teodor Baltazar (1800-1873)200 [il. 5]. Wygląd 

konstrukcji odpowiada powyższym opisom, ale malarz dodał pewien szczegół, a mianowicie 

na kolumnach z broni, tych widocznych od wejścia głównego widać zawieszone herby 

Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego – białego orła oraz Pogoń. Innym dziełem, choć 

siłą rzeczy pozbawionym koloru, gdzie katafalk został potraktowany bardziej schematycznie, 

jest rycina wykonana przez Carla Pfeiffera według rysunku namalowanego przez świadka 

wydarzeń Piotra Michałowskiego zamieszczona w jednym z dzieł zawierających opis 

pogrzebu201 [il. 6]. Wiadomo, że po zakończonych uroczystościach w katedrze katafalk stał 

tam jeszcze przez jakiś czas, później zaś został przekazany Towarzystwu Dobroczynności i 

był pokazywany w jednej z sal zamku202. 

Mszę pogrzebową odprawił biskup Woronicz, który wygłosił przemówienie przy 

znoszeniu trumny do krypty królewskiej, kazanie żałobne miał ksiądz Łańcucki, a więc w 

takim samym układzie, jak na pogrzebie Poniatowskiego. Głos zabrał także Prezes Senatu 

Rządzącego Stanisław Wodzicki. Zresztą wszystkie trzy oracje ukazały się później drukiem. 

W czasie wszelkich uroczystości organizowanych po śmierci Kościuszki we wszystkich 

                                                 
196 M.A. Jullien, Rys życia wodza polskiego Tadeusza Kościuszki z francuskiego Pana Jullien, z dodaniem opisu 
sprowadzenia zwłok Bohatyra do Krakowa i złożenia onych w grobach Królów Polskich, [Kraków] 1819, s. 65.  
197 „Gazeta Krakowska”, nr 55, 1818 (z 12.07.), s. 653-654.   
198 Girtler, ibidem.  
199 AKKK, Pa 23, k. 120v. (s. 230); Pogrzeb Tadeusza Kościuszki w grobach królów w katedrze krakowskiej r. 
1818 dnia 23 czerwca, Kraków 1880, s. 17; A. Król, Katafalk Tadeusza Kościuszki w katedrze na Wawelu, [w:] 
Wawel 1000-2000 …, s. 275-276, nr kat. I/273 [hasło dotyczy obrazu Teodora Baltazara Stachowicza].   
200 Obraz znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego w Krakowie, sygn. MNK nr inw. II-a.-533.  
201 A. La Garde Chambonas, Pogrzeb Kościuszki w Grobach Królów Polskich w Krakowie, tłum. Z. Zakrzewski, 
Poznań 1917, b.s. (poemat napisany po francusku Les obsèques de Kosciuszko aux tombeaux des rois de 
Pologne, a Cracovie. Poème suivi de Notes historiques et de la harpe du barde, Münich 1819); Michalczyk, op. 
cit., t. 1, s. 143, przypis 61 – tam podana starsza literatura.   
202 Pogrzeb Tadeusza Kościuszki…, Kraków 1880, s. 18; Król, op. cit., s. 276.  
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trzech zaborach wybrzmiewało Requiem Mozarta. Natomiast w katedrze krakowskiej podczas 

pogrzebu odśpiewano niedawno zakupione Requiem innego austriackiego kompozytora, dziś 

całkowicie nieznanego Johanna Baptisty Gänsbachera (1778-1844)203.  

Znów, jak w przypadku pochówku księcia Poniatowskiego, rodzi się pytanie, dlaczego 

zdecydowano się pochować naczelnika Kościuszkę w podziemiach katedry krakowskiej, 

zwłaszcza, że i tym razem zabrakło bezpośrednich związków zmarłego z Wawelem. 

Kluczowe okazały się względy podnoszone już przy okazji pogrzebu Naczelnego Wodza, i te 

przywoływane per analogiam do jego pochówku, choć z pewnymi różnicami. W przypadku 

Kościuszki nie istniała kwestia rodzinna. Naczelnik pozbawiony był najbliższej familii (nigdy 

nie miał żony ani nie pozostawił po sobie dzieci, rodzeństwo zaś już nie żyło), a więc tym 

samym nie było osób chcących ani tym bardziej mogących – ze względu na zajmowaną 

pozycję, jak w przypadku Poniatowskich – zabiegać o specjalne względy dla swego 

krewnego. W mowach pogrzebowych wygłoszonych przez księdza Łańcuckiego i biskupa 

Woronicza nie wspominano o jego pochodzeniu. Zmarły wywodził się ze średniej szlachty 

litewskiej, a ponadto nie miał królewskich koneksji. W związku z tym można było w pełni 

podkreślić wagę jego zasług, które tym razem całkowicie przyćmiły kwestię odpowiedniego 

pochodzenia.  

Osiągnięcia Kościuszki, powierzenie mu naczelnictwa narodowego, zwycięstwo pod 

Racławicami, jego postawa, czyli nieugiętość wobec Napoleona, jak i cara Aleksandra, 

umiłowanie wolności i nieprzeparta chęć walki o nią nawet na innym kontynencie oraz miano 

„drugiego w Rodzie naszym Rycerza”204 zadecydowały o chęci godnego uhonorowania go po 

śmierci. Do tego dochodził jeszcze rys martyrologiczny jego biografii, jak kilkuletnia niewola 

w twierdzy Pietropawłowskiej po klęsce w bitwie pod Maciejowicami oraz śmierć na 

obczyźnie. Jak pisze Ewa Grzęda kwestia sprowadzenia zwłok Kościuszki do kraju była 

traktowana ze strony narodu jako akt zadośćuczynienia za jego poświęcenie205. Uważano 

naczelnika powszechnie za „męczennika sprawy narodowej” i nazywano bohaterem. Sławę 

taką zyskał jeszcze za życia, bowiem jego biografia uległa mitologizacji już wcześniej, a nie 

dopiero w momencie śmierci. Tak mówił o nim w oracji pogrzebowej kanonik Łańcucki w 

kontekście przegranej bitwy pod Maciejowicami: „Tam i Kościuszko ranami okryty, chwałę 

                                                 
203 Zakupione wraz z innymi utworami muzycznymi w kwietniu 1818 r. – AKKK, Pa 23, k. 112v. (s. 214); 
AKKK, Pa 23, k. 121r. (s. 231).  
204 [J.P. Woronicz], Przemowa przy złożeniu do grobu śmiertelnych zwłoków ś.p. Tadeusza Kościuszki w 
Kościele Katedralnym Krakowskim Miana przez JW. Jana Woronicza Biskupa Krak. obrządek pogrzebowy 
kończącego, dnia 23. Czerwca R. 1818, Kraków b.r., s. 3.   
205 Grzęda, op. cit., s. 212.  



41 
 

Bohatyra razem z cnotą do niewoli zaniósł”206. W żałobnej retoryce nie było jednak miejsca 

na wszystkie aspekty jego mitu. Nie wspominano o jego trosce o chłopów ani o walce za 

oceanem (jedynym akcentem amerykańskiej działalności jest przedstawienie na boku 

katafalku przyznania orderu Cyncynata). Nie było też mowy o zrównaniu go z królami, obok 

których miał spocząć (jak w przypadku Poniatowskiego), nie używano argumentów o blasku 

zasługi koronującej go w nagrodę. W zamian stawiano go na równi z innymi bohaterami i 

tutaj z grona tego nie wykluczano monarchów, jak mówił biskup Woronicz, iż kości 

Kościuszki „[mamy] z Popiołami tylu pamiętnych sławy naszey Zaszczepców połączyć”  oraz 

zwracając się do Boga prosił: „Osadź Go w Gronie odzianych szatą nieśmiertelności 

Pierworodców sławy naszey, którą z tego górzyska po szerokim Świecie błyskali”207. Jednak 

przede wszystkim umiejscawiano go w jednym szeregu z wielkimi hetmanami i dowódcami: 

„cnotliwe Jego dla Ojczyzny posługi z zasługą pierwszych Rodu Polskiej Bohatyrów porówna 

[…] bo gdzie Imie Tarnowskich, Żółkiewskich, Chodkiewiczów, Zamoyskich, Potockich, 

Czarnieckich, Poniatowskich tam i Imie Jego uczczone zostanie”208. Ważnym aspektem było 

więc zestawienie go z pochowanym przed rokiem w tym samym miejscu księciem Józefem. 

Łańcucki przypomniał nawet, że ten ostatni oddał się pod komendę naczelnika podczas 

kampanii w roku 1794. Zapewne te wszystkie argumenty miały dowieść, że Kościuszko 

również zasłużył na Wawel, choć nie wyrażono tego explicite w żadnej z mów 

pogrzebowych. Biskup Woronicz zwracał natomiast uwagę, na fakt, że Kościuszko stanie się 

przykładem dla następnych pokoleń, na które będzie oddziaływał po śmierci, z miejsca swego 

ostatniego spoczynku: „w murach tey starożytney Stolicy podnosząc Sztandar Szlachetnego 

czucia i rozpaczy, zostawił Potomności przykład, że Naród choćby naysrożey znękany, nie 

umiera; póki Go Duch Narodowy nie odbiega i dalej zwracając się wręcz z apelem do 

młodych wołał: Wy zaś, Młodzieńcy! […] Przekazał On Wam nayznakomitszy przykład, 

jakim wychowem wiek Wasz młodzieński macie hartować” 209. Dotychczas nie było 

wątpliwości, że to miejsce, jakim jest katedra na Wawelu, a tym bardziej królewska krypta, 

nobilituje nowo pochowanych210, jednak w przypadku Kościuszki i jego zwłok Łańcucki 

zwracał uwagę, iż „odtąd miejsce zasługą Jego uświetnione zalegać będą” 211. Oznaczało to, iż 

                                                 
206 [J.W. Łańcucki], Kazanie w czasie Uroczystych Obrzędów Pogrzebu Ciała ś.p. Tadeusza Kościuszki w 
Kościele Katedralnym Krakowskim dnia 23. Czerwca 1818 przez X. Wincentego Łańcuckiego S T.D. Scholastyka 
Katedralnego, Archi-Presbytera Infułata Krakowskiego, Członka Towarzystwa naukowego Krak. Miane, 
Kraków b.r., s. 36-37. 
207 Woronicz, op. cit., s. 4, 13.  
208 Łańcucki, op. cit., s. 8-9, 14.  
209 Woronicz, op. cit., s. 3, 12. 
210 Grzęda, op. cit., s. 222.  
211 Łańcucki, op. cit., s. 6. 
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choć naczelnik reprezentował i dawniej cenione wartości, to jednak zyskały one nową jakość, 

która miała się teraz liczyć najbardziej. Nie majestat władzy, nie urodzenie, ale zasługi 

indywidualne i działania podejmowane dla dobra narodu będą miały największe znaczenie. 

Wydawało się, że Kościuszko wraz z księciem Józefem zapoczątkują nową plejadę bohaterów 

narodowych chowanych na Wawelu, już bowiem w swej mowie w czasie pogrzebu 

naczelnika Łańcucki wspominał o kolejnym niedawno zmarłym wojskowym i twórcy 

legionów polskich we Włoszech, generale Dąbrowskim, o którego pochówku wawelskim być 

może wówczas myślano. Kanonik mówił o nim: „Łączyła Cię jednaka Cnota, jednaka miłość 

Ojczyzny, z tym Bohatyrem, którego dziś Zwłoki grzebiemy – Należałeś do wspólney z Nim 

Zasługi i Ratunku ginącej Ojczyzny; niechże i łzy nasze będą wspólną dla Was wdzięczności 

daniną” 212. Sprawa niedoszłego pochówku Dąbrowskiego w katedrze na Wawelu zostanie 

poruszona przy omówieniu jego epitafium.  

Analizując kwestię powszechnego, publicznego i patriotycznego charakteru ceremonii 

żałobnej Kościuszki można ją porównać z uroczystościami księcia Poniatowskiego, bowiem 

w tym względzie oba pogrzeby miały te same cechy i podobne było zaangażowanie władz 

oraz społeczeństwa.            

Oba wydarzenia następujące po sobie rok po roku, były nie tylko szeroko 

relacjonowane w prasie, ale i później zostały dobrze opracowane przez badaczy. Monografię 

poświęconą kwestii pogrzebu Poniatowskiego przygotował Henryk Mościcki213, zaś 

Kościuszki omówili w swych pracach badacze jeszcze dziewiętnastowieczni214. Okoliczności 

obu ceremonii były więc dobrze znane i moje badania nie przynoszą tutaj świeżych ustaleń. 

Jednak przywołanie pewnych szczegółów tych uroczystości było istotne w celu wskazania 

nowych elementów w obrzędach pogrzebowych odbywających się w katedrze, stąd na 

przykład szczegółowe opisy samych katafalków, o okazałości – dotychczas w wieku XIX – 

niespotykanych. Równie ważne było wyeksponowanie motywacji decydentów obu 

pogrzebów, którzy doprowadzili do wawelskich pochówków. Ceremonie te stały się 

niewątpliwie punktem odniesienie dla kolejnych organizowanych w katedrze krakowskiej.   

Następny godny odnotowania pogrzeb, tym razem duchownego, odbył się dopiero 

kilkanaście lat później dnia 9 stycznia 1830 roku, gdy chowano arcybiskupa warszawskiego i 

prymasa Królestwa Polskiego oraz byłego biskupa krakowskiego Jana Pawła Woronicza. 

„Gazeta Krakowska” donosiła o jego śmierci, która nastąpiła w nocy z 6 na 7 grudnia 1829 

                                                 
212 Łańcucki, op. cit., s. 34-35. 
213 Zob. przypis 128. 
214 Zob. przypisy 196, 199, 201. 
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roku, w Wiedniu215. Okoliczności zgonu i obchodu żałobnej ceremonii w tej habsburskiej 

stolicy przybliżył towarzyszący zmarłemu ksiądz Jan Dekert w swoim liście, który został 

opublikowany na łamach krakowskiej prasy216. Woronicz po ponad dwunastu latach bycia 

ordynariuszem diecezji krakowskiej, został wyznaczony przez papieża na arcybiskupa 

warszawskiego i prymasa Królestwa Polskiego. Po ponad roku jego stan zdrowia uległ 

pogorszeniu, więc udał się na kurację „do wód”. Wracając zatrzymał się po drodze w 

Wiedniu, ale tam zmarł. Zgodnie z jego wolą, przed zabalsamowaniem wykonano sekcję 

zwłok, by ustalić nie tylko przyczynę śmierci, ale i męczących go od lat dolegliwości217. Ciało 

miało zostać przewiezione do kraju, jednak wcześniej urządzono uroczystość pogrzebową na 

miejscu. Ksiądz Dekert podaje ciekawe spostrzeżenie, że w Wiedniu słynącym z kilku klas 

pogrzebów i wielkiej pompy uroczystości żałobnych (których nie zaniechano nawet po 

reformach Józefa II zmierzających do ich uproszczenia i ukrócenia ostentacyjnego 

charakteru), „wieleśmy musieli użyć mozołu by prostotę obrządkową Wiedeńską nasunąć ile 

można było do godności i okazałości pogrzebów naszych”218. Szczątki Woronicza złożono 

tymczasowo w kościele św. Michała. Nie pozostały tam jednak długo, skoro już w niecały 

miesiąc później zostały przewiezione do Krakowa i wystawione na widok publiczny w pałacu 

biskupim, do którego wystroju i ozdoby ordynariusz sam się przyczynił. Więcej szczegółów 

podaje Girtler: „W wielkiej Sali pałacu na wysokim katafalku stały te szanowne zwłoki, 

złożone w trumnie grubej, czarnym aksamitem obitej, białymi brązami srebrzystymi bogato 

przybraney. Samo ciało w kapłańskim ubiorze, na nim paliusz arcybiskupi. U stóp katafalku 

dookoła w wielkich świecznikach moc świec i lamp gorzała”219. Niestety w pierwszej połowie 

1830 roku nastąpiła półroczna przerwa w wydawaniu „Gazety Krakowskiej” służącej dotąd za 

dodatkowe źródło informacji o tego rodzaju wydarzeniach (Prothocollon actorum podawał 

jedynie krótką wzmiankę220), jednak z pomocą przyszła tutaj relacja zamieszczona w 

                                                 
215 „Gazeta Krakowska”, nr 100, 1829 (z 16.12.), s. 1197.   
216 „Gazeta Krakowska”, nr 104, 1829 (z 30.12.), s. 1237-42.  
217 Ks. Dekert podawał, że w sekcji brał udział doktor Maifati – zob. ibidem, s. 1237. Natomiast Girtler 
wspominał, iż sekcję wykonał „Dietl, dzisiejszy rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego i rozsławiony lekarz, wtedy 
asystent jakiegoś szpitala w Wiedniu” – zob. Girtler, op. cit., t. 1, s. 422.   
218 Ks. Dekert przekazał dosyć szczegółowe informacje o całym przebiegu uroczystości, konkludując: „Uznano 
powszechnie, że Wiedeń dawno nie widział tak poważnego pogrzebu”, chociaż nie wygłoszono żadnej mowy ze 
względu na zakaz rządowy – zob. „Gazeta Krakowska”, nr 104, 1829 (z 30.12.), s. 1237-1238.  
219 Girtler, ibidem.   
220 AKKK, Pa 24, k. 223r. (s. 565) – wpis z 16.01.1830. Informację o śmierci wpisano tam dwa tygodnie 
wcześniej - AKKK, Pa 24, k. 223r. (s. 565) – wpis z 2.01.1830. Odnotowano także w: AKKK, Księga 
Zgonów…, s. 90-91 (pod datą 9.01.); ANK, Akta stanu … (1819-1834), sygn. 29/333/0/3/39, s. 29 (pod dwiema 
datami: 06.12.1829 – śmierci i 9.01.1830 - pogrzebu); ANK, Księga Aktów Cywilnych Urodzin, Zapowiedzi, 
Małżeństw i Zeyścia w Parafii Zamek z roku 1830, sygn. 29/333/0/4/62, s. 74-75 (nr 7). 
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„Gazecie Warszawskiej”221. Z niej można się było dowiedzieć, że krakowianie tłumnie 

odwiedzali pałac chcąc oddać ostatni hołd swojemu biskupowi, a później uczestniczyli także 

w przemarszu orszaku żałobnego na wzgórze wawelskie oraz w nabożeństwie żałobnym w 

katedrze, które odprawił przyjaciel zmarłego sufragan krakowski biskup gortyński Zglenicki. 

Istnieją rozbieżności w opisie eksportacji zwłok Woronicza. Girtler pisał, że wieziono je na 

niskim karawanie, okrytym kirem i ozdobionym po bokach tarczami z herbami Pawęza, 

zaprzężonym w kare konie również nakryte kapami żałobnymi222. Jednak zarówno 

anonimowy autor, jak i relacja w prasie warszawskiej podawały, iż „Obywatele Królestwa 

Polskiego i Rzeczypospolitej Krakowskiej łzami zalani, zanieśli go na własnych barkach do 

bramy pałacowej” pomimo przygotowanego karawanu223. Dwie mowy zostały wygłoszone 

jeszcze w pałacu biskupim przez Franciszka Wężyka i Jacka Mieroszewskiego, w imieniu 

władz Wolnego Miasta Krakowa. W czasie mszy kazanie żałobne miał kanonik katedralny 

Jan Stanisław Przybylski, a tuż przed złożeniem zwłok do grobu kanonik Franciszek Ksawery 

Stachowski. Pochowano Woronicza w krypcie pod kaplicą biskupa Załuskiego (również 

zwanej biskupa Grota)224. Wiadomo, że w czasie uroczystości w katedrze trumna spoczywała 

na katafalku, ale nie ma jego opisu, ani nie zachował się żaden przekaz ikonograficzny. 

Przetrwała zaś interesująca informacja o tym, iż „za przyzwoleniem synowców, zwierzchnie 

obicie trumny, na naydrobnieysze części podzielone i rozchwytane zostało na pamiątkę 

równie bolesnego jak wspaniałego obrzędu”225. Jest to najwcześniejsze świadectwo zwyczaju 

(w katedrze krakowskiej) rozdawania tego rodzaju souvenirów upamiętniających czyjś 

pogrzeb lub samą osobę zmarłą, nawiązujący do tradycyjnego kultu relikwii226.     

Po raz kolejny powstaje pytanie, dlaczego zmarły ten został pochowany w katedrze 

krakowskiej, a nie chociażby w podziemiach katedry warszawskiej, tam gdzie jego 

poprzednicy prymasi Królestwa Polskiego Skarszewski i Hołowczyc? Informował już o tym 

ksiądz Dekert, iż taka była wola samego Woronicza, którą miał ogłosić żegnając się z 

                                                 
221 „Gazeta Warszawska”, nr 13, 1830 (z 14.01.), s. 114; „Gazeta Warszawska”, nr 16, 1830 (z 17.01.), s. 139-
140.  
222 Girtler, ibidem. 
223 „Gazeta Warszawska”, nr 104, 1830 (z 17.01.), s. 139; Kazania i mowy na zgon ś.p. JW. Jana Pawła 
Woronicza Arcybiskupa i Prymasa Królestwa Polskiego, Kraków 1830, s. VI-VII.  
224 Tam złożono ciało, ale serce, wolą zmarłego, włożono do miedzianej puszki, którą ustawiono obok sarkofagu 
króla Jana III Sobieskiego – zob. Girtler, op. cit., s. 423. To naczynie przypominające bardziej dzban, bądź urnę 
można zidentyfikować na rysunku przypisywanym Willibaldowi Richterowi z 1832 r. ukazującym kryptę św. 
Leonarda. Praca ta jest własnością Zamku Królewskiego na Wawelu, nr inw. 6466. 
225 Kazania i mowy na zgon…, s. VIII. 
226 Po pochowaniu w podziemiach katedry zwłok Adama Mickiewicza w r. 1890 pocięto na malutkie kawałki 
jego cynową trumnę, w której odbywał się transport ciała do kraju i rozdawano je jako „narodowe pamiątki” – 
zob. S. Rosiek, Zwłoki Mickiewicza, Próba nekrografii poety, Gdańsk 1997, s. 17-23.   
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mieszkańcami Krakowa, po powołaniu go na arcybiskupstwo warszawskie227. Mówił 

wówczas – co w swym kazaniu przypomniał też kanonik Przybylski – „Bracia i przyjaciele! 

przejęty najwyższym do was przywiązaniem za życia, pragnąłem tey jedyney doczekać się 

pociechy, aby i po śmierci popioły moie razem z waszemi spoczywały”228. W swym 

przemówieniu Wężyk wspominał inne słowa biskupa, świadczące o tym, że myślał nie tylko 

by powrócić po swej śmierci do Krakowa, ale wyraźnie chciał spocząć w katedrze 

krakowskiej: „Wykułem sobie na Wawelu grobowiec tam chcę spoczywać po zgonie”229.   

Woronicz nigdy nie doczekał się pomnika w tej świątyni230, nie będzie więc lepszego 

miejsca, aby przeanalizować powody dla których chciał i w efekcie mógł zostać pochowany 

w kościele katedralnym. Autorzy mów żałobnych wymieniali zasługi i cnoty Woronicza, 

przedkładając ich wagę ponad urodzenie i pochodzenie zmarłego. Jak mówił Przybylski, były 

ordynariusz krakowski był „wzorem (ostatnim podobno) starodawney wiary, pobożności, 

ludzkości i obywatelstwa”231. Woronicz zasłynął swymi utworami literackimi oraz kazaniami 

(nie rzadko i mowami pogrzebowymi), stąd zyskał miano „naypierwszego mówcy kościoła 

polskiego”232 i godnego następcy Piotra Skargi233. Mieroszewski dodawał, że dzieła i homilie 

Woronicza „przepełniał duch narodowy i miłość Ojczyzny”234. Biskup-poeta uważał bowiem, 

czemu dawał często wyraz w swych wypowiedziach, iż upadek Polski był spowodowany 

odejściem rodaków od religii ich ojców, od przywiązania do Boga i zatracenia w narodzie 

żywej wiary. Nawrócenie Polaków miało zostać nagrodzone przywróceniem im ojczyzny. 

Mówcy przypominali również sfinansowanie przez Woronicza nowej dekoracji artystycznej 

w krakowskim pałacu biskupim oraz opracowanie przez niego całego programu ideowego, 

który miał służyć nauczaniu historii. Jak wspominał Mieroszewski tam „Na każdej [ze ścian] 

uyrzemy ślad duszy Jego rozmyślającey ustawicznie nad rozmaitemi koleiami Narodu 

naszego i umiejącej z najdokładniejszą znayomością, dzieyów Ojczystych prowadzić rękę 

przybranego Artysty […] wysileń przez rodaków naszych w celu uratowania honoru i sławy 

                                                 
227 „Gazeta Krakowska”, nr 104, 1829 (z 30.12.), s. 1238. 
228 Kazania i mowy na zgon …, s. 4 [I. Kazanie].   
229 Ibidem, s. 15 [III. Przemowa F. Wężyka].  
230 Józef Czech dopiero w 1859 r. zaproponował kapitule wyrycie napisu na płycie grobowej prowadzącej do 
sklepu pod posadzką, mieszczącego ciało biskupa. Wówczas kapituła się na to nie zgodziła zasłaniając się 
między innymi deklaracją ze strony rodziny wystawienia Woroniczowi pomnika w katedrze – zob. Urban, op. 
cit., s. 162;  Jednak z niewiadomych przyczyn familia wybrała na ten cel warszawską katedrę św. Jana – zob. 
M.I. Kwiatkowska, Katedra św. Jana, Warszawa 1978, s. 183-187.  
231 Kazania i mowy na zgon…, s. 2 [I. Kazanie]. 
232 Ibidem, s. 12.  
233 Kazania i mowy na zgon…, s. 4 [III. Przemowa F. Wężyka].  
234 Kazania i mowy na zgon…, s. 6 [II. Przemowa].  



46 
 

Narodowey czynionych wszędzie, gdzie tylko promyk nadziei zabłysnął” 235. Zrównano go z 

jego wielkimi poprzednikami na biskupstwie krakowskim: „I któż kiedy mógł godniey zasiąść 

katedrę przez Tomickich, Maciejowskich, Tylickich, Załuskich i tylu innych Biskupów 

Krakowskich […] zaymowaną” 236. Wężyk zaś dodawał: „Gdy iuż nie zdołał służyć kraiowi 

iak poprzednicy służyli; powskrzeszał ich podobieństwa i twarze zgromadził w jedno ogniwo 

wszystkie naydroższe dla serca prawych Polaków pamiątki, i temi zaraz nowy swój pobyt 

otoczył”237. W oracjach pogrzebowych mówcy podkreślali również fakt, iż Woronicz, dzięki 

wymienionej działalności i swym osiągnięciom zasłużył na pochówek w katedrze wawelskiej 

i nikt tego nie kwestionował. Dla przykładu Franciszek Wężyk mówił: „Będziesz miał godny 

cnót twoich, a znakomity grobowiec w pośród tych murów któreś ozdabiał twą cnotą – 

napełniał z niebios natchnioną wymową. Zaszczytny poczet podpór oyczyzny w boiu i rodzie 

przyimuje Cię z chlubą w swe grono. Witać cię będą wśród zimnych głazów i ci potężni 

Królowie, których twe pienia budziły nie raz z martwych”238.   

Ostatni „wielki” pogrzeb odbył się w 22 maja 1832, choć jego zapowiedź w Acta 

actorum znajduje się już pod datą 11 lutego239. Wówczas to odczytano list Zofii z Branickich 

Potockiej, z 5 lutego, skierowany do ordynariusza diecezji z prośbą o zgodę na pochowanie w 

katedrze jej męża Artura Potockiego, zmarłego 30 stycznia w Wiedniu240. Potocka prosiła o 

możliwość złożenia zwłok małżonka obok jego matki Julii z Lubomirskich Potockiej, 

spoczywającej pod kaplicą Rosarum (czyli biskupa Padniewskiego), gdyż taka była wola 

zmarłego. Śmierć zastała go Wiedniu, gdzie przebywał od jesieni 1830 roku. Wracając 

bowiem z podróży po Europie, w stolicy Cesarstwa Habsburskiego zatrzymała go wiadomość 

o wybuchu powstania listopadowego, a dokładnie będący jego konsekwencją brak zezwolenia 

na wyjazd do Krakowa241. Następnie zaś dalszą podróż uniemożliwiła mu ciężka choroba, 

zakończona śmiercią – jak napisano w nekrologu, cierpiał bowiem na podagrę, która w 

ostatnich miesiącach całkowicie go nie uruchomiła242. Towarzyszące tej dolegliwości stany 

depresyjne były przyczyną zalecanej podróży do Włoch, w którą Potoccy wyruszyli już w 

1829 roku. Artur nie przypuszczał, że nie będzie mu dane powrócić za życia do Krakowa, 

więc przynajmniej po śmierci chciał spocząć w tym mieście.   

                                                 
235 Ibidem, s. 5.  
236 Ibidem, s. 7.  
237 Kazania i mowy na zgon…, s. 13 [III. Przemowa F. Wężyka]. 
238 Ibidem, s. 15.  
239 AKKK, Pa 25, s. 80-81 (k. 40v.-41r.).   
240 AKKK, A.Cath. 1095. 
241 A. Palarczykowa, Artur Potocki i jego pałac „Pod Baranami” w Krakowie, Kraków 1995, s. 245. 
242 Świadczy o tym widoczny w gabinecie Potockiego, fotel na kołach, prototyp dzisiejszego wózka 
inwalidzkiego – zob. BJ, sygn. I.R. 2112.  
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 Przy okazji tej ostatniej wielkiej uroczystości żałobnej w katedrze zostaną szerzej 

omówione zwyczaje pogrzebowe poświęcone osobie mającej wysoką pozycję społeczną i 

będącej przedstawicielem arystokracji, co pozwoli przejść do konkluzji o charakterze bardziej 

ogólnym. Dzięki zachowanym źródłom pisanym oraz przekazom ikonograficznym można 

bowiem dosyć szczegółowo odtworzyć cały ceremoniał, od śmierci Artura Potockiego, aż do 

pochówku wawelskiego. Jak ważne znaczenie miał ten ceremoniał, mogą świadczyć 

chociażby słowa Anne Martin-Fugier, badaczki francuskiej obyczajowości tego czasu: 

„Interesujące jest to przywiązanie XIX stulecia do kodeksu żałoby, jeśli nawet w praktyce był 

on bowiem przestrzegany tylko wśród arystokracji i w wielkich domach, niósł w sobie obraz 

doprowadzonego do doskonałości rytuału, który łączono, podobnie jak rytuał światowego 

życia towarzyskiego, z wiekiem XVIII i społeczeństwem monarchicznym. W XIX w. jak 

gdyby lękano się derytualizacji i obstawano przy dawnym modelu rytuału, przejmowanym od 

króla”243. Jest to ciekawe spostrzeżenie i wydaje się pasować do polskiego kontekstu.   

Potocki zmarł w domu, a właściwie w apartamencie wynajmowanym w hotelu 

mieszczącym się w pałacu Coburg (wówczas zwanym Koburg-Kochary), czego dowodem są 

dwa rysunki Willibalda Richtera opisane jako Pokój, w którym umarł ś.p. Artur Potocki244.                        

Towarzyszący Potockim w ich podróżach zagranicznych, jak i podczas wiedeńskiego pobytu 

artysta dokumentował skrupulatnie wnętrza hotelowe, w których się zatrzymywali i gdzie 

mieszkali przez krótszy, bądź dłuższy czas. Niestety nic, oprócz samych podpisów rysunków,  

nie wskazuje na opisywane wydarzenie. Akwarele ukazują pusty pokój wypełniony meblami 

z epoki, z dużym łożem przy jednej ze ścian, porozkładanymi rzeczami osobistymi, 

dokumentami i ubraniami, czyli de facto rysunki musiały powstać jeszcze przed śmiercią 

Potockiego. Nie jest to przedstawienie, ukazujące sam moment konania, jak w przypadku 

trzydzieści lat późniejszego rysunku ze sceną śmierci bratowej Artura, Józefy z Czartoryskich 

Alfredowej Potockiej, która kona na łóżku wśród bliskich245 [il. 7]. W tym czasie w szpitalach 

umierali jedynie biedacy246. Artur odszedł otoczony rodziną, gdyż w XIX wieku śmierć miała 

charakter publiczny i nie umierało się w samotności. Jak podaje biografka Potockiego Anna 

Palarczykowa, w Wiedniu przebywał wtenczas brat zmarłego Alfred z żoną247. Przed śmiercią 

Artur został opatrzony świętymi sakramentami248. Po zgonie, zapewne przez trzy doby (co 

                                                 
243 A. Martin-Fugier, Rytuały życia prywatnego burżuazji. Starość, śmierć i żałoba, [w:] Historia życia 
prywatnego, t. 4: Od rewolucji francuskiej do I wojny światowej, red. M. Perrot, Wrocław 2006, s. 286.  
244 BJ, sygn. I.R. 2108, I.R. 2111.  
245 BJ, sygn. I.R. 2153. 
246 Ibidem, s. 286.  
247 Palarczykowa, op. cit., s. 255. 
248 ANK, AKPot. 297, s. 649 – nekrolog w języku niemieckim.  
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było zabiegiem mającym zapobiec chowaniu zmarłych w letargu, czyli w stanie śmierci 

pozornej249), jego zwłoki zostały wystawione na widok publiczny, o czym świadczy kolejny 

rysunek Richtera opisany jako Pokój dawniej jadalny, ale potem próżny w tym pokoju zwłoki 

Artura Potockiego były wystawione250 [il. 8]. Artysta ukazał stan pomieszczenia, ale tuż po 

tytułowym wydarzeniu, widać bowiem jedynie obszerną salę pozbawioną stołu, niezbędnego 

w jadalni, z krzesłami ustawionymi pod ścianami i pustą przestrzenią pozostawioną w środku, 

gdzie prawdopodobnie wystawione było ciało Potockiego. Znów pozostaje żałować, że 

Richter nie pozostawił nam takiego świadectwa, jak w sześć lat później w przypadku 

teściowej Artura, Aleksandry z Engelhardtów Branickiej zmarłej w 1838 roku, której zwłoki 

zostały wystawione w kaplicy pałacowej w Aleksandrii [il. 9]. Na omawianym rysunku matka 

Zofii Potockiej leży w otwartej trumnie, ubrana na biało, z krzyżem na piersi, otoczona 

kwiatami (roślinami w donicach), sześcioma wysokimi świecznikami z płonącymi świecami 

oraz postumentami, na których znajdują się poduszki z odznaczeniami zmarłej251. Może 

zastanawiać fakt, że Richter nie udokumentował najważniejszych momentów po śmierci 

Artura, a jedynie takie, które wskazują na nie pośrednio. Taka była zapewne decyzja rodziny. 

Znany jest natomiast wizerunek Artura na łożu śmierci, gdyż zachował się szkic tej 

kompozycji autorstwa austriackiego malarza Johanna Nepomuka Endera252 [il. 10]. Jednak na 

innym rysunku Richtera ukazującym wnętrze pokoju Zofii w pałacu jej rodziców w 

Aleksandrii na Ukrainie, w stojącym tam sekretarzyku widoczny jest bardziej szczegółowy 

wizerunek zmarłego męża (choć nie udało się tej pracy zidentyfikować) leżącego w trumnie, 

bądź na łożu śmierci z krzyżem na piersi, być może również autorstwa Endera253 [il. 11]. 

Zwłoki Artura musiały zostać zabalsamowane przed ich wystawieniem na widok publiczny. 

W dniu 3 lutego 1832 wieczorem wystawiono je w katedrze św. Stefana w Wiedniu, o czym 

informowała w nekrologu wdowa, zachęcając do wzięcia udziału w czuwaniu przy zwłokach 

zmarłego254. W dniu kolejnym odbyło się nabożeństwo żałobne i odśpiewano Requiem, po 

czym doczesne szczątki złożono w krypcie, ale tylko tymczasowo, gdyż jak zapowiedziano 

już w nekrologu miały zostać przeniesione do „krypty zamkowej” (Schloßgruft) w 

Krakowie255.            

                                                 
249 Martin-Fugier, op. cit., s. 287. 
250 BJ, sygn. I.R. 2113. 
251 BJ, sygn. I.R. 2139. 
252 Muzeum Narodowe w Warszawie, nr inw. min389.  
253 BJ, sygn. I.R. 2140.  
254 ANK, AKPot. 297, s. 649. 
255 Ibidem.  
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Zaraz po zakończeniu wiedeńskich uroczystości żałobnych Zofia przystąpiła do 

organizacji krakowskiego pochówku Potockiego. Oprócz zgody władz kościelnych (kapituły 

katedralnej)256, wdowa musiała uzyskać zgodę władz państwowych. Senat Rządzący Wolnego 

Miasta Krakowa nie tylko wyraził zgodę (16 lutego) na pogrzeb w katedrze i złożenie w niej 

jego doczesnych szczątków, ale i ze względu na „chlubną pamięć iaką ś.p. Arthur Hr. Potocki 

znakomity krainy Rzeczypospolitej Obywatel już sobie zostawił” wyraził chęć przyczynienia 

się do okazałości uroczystości i postanowił włączyć się w przewiezienie zwłok zmarłego od 

Mostowej Rogatki Miasta na wzgórze wawelskie257. W tym celu zostali zaangażowani 

przedstawiciele różnych organizacji i instytucji (uniwersytetu, cechów, Towarzystwa 

Dobroczynności, któremu zmarły przekazywał znaczne kwoty) a także policji i milicji do 

pilnowania porządku258. Termin sprowadzenia zwłok został wyznaczony na 21 maja 1832 

roku259. Szczegółową relację, jak zwykle, przekazała „Gazeta Krakowska”. Całą uroczystość 

ogłosił dźwięk dzwonów katedralnych (choć nie wiadomo, czy uderzono w dzwon Zygmunta, 

który towarzyszył pogrzebom chociażby senatorów Rzeczypospolitej Krakowskiej). 

Krakowianie zgromadzili się o godzinie piątej po południu, przy rogatce mostowej 

prowadzącej na Podgórze, po obu stronach Wisły. Autor relacji w prasie pisał o 

powszechnym udziale mieszkańców Krakowa: „zdawało się, że wszystko co żyje, opuszcza 

mury miasta, na powitanie tego, który przed trzema laty niespełna […] pożegnał braci swoich 

Krakowian”260, jednak z tak dużej perspektywy czasu nie sposób zweryfikować prawdziwość 

słów dziennikarza i nie wiadomo, ile przesady jest w tym stwierdzeniu. Zwłoki Artura 

złożone były na karawanie przykrytym kirem i ciągniętym przez cztery konie. Przywitali je 

księża kanonicy laterańscy z kościoła Bożego Ciała wraz z prałatem księdzem Mydlarskim. 

Zainaugurowali oni orszak żałobny złożony między innymi z przedstawicieli cechów 

miejskich niosących swoje chorągwie i ruszyli w kierunku kościoła Księży Misjonarzy na 

Stradomiu. Tam włączyli się do konduktu biskupi: krakowski Karol Skórkowski i gorytyński 

Franciszek Ksawery Zglenicki sufragan krakowski oraz archiprezbiter kościoła Mariackiego 

ksiądz Wincenty Łańcucki a także kanonicy katedralni, członkowie Senatu Rządzącego, 

władze sądowe i uniwersyteckie. Orszak otwierały idące parami sieroty ze szpitala św. 

                                                 
256 List bpa Skórkowskiego (choć nie podpisany i nie datowany) – zob. AKKK, A.Cath. 1096; AKKK, Pa 25, s. 
83 (k. 42r.).  
257 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-72, fasc. 19 (za r. 1832), s. 425; ANK, 
AKPot. 297, s. 657; AKPot. 339, s. 2187; AKKK, A.Cath. 1097.  
258 Senat Rządzący W.M.K. wystosował Okólnik – ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. 
W.M.K.-V-72, fasc. 19 (za r. 1832), s. 421-422, 431-433.  
259 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-72, fasc. 19 (za r. 1832), s. 419; AKKK, Pa 
25, s. 95 (k. 48r.).  
260 „Gazeta Krakowska” nr 137, 1832 (z 23.05.), s. 509-510. 
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Łazarza, zgromadzenie panien miłosierdzia, ubodzy podopieczni Towarzystwa 

Dobroczynności, oddział żandarmerii konnej, zakonnicy nie tylko z miasta, ale i z całego 

Okręgu Rzeczypospolitej Krakowskiej, duchowieństwo świeckie zarówno z Krakowa, jak i 

plebani z dóbr hrabstwa Tenczyńskiego, dalej kapituła wraz z biskupem i orkiestra milicji. 

Tuż przed karawanem szedł, nie wymieniony z nazwiska, były oficer sztabu głównego 

dawnych wojsk Księstwa Warszawskiego niosący na poduszce wszystkie odznaczenia 

zmarłego. Karawan otaczali grenadierzy, przedstawiciele cechów i służba dworska z 

zapalonymi pochodniami. Za wozem żałobnym prowadzono konia należącego do zmarłego, 

nakrytego krepą z herbem Potockich i pałaszem Artura. Za nim szli krakowianie, Senat 

Rządzący, władze sądowe i akademickie. Kondukt zamykał oddział milicji pieszej i oddział 

jazdy. Dziennikarz zauważa nieobecność wdowy w uroczystościach i wyjaśnia czytelnikom, 

że Zofia przytłoczona tym wydarzeniem zemdlała i odwieziono ją do pałacu „Pod Baranami”. 

Jednak jak nakazywał obyczaj ani wdowa, ani inne kobiety z rodziny nie brały udziału w 

pogrzebie, czego w XIX wieku przestrzegali jeszcze przedstawiciele arystokracji261.   

Już uroczyste przeprowadzenie zwłok ulicami miasta na wzgórze wawelskie 

przypomina wielkie pogrzeby księcia Józefa i naczelnika Kościuszki, które stały się punktem 

odniesienia dla innych ceremonii tego rodzaju. Obrzęd żałobny Artura Potockiego jako 

pułkownika wojsk Księstwa Warszawskiego i byłego adiutanta najpierw Poniatowskiego, a 

następnie cara Aleksandra I, także zawierał elementy ceremonii wojskowej. Należały do nich: 

udział grenadierów, oprawa muzyczna zapewniona przez orkiestrę milicji wygrywającą 

marsze wojskowe (pomiędzy innymi śpiewami żałobnymi), obecność w orszaku rumaka z 

przytwierdzoną bronią zmarłego, jego odznaczenia: krzyż maltański, order Obojga Sycylii, 

Order Legii Honorowej i krzyż wojskowy polski niesione przez wysokiego przedstawiciela 

dawnego wojska polskiego. Ustawiony w katedrze katafalk, na którym umieszczono 

miedzianą trumnę, jednak już w niczym nie przypominał okazałych konstrukcji wzniesionych 

w czasie dwóch poprzednich, wielkich pogrzebów. Pomimo tego, dziennikarz relacjonował: 

„Axamitne pokrycie, kilka tarcz z herbami rodzinnemi, insygnija woyskowe – i portret 

nieboszczyka262, - całą jego były ozdobą. Widok zapłakanych domowników i stojącego przy 

nim, jednego z dawnych żołnierzy, z dawnych towarzyszów oręża – bardziej był 

zaymującym, jak wszystkie owe kolosalne z dział, bagnetów i trofeów ustawione katafale 

                                                 
261 P. Ariès, Człowiek i śmierć, Warszawa 1992, s. 411; Martin-Fugier, op. cit., s. 288-289.  
262 Autorstwa Józefa Sonntaga – zob. J.A. Chrościcki, Pompa funebris. Z dziejów kultury staropolskiej, 
Warszawa 1974, s. 314.  
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bohatyrów”263. Nie wiadomo jednak, czy była to odosobniona opinia piszącego te słowa, 

który wyraźnie w całej swojej relacji stawiał uroczystości pogrzebowe Potockiego ponad jego 

poprzedników: Poniatowskiego i Kościuszki. Na początku artykułu posunął się nawet dalej 

konstatując „Wy, co ludźmi jesteście i ludzi kochać umiecie, do waszego odwołam się 

świadectwa, gdy mnie oziębłość obwini o przesadę; lecz widzieliście już tyle uroczysk, tyle w 

rozmaitych epokach, zgromadzeń ludu, - tyle radosnych lub żałobnych obrzędów – któremuż 

dacie pierwszeństwo nad ową piątą godzinę 21 maja, na przybycie zwłok ś.p. Artura hrabi 

Potockiego oznaczoną?…”264.  Co ciekawe słowa te nie są skierowane do czytelników, ani 

krakowian – jak by się wydawało – lecz do wielkich zmarłych zasłużonych, gdyż do nich 

odnosi się kolejny passus w tekście. W domyśle być może autorowi chodziło i o tych 

pochowanych w katedrze, ale nie ograniczał się jedynie do nich, wspominając chociażby tych 

„którzy zmierzyli firmament, i uchylili zasłonę wielkich tajemnic natury”, w opisie tym 

można zapewne odnaleźć Mikołaja Kopernika. Przy takiej interpretacji, obrzęd żałobny ku 

czci Potockiego – w mniemaniu autora relacji prasowej – miałby najbardziej zachwycać, co 

wydaje się oczywistą przesadą. Piszący, przyrównuje także przejazd zwłok Artura ulicami 

miasta do wjazdu triumfatora. Nader entuzjastyczny ton wypowiedzi można jednak 

wytłumaczyć względami osobistymi265.   

 Tłumy krakowian miały odwiedzać katedrę wieczorem 21 maja by oddać ostatni hołd 

Potockiemu, zwłaszcza, że nie było ku temu innej możliwości. Ciało nie zostało wystawione 

na widok publiczny w Krakowie, choćby w pałacu „Pod Baranami”. Następnego dnia od rana 

odprawiono wigilię, wotywę i 150 mszy, po czym biskup Skórkowski celebrował mszę 

żałobną, w asyście biskupa Zglenickiego i kanonika Łańcuckiego. Kazanie wygłosił F.K. 

Stachowski. Odśpiewano Requiem Gänsbachera, czyli ten sam utwór, co w czasie pogrzebu 

Tadeusza Kościuszki, po czym pochowano Artura obok matki pod kaplicą biskupa 

Padniewskiego266.   

                                                 
263 „Gazeta Krakowska” nr 137, 1832 (z 23.05.), s. 511.  
264 Ibidem, s. 509. 
265 Potocki prawdopodobnie wsparł finansowo „Gazetę Krakowską”, gdyż jej redaktorowi Janowi Majowi 
groziło bankructwo, a co za tym idzie i upadek gazety. W zachowanym, choć niedatowanym liście zwrócił się on 
do Artura z prośbą o pomoc finansową - ANK, AKPot. 306, s. 79-80. Pomimo, iż nie ma zachowanej 
odpowiedzi, to gazeta nadal się ukazywała (do 1849 r.), więc można domniemywać, że Maj taką pomoc uzyskał. 
Być może nawet to on sam, powodowany wdzięcznością, napisał relację z pogrzebu swego dobrodzieja. 
266 „Gazeta Krakowska” nr 137, 1832 (z 23.05.), s. 511. W aktach kapituły ostatnim akcentem, w związku z tą 
ceremonią, jest list z 25.05.1832 r. z podziękowaniem od Zofii Potockiej i jej małoletniego syna Adama - 
AKKK, Pa 25, s. 96 (k. 48v.); AKKK, A.Cath. 1098. Potocka wyraża wdzięczność kanonikom w następujących 
słowach: „doznaję ulgi w smutku moim przez chlubne dowody szacunku i cześci, z jakiemi Prześwietna 
Kapituła przyjmowała zwłoki jego i zaniosła modły swoje do Przedwiecznego” - ibidem. Podobnej treści 
podziękowanie wystosowała Zofia do Senatu Rządzącego i pozostałych instytucji oraz towarzystw krakowskich 
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 Wolą Artura Potockiego było spocząć w katedrze krakowskiej, a dokładniej w kaplicy 

biskupa Padniewskiego. We wspomnianym już liście do biskupa Skórkowskiego Zofia 

Potocka wyjaśniała: „Powody drogie dla serca i pamięci uczyniły nieboszczykowi Kraków 

najulubieńszym pobytem za życia, tam także chciał by i zwłoki jego obok zwłok matki 

spoczęły” 267. Związki Artura z ziemią krakowską zostaną omówione dalej w związku z jego 

nagrobkiem. Warto się natomiast przyjrzeć tutaj zasługom zmarłego i powodom, dla których 

jego pochówek wawelski stał się możliwy. Całą jego działalność można było streścić w 

jednym stwierdzeniu, którym w swej oracji posłużył się biskup Łętowski: „Było życie 

Potockiego publicznie dobre”268. Dalej dodawał jeszcze, że: „[był on] ze względu na 

uczynność swoją nie-pospolitym człowiekiem, że dla tego pamięć Cnót dobrych Jego, 

umarłymu na zawsze zostanie” i „Kraków nie prędko drugiego Jemu podobnego Dobrodzieja 

zobaczy”269. Autor tekstu w „Gazecie Krakowskiej” nazywał Artura „najdroższym z 

przyjaciół ludzi, prawdziwym ojcem sierot, kalek i starców wiekiem obciążonych”270. Dla 

mieszkańców Krakowa, jak i swoich dóbr zasłużył się działalnością filantropijną i 

charytatywną, był powszechnie szanowanym społecznikiem, obrońcą zabytków, fundatorem 

wielu budowli i mecenasem sztuki oraz artystów. Poprzez różne inicjatywy miał okazywać 

miłość do ojczyzny i do swych rodaków, dążąc do polepszenia ich losu, zdrowia, bądź 

warunków życiowych, o czym w czasie pogrzebu przypomniał kanonik Stachowski271. 

Działalność Artura zaś miała wynikać z głębokiej pobożności i poczucia chrześcijańskiego 

obowiązku pomagania ludziom wszelkimi sposobami. Podkreślano, że stał się wzorem do 

naśladowania dla wszystkich, a zwłaszcza „Dla Was to właściwie możni u świata, świetny ten 

przykład zostawiwszy”272. Podobnie więc, jak Woronicz stał się Potocki symbolem 

określonego postępowania i dlatego powinno się iść w jego ślady. Jak wspomniany biskup był 

wzorem religijności i przywiązania do staropolskiej wiary, tak Artur świecił przykładem 

                                                                                                                                                         
uczestniczących w pogrzebie jej męża - ANK, AKPot. 297, s. 655; ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta 
Krakowa, sygn. W.M.K.-V-72, fasc. 19, s. 417-418. 
267 AKKK, Pa 25, s. 81 (k. 41r.).  
268 Nabożeństwo to odbyło się w kościele Mariackim dwa tygodnie po pogrzebie Potockiego – zob. [L. 
Łętowski], Mowa przy żałobnem nabożeństwie Artura Hrabi Potockjego byłego pułkownika wojsk polskich 
orderów krzyża polskiego Legij honorowej i s. Jana Jerozolimskiego Kawalera powjedzjana w Kościele Panny 
Marji w Krakowje. Dnia 5. Czerwca 1832 r. przez X. L. Łętowskiego S.T.D. Kanonika Katedralnego 
Krakowskiego Członk: Honor: Towst: Nauko: przy Unwsto: Jagiell: Wjelkjej wstęgi orderu S. Stanisława 
Kawalera i Krzyż: wojsk:, Kraków 1832, s. 6. 
269 Ibidem, s. 12, 14.  
270 „Gazeta Krakowska” nr 55, 1832 (z 27.02.), s. 201-202.  
271 ANK, AKPot. 297, s. 467-478 – rękopiśmienny odpis: Mowy mianej na pogrzebie ś.p. J.W. Hra: Artura 
Potockiego byłego Pułkownika Wojsk Polskich Kawalera Orderów Krzyża Maltańskiego, Krzyża złotego 
Wojskowego Sycylijskiego zjednoczenia i Legii Honorowej Miana w Kościele Katedralnym Krakowskim. Dnia 
22. Maja 1832 r. przez X. Stachowskiego.  
272 Ibidem, s. 475.  
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swoją dobroczynnością. W ten sposób zapewne można było wyjaśnić opinii publicznej, jaki 

był sens chowania właśnie tych jednostek w katedrze krakowskiej, gdzie odwiedzający ją 

mieli widzieć w pochowanych głównie postawy godne naśladowania. Jednak należy 

pamiętać, że zasługi Potockiego wydawały się tak duże, również ze względu na jego większe 

od przeciętnego obywatela możliwości i pozycję jaką zajmował w mieście i dlatego też jego 

śmierć – jak to ujęto już w oficjalnym piśmie Senatu Rządzącego – „pogrążywszy w smutku 

wszystkich Rzeczypospolitej mieszkańców równie i w Rządzie krajowym bolesne wznieciła 

uczucia”273. Jednak po raz pierwszy, przy okazji tego pochówku pojawiły się pewne 

wątpliwości względem tego, czy zasługi Potockiego – zestawiając go z księciem Józefem, czy 

Kościuszką – wystarczają na uhonorowanie go w katedrze krakowskiej, której status od 

pogrzebu obu wymienionych bohaterów uległ znaczącej zmianie. Obiekcje te pojawiły się 

wprawdzie w wypowiedzi prywatnej, ale jak pisał w swych wspomnieniach jej autor Girtler 

słyszał takie głosy w czasie pogrzebu: „Po co kładą pomiędzy zasłużonych ludzi? – Postawił 

kościół, to niech tam leży! – Że próżniaków żywił, to jego zasługa! – Że się Potockim urodził, 

to nie racja, żeby go kłaść obok Kościuszki. – Żył czterdzieści i coś lat, a ileż dni był na 

posłudze ojczyzny?”274. Opinie te jedynie potwierdzają, jak bardzo dyskurs zasługi był 

jeszcze wtedy zmilitaryzowany275. 

Pogrzeb ten miał charakter publiczny ze względu na liczny udział społeczeństwa. 

Uczestniczyły w nim także władze Rzeczypospolitej Krakowskiej, ale nic nie wiadomo o 

przedstawicielach Królestwa Polskiego, trudno więc mówić o jego państwowym wydźwięku. 

Tym bardziej nie można mu przypisać znamion ceremonii patriotycznej, chyba, że tak będą 

traktowane wszelkie uroczystości publiczne w okresie popowstaniowym. Prasa jednak milczy 

o jakimkolwiek manifestowaniu wtenczas uczuć patriotycznych.  

Sam uroczysty pogrzeb nie był zresztą ostatnim aktem upamiętnienia Potockiego, 

bowiem równocześnie z prośbą o zgodę na pochówek, wdowa po nim zwróciła się do kapituły 

z inicjatywą odnowienia kaplicy biskupa Padniewskiego, w której spoczął i gdzie leżała już 

jego matka, o czym będzie mowa w kolejnym rozdziale.     

 Porównując zwyczaje pogrzebowe z pierwszej połowy XIX wieku (na przykładzie 

tych katedralnych) z tymi obowiązującymi w epoce wcześniejszej można dostrzec wiele 

analogii. Zgodnie z tradycją ustaloną jeszcze w okresie staropolskim nadal wystawiano 

zmarłego w domu lub pałacowej kaplicy na widok publiczny (Włodzimierz Potocki, 

                                                 
273 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-72, fasc. 19, s. 425.  
274 Girtler, op. cit., t. 2, s. 12.  
275 Zob. przypis 159.  
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Gawroński, Woronicz)276. Zwłoki tych, których planowano daleko transportować na miejsce 

spoczynku tuż po śmierci balsamowano (jak w przypadku Poniatowskiego, Kościuszki, 

Woronicza, czy Artura Potockiego). Wcześniej zabiegom takim poddawano głównie 

monarchów, którzy długo pozostawali wystawieni na bed of state a i sam ceremoniał 

pogrzebowy trwał kilka dni277. Podczas konduktu za trumną Potockich prowadzono ich konie, 

co jest pozostałością obrzędów słowiańskich, gdy cały dobytek wraz z wierzchowcem 

zmarłego palono na stosie. Poszczególne zwyczaje nawiązujące do tych obrzędów, jak i 

antycznych pogrzebów przetrwały w uroczystościach żałobnych epoki nowożytnej278. W 

czasie uroczystych pogrzebów Poniatowskiego, Kościuszki, ale i Artura Potockiego 

wznoszono w katedrze katafalk, na którym spoczywała trumna podczas sprawowania liturgii 

żałobnych, co ma długą, królewską tradycję279. 

Jednak można odnaleźć również pewne różnice w stosunku do dawnych obyczajów, 

albo nie dysponujemy dostateczną wiedzą na temat pewnych konkretnych elementów 

ceremonii (lub po prostu przestano do nich przywiązywać wagę). Nie wiadomo nic o strojach 

żałobników w XIX wieku (nie było jakiś wyraźnych rozporządzeń w tym względzie, a relacje 

prasowe o tym milczą). Często nie wiadomo, w co zmarły był ubierany do trumny i z jakimi 

przedmiotami go chowano. Wydaje się, że obowiązującym kolorem żałoby była wówczas 

czerń, a nie na przykład czerwień typowa dla pogrzebów hetmańskich, z których czerpano 

inspirację w przypadku chociażby ceremonii Tadeusza Kościuszki280. Nie ma mowy o 

niszczeniu oznak władzy, urzędu, bądź sprawowanej funkcji. Pojawia się na katafalku 

konterfekt zmarłego, ale nie jest to tak popularny w okresie staropolskim portret trumienny. 

Oprócz katafalku nie było innych dekoracji wnętrza świątyni, obijania ścian kosztownymi 

tkaninami. Uderza także większa skromność i prostota tych dekoracji281 nawet podczas 

największych pogrzebów, być może ze względu na trudną sytuację finansową, nawet nie tyle 

zmarłych, co społeczeństwa (w ówczesnej sytuacji politycznej). Zbytnia okazałość mogłaby 

więc razić uczestników ceremonii. Na początku XIX wieku można też mówić o 

demokratycznym charakterze publicznych uroczystości. Nie ma w dokumentach i relacjach 

mowy o tym, aby podczas chowania w katedrze księcia Józefa, bądź naczelnika Kościuszki 

                                                 
276 Chrościcki, op. cit., s. 48. 
277 Ibidem, s. 48-49.  
278 Ibidem, s. 87. 
279 Ibidem. 
280 Ibidem, s. 245.  
281 „W okresie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego uroczystości organizowane po śmierci 
bohaterów narodowych nie odbiegały od tych, które odbywały się w wieku XVIII. Mimo to z katafalków 
zniknęły emblemy i personifikacje cnót” – zob. Chrościcki, op. cit., s. 236. 
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obowiązywały bilety wstępu, jak na przykład podczas pogrzebu admirała Nelsona w katedrze 

św. Pawła w Londynie282.  

Zmienia się w XIX wieku również wymowa pewnych zwyczajów, jak wcześniej na 

katafalkach, u wezgłowia stawiano oznaki władzy: korony, mitry i ordery283, tak wystawianie 

tych ostatnich zaczęło wówczas bardziej oznaczać indywidualną zasługę zmarłego, niż jego 

pozycję.  

Epoka napoleońska, zgodnie z zarządzeniem samego cesarza odnośnie do osób 

chowanych w paryskim panteonie, przyniosła pewną nowość, a mianowicie rozbudowane 

relacje o przebiegu uroczystości pogrzebowych ważnych obywateli284. Ukazujące się w 

„Gazecie Krakowskiej” opisy wielkich, ale i mniejszych ceremonii żałobnych w katedrze są 

zapewne echem francuskich rozporządzeń.   

  

                                                 
282 „Gazeta Krakowska”, 1806, nr 10 (z 2.02.), s. 115-116. 
283 Chrościcki, op. cit., s. 180.  
284 E.G. Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe. Comparing Cultures of Rememberance c. 1790-
1840, Basingstoke 2012, s. 107.   
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4. MATERIALNA FORMA KOMEMORACJI – EPITAFIA I POMNIKI 

 

Philipp Ariès wracając do etymologii słowa memoria zwraca uwagę, iż używano go na 

określenie grobu męczennika, ale wcześniej pojęcie monumentum kojarzyło się z pamięcią, a 

dopiero chrześcijaństwo nadało mu znaczenie eschatologiczne285. To epigrafika w XVII 

wieku powróciła do starożytnego sensu i od tego momentu wyrażenie in memoriam z jednej 

strony  wzywało do modlitwy, ale z drugiej było zachętą do wspomnienia, do kultywowania 

pamięci o zmarłym i o jego życiu286.  Otto Gerhard Oexle również podał dwa znaczenia słowa 

memoria jako pamięć i jako akt wspominania287. Opierając się na własnych badaniach tego 

zagadnienia (dotyczących wprawdzie epoki średniowiecznej) pisał, że memoria w sensie 

społecznym oraz idea obecności zmarłych w ciągu XVIII stulecia uległa zanikowi, by wraz z 

początkiem ery nowoczesnej zniknąć zupełnie288. Powołując się na Goethego pisał, iż w XIX 

wieku wyobrażenie o „obecności” zmarłego ustąpiło myśli przywołującej „wspomnienie” o 

nim289. Na potrzeby moich rozważań przyjmuję więc rozumienie słowa memoria jako aktu 

wspominania, który zyskał trwałą i materialną formę w postaci epitafium bądź pomnika 

nagrobnego.   

 W katedrze powstały komemoracje często niezależnie od miejsca pochówku. Tradycja 

rozdzielenia grobu i pomnika sięga swymi początkami epoki nowożytnej, przykładem są 

chociażby znajdujące się w świątyni szesnastowieczne nagrobki Jagiellonów. Zdarzało się, że 

jedna osoba miała kilka pomników sepulkralnych w różnych świątyniach290. Od końca XVIII 

wieku, gdy zaczął obowiązywać zakaz pochówków w kościołach wzrosła rola komemoracji, 

gdyż ta nadal była dopuszczalna w przestrzeni sakralnej. W XIX stuleciu nastąpiła zmiana jej 

znaczenia polegająca na całkowitej eliminacji wymowy eschatologicznej na rzecz 

kultywowania pamięci. Charakterystycznym zjawiskiem była nieraz znaczna odległość 

pomiędzy katedralną memorią zmarłego a jego grobem. Czasem chodziło o obręb tego 

samego kościoła, czasem o inną krakowską świątynię, lecz częściej był to dystans wynoszący 

setki kilometrów (inne miasto w Galicji, a nawet w pozostałych zaborach).     

 Informacji o osobach upamiętnionych pomnikiem w katedrze krakowskiej w pierwszej 

połowie XIX wieku dostarczają przede wszystkim akta posiedzeń kapituły (Acta actorum lub 
                                                 
285 Ariès, op. cit., s. 227-228. 
286 Ibidem. 
287 O.G. Oexle, Społeczeństwo średniowiecza. Mentalność – grupy społeczne – formy życia, Toruń 2000, s. 13.  
288 Ibidem, s. 40. 
289 Ibidem.  
290 Przykładem może być biskup Kajetan I. Sołtyk mający trzy nagrobki: w katedrze krakowskiej, w kościele 
par. w Sławkowie i w katedrze gnieźnieńskiej – zob. J. Daranowska-Łukaszewska, Kto jest autorem nagrobka 
biskupa Kajetana Sołtyka w katedrze na Wawelu?, „Studia Waweliana”, 1, 1992, s. 85.  
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Prothocollon actorum), które już przywołał w swojej pracy w kolejności chronologicznej 

Jacek Urban291. Spis wszystkich powstałych wówczas komemoracji zawiera Inwentarz 

Kościoła Katedralnego Krakowskiego pod wezwaniem ś. Wacława z 1870 roku292. 

Zestawienie powstałych wówczas pomników zostało także włączone w monografię katedry 

autorstwa biskupa Łętowskiego z roku 1859293. Również na przestrzeni kilkudziesięciu lat 

Ambroży Grabowski w kolejnych wydaniach swego dzieła Kraków i jego okolice starał się 

przy opisie kościoła katedralnego uwzględniać nowo powstające dzieła sztuki sepulkralnej, 

zwłaszcza te uważane przez niego za interesujące294. Podawał swoje opinie o nich, jak i 

przytaczał cudze sądy, na przestrzeni lat także weryfikował swe oceny. Również opracowanie 

Józefa Mączyńskiego z 1845 roku wymienia niektóre realizacje295. Pozycją już 

dwudziestowieczną zbierającą napisy na wszystkich istniejących w katedrze epitafiach 

(również tych z interesującego mnie okresu) jest Corpus Inscriptionum Poloniae 

przygotowany przez Agnieszkę Perzanowską w ramach większej serii o tym tytule 

poświęconej i innym krakowskim kościołom296. Jego mankamentem jest układ 

chronologiczny komemoracji ułożony według daty śmierci osoby upamiętnionej, a nie roku 

powstania monumentu297. Dla mnie obowiązująca będzie data pierwszej wzmianki o danej 

memorii, która pojawiła się w aktach posiedzeń kapituły. Pomimo tego, że kolejność wpisów 

do akt będzie podstawą przyjętej przeze mnie chronologii a nie faktyczna data wystawienia 

monumentu, to jednak uwzględniam jedynie pomniki powstałe w pierwszej połowie XIX 

wieku, gdyż tylko one współtworzyły nekropolię wawelską w określonym przeze mnie czasie. 
                                                 
291 Zob. przypis 4.  
292 AKKK, Inv. C. 18/1. 
293 Zob. przypis 34 – Łętowski nie wymienia epitafium bpa Podhorodeńskiego, gen. Dąbrowskiego oraz 
kanonika A. Walczyńskiego z kaplicy bpa Skotnickiego (Skarszewskiego).  
294 Zob. przypis 32. Grabowski wymienił chociażby monument M. Skotnickiego Już w 1822 r. Jednak w 
ostatnim wydaniu nie uwzględnił ustawionego w połowie lat czterdziestych nagrobka S. Ankwicza.  
295 Zob przypis 33.  
296 Zob. przypis 62.  
297 Do dzieł powstałych w 1. poł. XIX w. zalicza autorka tablicę poświęconą Klementynie z Tańskich 
Hoffmanowej, która zmarła w 1845 r. (CIP, s. 303, nr II 40), ale dopiero w 1860 r. rozpoczęto starania o 
wmurowanie jej epitafium w katedrze (Urban, op. cit., s. 162, przypis 144). Podobnie z tablicami: bpa 
Gawrońskiego zm. 1813 (CIP, s. 287, nr II 7), z inicjatywą wmurowania tablicy wystąpił bratanek Franciszek 
Salezy Gawroński w 1867 r. (AKKK, A.Cath. 499-501; Urban, op. cit., s. 163-164, przypisy 151-154) oraz bpa 
Jana Pawła Woronicza zm. 1829 (CIP, s. 293, nr II 18), o wyrycie napisu na jego płycie wystąpił Józef Czech w 
1859 r., a wykonano go dopiero w 1882 r. po ponowieniu inicjatywy przez Jana Chomentowskiego (Urban, op. 
cit., s. 162, przypisy 142-143). Również epitafium Kalisty z Rzewuskich Caëtani (Cajetani) księżnej Teano zm. 
1842 (CIP, s. 300-301, nr II 36), uwzględnił dopiero w 1859 r. Łętowski (Łętowski, Katedra krakowska…, s. 75-
76), choć Koźmian wspomina już w 1843 r., że z inicjatywą jego wystawienia wystąpiła matka Rozalia z 
Lubomirskich Rzewuska (A.E. Koźmian, Wspomnienie o Kaliście z Rzewuskich księżnej Teano, Warszawa 1843, 
s. 20). Monument ku czci Prezesa Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa Stanisława Wodzickiego zm. 
1843 (CIP, s. 301-302, nr II 37), również powstał później, bowiem siedemnaście lat po śmierci Wodzickiego 
jego syn Franciszek wystąpił o zgodę na wzniesienie epitafium, kapituła wyraziła zgodę rok później w 1861 r. 
(Urban, op. cit., s. 136, przypis 8, s. 162-163, przypis 145-148). Wszyscy ci zmarli w pierwszej poł. XIX w., 
jednak upamiętnieni zostali w katedrze dopiero w drugiej poł. stulecia. 
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Omówię wszystkie realizacje (również te planowane a niezrealizowane) wraz z podaniem 

okoliczności powstania, motywacji fundatorów i zasług osób upamiętnionych w katedrze. 

 Dzięki przywołanym informacjom źródłowym oraz opracowaniom, jak również dzięki 

przekazom ikonograficznym można odtworzyć nie tylko wygląd i stan ilościowy 

monumentów w połowie XIX wieku, ale i ich początkowe miejsce usytuowania. Nieocenioną 

wartość mają przede wszystkim rysunki Jana Kantego Wojnarowskiego poświęcone 

katedralnym nagrobkom298. Wiele z nich bowiem zmieniło swój oryginalny kształt, 

lokalizację, a niektóre przestały w ogóle istnieć, w wyniku Wielkiej Restauracji katedry 

przeprowadzonej na przełomie XIX i XX wieku.  

 

4.1 EPITAFIA Z LAT 1796-1809 

 

 W latach 1796-1809 przybyło w katedrze tylko sześć komemoracji, z czego jedna 

pochodziła z fundacji biskupiej, zaś pięć pozostałych, to inicjatywy prywatne. Spośród osób 

upamiętnionych wówczas tylko dwie spoczęły w katedrze (biskup Szembek i kanonik W. 

Sierakowski). 

Pod koniec XVIII stulecia kapituła katedralna dysponowała kilkoma gotowymi i 

wolnymi epitafiami. W 1791 roku ukończono dziewięć pomników sfinansowanych jeszcze z 

funduszu biskupa Franciszka Potkańskiego (zm. 1789)299. Adnotacja w aktach kapitulnych z 

30 września 1791 roku mówi o dokonaniu zapłaty łącznej kwoty 22 171 złotych i 6 groszy za 

wykonane: dwa epitafia naprzeciwko kaplicy Rorantystów (Zygmuntowskiej), dwa 

naprzeciwko kaplicy św. Joachima (zwanej biskupa Szaniawskiego lub biskupa Konarskiego), 

dwa naprzeciwko kaplicy Lipskich i trzy umieszczone na ścianie „in parietibus ex parte 

australi affixis” („w kierunku południowym”, być może chodzi o ścianę nawy północnej, 

gdzie widoczne były od strony południowej), których nie udało się jak dotąd 

zidentyfikować300. Ta sama cena kolejnych par monumentów rozmieszczonych po dwóch 

stronach arkady (oddzielającej prezbiterium od ambitu), może wskazywać na ich podobną lub 

niemal identyczną formę301. Biskup Potkański dążył do ujednolicenia stylowego wnętrza 

                                                 
298 Zob. przypis 36. 
299 O kwestii fundacji i przeznaczeniu tych epitafiów – zob. W. Rostworowska, Pomnik Michała Bogorii 
Skotnickiego a nekropolia wawelska na przełomie XVIII i XIX wieku, [w:] Wzgórze wawelskie…, s. 117-129.  
300 AKKK, Pa 19a, k. 109r.; Fabrica Ecclesiae Cracoviensis: materiały źródłowe do dziejów katedry krakowskiej 
w XVIII wieku z archiwaliów kapitulnych kurialnych krakowskich, oprac. B. Przybyszewski, Kraków 1993, s. 
254-255, nr 554.  
301 W 1786 r. w aktach odnotowano pięć wcześniejszych komemoracji również sfinansowanych przez bpa 
Potkańskiego (AKKK, Aa 25, k.335r. (s. 662); Fabrica Ecclesiae Cracoviensis…, s. 234-235, nr 512). Chodziło 
o epitafia umieszczone (po jednym): koło wejścia do zakrystii i kolejne dwa w tej samej cenie obok kaplicy św. 
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katedry, stąd jego inicjatywy dotyczące wznoszenia jednakowych portali oraz epitafiów302. Ze 

względu na coraz trudniejszą sytuację finansową kapituła zapewne planowała szybko 

wykorzystać wolne pomniki zgodnie z ich przeznaczeniem i pozyskać sumę przynajmniej 

równą ich wartości, czyli taką, jaką za nie zapłacił biskup Potkański.  

Ordynariusz Józef Olechowski chcąc uhonorować biskupa płockiego Krzysztofa 

Hilarego Szembeka zwrócił się do kapituły dnia 14 kwietnia 1798 o przekazanie na ten cel 

epitafium ze wspomnianej fundacji i zobowiązał się wnieść opłatę równoważną kosztom 

wykonania pomnika303. Kolegium kanoników wyraziło zgodę i wybrało monument 

znajdujący się po prawej stronie arkady naprzeciwko kaplicy Zygmuntowskiej. Zatwierdzono 

treść napisu a niebawem w akta wpisano potwierdzenie wpłaty ze strony biskupa. Szembek 

już jako kleryk otrzymał kanonię katedralną krakowską, zdobywszy wykształcenie w czasie 

kilkuletniego pobytu w Rzymie związał się z dworem biskupa krakowskiego Andrzeja 

Stanisława Załuskiego304. Zyskał poparcie również jego następcy Kajetana I. Sołtyka, a w 

1774 roku przeniósł się do Krakowa. Wielokrotnie, choć bezskutecznie, zabiegał najpierw o 

koadjutorię biskupstwa krakowskiego, a później o najwyższe stanowisko w diecezji, mając 

przy tym początkowo poparcie rosyjskie, następnie zaś pruskie i opozycji antykrólewskiej. W 

1785 roku został biskupem płockim, używał tytułu księcia pułtuskiego i zaczął sprawować 

władzę w konsystorzu pułtuskim. W tym samym roku zapisał 18 tysięcy złotych 

zabezpieczonych na wsi Budziszowice w powiecie wiślickim oraz dodatkowe kwoty w 

testamencie na rzecz kapituły krakowskiej. W imieniu tego grona witał na schodach katedry 

przybyłego do Krakowa dwa lata później króla Stanisława Augusta305. Szembek zmarł w 

dawnym mieście stołecznym i został pochowany w podziemiach kościoła katedralnego. Poza 

memorią wawelską wystawiono mu pomnik również w pułtuskim kościele św. Krzyża. Miał 

                                                                                                                                                         
Andrzeja (Olbrachta) i obok kaplicy św. Joachima (bpa Konarskiego), jedno obok portalu kaplicy Lipskich i 
wielkie mauzoleum w przejściu z kościoła do kapitularza. Dwa wykorzystano jeszcze pod koniec XVIII w. (dla 
Ignacego Bieńkowskiego i bpa Potkańskiego), trzy zaś dopiero w 2. poł. XIX w. (Mikołaja Taranowskiego, 
Mateusza Gładyszewicza i bpa Karola Skórkowskiego). O tym ostatnim – zob. W. Tatarkiewicz, Czarny marmur 
w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki”, 10, 1952, s. 134.    
302 „Quod Idem Illustrissimus Dominus [Potkański] studio et amore condecoranda hujus Cathedralis Ecclesiae 
erigi fecit quinque mausolea marmorea hac intentione ut uniformitate loco accommodate et Ecclesia exornetur” 
– zob. AKKK, Aa 25, k.335r. (s. 662); J. Lepiarczyk, B. Przybyszewski, Katedra na Wawelu w wieku XVIII, [w:] 
Sztuka baroku. Materiały sesji naukowej ku czci śp. profesorów Adama Bochnaka i Józefa Lepiarczyka 
zorganizowanej przez krakowski oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Instytut Historii Sztuki UJ, Kraków, 
8-9 czerwca 1990 roku, red. M. Fabiański, K. Kuczman, Kraków 1991, s. 29 (choć tam błędnie połączono pięć 
epitafiów ufundowanych z zapisu bpa Potkańskiego z 1786 r., z dziewięcioma wykonanymi pięć lat później. 
303 AKKK, Aa 26, s. 441, 457; Rostworowska, op. cit., s. 118, przypis 7 – tam podana starsza literatura. Była to 
kwota 1135 florenów 21 groszy. 
304 R. Butterwick, M. Czeppe, T. Żebrowski, Szembek Krzysztof Hilary, h. własnego (1723-1797), [w:] PSB, t. 
48, Warszawa-Kraków 2012-2013, s. 92-100; B. Przybyszewski, Katalog kanoników Krakowskiej Kapituły 
Katedralnej w XVIII wieku, Kraków 2009, s. 218-219. 
305 Butterwick, Czeppe, Żebrowski, op. cit., s. 94-97; Przybyszewski, loc. cit. 
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bowiem liczne zasługi i dla tego miasta306. Wydaje się jednak, że sufragan Olechowski 

osobiście wiele zawdzięczał biskupowi płockiemu, zwłaszcza wsparcie w kluczowych dla 

niego momentach życia oraz w ważnych sprawach urzędowych nie tylko osobistych. Jak 

podają biografowie Szembeka, popierał on Olechowskiego, który stał na czele kapituły 

krakowskiej podczas konfliktu pomiędzy nią a chorym biskupem Sołtykiem307. 

Olechowskiego oskarżano bowiem o doprowadzenie do pozbawienia krakowskiego 

ordynariusza władzy nad diecezją i odizolowania go od spraw kościoła w 1782 roku. 

Szembek starał się także nie dopuścić do podważenia szlachectwa Olechowskiego. Natomiast 

w 1786 roku konsekrował go jako swego następcę z tytułem biskupa uranopolitańskiego308. 

Poświęcenie biskupowi płockiemu epitafium i wykupienie od kapituły gotowego pomnika, 

można więc potraktować jako dowód nie tylko uznania wobec zasłużonego dla katedry 

duchownego, ale również jako wyraz osobistej wdzięczności krakowskiego sufragana. 

Pierwotny wygląd epitafium znamy z rysunku Wojnarowskiego309 [il. 12].   

Kolejny wpis w dokumentach, z dnia 17 maja 1800, odnotowuje prośbę Eliasza z 

Granów Wodzickiego, aby następne z istniejących, pustych epitafiów przeznaczyć dla 

uczczenia pamięci biskupa przemyskiego Michała Wodzickiego (1687-1764), pochowanego 

w kościele Mariackim, którego był archiprezbiterem, choć zarazem i wieloletnim dziekanem 

kapituły katedralnej krakowskiej310. Wybrano monument z fundacji Potkańskiego znajdujący 

się po prawej stronie arkady oddzielającej prezbiterium od południowego ramienia ambitu, 

naprzeciwko kaplicy biskupa Szaniawskiego. Michał Wodzicki był biskupem przemyskim, 

oficjałem generalnym krakowskim, podkanclerzym koronnym, dziekanem katedry 

krakowskiej, kanonikiem tejże (od 1713) a także administratorem diecezji krakowskiej w 

latach 1732-33 oraz w roku 1764. W roku 1759 został opatem mogilskim. Po śmierci biskupa 

Andrzeja Stanisława Załuskiego zabiegał o biskupstwo krakowskie, ale to przypadło w 

udziale Kajetanowi I. Sołtykowi311. W katedrze krakowskiej Wodzicki ufundował, wykonany 

według projektu Franciszka Placidiego i konsekrowany w 1746 roku, ołtarz Pana Jezusa 

                                                 
306 Wspierał finansowo pułtuskie szpitale, jak ten prowadzony przez siostry szarytki (1790), siostry miłosierdzia 
oraz przyczynił się do odbudowy szpitala św. Ducha. Z jego funduszy dokonano przebudowy tamtejszego 
zamku biskupiego, kolegiaty, kanonii, seminarium, odremontowano kościół Najświętszej Marii Panny i 
renesansową kaplicę św. Marii Magdaleny przy zamku. Nie tylko założył w Pułtusku dom księży emerytów i 
zorganizował orkiestrę kościelną wraz z chórem, ale i wspierał finansowo odbudowę miasta po różnych 
kataklizmach – zob. Butterwick, Czeppe, Żebrowski, loc. cit.  
307 Ibidem; Przybyszewski, op. cit., s. 218-219.  
308 Ibidem. 
309 Rysunek z 1849 r. - zob. BJ, sygn. I.R. 642.  
310 AKKK, Aa 26, s. 607; Rostworowska, op. cit., s. 118, przypis 10-12 – tam podana starsza literatura.  
311 L. Łętowski, Katalog biskupów, prałatów i kanoników krakowskich, t. 4, Kraków 1853, s. 234-235. 
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Ukrzyżowanego mieszczący krucyfiks zwany królowej Jadwigi312. Przebywał głównie w 

Dreźnie, Przemyślu, Brzozowie (gdzie mieściła się letnia rezydencja biskupów przemyskich) 

oraz w Warszawie, gdzie zmarł 1 stycznia 1764. Sam wydawał się bardziej związany z 

głównym kościołem miejskim (gdzie chciał spocząć po swojej śmierci) niż z katedrą. 

Powodem wyboru świątyni Mariackiej na miejsce pochówku był zarówno fakt bycia jej 

archiprezbiterem, jak również znajdujący się w pobliżu łuku tęczowego nagrobek ojca i 

protoplasty rodu Wodzickich, czyli Wawrzyńca Jana (zm. 1696)313 upamiętniający i jego 

brata Piotra, fundatora dzieła314. W testamencie z dnia 21 lipca 1761 biskup przemyski 

wyraził chęć bycia pochowanym właśnie tam, bez wszelkich oznak okazałości: „quod sine 

pompa sepeliri volo in Ecclesia Archipresbiteriali Cracoviens in Tumulo Meor Parentum”315. 

Pomimo jego niewątpliwych zasług dla katedry, których trudno mu odmówić, jego katedralny 

pomnik, to wynik usilnych starań rodziny, która w osobie Eliasza hrabiego Wodzickiego 

starosty krakowskiego i stopnickiego, czyniła zabiegi o upamiętnienie w katedrze swego 

krewnego już co najmniej od roku 1791316. Wówczas familia ta zapisała na swoich dobrach 

Kościelniki procent od kwoty 10 000 florenów na rzecz kapituły317. W aktach nie ma 

wprawdzie o tym mowy wprost, ale data tego zapisu pokrywa się z rokiem ukończenia 

nowych epitafiów z fundacji biskupa Potkańskiego. Brak jednak reakcji ze strony kapituły na 

prośbę Wodzickich, a przynajmniej nie odnotowano takowej w dokumentach. W 

międzyczasie, w roku 1795 przedstawiciele tej rodziny podarowali do skarbca katedralnego 

komplet liturgiczny wraz z białym, haftowanym ornatem jako pamiątkę po swym krewnym 

związanym z kościołem, w którym „początek zasług dalszych złożył – wzrost dalszy przy nim 

brał – a zaszczyt Prezydowania w tej kapitule za Szacowny miał, bo z nim do wieczności się 

przeniósł”318. Nie wiadomo więc, dlaczego starania o przeznaczenie dla biskupa Wodzickiego 

                                                 
312 KZSP, t. 4, cz. 1, s. 68; R. Skowron, Kalendarium dziejów Wawelu do roku 1905, Kraków 1990, s. 145.  
313 T. Żychliński, Złota księga szlachty polskiej, t. 4, Poznań 1882, s. 63. 
314 W nawie głównej przy trzecim filarze, po lewej stronie, obecnie zasłonięty amboną znajduje się nagrobek 
tychże w formie obelisku – zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 2: Kościoły i 
klasztory Śródmieścia, 1, red. A. Bochnak i J. Samek, Warszawa 1971, s. 21; M. i S. Cercha, F. Kopera, Pomniki 
Krakowa, t. 3, Kraków-Warszawa 1904, s. 298-299 + il.; Corpus Inscriptionum Poloniae, red. Z. Perzanowski, t. 
8: Województwo krakowskie, z. 2: Bazylika Mariacka w Krakowie, oprac. Z. Piech, Kraków 1987, s. 176-177, nr 
142; A. Gerhardt, Rodzina Wodzickich w Krakowie w XVIII i XIX wieku, Kraków 2001, s.  73. 
315 AKKK, LA 34, k. 366r.-v.; LA 35, k. 30v.-31v.; W krypcie pod pd-zach częścią prezbiterium ma się 
znajdować trumna bpa Michała Wodzickiego – zob. Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, t. 4: Miasto Kraków, cz. 
2: Kościoły i klasztory Śródmieścia …, 1, s. 7; Gerhardt, loc. cit.  
316 AKKK, Pa 19a, k. 102 v. – zapis z dn. 17.05.1791; AKKK, Aa 26, s. 608. 
317 O dalszym pobieraniu procentu od tej sumy przez kapitułę mówi zapis z dn. 13.02.1796 r. – zob. AKKK, Aa 
26, s. 244. 
318 AKKK, Aa 26, s. 200-201 (informacja z dn. 14.08.1795).  
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jednego z istniejących w katedrze epitafiów odniosły skutek dopiero w 1800 roku319. 

Prawdopodobnie formą rekompensaty za tak długi okres oczekiwania, był wybór ze strony 

kapituły bardziej monumentalnego pomnika, zamiast skromnego epitafium. Z drugiej strony 

można by domniemywać, iż rodzina Wodzickich mając wstępną zgodę kapituły, wywarła 

wpływ na kształt owego monumentu320. Jego forma i wielkość znacznie odbiegała od 

dotychczasowych realizacji, a wykonanie go po śmierci fundatora, biskupa Potkańskiego 

oznaczało, że nie miał on już wpływu na kształt pomnika i na upodobnienie go do 

istniejących w tym wnętrzu memorii. Ze strony kapituły prace nadzorował Sebastian 

Sierakowski będący zarazem „pełnomocnym plenipotentem J.K. Mci Gór murowanych”321. 

Wszakże to on, 20 września 1788, w rok po objęciu stanowiska kierownika fabryki 

marmurów w Dębniku podpisał kontrakt z biskupem Potkańskim na wykonanie 

wspomnianych epitafiów i mógł zmodyfikować pierwotny projekt322. Monumentem tym 

rodzina Wodzickich zapoczątkowała swe komemoracje w katedrze.  Dziś omawiany pomnik 

już nie istnieje323. Jego wygląd przekazał nam między innymi w swej pracy Wojnarowski324 

[il. 13].  

O upamiętnienie swego męża Antoniego Krasickiego (zm. 1800) i jego brata Ignacego 

arcybiskupa gnieźnieńskiego (zm. 1801) wystąpiła przed 25 czerwca 1803 roku Róża z 

Charczewskich Krasicka325. Kapituła wskazała na kolejny gotowy pomnik z fundacji biskupa 

Potkańskiego, znajdujący się naprzeciwko kaplicy Lipskich i zastrzegła sobie prawo do 

akceptacji treści napisu. Antoni, pułkownik wojsk polskich zmarł w Dubiecku, gdzie zapewne 

został pochowany326, natomiast jego brat zmarł w Berlinie i spoczął w tamtejszym kościele 

pod wezwaniem św. Jadwigi, wykończonym jego staraniem i przez niego konsekrowanym327. 

                                                 
319 Ponowna prośba w tej sprawie z dn. 17.05.1800 – zob. AKKK, Aa 26, s. 607. O złożeniu w prokuratorii 
kwoty 2000 florenów na ten cel – zob. AKKK, Aa 26, s. 635.  
320 Można się dopatrzyć podobieństwa do nagrobka protoplasty rodu Wawrzyńca Jana Wodzickiego z kościoła 
Mariackiego. Wprawdzie obelisk zwieńczony płomienistą wazą został zastąpiony kolumną, pomnik zachował 
jednak piramidalny kształt i trójkątną kompozycję – zob. przypis 314.  
321 T. Mańkowski, Marmury dębickie za Stanisława Augusta, „Prace Komisji Historii Sztuki”, 6, 1934-35, z. 2, s. 
42*. 
322 Mańkowski podaje liczbę sześciu pomników, na które podpisano umowę (choć nie powołuje się tutaj na 
konkretne źródło tej informacji), jednak w 1791 r. zapłacono za dziewięć epitafiów – zob. Mańkowski, op. cit., s. 
43*. 
323 Został rozebrany w 1900 r. – zob. AKKK, A.Cath. 2389 (Restauracya Katedry na Wawelu. Dziennik budowy 
od 22 II 1900 do 22 VIII 1901) s. 29-31.  
324 Rysunek z 1846 r. – zob. BJ, sygn. I.R. 646. 
325 AKKK, Aa 27, s. 12; Pa 22, k.9v., 13v.; Rostworowska, op. cit., s. 121, przypis 19-21 – tam podana starsza 
literatura. 
326 Ibidem, przypis 20. 
327 Ibidem, przypis 21. Dopiero w 1829 r. jego ciało przewieziono do katedry gnieźnieńskiej z inicjatywy 
członka warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Juliana Ursyna Niemcewicza i złożono je w kaplicy bpa 
Teodora Potockiego – zob. ibidem; tam doczekał się Krasicki pomnika dopiero w r. 1876, ufundowanego przez 
Edmunda i Kazimierza Krasickich, wykonanego z marmuru karraryjskiego w Dreźnie, za cenę 1500 marek, z 
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Związki księcia biskupa Ignacego Krasickiego z Krakowem nie należą do 

najściślejszych, można je wręcz określić jako sporadyczne, chociaż przez lata żywił nadzieję 

na tutejsze biskupstwo328. W aktach kapituły katedralnej odnotowano list gratulacyjny z dnia 

10 października 1795 z okazji wyniesienia „na Pierwsze Dostojeństwo w Duchowieństwie 

Polskim”, czyli na arcybiskupstwo gnieźnieńskie329. Po śmierci Krasickiego powszechnie 

pamiętano o jego godnościach kościelnych, chociaż w biogramie Korytkowski niezbyt 

pochlebnie wyrażał się o nim w tym względzie: „w diecezji warmińskiej ani gorliwością 

pasterską, ani żadnym ważniejszym czynem na polu kościelnym, ani wreszcie 

szczodrobliwością względem katedry swojej i innych kościołów swej władzy podległych nie 

odznaczy [się]” 330. Dwuznacznie określano nawet postawę Krasickiego za czasów 

sprawowania przez niego urzędu w diecezji warmińskiej, kiedy przeszła ona w ręce pruskie, 

na co Krasicki nie dosyć, że się zgodził bez najmniejszego protestu, to jeszcze król pruski 

Fryderyk II (1712-1786), sam miłośnik sztuk, obdarzył go względami i często zapraszał na 

swój dwór331. Odmienne wszakże od Korytkowskiego stanowisko zaprezentował Franciszek 

Dmochowski na posiedzeniu warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk w dniu 12 

grudnia 1801, który mówił: „zapomni potomność, że był biskupem, arcybiskupem, 

Xiążęciem, ale czytać i wielbić będzie szczęśliwego pisarza i wielkiego poetę” 332. Ten ostatni 

nie pomylił się, gdyż to głównie działalność Krasickiego na tym polu miała mu być 

poczytywana za najwyższą zasługę333. Na końcu biogramu Korytkowski jednak oddaje 

sprawiedliwość Krasickiemu stwierdzając jego zalety „cześć powszechna i wdzięczność ku 

niemu jako odrodzicielowi piśmiennictwa polskiego, wielkiemu poecie i płodnemu w wielce 

pożyteczne pomysły dla całego społeczeństwa polskiego autorowi, który pismami swemi 

wywierał ogromny wpływ na ziomków swoich i stał się wraz z spółczesnym Konarskim 

prawdziwym wskrzesicielem literatury polskiej […] przywrócił mu [piśmiennictwu 

                                                                                                                                                         
napisem ułożonym przez J. Korytkowskiego, przy okazji restauracji kaplicy z inicjatywy Arturowej Potockiej z 
Krzeszowic – zob. J. Korytkowski, Arcybiskupi Gnieźnieńscy. Prymasowie i metropolici Polscy od roku 1000 aż 
do roku 1821, t. 5, Poznań 1892, s. 217 (przypis 2), 250. 
328 Z. Goliński, Krasicki Ignacy Błażej Franciszek h. Rogala, [w:] PSB, t. 15, Wrocław 1970, s. 148.  
329 AKKK, Aa 26, s. 222.  
330 Wspomina też o księcia biskupa „opuszczeniu się w obowiązkach względem Boga i Kościoła” – zob. 
Korytkowski, op. cit., s. 216-217, 233. 
331 Ibidem, s. 229. 
332 [F. Dmochowski], Mowa na obchod pamiątki Ignacego Krasickiego Arcybiskupa gnieźnieńskiego miana na 
posiedzeniu publicznem Towarzystwa Warszawskiego Przyiaciół Nauk. Dnia 12. Grudnia 1801, Warszawa 
[1801], s. 11. 
333 Już w r. 1780 poeta otrzymał od króla Stanisława Augusta medal, gdzie na awersie znalazła się sentencja 
„Dignum laude virum musa vetat mori” (Godnemu chwały mężowi muza nie pozwala umrzeć) – zob. 
Korytkowski, op. cit., s. 234; medal wykonał Jan Filip Holzhaeusser, egzemplarze znajdują się przykładowo w 
Zamku Królewskim w Warszawie nr inw. ZKW.N.2907, czy we Lwowskiej Narodowej Galerii Sztuki nr inw. 
C-II-1244; inne tłumaczenie wybitej na nim sentencji „Muza chwaląc męża umierać mu nie daje”. 
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narodowemu - WRK] czystość języka i powab pięknego stylu”334.  Mamy tutaj do czynienia 

nie tylko z przypadkiem inicjatywy pogrążonej w żałobie rodziny, czego też nie można 

pominąć – Dmochowski podkreślał wagę przywiązywaną do więzów rodzinnych przez 

zmarłego – „kochający familią i od niej kochany, z bratem ściślejszym jeszcze od krwi 

więzów, przyjaźnią złączony”335. Te bliskie relacje potwierdzają również listy zarówno z 

Antonim, młodszym o rok bratem, właścicielem Dubiecka, jak i jego żoną Różą z 

Charczewskich336. W tym przypadku chodzi jednak i o coś więcej, o powszechny dyskurs 

zasługi, który wówczas zaczyna się kształtować. Dmochowski kreuje Krasickiego na 

najwybitniejszego od czasów Jana Kochanowskiego polskiego poetę, zestawia go nie tylko z 

najsławniejszymi autorami francuskimi czy włoskimi, ale i przedstawicielami literatury i 

poezji starożytnej337. Dowodem uznania jego zasług na polu literatury jest otaczający owalną 

tablicę stiukowy wieniec laurowy, jedyny element odróżniający pomnik od analogicznego w 

swej kompozycji monumentu po przeciwnej stronie arkady (później Małachowskiej)338.  

Pamięć o starszym bracie musiała wystarczyć dla obu Krasickich, gdyż zasługi 

Antoniego w ogóle nie zostały wspomniane w inskrypcji. Oprócz informacji o Ignacym, że 

był prepozytem katedry przemyskiej, biskupem warmińskim i arcybiskupem gnieźnieńskim a 

także „hierografem”, poetą, filologiem oraz opiekunem własnego [polskiego – WRK] języka 

w treści napisu znalazło się wspomnienie samej fundatorki, wdowy po Antonim, jak 

                                                 
334 Korytkowski, op. cit., s. 251.  
335 Dmochowski, op. cit., s. 30. 
336 Róża (Rozalia) z Charczewskich Krasicka (zm. 1808), córka Jana Charczewskiego h. Cholewa, pana na 
Urusku, starosty cieszkowskiego i kasztelana słońskiego oraz jego drugiej żony Franciszki z Jezierskich – zob. 
[K. Niesiecki], Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 5, Lipsk 1840, s. 361; T. Żychliński, Złota księga 
szlachty polskiej, t. 2, Poznań 1880, s. 152; J.S. Dunin-Borkowski, Panie Polskie przy dworze Rakuskim (Damy 
krzyża gwiaździstego – Damy pałacowe – Kanoniczki honorowe sabaudzkie i berneńskie, Lwów 1891, s. 132; A. 
Boniecki, Herbarz polski, t. 12, Warszawa 1908, s. 176; S. Uruski, Rodzina. Herbarz szlachty polskiej, t. 8, 
Warszawa 1911, s. 22. 
337 Dmochowski, op. cit., s. 12, 14, 25-26; sądy Dmochowskiego na temat zasług Krasickiego weryfikuje opinia 
wyrażona przez bpa Łętowskiego pisana niemal pół wieku później, w kontekście jego wawelskiego epitafium: 
„Spotykamy się więc z Krasickim, po murach naszych (…) zostawił na pamięć po sobie imię literata. Dowcip 
krasił pióro jego, a Bajki, Satyry i pan Podstoli, te pozostaną i wystarczą jemu na miłość naszą. Ma Krasicki 
wielką zaletę z tego, że był pisarzem litym polskim, bez przymięszania elementu obcego. Język jego jest czysty, 
myśl wszędy rodzima, dążność narodowa, świadomość kraju swego zdrowa a rozum wielostronny (…) Z kim go 
w parze postawić? na czele wieku Stanisława Augusta jego jednego” – zob. Łętowski, Katedra krakowska …, s. 
79; „Od czasu pielgrzymki Kochanowskiego do grobu Petrarki minęło z górą dwieście lat, gdy on sam – tym 
razem jako martwy poeta – zaczął coraz bardziej interesować żywych. Do jego grobu [w Zwoleniu] przybywają 
pielgrzymi, wedle innego jednak skrojeni wzoru niż ci z epoki renesansu. Pierwszym, jeszcze w 1782 roku, był 
Ignacy Krasicki” – zob. Rosiek, op. cit., s. 44. 
338 Wawrzyn, jak pisze Alina Aleksandrowicz w kontekście czczonego w Puławach Torquatta Tassa, był 
kojarzony z „mocą wieszczenia i poetycką ekstazą”. Nabrał też „symboliki drzewa bożego, emblematu 
zwycięstwa i sławy” – zob. A. Aleksandrowicz, Izabela Czartoryska. Polskość i europejskość, Lublin 1998, s. 
82-83.  
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podkreślono damy Krzyża Gwiaździstego339. Nie znana jest korespondencja i wymiana myśli 

pomiędzy kapitułą a Krasicką, nie wiadomo więc, czy za dobór słów i postawienie akcentów 

w tej inskrypcji odpowiadała kapituła – która zastrzegła sobie prawo ułożenia napisu – czy też 

inicjatorka miała wpływ na jej ostateczne brzmienie. Wszakże, to imię Róży Krasickiej 

zostało wyeksponowane i uwiecznione dla potomności, obok znanego i powszechnie 

poważanego szwagra, bardziej nawet niż jej małżonka.  

Warto podkreślić, że była to jedyna komemoracja z tego czasu poświęcona prymasowi 

na ziemiach wszystkich trzech zaborów. Już w 1810 roku Jan Śniadecki pisał z Wilna do 

Stanisława Staszica ubolewając nad skromnością wawelskiej memorii: „Familia wystawiła 

mu [Krasickiemu] nikczemny nagrobek w katedrze krakowskiej, ale naród winien mu 

wspaniały monument jako człowiekowi, który stworzył w Polakach gust i zrobił szczególną 

rewolucję w myślach i sposobie pisania”340. Należy również pamiętać, że biskup Krasicki był 

pierwszym poetą, a nawet artystą upamiętnionym w murach krakowskiej świątyni w XIX 

wieku. Omawiany pomnik przetrwał w wersji szczątkowej, zachowała się jedynie owalna, 

marmurowa tablica w stiukowym otoku z wieńca laurowego przewiązanego wstążką [il. 14], 

którą wmurowano we wschodnią ścianę kaplicy biskupa Tomickiego, na lewo od ołtarza [il. 

15]. Jak wyglądała pierwotnie całą kompozycja możemy zobaczyć na rysunku 

Wojnarowskiego (dotychczas niepublikowanym i nie znanym badaczom zagadnienia)341 [il. 

16]. 

Nową realizacją powstałą wówczas i nie związaną z fundacją biskupa Potkańskiego 

był pomnik, który zaprojektował i wzniósł kanonikowi i prepozytowi katedry Wacławowi 

Sierakowskiemu jego brat Sebastian, również kanonik. W dniu 16 maja 1806 uzyskał zgodę 

kapituły na wzniesienie epitafium opatrzonego stosownym napisem, co zaowocowało 

wykonaną rok później strukturą przyścienną po prawej stronie portalu kaplicy Maciejowskich 

(pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej) istniejącego od roku 1770342. Wydaje się jednak, że 

                                                 
339 Najwyższe odznaczenie kobiece, przyznawane przez tzw. opiekunkę orderu, którą każdorazowo była jedna z 
Arcyksiężniczek austriackiego dworu cesarskiego. Order został ustanowiony w 1668 r. przez cesarzową 
Eleonorę, żonę cesarza Ferdynanda II. Liczne polskie damy otrzymały ten order po przedłożeniu stosownego 
wywodu szlachectwa. Krasicka otrzymała odznaczenie 14.09.1788, a opiekunką orderu była wówczas Ludwika, 
królowa Niemiec, Węgier i Czech, Księżna Lotaryngii i Baru, żona cesarza Leopolda II, a nie Maria Teresa, jej 
poprzedniczka, jak to głosi napis epitafijny – zob.  Dunin-Borkowski, ibidem.  
340 Za zwrócenie mi uwagi na tę wzmiankę dziękuję dr Mikołajowi Getce-Kenigowi – zob. K. Bartnicka, Z 
dyskusji nad projektem pomnika Mikołaja Kopernika. Dwa listy Jana Śniadeckiego do Stanisława Staszica, 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, 23/2, 1978, s. 439 (aneksy, list II); Getka-Kenig, op. cit., s. 168-169. 
341 Rysunek z r. 1861 – zob. BJ, sygn. I.R. 626.  
342 AKKK, Aa 27, s. 139; Pa 22, k. 90v.; Rostworowska, op. cit., s. 119, przypis 16 – tam podana starsza 
literatura. Treść napisu podaje Łętowski – zob. Łętowski, op. cit., s. 83. 
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parający się architekturą kanonik od początku planował symetryczną kompozycję343. 

Sierakowski nie pozostawił żadnych wskazówek, ani pism, w których tłumaczyłby decyzję 

odnośnie do wyboru samej kaplicy. Trudno więc dociec, czy chodziło o jej wezwanie i kult 

znajdującego się wewnątrz wizerunku maryjnego, czy o analogiczne upamiętnienie tam 

dwóch duchownych pochodzących z tej samej rodziny (stryja i bratanka)344, czy jednak 

zadecydowały względy artystyczne? Pewną informacją jest tylko ta, że Sebastian nadzorował 

remont kaplicy Maciejowskich w latach 1776-777, choć prefektem fabryki katedry został 

dopiero w 1779 roku345. Wydaje się jednak, że wybór tego miejsca nie był przypadkowy. 

Świadczyć może o tym chociażby konieczność wycięcia fragmentu profilowanego łuku 

sąsiedniej arkady by pomieścić ten niewielki pomnik. Kwestie artystyczne zostaną jednak 

poruszone w następnym rozdziale. Impulsem do wystawienia Sierakowskiemu pomnika były 

przede wszystkim więzy rodzinne łączące go z fundatorem, o czym świadczy napis 

„Immortalitati manderunt Fraternus Amor Sebastiani”346. Jednak miał on liczne zasługi i dla 

Krakowa i dla katedry.  

Wacław Sierakowski pełnił rolę zarówno jej prepozyta (1782)347, jak i prefekta 

działającej przy niej kapeli wokalno-instrumentalnej (od 1780)348. Dzięki swej działalności 

filantropijnej, oświatowej, wydawniczej i kulturalnej był postacią wyróżniającą się spośród 

kanoników. Starszy z braci Sierakowskich wyznawca oświeceniowych ideałów, zgromadził 

także bogatą bibliotekę. Przede wszystkim zajmował się muzyką religijną (od roku 1780). 

Wprawdzie nic nie komponował, ale tłumaczył z języka włoskiego libretta kantat, bądź sam je 

pisał. Poświęcał się głównie teorii muzyki349 i edukacji w tym zakresie, również poprzez 

wydanie własnym kosztem pierwszego od ponad dwóch stuleci podręcznika w języku 

polskim pod tytułem: Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej350. Założył także prywatną szkołę 

                                                 
343 Faktycznie po śmierci Sebastiana (zm. 1824) kapituła uczciła jego pamięć identycznym pomnikiem, 
znajdującym się z drugiej strony portalu.  
344 W kaplicy znajduje się nagrobek bpa Samuela Maciejowskiego (1499?-1550), ale również jego bratanek 
Bernard Maciejowski (zm. 1608) został pochowany w katedrze – zob. KZSP, t. 4, cz. 1, s. 130.  
345 Funkcję tę sprawował od 15.05.1779 – zob. AKKK, Aa 25, k. 128r. (s. 252); Przybyszewski, op. cit., s. 190.  
346 CIP, s. 285, nr II 4.  
347 Przybyszewski, op. cit., s. 195.  
348 E. Aleksandrowska, Sierakowski Wacław h. Ogończyk (1741-1806), [w:] PSB, t. 37, Warszawa-Kraków 
1996-97, s. 313-315; T. Przybylski, Z dziejów krakowskiej muzyki w czasach oświecenia i początkach XIX wieku, 
„RK”, 44, 1973, s. 117. W dokumentach archiwalnych podana jest data 1773 r., kiedy to Sierakowski został 
prefectus musicae w katedrze, na miejsce kanonika Walentego Pruskiego, który zrezygnował – zob. ibidem, s. 
123, aneks nr 13 (Aa 24, s. 464 z 12.10.1773); sam Sierakowski zrzekł się tej funkcji w 1777 r. – zob. Aa 25, s. 
96 (z 7.02.1777); Przybylski, op. cit., s. 123, aneks nr 20.  
349 Przybylski nazywa go amatorem i laikiem „gdyż tak można określić muzyczne wykształcenie 
Sierakowskiego w świetle jego wypowiedzi i poglądów” – zob. ibidem, s. 116-117. 
350 W. Sierakowski, Sztuka muzyki dla młodzieży krajowej, t. 1-3, Kraków 1795-96. Przybylski ocenia to 
opracowanie następująco: „na wiadomościach, jakie Sierakowski w nim podaje z zakresu teorii muzyki, zaciążył 
brak fachowej wiedzy […] z jednej strony – próbował patrzeć na świat z pozycji racjonalistycznych człowieka 
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muzyki (1781) oraz organizował życie muzyczne miasta351. Rodzi się pytanie, czy jego rolę w 

tym względzie doceniano już współcześnie, bowiem po latach pisano o nim tak: „działalność 

koncertowa Sierakowskiego dała niewątpliwie impuls pobudzający zainteresowanie 

muzyczne krakowian, zapoznawała ich z twórczością europejskich kompozytorów, ożywiała i 

urozmaicała życie muzyczne” miasta a przede wszystkim dała „podwaliny pod rozwój kultury 

muzycznej XIX-wiecznego Krakowa”352. Jednym z postulatów Sierakowskiego było 

wykonywanie utworów wokalnych z tekstem w języku ojczystym „iżby wszyscy słuchający, 

jako Narodowym Językiem śpiewania rozumieli”353. W muzyce upatrywał bowiem nie tylko 

źródła przyjemności oraz traktował ją jako uświetnienie różnych ceremonii i uroczystych 

okoliczności, lecz uważał, że muzyka powinna pełnić funkcje dydaktyczne: „iż Arkadya 

nasza Polska miałaby pole otwarte Wierszem Życia i Heroiczne Dzieła naszych SS. 

Rodaków, Sławnych Monarchów, Walecznych Bohaterów w Muzyce ogłaszać i sławić, a z 

tegoby Publicum tutejsze pożytkował, w Wiadomości Historyi, których z uprzyknieniem 

privato studio uczyć się musiemy”354, więc „[…] żeby z Muzyki odnosić pożytki, trzeba iey 

koniecznie w Narodowym Języku doświadczać, bo inaczej skrytych serca namiętności nie 

ruszy”355. Zatem zasługą Sierakowskiego było nie tylko kształcenie w zakresie muzyki, ale 

także wykonywanie jej w języku polskim.  

Książki, które Sierakowski napisał poświęcił pięciu zmysłom. Wspomniany 

podręcznik muzyki dedykowany był słuchowi. Do zmysłu wzroku odnosiła się dwuczęściowa 

rozprawa Architektura cywilna dla młodzieży narodowej356 (bowiem zainteresowanie 

budownictwem dzielił z bratem Sebastianem, autorem dzieła Architektura obeymuiąca szelki 

                                                                                                                                                         
Oświecenia, z drugiej zaś – pozostał wierny jeszcze średniowiecznym pojęciom naukowym”, ale jak dodawał 
„jednak dla historii muzyki dzieło Sierakowskiego stanowi szczególną wartość jako cenne źródło informujące o 
stanie polskiej kultury muzycznej u schyłku XVIII wieku” – zob. Przybylski, loc. cit.  
351 Prywatną szkołę śpiewu utrzymywał własnym sumptem w l. 1781-87 w kamienicy, którą zajmował na rogu 
ul. Kanoniczej i ul. Grodzkiej. Sprowadził do niej śpiewaków z zagranicy, którzy oprócz nauczania młodzieży i 
udzielaniu się w kapeli katedralnej, jak Kratzer, sami komponowali, jak: Czech Feliks Michał Lang oraz 
pochodzący ze Śląska Jakub Gołąbek. W 1784 sprowadził włoską trupę operową. Organizował koncerty 
instrumentalno-wokalne podczas których wykonywano kantaty przez niego przetłumaczone, albo napisane z 
muzyką skomponowaną przez zatrudnionych muzyków-pedagogów. Na jednym z ostatnich występów w 1787 
był obecny przebywający w tym czasie w Krakowie król Stanisław August. Później zakazano wystawiania sztuk 
w języku polskim, więc być może z podobnego powodu zarzucono koncertowanie, skoro wykonywano utwory 
jedynie w tym języku, a Sierakowski nie doczekał już czasów Księstwa Warszawskiego, kiedy zakaz ten 
zniesiono – zob. Aleksandrowska, op. cit., s. 313-314; A. Szczerba, Duchowieństwo krakowskie w latach 1795-
1918, Warszawa 2017,  s. 241, 459.  
352 Przybylski, op. cit., s. 113-114.  
353 Sierakowski, op. cit., t. 1, s. 6. 
354 Ibidem, s. 8-9. Kantaty z tekstem Sierakowskiego poświęcone były głównie polskim świętym: bł. 
Bronisławie, bł. Michałowi Giedroyciowi, św. Stanisławowi i św. Wacławowi.  
355 Ibidem, s. 151.  
356 Idem, Architektura cywilna dla młodzieży narodowej, Kraków 1796-97. 
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gatunek murowania i budowania357). Dotyk przyświecał składającemu się z trzech części 

opracowaniu o: Rękodziele fabryki sukiennej, które w Krakowie 1786 dla wielu pożytków i 

zatrudnienia ubogich jest ustanowione358 a dwóm pozostałym poświęcona była dwuczęściowa 

Postać ogrodów, która do dwóch zmysłów, smaku w owocach i powonienie w kwiatach 

szczególniej ściąga się359. Oczywiście Wacław był autorem jeszcze kilku innych pozycji, 

ponadto wiele przetłumaczył z języków obcych i sam je wydał360. Pomimo tylu licznych 

zasług Sierakowskiego – przy braku ewidentnej wybitności – Ambroży Grabowski musiał 

jego sylwetkę przywracać na nowo współczesnym po zaledwie pół wieku. Pisał więc tak: 

„nikt dotąd nie zjawił się, ktoby dług pamięci jego spłacił, ja podjąłem ten obowiązek, 

przypomnieć go obecnym i nadchodzącym pokoleniom, i odgrzebać imie jego z grobu 

zapomnienia, w którym je pochowała obojętność współczesnych, i stawić je na widoku, aby 

dobrym przykładem późniejszym czasom przyświecało”361. Wydaje się więc, że jak epitafium 

Krasickiego było pretekstem do wspominania ciągle sławnego i docenianego pisarza, tak 

nagrobek Sierakowskiego – nieobecnego w świadomości społeczeństwa połowy XIX wieku – 

był jedyną po nim pamiątką. Pomnik ten również został uwieczniony przez 

Wojnarowskiego362 [il. 17]. 

Ostatnia inicjatywa prywatna z tego czasu należała do Jana Małachowskiego (1769-

1821), zwanego też Janem z Dukli363, który 21 marca 1807 przedłożył kapitule prośbę o 

przekazanie mu dwóch gotowych monumentów364. Pierwszym chciał uczcić pamięć swojej 

matki Antoniny Petroneli z Rzewuskich Małachowskiej (zm. 1806)365, pochowanej w swym 

rodzinnych dobrach w Ćmielowie366. Na ten cel wybrano wolne epitafium naprzeciwko 

kaplicy Lipskich, a więc po przeciwnej stronie arkady z pomnikiem braci Krasickich (którego 

                                                 
357 S. Sierakowski, Architektura obeymuiąca wszelki gatunek murowania i budowania, t. 1, t. 2: Wzory do dzieła 
architektury, Kraków 1812.  
358 W. Sierakowski, Rękodzieło fabryki sukiennej, które w Krakowie 1786 dla wielu pożytków i zatrudnienia 
ubogich jest ustanowione, Kraków 1797. 
359 Idem, Postać ogrodów, która do dwóch zmysłów, smaków w owocach i powonienia w kwiatach szczególniej 
ściąga się, Kraków 1798. Praca ta wyprzedziła najbardziej znane ówcześnie dzieło na ten temat napisane w 
języku polskim, autorstwa Izabeli Czartoryskiej Myśli różne o zakładaniu ogrodów z 1805 r. 
360 Podaje je wszystkie Elżbieta Aleksandrowska – zob. Aleksandrowska, op. cit., s. 314-315; Szczerba, op. cit., 
s. 479, 498, 518. 
361 A. Grabowski, Rzecz o zasługach obywatelskich i naukowych Wacława z Bogusławic hr. Sierakowskiego 
proboszcza katedr. krak., „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego”, 4 (19), 1849, s. 545.  
362 Rysunek bez daty – zob. BJ, sygn. I.R. 606. 
363 Tak jest podpisany w drzewie genealogicznym zamieszczonym w: Mowy i pisma publiczne hrabi Hyacynta 
Małachowskiego, Wrocław 1809, s. 215.  
364 AKKK, Aa 27, s. 165-166. 
365 [K. Niesiecki], Herbarz polski, wyd. J.N. Bobrowicz, t. 6, Lipsk 1841, s. 334. 
366 Zmarła 29.06.1806 – zob. Rostworowska, op. cit., s. 121, przypis 18 – tam podana starsza literatura. O jej 
nagrobku znajdującym się w kościele parafialnym p.w. Wniebowzięcia Matki Boskiej w Ćmielowie – zob. 
Katalog Zabytków w Sztuki w Polsce, t. 3: Województwo kieleckie, red. J.Z. Łoziński, B. Wolff, z. 7: Powiat 
Opatowski, Warszawa 1959, s. 10.  



69 
 

los zresztą podzieliło i obecnie w postaci owalnej, marmurowej tablicy [il. 18] znajduje się w 

kaplicy biskupa Tomickiego, wmurowane w tę samą ścianę, lecz po prawej stronie ołtarza [il. 

15]). Jak wyglądało pierwotnie wiemy dzięki Wojnarowskiemu367 [il. 19]. Upamiętniona była 

– podobnie jak wspomniana jedna z fundatorek Rozalia z Charczewskich Krasicka – damą 

orderu krzyża gwiaździstego, choć w jej przypadku pominięto ten fakt w inskrypcji368. Jej 

dane biograficzne wymienione są przy omówieniu stanowisk i funkcji sprawowanych przez 

jej rodziców Michała Rzewuskiego i Teresy Franciszki z Cetnerów369 oraz męża Jacka 

Małachowskiego (1737-1821), kanclerza koronnego370, co znalazło też odzwierciedlenie w 

tekście monumentu wawelskiego. Poza aspiracjami jej męża i syna, starosty dukielskiego i 

szambelana cesarskiego a zarazem bratanka marszałka sejmu Stanisława Małachowskiego 

(1736-1809), niewiele można powiedzieć o jej własnych zasługach, czy też związkach z 

katedrą krakowską. Należy jednak pamiętać, że w jej murach był już wówczas pochowany 

jeden z przedstawicieli rodziny Małachowskich, Jan (1623-1699) biskup krakowski. Jego 

ciało zostało złożone pod kaplicą św. Stanisława, nagrobek zaś zdobi jeden z filarów na 

skrzyżowaniu naw, zwrócony ku tejże kaplicy. Ojciec starosty dukielskiego Jacek był 

wnukiem Stanisława (ok. 1659-1699), wojewody poznańskiego, bratanka biskupa. Warto 

również wspomnieć, że Małachowską łączyły więzy krwi i z innymi osobami już w katedrze 

uczczonymi lub pochowanymi. Zapewne nie bez znaczenia jest fakt, że zmarła była kuzynką 

w trzecim pokoleniu upamiętnionych naprzeciwko braci Krasickich. Ponadto synowa 

Małachowskiej, Barbara z Sołtyków, była bratanicą zmarłego przed dwoma laty kanonika 

katedralnego Kajetana Sołtyka (zm. 1804)371. Kuzynem zaś męża Antoniego (choć w trzecim 

pokoleniu) był Piotr Małachowski, zięć Eliasza Wodzickiego starosty krakowskiego372 (mąż 

Tekli), wspomnianego już inicjatora pomnika biskupa Wodzickiego. Koligacje te, choć mogą 

się wydawać pozornie o drugorzędnym znaczeniu, z powodu braku mocniejszych 

argumentów przemawiających za wawelską memorią, nie mogą zostać tutaj pominięte. 

Najciekawszy wydaje się fakt, że Małachowska jako jedyna kobieta została upamiętniona w 

tym czasie w katedrze krakowskiej, a co więcej jej epitafium jako pierwsze zostało ułożone w 

języku polskim zamiast po łacinie.  

                                                 
367 Rysunek z r. 1846 – zob. BJ, sygn. I.R. 623. 
368 Dunin-Borkowski, op. cit., s. 129-130. 
369 H. Palkij, Rzewuski Michał Józef, [w:] PSB, t. 34, Wrocław-Warszawa-Kraków 1992, s. 134-136. 
370 A. Zahorski, Małachowski Jacek (Hiacynt), [w:] PSB, t. 19, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 
393-396.  
371 http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=544565&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off& 
spouse=on&n=dw.14256 [dostęp: 2019_03_02].  
372 http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=544565&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off& 
spouse=on&n=15.476.42 [dostęp: 2019_03_02].  
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Drugie epitafium pragnął Małachowski poświęcić wielebnemu Szymonowi 

Opelewskiemu (1733-1806), proboszczowi pochowanemu w kościele parafialnym p.w. 

Wszystkich Świętych w Grocholicach373. Na fundację tę wybrano pomnik naprzeciwko 

kaplicy Zygmuntowskiej, po lewej stronie arkady z epitafium biskupa Szembeka374. W tym 

przypadku również Wojnarowski pozostawił jego rysunkową dokumentację375 [il. 20]. 

Opelewski był doktorem obojga praw i kanonikiem liwskim376. Kształcił się w Rzymie, we 

Włoszech także miał zostać wyświęcony na kapłana. Od roku 1763 był proboszczem 

wspomnianej parafii377. Zachował się jego pamiętnik, gdzie opisał między inni powstanie z 

1794 roku, napady i kradzieże ze strony wojsk rosyjskich, które dotknęły również parafii 

grocholickiej378. Był zarazem nauczycielem Jana Małachowskiego, co zostało wspomniane w 

inskrypcji epitafijnej. Członkowie tej rodziny byli spadkobiercami owych dóbr, w których 

posługę kościelną po rezygnacji ze służby na rzecz familii oraz katedry krakowskiej (o której 

nic bliższego nie wiadomo), objął Opelewski. Ponadto, jak wspomina ksiądz Jan Wiśniewski, 

Małachowscy byli dobroczyńcami kościoła grocholickiego379. W napisie epitafijnym 

poświęcono równie dużo miejsca zmarłemu, co osobie samego fundatora i jego związkom 

rodzinnym, wymienione są urzędy ojca i stryja Jana, Stanisława marszałka Sejmu Wielkiego. 

Patrząc na rzut katedry i rozmieszczenie pomników, zarówno monument Opelewskiego, 

biskupa Małachowskiego, jak i matki fundatora znalazły się na jednej linii; bliżej środka 

kościoła nagrobek ordynariusza, pozostałe dwa epitafia przy filarach (południowym i 

północnym) arkad najbliższych skrzyżowania naw, choć jest to być może przypadkowa 

zbieżność. Wydaje się, że Małachowskim kierowała przede wszystkim chęć upamiętnienia 

nazwiska i zaznaczenia obecności rodziny w katedrze krakowskiej.    

Kapituła katedralna nosiła się także z zamiarem uczczenia pamięci biskupa Turskiego, 

o czym świadczy ułożenie i zaakceptowanie napisu mającego ozdobić jego pomnik380, ale do 

                                                 
373 J. Wiśniewski, Dekanat opatowski, Radom 1907, s. 181-185. Wieś ta leży pomiędzy Opatowem, a 
Ćmielowem, czyli majątkiem familii Małachowskich. 
374 AKKK, Aa 27, s. 165; Pa 22, k.106r.; Rostworowska, op. cit., s. 118, przypis 9 – tam podana starsza 
literatura.     
375 Rysunek z 1864 r. - zob. BJ, sygn. I.R. 640. Ukazuje jeszcze nieistniejący już dziś portret duchownego.  
376 Wiśniewski, op. cit., s. 182-184. 
377 Ibidem. Opelewski opiekował się tamtejszym kościołem, ufundował nowe stalle w 1777 r. i polecił 
wymurować dwie kruchty w 1783 r. a dwa lata później poszerzyć grób pod kościołem. Niestety ówczesna 
świątynia spaliła się w 1882 r. – zob. KZSP, t. 3, z. 7, s. 21. 
378 Pamiętnik Ks. Kan. Opelewskiego prob. Grocholic, [w:] J. Wiśniewski, Dekanat …, s. 191-198. 
379 W cytowanym przez księdza Wiśniewskiego Pamiętniku Ks. Kan. Opelewskiego prob. Grocholic, wspominał 
autor o tym, że „w 1800 r. Jan z Dukli Małachowski organ sprawił, w 1802 r. apparaty kościołowi sprawił” oraz 
w 1806 r., już po śmierci Opelewskiego, po kradzieży monstrancji w październiku tegoż roku Jacek 
Małachowski podarował kościołowi w Grocholicach nową z odpowiednią inskrypcją – zob. Wiśniewski, op. cit., 
s. 183, 197.   
380 Urban podaje jego treść – zob. Urban, op. cit., s. 46-47, przypis 21. 
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realizacji tego epitafium nie doszło z bliżej nie wyjaśnionych przyczyn. W aktach kapitulnych 

pod dniem 3 października 1804 roku jest mowa o tablicy poświęconej pamięci księżnej 

Judyty (zm. 1086), córki Bolesława Krzywoustego i żony Władysława Hermana381. Urban 

odczytuje ten zapis jako chęć ze strony kapituły ufundowania nowej memorii382, do której 

kanonik Hołowczyc miał ułożyć napis (z czego się wywiązał po dwóch latach383). Jednak w 

katedrze znajdowała się już taka tablica z roku 1634 zwieńczona herbem należącym do tego 

gremium (trzy korony). Wymienia ją zarówno Sołtyk384, jak i Łętowski385, zaraz po prawej 

stronie od wejścia do katedry. Dysponujemy również dwoma przekazami ikonograficznymi 

Wojnarowskiego z 1848 roku [il. 21], jak i Maksymiliana Cerchy z 1885 roku [il. 22]386, 

gdzie na tym pierwszym wyraźnie widać, że tablica była wówczas umieszczona na filarze. 

Treść inskrypcji pierwotnej memorii nadal istniejącej, choć w innym miejscu, na ścianie po 

lewej stronie od wejścia do zakrystii (zasłoniętej konfesjonałem), informuje iż księżna była 

dobrodziejką katedry387. Zapisała kapitule dobra pabianickie388 (stanowiące przez wieki jej 

główne źródło dochodów) a w dowód wdzięczności kanonicy odprawiają suffragia za spokój 

jej duszy a trzy razy do roku mszę śpiewaną Requiem. Brakuje informacji, czy widniejący na 

tablicy napis z czasem stał się nieczytelny, czy też sama tablica uległa zniszczeniu, tak by 

zaistniała potrzeba zastąpienia jej nową. W każdym razie nie było jasnego powodu, dla 

którego mianoby ją ponownie fundować. Ponadto w przestrzeni katedry nie odnotowano 

nowej realizacji. Ciekawy jest natomiast fakt, że obecnie epitafium znajduje się w pobliżu 

miejsca planowanego dla nowej tablicy, określonego w dokumentach w 1804 roku389. Nie 

mając więc samego monumentu oraz nie znając treści inskrypcji ułożonej przez Hołowczyca, 

można się jedynie domyślać powodu tej inicjatywy. Istotnym pretekstem dla podkreślenia w 

tym czasie wagi fundacji dokonanej przez księżną Judytę była zapewne utrata hrabstwa 

pabianickiego, które znalazło się z zaborze pruskim, co oznaczało brak głównego i stałego 

źródła dochodów kapituły. W wyniku dekretu cesarza Franciszka II z 21 sierpnia 1802 roku, 

ilość prałatur i kanonii należących dotychczas do kapituły została mocno uszczuplona, a to 

                                                 
381 AKKK, Aa 27, s. 62-63; Pa 22, k. 46v.-47r. 
382 Urban, op. cit., s. 46. 
383 AKKK, Aa 27, s. 137-138 – zapis z dn. 29.09.1806.  
384 M. Sołtyk, Series Monumentorum Ecclesiae Cracoviensis, [Cracovia 1785], s. 12-13.  
385 Łętowski, Katedra krakowska…, s. 72. 
386 Rysunek Wojnarowskiego z 1848 r. – zob. BJ, sygn. I.R.636; Cercha, Kopera, op. cit., t. 3, Kraków 1904, il. 
[na s. 44]. 
387 CIP, s. 161-163, nr I 138.  
388 Rożek, Wawel i Skałka…, s. 27 (tam podane odniesienia do dokumentów archiwalnych oraz wspomniana 
inicjatywa kapituły wzniesienia ku jej czci tablicy, już w r. 1634).                                                                                                                                          
389 Zob. przypis 381.  
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znacznie pogorszyło jej sytuację finansową390.  Być może kanonicy chcieli w ten sposób 

potwierdzić swe dotychczasowe prawo do dóbr pabianickich licząc jeszcze na zmianę 

niekorzystnej decyzji.   

 Tak więc oba przedsięwzięcia planowane przez kapitułę i co warto podkreślić jej 

jedyne inicjatywy komemoracyjne w omawianym okresie – poświęcone biskupowi 

Turskiemu, jak i królowej Judycie – nie doszły do skutku. Upamiętniono zatem w latach 

1796-1809 pięciu duchownych i dwie osoby świecie. Jedną uhonorowano wraz z bratem, 

wysokim duchownym i zarazem człowiekiem zasłużonym na polu literatury (Krasicki), drugą 

zaś była jedyna w tym gronie kobieta (Małachowska). Spośród fundacji prywatnych aż cztery 

dotyczyły hierarchów różnego szczebla: biskupa (Wodzickiego), prymasa (Krasickiego), 

kanonika katedralnego (Wacława Sierakowskiego) i proboszcza odległej parafii 

(Opelewskiego).  

 
4.2 POMNIKI Z LAT 1810-1815 
 
 W latach 1810-1815 do kapituły wpłynęły zaledwie dwie prośby o wystawienie 

pomników prywatnych, ale tylko pierwsza zaowocowała komemoracją, choć nie jedyną w 

tym czasie. Był to okres, gdy cofnięto także całkowity zakaz grzebania w grobach katedry.    

Pierwsza ze wspomnianych próśb przedłożonych władzom kapitulnym została 

odczytana przez prepozyta Sierakowskiego na sesji kapitulnej w dniu 17 sierpnia 1811 roku, 

co odnotowano w aktach kapituły391. Jej autorką była młoda wdowa Elżbieta z Laśkiewiczów 

Skotnicka (1781-1849)392 chcąca uczcić pamięć swojego męża Michała Bogorii Skotnickiego 

zmarłego przed trzema laty we Włoszech. Brak jednak adnotacji odnośnie do wyrażenia przez 

kapitułę stosownej zgody, bądź na temat jakichkolwiek zobowiązań finansowych ze strony 

fundatorki. Pomimo tego pomnik stanął i umieszczono go w kaplicy Szafrańców, choć nie 

wiadomo kiedy dokładnie. Jako pierwszy odnotował go bowiem dopiero A. Grabowski w 

swym przewodniku z 1822 roku393. Fundatorka była córką Wincentego Laśkiewicza, 

wywodzącego się z krakowskiej mieszczańskiej rodziny bankiersko-kupieckiej394 i Maryanny 

                                                 
390 J. Urban, Diecezja krakowska w XIX wieku, [w:] Kościół krakowski w Tysiącleciu, Kraków 2000, s. 307. 
391 AKKK, Aa 27, s. 340; Urban, Katedra na Wawelu (1795-…, s. 93. 
392 Urodzona 5.07.1781 w Krakowie, ochrzczona imionami: Elżbieta Anna Łucja w dn. 6.07.1781 – zob. ANK, 
Metrica baptistarum – Parafia N. Marii Panny w Krakowie za lata 1773-1783, s. 298, sygn. 376. Zmarła 
4.07.1849 w Krakowie w kamienicy przy Rynku Głównym 265 (obecnie nr 26) – zob. ANK, Liber 
Defunctorum, t. 8 (Akta zgonów – Parafia N. Marii Panny za lata 1841-57), s. 100; ANK, Księga Zgonów. 
Urząd Stanu Cywilnego parafii Mariackiej w Krakowie, s. 40 (wpis 119), sygn. 29/328/0/3/155.  
393 Grabowski, Historyczny opis…, s. 99.  
394 Wincenty Laśkiewicz nobilitację z rąk cesarza austriackiego Józefa II uzyskał wraz z braćmi Ignacym i 
Franciszkiem w 1783 r., z tytułem „Ritter” oraz przydomkiem „z Friedensfeldu”. Ich polski tytuł szlachecki 
został zatwierdzony na sejmie w dn. 11.11.1790 r. a w Konstytucji CXCVII podkreślono zasługi Laśkiewiczów: 
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z Majewskich. Została wydana za mąż w Krakowie dnia 17 listopada 1802 roku395. Andrzej 

Ryszkiewicz określił to małżeństwo jako typowe dla stosunków galicyjskich, czyli „ ślub 

połączył bardzo inteligentną i wykształconą, a przy tym ogromnie zasobną pannę z zasłużonej 

rodziny kupieckiej z uroczym, uzdolnionym młodzieńcem, którego zdobiło historyczne 

nazwisko Bogoriów ze Skotnik i używany tytuł hrabiowski”396. Małżonkowie niemal od razu 

wyjechali do Włoch. Wiadomo, że Skotniccy przebywali w Neapolu397 i Rzymie zanim 

osiedli we Florencji w 1806 roku, gdzie po dwóch latach Michał zmarł. Podróż małżonków 

miała także charakter artystyczny, gdyż obydwoje interesowali się sztuką398. Michał uczył się 

malarstwa u Józefa Grassiego w Dreźnie około 1800 roku399. Z literatury znane są jedynie 

trzy jego obrazy400. Dnia 22 marca 1807 został mianowany „profesorem honorowym” 

                                                                                                                                                         
„[poprzez] otwarcie swych banków handel znaczny ułatwiają a tak dla kraju stają się pożytecznymi” – zob. 
ANK, ABog. 34, s. 35. Wincenty podobnie jak jego ojciec Franciszek, był bankierem i kupcem, posiadał sklep i 
kantor w kamienicy przy Rynku Głównym 265 (obecnie nr 26) zwanej „pod św. Janem Kapistranem”, którą 
zakupił w 1788 r. oraz drugi sklep w Sukiennicach (nr 19). Później został także ławnikiem i radcą miasta 
Krakowa. Jego kariera zakończyła się bankructwem spowodowanym głównie sytuacją polityczno-gospodarczą – 
zob. Poczet szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej, Lwów 1857, s. 139; J. Ostrowski, Księga herbowa rodów 
polskich, Warszawa 1897, s. 175, 299, nr 1723; Boniecki, op. cit., t. 13, Warszawa 1909, s. 354; Uruski, op. cit., 
s. 280; J. Wawel-Louis, Pamiętnik krakowskiej rodziny Louisów, oprac. J. Zathey, Kraków 1962, s. 372-373; 
idem, Urywki z dziejów życia i mieszkańców Krakowa, Kraków 1977, s. 63-67; W. Komorowski, A. Sudacka, 
Rynek Główny w Krakowie, Wrocław 2008, s. 301-302; Rostworowska, op. cit., s. 123, przypis 24. Laśkiewicz 
zmarł w 1830 r., co wiadomo z jego epitafium ufundowanego w kolegiacie w Klimontowie – zob. KZSP, t. 3, z. 
2, s. 14.  
395 ANK, Liber copulatorum Parafii N. Marii Panny w Krakowie za lata 1797-1810, t. 8, k. 80, sygn. 507; 
Rostworowska, op. cit., s. 123, przypis 25.  
396 A. Ryszkiewicz, Polonia florencka na przełomie XVIII i XIX wieku i jej portrecista F.X. Fabre, „BHS”, 3 
(26), 1964, s. 178.   
397 O tym wspomina Stanisław Mieroszewski, którego babka była cioteczną siostrą Elżbiety Skotnickiej: „Gdy z 
mężem w Neapolu była [Skotnicka], stała się ulubieńcem królewskiej rodziny. Królowa sama przyniosła jej swój 
szal, gdy swego przy sobie nie miała, a proszono ją by modny wówczas taniec szal tańczyła” – zob. S. i S. 
Mieroszewscy, Wspomnienia lat ubiegłych, Kraków 1964, s. 203. 
398 Elżbieta odebrała jakieś wykształcenie w tym zakresie, o czym świadczy jej rysunek pochodzący z czasów 
panieńskich, zatytułowany: Łazienki w Warszawie. Widok na pałac od strony północnej oraz na staw i ogród z 
grupami osób na pierwszym planie sygnowany „Elizabeth Laskiewicz”, datowany na r. 1802 i zachowany w 
Zakładzie im. Ossolińskich we Wrocławiu, wcześniej przechowywany w zb. Pawlikowskich z Medyki – zob. M. 
Grońska, M. Ochońska, Zbiory Pawlikowskich. Katalog, Wrocław 1960, s. 119, nr 743, il. 57 (Inw. g. 4741). W 
1964 r. pokazywany na wystawie rysunków w Warszawie – zob. Widoki architektoniczne w malarstwie polskim 
1780-1880. Katalog, Warszawa 1964, s. 80, nr 224.  
399 Skotnicki Michał, [w:] G.K. Nagler, Neues allemeines Künstler-Lexikon oder Nachrichten von dem Leben und 
den Werken der Maler, Bildhauer, Baumeister, Kupferstecher, Formschneider, Lithographen, Zeichner, 
Medailleure, Elfenbeinarbeiter, etc., t. 16, München 1846, s. 478 (tutaj nazwany malarzem-dyletantem);  Michał 
Skotnicki – herbu Bogoria, [w:] E. Rastawiecki, Słownik Malarzów Polskich tudzież obcych w Polsce osiadłych 
lub czasowo w niej przebywających, t. 2, Warszawa 1851, s. 170; Skotnicki Michał Graf, [w:] U. Thieme, F. 
Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, t. 31, Leipzig 1937, s. 120; Skotnicki (Michel ou Michal, 
comte de), [w:] E. Bénézit, Dictionnaire des Peintres, Sculpteurs, Dessinateurs et Graveurs, t. 7, Paris 1966, s. 
796; Skotnicki (Michał), [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon, t. 9, München-Leipzig 2000, s. 271; Skotnicki, 
Michal von, [w:] Benezit Dictionary of Artists, t. 12, Paris 2006, s. 1309.  
400 Portret podobno Zofii z ks. Czartoryskich Zamoyskiej, obecnie miejsce przechowywania nieznane, 
pokazywany był na wystawie we Lwowie na pocz. XX w. (zob. Katalog Galeryi Miejskiej. Dział II. Sztuka 
polska od początku VIII w. po dzień dzisiejszy, Lwów 1908, nr kat. 73; A. Ryszkiewicz, Michał Bogoria 
Skotnicki (Do zagadnienia wpływów angielskich w malarstwie czasów oświecenia), „BHS”, 31, 1969, z. 2, s. 
211), Autoportret, zaginiony (reprodukowany w: idem, Francusko-polskie związki artystyczne. W kręgu J.L. 
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(professore d’honore) Akademii Sztuk Pięknych we Florencji401, bodajże jako pierwszy 

Polak. Niektórzy badacze podawali również informację, nie znajdującącą żadnego 

potwierdzenia w rzeczywistości, ani w źródłach, że Skotnicki zajmował się też muzyką402. 

Zmarł na gruźlicę 26 kwietnia 1808403. Po jego śmierci Elżbieta została we Florencji całkiem 

sama, oparcie znalazła w tamtejszym międzynarodowym środowisku, skupionym wokół 

salonu prowadzonego przez hrabinę d’Albany, czyli Louisę zu Stolberg-Gedern (1752-

1824)404. W jej pałacu Gianfigliazzi nad Arnem, Skotniccy bywali razem405. Tam też zapewne 

Polka poznała Tommaso Pucciniego (1749-1811), dyrektora Muzeów Florenckich i to on 

polecił jej profesora rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych we Florencji, Stefano Ricciego 

(1765-1837)406, który miał wykonać nagrobek jej męża407. Początkowo planowano ustawić go 

w kościele San Domenico w Fiesole, gdzie pochowano Skotnickiego. Nadzorowanie 

wykonania pomnika powierzyła Elżbieta Pucciniemu, gdyż sama w niedługim czasie, po 

śmierci męża wróciła do kraju, o czym świadczy wysłany przez nią list z Krakowa, już w 

                                                                                                                                                         
Davida, Warszawa 1967, s. 120, przypis 34; idem, Michał Bogoria…, s. 209-212) i Wieść o Zmartwychwstaniu 
Pańskim, to jedyny zachowany obraz Skotnickiego, znajduje się w Muzeum Podlaskim w Białymstoku (zob. J. 
Tomalska, B. Mróz, Malarstwo polskie. Kolekcja Muzeum Podlaskiego w Białymstoku, Białystok 2005, s. 5, 75). 
401 Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti, Firenze [dalej: AA], sygn. Filza K (1807-1808), fasc. 9, b.k.  
402 „Coltivò con amore i liberali studi e singolarmente la Musica e la Pittura” – zob. Monumenti Sepolcrali della 
Toscana Disegnati da Vincenzo Gozzini e Incisi, da Giovanni Paolo Lasinio Sotto la direzione dei Signiori P. 
Benvenuti, e L. de Cambray Digny. Con Illustrazione, Firenze 1819, s. 21. Do takich wniosków być może 
skłoniła widoczna na nagrobku lira – zob. Dobrowolski, op. cit., s. 65-66. Badacz sugerował również, że 
Skotnicki był doktorem medycyny. 
403 Taka data widnieje na nagrobku we Florencji, na pomniku krakowskim wyryta jest data 25.04.1808, jednak 
wcześniejsza ikonografia, jak rysunek J.K. Wojnarowskiego z r. 1865 pokazuje identyczną, jak na monumencie 
florenckim – zob. BJ, sygn. I.R. 708, t. 10 II. O chorobie i przedwczesnej śmierci Skotnickiego pisał Stanisław 
Dunin-Borkowski: „Byłem ia świadkiem i cierpienia tego rodaka i czułej troskliwości kochającej żony, a dzieląc 
podobneż cierpienia niespodziewałem się być opowiadaczem jego pamiątki” – zob. [S. Dunin-Borkowski], 
Podróż do Włoch w latach 18151-1816 przez Stanisława hr. na Skrzynnie Dunina Borkowskiego, Szambelana 
J.C.K.A. Mci, Akademii Królewsko-Bawarskiej w Monachium, Towarzystwa naukowego Krakowskiego, 
rolniczego warszawskiego, mineralogicznego w Jenie, tudzież Towarzystwa wetterawskiego, i do zachęcenia 
przemysłu narodowego w Paryżu, członka, Warszawa 1820, s. 103. 
404 Luiza zu Stolberg-Gedern była żoną Karola Stuarta, wnuka Klementyny Sobieskiej i syna Jamesa Stuarta 
ostatniego z tej dynastii pretendenta do brytyjskiego tronu – zob. Saint-René Taillandier, La Comtesse D’Albany, 
Paris 1862; P. Piniński, Ostatni sekret Stuartów, Warszawa 2001, s. 92-97. 
405 O tym salonie, choć nieco wcześniej pisał J.U. Niemcewicz: „Dom hrabiny d’Albany był nad rzeką Arno, 
niedaleko mostu świętej Trójcy. Najlepsze towarzystwo już to z cudzoziemców, już z krajowych, zbierało się u 
pani tej: dawano tam czasem teatralne reprezentacyjne, najwięcej tragedie Alfieriego” – zob. Ryszkiewicz, 
Francusko-polskie…, s. 117. Tam Skotniccy poznali między innymi francuskiego malarza F.-X. Fabre’a (1766-
1837), bliskiego przyjaciela gospodyni, który ich sportretował: Michała w r. 1806 i Elżbietę rok później – zob. 
L. Pellicer, M. Hilaire, François-Xavier Fabre (1766-1837) de Florence à Montpellier, katalog wystawy Musée 
Fabre, Montpellier, 14.11.2007-24.02.2008, Galleria d’Arte Moderna, Torino, 11.03.2008-02.06.2008, Paris 
2008, s. 304-306, nr kat. 145-146 – tam podana starsza bibliografia na temat obrazów. 
406 Ricci, Stefano, Bildhauer, [w:] U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon …, t. 28, Leipzig 1934, s. 256; 
Ricci (Stefano), [w:] E. Bénézit, Dictionnaire des Peintres…, t. 7, Paris 1966, s. 218; Mikocka-Rachubowa, 
Canova – jego krąg …, t. 2, s. 255; A. Panzetta, Nuovo dizionario degli scultori italiani dell’ottocento e del 
primo novecento, t. 2, Torino 2003, s. 777; Ricci Stefano, [w:] Benezit Dictionary …, t. 11, Paris 2006, s. 987; 
Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska …, t. 2: Katalog, s. 472-473.  
407 Tak sugeruje Riccardo Caldini – zob. R. Caldini, Stefano Ricci scultore neoclassico, Livorno 1999, s. 18. 
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lipcu 1808 roku408. Riccardo Caldini podaje, że obawiano się, iż w ciągu dwóch lat, kościół 

San Domenico zostanie zburzony (choć nie wiadomo, jaka miała być tego przyczyna), wobec 

czego należało przenieść szczątki Skotnickiego do innego kościoła409. Pomnik musiał być już 

gotowy w 1811 roku, gdyż wówczas miał go pochwalić Antonio Canova, w czasie swojego 

pobytu we Florencji410. Skotnicka prawdopodobnie od razu wraz z nagrobkiem zamówiła jego 

replikę, którą chciała przewieźć do kraju, by przypominała jej o zmarłym mężu również w 

Krakowie. Można przypuszczać, że replika monumentu była także gotowa już w roku 1811, 

razem z pierwowzorem, gdyż wówczas Elżbieta zwróciła się do kapituły krakowskiej z 

prośbą o ustawienie jej w katedrze. W roku 1812 pojawiła się kwestia ustawienia nagrobka 

polskiego malarza we florenckim kościele Santa Croce, prowadzenie tej sprawy w imieniu 

krakowianki przejął florencki bankier Francesco Borri, po śmierci Pucciniego (zm. 1811)411. 

Starania te poparł również prezydent Akademii Sztuk Pięknych Giovanni degli Alessandri, 

pozytywnie i z uznaniem wyrażając się o zmarłym: „Sig. Conte Michel Skotnicki [é] stato a 

Persona di merito distinto e la sua cognizioni, amore Le Belle Arti, ed egregio carattere”412.  

W dniu 25 lutego 1812 roku burmistrz Florencji poinformował degli Alessandriego, że 

14 lutego Prefekt Departamentu Arna wyraził zgodę, zarówno na ustawienie monumentu 

upamiętniającego Polaka w kościele Santa Croce, jak i przeniesienie jego grobu oraz nadzór 

nad tym F. Borriego413. Wiadomo, że bilet (rodzaj opłaty za wystawienie pomnika) został 

uregulowany414. W dniu 27 lipca 1815 władze państwowe (sekretariat stanu) ostatecznie 

wyraziły zgodę na ustawienie nagrobka Skotnickiego we wspomnianym kościele, w 

zaproponowanej przez artystę lokalizacji (kaplicy Castellanich) i złożenie tam zwłok 

                                                 
408 Pierwszy z trzech skierowanych do T. Pucciniego przechowywanych w jego archiwum w Biblioteca 
Forteguerriana w Pistoi [dalej BFP] (sygn. Carte di Tommaso Puccini, cassetta VI, 4,1) – cyt. za: Caldini, op. 
cit., s. 18, przypis 13-14.  
409 Ibidem, s. 22.  
410 D. Moreni, Memoria intorno al risorgimento delle Belle Arti in Toscana e ai ristoratori delle medesime, 
Firenze 1812, s. 107-108. Autor podaje anegdotę, że mistrz oglądając dzieło podpisał je: “Canova fecit”. 
Rzeźbiarz  przybył do Florencji przy okazji ustawiania w kościele Santa Croce, wykonanego przed rokiem, 
nagrobka poety Vittorio Alfieriego (zm. 1803), zamówionego przez hrabinę d’Albany.  
411 Archivio Storico dell’Accademia di Belle Arti, Firenze [dalej AA], sygn. Filza Primo (1811-1812), fasc. 30, 
b.k – pismo z 3.02.1812 [pismo Prefekta Departamentu Arna]. Niestety cała korespondencja nie nosi paginacji, a 
wiele podpisów jest nieczytelnych, ich autorstwa można się domyślać jedynie na podstawie analizy treści pism. 
412 AA, sygn. Filza Primo (1811-1812), fasc. 30, b.k. – pismo z lutego 1812 [pismo Prezydenta ASP, A. degli 
Alessandriego do Prefekta Departamentu Arna ?].  
413 AA, sygn. Filza Primo (1811-1812), fasc. 30, b.k. – pismo z 25.02.1812 [pismo burmistrza Florencji do 
Prezydenta ASP].  
414 Dokument przechowywany w Archiwum Opery bazyliki Santa Croce napisany przez Matteo Carliniego, 
który od 1814 r. znajdował się w składzie Opery, zaś w latach wcześniejszych pełnił rolę sekretarza zarządu 
bazyliki, jeszcze za czasów francuskiej administracji. Dn. 28.12.1814 w miejsce instytucji istniejącej z nadania 
francuskiej administracji, powołano nową, do zarządzania kościołem Santa Croce o nazwie Opera, składającą 
się z osób świeckich, czyli trzech florenckich patrycjuszy: Capponiego, Corsiego i Carliniego, tak zwanych 
operai – zob. F. Moisé, Santa Croce di Firenze. Illustrazione storico-artistica, Firenze 1845, s. 412-413.  
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Polaka415 [il. 23]. Dzięki przychylności i życzliwości wielu osób i instytucji we Florencji, 

Skotnickiej udało się wystawić nagrobek męża w jednym z najważniejszych kościołów w 

mieście. Na pewno nie szczędziła wydatków na ten cel, chociażby na opłacenie działającego 

w jej imieniu bankiera F. Borriego oraz uiściła wszelkie konieczne opłaty, jak wspomniany 

biglietto, którego wysokości niestety nie znamy. 

W Krakowie, Skotnicka jako mieszkanka kamienicy przy Rynku Głównym, była 

parafianką kościoła Mariackiego, w którym zresztą Laśkiewiczowie mieli rodzinny grób416. 

Ambicje Elżbiety jednak wzrosły, najpierw dzięki nobilitacji jej ojca, a po wtóre ze względu 

na jej własną pozycję, którą osiągnęła, dzięki korzystnemu zamążpójściu. Kościół Mariacki 

mógł się jej wydawać zbyt mieszczański i za mało prestiżowy aby upamiętnić w nim 

Skotnickiego, jak i ją samą, gdyż nazwisko rodowe Elżbiety widnieje na cokole pomnika417. 

W roku 1811 nagrobek Polaka uzyskał potwierdzenie swej wartości artystycznej (i to z ust 

samego Canovy418), Skotnicka musiała mieć świadomość, że ma do zaproponowania kapitule 

krakowskiej i katedrze cenne dzieło sztuki. Z drugiej strony, mając już nieco wyrobiony gust 

artystyczny, dzięki kilkuletniemu pobytowi we Włoszech i interesowaniu się sztuką, kościół 

katedralny jako jedyny mógł spełniać jej oczekiwania estetyczne419. Kwestia zachowania 

pamięci po mężu była dla Elżbiety ważna do końca jej życia (zresztą nie wyszła powtórnie za 

mąż, ale i nie miała ze Skotnickim potomstwa420). Jedynie jego nagrobek przechowuje i 

podtrzymuje pamięć o młodo zmarłym na obczyźnie malarzu. Warto się również zastanowić 

nad tym, dlaczego kapituła zgodziła się na wystawienie monumentu mało znanemu artyście a 

w dodatku zmarłemu i pochowanemu na obczyźnie, ale było ku temu kilka przesłanek. Po 

pierwsze jednym z kanoników katedralnych krakowskich, do roku 1808, był Onufry 

Skotnicki, który następnie przeniósł się na prepozyturę zamojską. Był on krewnym zmarłego i 

                                                 
415 Archivio Storico dell’Opera di Santa Croce [dalej AOSC], sygn. Filza I, fasc. 6, k. 3r – pismo z 24.07.1815 w 
tej sprawie do członków Opery kościoła Santa Croce od Sekretariatu Stanu; AA, sygn. Filza 4 (1815), fasc. 39, 
b.k. – pismo z 27.07.1815 w tej samej sprawie do A. degli Alessandriego, prezydenta ASP. 
416 Znajdujący się na zewnątrz, przy absydzie „w tyle wielkiego ołtarza”, gdzie pochowany został chociażby Jan 
Laurenty Laśkiewicz oraz w północnej elewacji jest wmurowane epitafium Nimfy z Laśkiewiczów Bajerowej 
(zm. 1793) – zob. W. Rostworowska, Kościół Mariacki jako nekropolia obywatelska Wolnego Miasta Krakowa, 
[w:] „Jako serce pośrodku ciała…”. Dzieje artystyczne kościoła Mariackiego w Krakowie. Materiały z 
konferencji, Kraków 2019? (artykuł w druku). 
417 Eadem, Pomnik Michała…, s. 126. 
418 Moreni, ibidem.  
419 Zob przypis 415.  
420 Po powrocie do Krakowa, wzięła na wychowanie Tomasza Zielińskiego, późniejszego kolekcjonera 
kieleckiego – zob. Ryszkiewicz, Polonia florencka, s. 180. Chciała ustanowić stypendium do Włoch imienia jej 
męża, przeznaczone dla młodych i zdolnych malarzy z Krakowa „celem wydoskonalenia się w sztuce malarskiej 
i rysunków” – zob. AUJ, Protokoły posiedzeń Senatu Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1845-51, 
sygn. S I 72, s. 168. 
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mógł wpłynąć na pozytywne rozpatrzenie rzeczonej prośby421. Po drugie w 1795 roku, ojciec 

Elżbiety, Wincenty Laśkiewicz (zm. 1830) stał się wierzycielem kapituły, gdyż pożyczył jej 

ogromną kwotę 15 000 florenów polskich a w 1798 roku kolejne 1200 florenów „nie 

przypisanych do żadnej fundacji i do całkowicie wolnej dyspozycji kapituły, z powodu 

naglących potrzeb i trudnej sytuacji finansowej”422. Adnotacja w aktach kapituły z dnia 30 

stycznia 1813 roku informowała, że kapituła nadal była dłużnikiem Laśkiewicza423. W chwili 

więc składania przez Skotnicką prośby o zgodę na wystawienie pomnika jej męża, kapituła 

pozostawała dłużna wobec jej ojca424. Fakt ten mógł mieć decydujące znaczenie przy 

wyrażaniu stosownego pozwolenia. Trzecią przesłanką dla której kapituła zgodziła się na 

monument Skotnickiego byłe kwestie artystyczne, bowiem przywieziony z Florencji pomnik, 

dłuta tamtejszego rzeźbiarza Stefano Ricciego, stanowił w skali samej katedry, jak i Krakowa 

dzieło wyjątkowe. Z powodu braku zachowanej korespondencji pomiędzy Skotnicką a 

kapitułą, nie wiadomo, czy były jakieś życzenia fundatorki odnośnie do wyboru miejsca, być 

może w imieniu gospodarzy świątyni, prepozyt Sierakowski, sam podjął tę decyzję. 

Dotychczas omawiane pomniki i epitafia znajdowały się w północnym i południowym 

ramieniu ambitu, jednak memoria Skotnickiego, która była już wówczas gotowa (znano 

zapewne przynajmniej jej wymiary) wymagała nieco więcej miejsca. Wybrano więc 

wspomnianą kaplicę być może ze względu na jej dobry stan techniczny i nieco większą 

przestrzeń. Ustawiono bowiem pomnik w specjalnie zaaranżowanej niszy utworzonej przez 

dodatkową oprawę architektoniczną425, którą dobrze na rysunku oddał Wojnarowski426 [il. 

24]. Dzieło to było pierwszym przykładem włoskiego monumentu sprowadzonego specjalnie 

do kościoła katedralnego, który jak się okazało zapoczątkował pewną modę na pomniki 

zamawiane w Italii.  

W dniu 24 sierpnia 1811 roku na posiedzeniu kapituły przedłożono prośbę dziekana 

Michała Sołtyka o zgodę na wystawienie epitafium w katedrze dla „Magnifico Sołtyk 

Palatino Sandomiriensi” w kaplicy Maciejowskich427. Zapewne chodziło o zmarłego stryja 

Macieja Sołtyka (zm. 1802) wojewodę sandomierskiego, po którym dziekan wraz z bratem 

                                                 
421 AKKK, Libri Archivi [dalej: La] 33, s. 289, nr 153, s. 291-292; Rostworowska, op. cit., s. 127-128 – tutaj 
podana starsza literatura na temat O. Skotnickiego.  
422 AKKK, Aa 27, s. 379-385.  
423 Zabezpieczeniem tej pożyczki miały być dobra dziedziczne Onufrego Skotnickiego: Święcica i Komorna, 
lecz w wyniku zmiany granic zaborów oraz śmierci ich dziedzica, straciły one dotychczasową wartość. W tej 
sytuacji kapituła zwróciła się do swojego dziekana księdza Michała Sołtyka, aby swoje dobra Niegoszowice 
uczynił dodatkową gwarancją dla pożyczki Laśkiewicza. 
424 Rostworowska, loc. cit.   
425 Ibidem, s. 126.  
426 Rysunek z 1868 r. – zob. BJ, sygn. I.R. 708. 
427 AKKK, Aa 27, s. 340; Urban, op. cit., s. 96.  
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odziedziczyli dobra Wielborowice428. Kapituła wyraziła zgodę, ale pomnik ten nigdy nie 

powstał.  

Z zapisu testamentowego z 1808 roku wiadomo, że dziekan, który zmarł w 1815 roku, 

sam chciał zostać upamiętniony w katedrze. Michał Sołtyk pisał: „Chciałbym mieć nadgrobek 

[…] w tyle Stallum Dziekańskiego, naprzeciw nagrobku Wodzickiego biskupa przemyskiego 

i dziekana krakowskiego [il. 109], który aby był podług zwyczaju i ustanowienia kapitulnego, 

zakupiony o co upraszam Ichmości ks. egzekutorów, a sukcesorów moich obliguję, jeżeli sam 

tego nie uczynię” 429. Wskazał więc Sołtyk na wolny wówczas pomnik wzniesiony jeszcze z 

fundacji biskupa Potkańskiego, po drugiej stronie arkady z monumentem biskupa 

Wodzickiego, o takiej samej zresztą formie. Swoją motywację wyjaśniał następująco: „Nie 

żądam tego dla chluby, lub okazałości, ale aby przechodzący krewni i przyjaciele moi 

przypominali sobie, iż w ich miłosiernych uczynkach pamięci potrzebuję, a tym więcej dla 

tych to potrzebnym być sądzę, którym mogłem co dobrego uczynić. Mam także do tego 

żądania i tę pobudkę, aby w tym miejscu pamiątka została, iż kościołowi temu i kapitule od 

wczesnej młodości, aż do śmierci stale służyłem, ile możność moja wydołać mogła. 

Zgromadzeniem wikariuszów z urzędu dziekańskiego troskliwie się zatrudniałem, na którym 

całe nabożeństwo i porządek jego w kościele istotnie zależy” 430. Chciał więc aby o nim nie 

zapomniano po pierwsze ze względu na wieloletnią służbę w katedrze, a ponadto chciał być 

wzorem dla żyjących członków swojej rodziny. Bratanków dostatnio wyposażył i liczył, że 

przyczynią się do chwały rodziny i do podniesienia jej prestiżu. Miał być kolejnym, po 

biskupie Kajetanie przedstawicielem familii Sołtyków upamiętnionym w katedrze. W jego 

mniemaniu za życia robił wszystko, aby się jakoś zaznaczyć i być wspominanym przez 

potomnych oraz by dzięki jego osobie nie zapomniano nazwiska Sołtyków. W późniejszym 

okresie w trzecim kodycylu do testamentu, z 7 kwietnia 1814 roku, zmienił zdanie i wybrał 

inny pomnik, ten naprzeciwko „nadgrobku Księcia Szembeka, biskupa płockiego i tejże 

architektury”, przeznaczając na ten cel 2 tysiące złotych431. Nie wiadomo, czym podyktowana 

była ta zmiana i dlaczego Sołtyk zrezygnował z poprzedniego pomnika. Wybrane epitafium 

także pochodziło z fundacji biskupa Potkańskiego, ale nieco dziwi ta decyzja, gdyż od 1807 

roku upamiętniało już księdza Szymona Opelewskiego432. Do końca życia dziekana nie 

zdecydowano o wyborze innego monumentu spośród istniejących już w katedrze. Były 

                                                 
428 Śmiałowski, op. cit., s. 104.  
429 Ibidem, s. 103.  
430 Ibidem.  
431 Ibidem, s. 112. 
432 Zob. przypis 374. 
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wówczas jeszcze dwa wolne, jedno na ścianie południowej, południowego ramienia ambitu, 

pomiędzy kaplicą biskupa Zadzika a biskupa Konarskiego oraz drugie pomiędzy kaplicą 

biskupa Konarskiego a Jana Olbrachta. Sprawę upamiętnienia i starania o nagrobek mieli 

więc przejąć, zgodnie z wolą Sołtyka, jego sukcesorzy. Prawie rok po jego śmierci (8 czewrca 

1816) wywiązali się z przekazania do skarbca katedralnego dwóch srebrnych świeczników 

trójramiennych, zgodnie z zapisem testamentowym dziekana433. W roku kolejnym (24 maja 

1817) Władysław Sołtyk wyasygnował kwotę 200 złotych na epitafium swojego stryja, 

dziekana Sołtyka, ale kapituła zmieniła przeznaczenie podarowanych funduszy i postanowiło 

je wykorzystać na sfinansowanie zamówionego u Antoniego Hutlauera tabernaculum, na co 

zgodził się ofiarodawca434. Miesiąc później (21 czerwca 1817) w aktach znalazł się zapis o 

zaakceptowaniu przez kapitułę napisu na nagrobku Sołtyka, umieszczonym naprzeciwko 

kaplicy św. Andrzeja435. Tam jednak, naprzeciwko kaplicy Jana Olbrachta, znajdował się 

wstawiony w arkadę pomnik króla Kazimierza Wielkiego, jedynie z prawej strony na filarze 

znajdowało się wolne miejsce, ale nic nie wiadomo, aby tam wmurowano nowe epitafium, 

być może chodziło o to umieszczone pomiędzy kaplicą św. Andrzeja i św. Jana Chrzciciela 

(Zadzika). Wspomniana notatka nie przytacza również brzmienia zaakceptowanej inskrypcji. 

W swym testamencie jednak Sołtyk podał napis, który chciał mieć wyryty na nagrobku: 

„Dum vixi, divina mihi laus maxima cura, post obitum sit laus Divina mihi unica merces”436. 

Jeszcze w roku 1824 (3 lipca) rezydent i konsul generalny cesarza rosyjskiego i króla 

polskiego zapytywał pismem z 12/24 czerwca 1824 czy wpłacono kwotę na nagrobek dziekana 

w katedrze krakowskiej, jednak odpowiedź kapituły była negatywna437. W aktach jest to 

ostatnia wzmianka o epitafium Sołtyka, które również nigdy nie powstało (podobnie jak to, 

jego stryja Macieja), choć należy się przynajmniej zastanowić, dlaczego tak się stało. W roku 

1822 na zapytanie komisji województwa krakowskiego, na wniosek komisji województwa 

sandomierskiego, skierowane do konsystorza, czy kwota 2 tysięcy florenów zapisana na 

odprawianie przez cztery lata aniwersarza za duszę Michała Sołtyka w kościele katedralnym 

                                                 
433 AKKK, Pa 23, k. 37r.-v. (s. 63-64); „Lichtarze duże, potrójne do skarbu kościoła kath.[edralnego] 
krakowskiego oddaję, aby te używane były przy ekspozycji Najś[więtszego] Sakramentu” – zob. Śmiałowski, 
op. cit., s. 109; znajdował się tam już przekazany i ufundowany w 1806 r. przez Sołtyka krzyż przeznaczony do 
ołtarza głównego, wykonany przez J. Zamoyskiego według projektu S. Sierakowskiego – zob. K.J. Czyżewski, 
Krzyż fundacji Michała Sołtyka, [w:] Wawel 1000-2000 …, s. 262, nr kat. I/254.  
434 AKKK, Pa 23, k. 88r. (s.165); Urban, op. cit., s. 96-97; wyliczenia na pokrycie kosztów wykonania 
tabernaculum wskazywały na łączną kwotę 8355 florenów – zob. AKKK, Pa 23, k. 89r. (s. 167).    
435 AKKK, Pa 23, k. 89v. (s. 168); Urban, op. cit., s. 97.  
436 Śmiałowski, op. cit., s. 117, przypis 21 – autor tłumaczy ją: „Kiedy żyłem, chwała Boża była moją 
największą troską, po śmierci zaś – niech chwała Boża będzie mi jedyną podzięką”.  
437 AKKK, Pa 23, k. 338v. (s. 670); Urban, op. cit., s. 97.  
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została przekazana, kapituła również odpowiedziała negatywnie438. Sukcesorzy Michała 

Sołtyka, bratankowie Władysław i Karol, którym dziekan zapisał cały swój niemały majątek, 

zajęci byli w tym czasie trwonieniem fortuny439. Wygląda więc na to, że nie dopełnili 

ostatniej woli swego stryja i nie zadbali o pomnożenie otrzymanego dziedzictwa, ani też o 

przydanie nazwisku prestiżu, ani tym bardziej o pamięć po duchownym. Zabrakło więc 

pieniędzy zarówno na msze za spokój jego duszy, jak i nagrobek. Jedyną w katedrze pamiątką 

po dziekanie, oprócz srebrnego krzyża i dwóch świeczników440, jest ufundowany przez niego 

monumentalny pomnik biskupa Kajetana Sołtyka (zm. 1788). Jemu zawdzięczmy także 

pierwszy od czasów Szymona Starowolskiego spis wszystkich nagrobków z kościoła 

katedralnego, wydany po łacinie w 1785 pod tytułem Series Monumentorum Ecclesiae 

Cracoviensis441.    

Z tego okresu pochodzi także epitafium, opatrzone datą roczną 1814, ale po którym 

nie ma żadnego śladu w aktach kapituły442. Zostało poświęcone biskupowi palemońskiemu, 

sufraganowi żytomierskiemu i łuckiemu Janowi Kantemu Bożydarowi Podhorodeńskiemu 

(1741-1832)443. Prostą, metalową tablicę z inskrypcją ufundował, jak głosi łaciński napis, 

ksiądz Mateusz Władysław Dubiecki, kanclerz kapituły. Data fundacji budzi o tyle 

wątpliwości, że w roku 1814 biskup jeszcze żył i to przez kolejnych 18 lat. W nagłówku zaś, 

umieszczono słowa coelo redditi, ale nie ma podanej daty, kiedy to nastąpiło. W katedrze 

łuckiej również znajduje się epitafium Podhorodeńskiego i podobnie jak w Krakowie, 

ufundowane przez Dubieckiego444, różni się jednak treścią. Poza nagłówkiem z tytułami i 

urzędami sprawowanymi przez biskupa, w Łucku podano datę jego śmierci. Jan Kanty 

Bożydar Podhorodeński, jak można przeczytać w jego epitafium, był człowiekiem wielu cnót 

i zalet. Fundator monumentu wychwalał biskupa za bogobojne życie, szczególną mądrość, 

niezachwiany charakter, naśladowanie zarówno Franciszka Salezego, jak i Karola 

Boromeusza, a nawet przyrównał go do francuskiego biskupa i znanego kaznodziei Jeana 

                                                 
438 AKKK, Pa 23, k. 291v. (s. 576).  
439 „[…] lecz gdy fortuna dostała się dwum synowcom, Władysławowi i Karolowi, ci i pieniądze i szacowne 
zbiory roztrwonili. […] Karol zaś, ten z pieniędzmi pojechał do Wiednia, tam jakiś czas poszumiał, ekwipażami, 
bankietami zachwycał, na metresy i aktorki marnił, aż wkrótce puścił co do grosza i nawzajem przez aktorkę czy 
tancerkę był żywiony i dla zarobku grywał na skrzypcach w teatralnej orkiestrze, bo grał dobrze. […] Birbant 
był straszny” - zob. Girtler, op. cit., s. 83; „Władysław dłużej utrzymał fortunę, [lecz] co Karol, [ten] wnet ją w 
Wiedniu roztrwonił, marnił różne ze zbioru owego rozprzedaj[ąc] rzeczy” – zob. ibidem, s. 196.   
440 Zob. przypis 433.  
441 Zob. przypis 384. 
442 KZSP, t. 4, cz. 1, s. 101; Urban, op. cit., s. 97, (w przypisie 146 podana cała inskrypcja); CIP, s. 288-289, nr 
9. 
443 W PSB podano jeszcze inne jego imiona – zob. B. Kumor, Podhorodeński (Bożydar-Podhorodeński) Paweł 
Łukasz Jan Kanty h. Korczak, [w:] PSB, t. 27, Wrocław 1982-83, s. 97-98. 
444 Ibidem.  



81 
 

Baptisty Massillona (1663-1742)445. Tym ostatnim porównaniem mógł zdradzić swój podziw 

dla homiletycznych zdolności wołyńskiego duchownego. Podhorodeński był niewątpliwie 

wybitną postacią, ale nie był powszechnie znany, jedynym więc powodem jego upamiętnienia 

w tej świątyni byłoby jego szczególne znaczenie jako opiekuna Dubieckiego. Warto więc 

przyjrzeć się bliżej ich wzajemnym relacjom. Kanonik krakowski ukończył Akademię w 

Zamościu, gdzie studiował filozofię i prawo446. Tam, w latach sześćdziesiątych uczył 

Podhorodeński447, jednak Dubiecki był jeszcze wówczas małym dzieckiem, ponieważ urodził 

się dopiero w 1760 roku. Na pewno miejscem ich zetknięcia się był Łuck, gdzie 

Podhorodeński od roku 1791 był prepozytem tamtejszej kapituły a od 1817 roku biskupem 

pomocniczym łuckim448. Dubiecki zaś, jak podaje Niesiecki, był kanonikiem łuckim449. Czy 

poznali się wcześniej tego nie wiadomo. Kanclerz krakowskiej kapituły musiał być pod 

dużym wrażeniem osoby wołyńskiego sufragana, skoro ufundował mu aż dwa epitafia (to 

łuckie opatrzone było jeszcze portretem, dziś niezachowanym). Jak to, wmurowane we 

wnętrze świątyni, z którą biskup był związany swą wieloletnią posługą, nie budzi żadnych 

wątpliwości, tak to krakowskie może nieco dziwić, zważywszy na fakt, że trudno jest 

dopatrzeć się w życiorysie Podhorodeńskiego, jakichkolwiek związków z katedrą na Wawelu. 

Wygląda to na całkowicie prywatną inicjatywę Dubieckiego, chcącego upamiętnić swego 

mentora w tym drogim dla niego samego miejscu, choć epitafium przeznaczone było zapewne 

jedynie dla oczu kanoników ze względu na umieszczenie go w sieni prowadzącej do 

kapitularza (dawnej kaplicy św. Mikołaja)450, a więc poza przestrzenią stricte kościelną. 

Członkowie kolegium wyrazili więc zgodę na tę memorię zapewne ze względu na pozycję 

samego kanonika. 

Dubiecki był znany z pisania epigramów poświęconych osobom według niego 

zasłużonym, które to utwory w języku łacińskim nazywano „pomnikami”451. Poświęcił je nie 

                                                 
445 H. Kossowski, Massillon Jan Chrzciciel, [w:] M. Nowodworski, Encyklopedia kościelna podług teologicznej 
encyklopedji Wetzera i Weltego, z licznemi jej dopełnieniami, t. 13, Warszawa 1880, s. 576-581.  
446 Szczerba, op. cit., s. 671.  
447 Kumor, op. cit., s. 97-98.  
448 W. Ogrodziński, Dubiecki Mateusz Władysław h. Ogończyk (1760-1845), [w:] PSB, t. 5, Kraków 1939-46, s. 
430. 
449 [K. Niesiecki], Dodatek do Herbarza Polskiego ks. Kaspra Niesieckiego obejmujący dalsze rodowodowe 
wiadomości niektórych familji w tem dziele umieszczonych, i wszystkie szlacheckie familie przez tegoż 
umieszczone a przez późniejszych heraldyków wspominane, jako też te, których szlachectwo według 
wierzytelnych dokumentów żadnej niepodpada wątpliwości, Lipsk 1844, s. 104. 
450 Gdzie znajdowało się już kilka podobnych tablic z wcześniejszego czasu. Są to epitafia Marcina 
Żydowskiego (zm. 1572), Stanisława Krasińskiego (zm. 1598), Jana Barskiego (zm. 1601), Adama 
Szypowskiego (zm. 1626), Kaspra Niewiarowskiego (zm. 1629), Stanisława Garwaskiego (zm. 1635), Łukasza 
Zdrojowskiego (zm. 1648), Wojciecha Gregliciusa (zm. 1670) – KZSP, t. 4, cz. 1, s. 101. 
451 Wskazuje na to notatka o Pomniku ks. J. Poniatowskiego autorstwa Dubieckiego przekazanym jako dar do 
biblioteki Szkoły Głównej (dn. 2.03.1817 r.) – zob. Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 40-41 oraz utwór Erazma Komara 
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tylko osobom powszechnie uznanym za zasłużone i godne upamiętnienia452, ale i 

duchownym, z którymi był zaprzyjaźniony453. Tekst wawelskiego epitafium poświęconego 

Podhorodeńskiemu ukazał się jako druk ulotny (nie datowany)454, ale wszedł również w skład 

zbioru utworów, które opublikował Dubiecki pod tytułem Subseciva carmine w 1815 roku455 

(zresztą opatrzony tam został również rokiem 1814). W dziele tym zamieścił jeszcze trzy inne 

utwory zadedykowane Podhorodeńskiemu Memoria Joan. Cant. Bożydar Podhorodeński456, 

Vir summus Bożydar457 oraz Epitaphium Joanni Cantio Bożydar458. Nie była to jednak 

sytuacja wyjątkowo, gdyż tym, których dobrze znał i cenił poświęcił kilka epigramów, 

najwidoczniej bawiąc się tą formą literacką i popisując swą świetną znajomością klasycznej 

łaciny459. Dzięki tej publikacji wiadomo, że wawelski utwór ku czci łuckiego biskupa musiał 

powstać przed rokiem 1815 roku, a więc ten umieszczony na tablicy jest prawdziwy. Co 

ciekawe jest to pierwsze z czterech epitafiów autorstwa Dubieckiego, które zyskało bardziej 

trwałą formę. Wygląd pomnika utrwalił Wojnarowski na jednej ze swoich akwarel460 [il. 25].  

W latach 1810-1815 więc przybyły w katedrze dwie memorie, obie wystawione z 

prywatnej inicjatywy, znacznie różniące się pod względem artystycznym.  

 

4.3 MONUMENTY Z LAT 1816-1846 

  

W okresie po 1815 roku w katedrze przybyło kilkanaście nowych realizacji bardzo 

zróżnicowanych w formie i skali, od prostych tablic epitafijnych, poprzez dzieła rzeźbiarskie 

sprowadzone z Włoch, aż do wielkich przedsięwzięć polegających na przekształceniu całych 

kaplic. 

 W roku 1816 rozpoczęły się starania o wzniesienie pomnika nagrobnego 

Włodzimierzowi Potockiemu (1789-1812), pochowanemu w katedrze przed czterema laty. Do 

duńskiego artysty Bertela Thorvaldsena zwróciła się listownie 6 kwietnia 1816 roku Anna z 

Tyszkiewiczów Potocka w imieniu wdowy po swym zmarłym kuzynie, Tekli z Sanguszków 

                                                                                                                                                         
Kanonikowi krakowskiemu Dubieckiemu wdzięczna publiczność za pomniki podobnymi jemu wystawione, 
[1813].  
452 Do nich należą: książę Józef Poniatowski, naczelnik Kościuszko, czy Mikołaj Kopernik. 
453 Jak kanonik Sołtyk, ksiądz Jacek Przybylski, czy Sebastian Sierakowski. 
454 M. Dubiecki, Perennis memoria Joannis Cantii Bożydar Podhorodeński, [b.m., b.d.].  
455 Idem, Subseciva carmine, Cracovia 1815, s. 83-84 (Aere Tabulae exarata Inscriptio in Ecclesia Cath. Crac.).  
456 Ibidem, s. 9-10. 
457 Ibidem, s. 45. 
458 Ibidem, s. 58-59.  
459 Girtler pisał o nim: „Ksiądz Dubiecki był jednym z tych uczonych, którzy język łaciński znali gruntownie i 
między pierwszych łacinników swego czasu był słusznie liczony. Szczęśliwe z różnych powodów pisał łacińskie 
rymy” – zob. Girtler, op. cit., t. 2, s. 195.  
460 Rysunek bez daty – zob. BJ, sygn. I.R. 884.  
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Potockiej461. Autorka listu oprócz opisu zamawianego dzieła wysłała rzeźbiarzowi gotowy 

rysunek grupy postaci i prosiła o wyrzeźbienie w marmurze samych figur462 [il. 26]. Nie 

została sprecyzowana lokalizacja monumentu, zaznaczono w liście jedynie, że musi to być 

któraś z wyższych kaplic, gdyż planowana grupa zawierała figury ponadnaturalnej wielkości i 

całość kompozycji była dosyć rozbudowana463. W czasie swego pobytu w Warszawie, w dniu 

19 października 1820 roku artysta podpisał z wdową umowę na pomnik wykonany w ciągu 

dwóch lat464. Pod koniec października tego roku Thorvaldsen udał się jeszcze do Krakowa 

(gdzie przebywał w dniach 24-28 października 1820465) by samemu zobaczyć odpowiednie 

dla jego rzeźb miejsce w katedrze, bowiem umowa też nie uściślała tej kwestii. Zarówno 

Tekla Potocka, jak i biskup krakowski Woronicz upoważnili prepozyta Sierakowskiego do 

pomocy rzeźbiarzowi w wyborze dogodnej lokalizacji dla pomnika Włodzimierza. Artysta 

wybrał kaplicę Jana Kazimierza, czyli Wazów466. Była ona na tyle przestronna by pomieścić 

całą planowaną grupę, duża przestrzeń umożliwiłaby oglądanie jej z trzech stron, wnętrze 

ozdobione było jedynie płaskimi epitafiami a biel marmuru byłaby dobrze wyeksponowana na 

tle czarnej okładziny, w przypadku usytuowania figur przy ścianie naprzeciwko ołtarza, jak 

zaplanował to Thorvaldsen. Kanonik Sierakowski, z uwagi na fakt, iż chodziło o kaplicę 

królewską, zwrócił się do kapituły i do ordynariusza z zapytaniem, czy wyrażają zgodę na 

takie umiejscowienie mauzoleum Potockiego i zarazem prosił artystę o wstrzymanie prac do 

czasu podjęcia decyzji467. Prepozyt otrzymał odpowiedź, po posiedzeniu kapituły w dniu 2 

grudnia 1820 roku, z informacją o wyrażeniu zgody, ale na inną lokalizację, a mianowicie w 

arkadzie przy ścianie prezbiterium (od strony południowego ramienia ambitu, naprzeciwko 

kaplicy biskupa Szaniawskiego) ujętej po bokach pomnikami: biskupa Wodzickiego i drugim 

jeszcze niewykorzystanym468. Kapituła uzasadniała swą odmowę względem kaplicy 

wazowskiej po pierwsze „z powodu iż ta kaplica poświęcona Familii samych królów Wazów 

obcego przyjmować nie może”, a po drugie obawiano się nadwyrężenia posadzki pod którą 

znajdowała się krypta wypełniona monarszymi trumnami, w przypadku ustawienia na niej 

                                                 
461 List A. Potockiej do B. Thorvaldsena z 6.04.1816 – Archiwum Muzeum Thorvaldsena (dalej: AMT), sygn. 
m4 1816, nr. 12.  
462 Ibidem. Rysunek zachował się – zob. Muzeum Thorvaldsena, nr inw. D1591. Jako pierwsza przypisała go 
Potockiej duńska badaczka Else Kai Sass – zob. Kai Sass, Wlodzimierz Potočkis…, s. 30.  
463 „Dovendo detto monumento esser collocato in una cappella alquanto alta” – zob. przypis 461. 
464 Dobrowolski, op. cit., s. 197 (aneks nr 11).  
465 Informacja ta znalazła się na łamach prasy, ale błędnie podano tam, że chodziło o miejsce naprzeciwko 
kaplicy zygmuntowskiej – zob. „Pszczółka Krakowska”, t. 4, 1820, s. 90; Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 125-126 – 
pisze jedynie o pobycie artysty w Krakowie („Florencyi polskiej”).  
466 AKKK, A.Cath. 511. 
467  Ibidem.  
468 AKKK, Pa 23, k. 238r. (s. 465). 
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ciężkich figur mogłaby ona ulec uszkodzeniu lub zawaleniu a to zagrażałoby sarkofagom469. 

Sierakowski pisząc do pracującego w Rzymie artysty w osobnym liście, w którym zwrócił się 

o przesłanie wymiarów dzieła podanych w stopie paryskiej (jednostce miary stosowanej przez 

Thorvaldsena), prosił mistrza o informowanie go o postępach prac (niezależnie od 

korespondencji prowadzonej z generałem Mokronowskim w sprawie pomnika z 

upoważnienia wdowy po Potockim), ze względu na swoją rolę prepozyta a więc osoby 

decyzyjnej względem katedry470. Kanonik poświadczył, że artysta znał nową, zaproponowaną 

mu przez kapitułę, lokalizację, gdyż sam ją widział i mierzył471. Jest to miejsce oświetlone 

światłem z okien w ambicie i wydawało się odpowiednie dla pomnika Potockiego, jedyna 

różnica miała być taka, że ustawienie go w tym miejscu pozwoliłoby oglądać go tylko od 

frontu472. Prepozyt dokonał dodatkowych pomiarów tego miejsca i za pośrednictwem 

generała Mokronowskiego przesłał je artyście473. W międzyczasie koncepcja monumentu z 

grupy wielofiguralnej zmieniła się i została  ograniczona do posągu zmarłego474. Zmiana ta 

byłaby uzasadniona w związku z redukcją miejsca, nowa lokalizacja miała bowiem 

ograniczoną przestrzeń w stosunku do kaplicy wazowskiej475. Praca, która miała być 

ukończona w ciągu dwóch lat, zabrała artyście ich ponad dziesięć476. Sygnowany pomnik 

znalazł się w Krakowie przed 1 października 1830 o czym donosiła „Gazeta Krakowska”477, 

choć jak się wydaje wciąż nie miał ukończonego cokołu (brakowało płaskorzeźb). Na 

początku tegoż roku 19 stycznia Tekla Potocka przesłała też ostatnią część pieniędzy za 

wykonaną rzeźbę, której całość kosztowała 3000 dukatów, płatnych w trzech ratach. Nie ma 

natomiast w dokumentach kapitulnych mowy o jakiejkolwiek opłacie wniesionej na rzecz 

tego gremium lub samej katedry. Nie wiadomo, gdzie posąg złożono po przetransportowaniu 

                                                 
469 AKKK, A.Cath. 512.  
470 List S. Sierakowskiego do B. Thorvaldsena datowany po 19.10.1820 – AMT, sygn. m7 1821, nr. 53.  
471 List S. Sierakowskiego do J. Sierakowskiego, opatrzony pieczątką (choć raczej wtórnie) z r. 1821 – AMT, 
sygn. m7 1821, nr. 54.   
472 Ibidem. 
473 List gen. Mokronowskiego do B. Thorvaldsena z 3.02.1821 – AMT, sygn. m7 1821, nr. 10.  
474 Musiało to nastąpić przed majem 1821 r., kiedy został ukończony model pomnika – zob. Muzeum 
Thorvaldsena nr inw. A 155; Thorvaldsen w Polsce…, s. 122-124, il. na s. 123, nr kat. I.65. 
475 Jednak decyzja w tej sprawie, musiała zapaść wcześniej, gdyż już w umowie z 19.10.1820 jest 
wzmiankowana jedna postać a nie cała grupa – Dobrowolski, loc. cit.  
476 W międzyczasie Thorvaldsen pracował nad innymi dziełami, jak figura Chrystusa i 12 Apostołów do kościoła 
Vor Frue w Kopenhadze, czy dwoma polskimi zamówieniami publicznymi na pomnik księcia Józefa 
Poniatowskiego i Mikołaja Kopernika dla Warszawy. Tekla Potocka kilkakrotnie upominała się listownie o 
ukończenie dzieła upamiętniającego jej męża, prosiła też o interwencję kuzynkę Annę z Tyszkiewiczów 
wówczas już Dunin-Wąsowiczową [List T. Potockiej do B. Thorvaldsena z 4.03.1823 – AMT, sygn. m8 1823, 
nr. 19; List tejże z 1.01.1825 – AMT, sygn. m10 1825, nr. 4; List T. Potockiej do A. Dunin-Wąsowicz z 
22.07.1826 lub 1827 – AMT, sygn. m7 1821, nr. 52].  
477 „Gazeta Krakowska”, nr 79, 1830 (z 1.10.), s. 315. 
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z Włoch do czasu ustawienia w katedrze, co nie nastąpiło wcześniej niż w 1831 roku478. W 

omawianej lokalizacji pomnik odnotował jako pierwszy (w 1836 roku) przewodnik po 

Krakowie Ambrożego Grabowskiego479, utrwalił zaś między innymi Wojnarowski480 [il. 27]. 

 Fundatorką pomnika była wdowa, to ona zawarła umowę z rzeźbiarzem na wykonanie 

pomnika i przez lata dopominała się o jego ukończenie. W jednym z listów do artysty pisała, 

że nie znajduje słów by wyrazić tego, jak kojąca jest myśl o utrwaleniu i unieśmiertelnieniu, 

przez mające powstać dzieło, pamięci kogoś, kto był tak bliski jej sercu481. O interwencję u 

Thorvaldsena w tej sprawie prosiła nawet Annę Potocką (choć już wówczas po drugim mężu 

Dunin-Wąsowiczową), gdyż mistrz nie odpowiadał na jej listy482. Wdowa była zaniepokojona 

faktem, że monument nie jest ukończony. Kształt pomnika mniej ją zajmował, w kwestii tej 

zdała się na samego artystę (jak wskazuje treść umowy)483. Jego nazwisko i kunszt rzeźbiarski 

miały gwarantować wysokie walory artystyczne dzieła i unieśmiertelnienie sylwetki męża. 

Tekli z Sanguszków Potockiej zależało jedynie na ukazaniu w cokole płaskorzeźb (zresztą 

nigdy nie zrealizowanych) przedstawiających największą zasługę Włodzimierza dla kraju, a 

mianowicie wystawienie własnym sumptem pułku artylerii konnej (w 1810 roku), 

włączonego do wojska Księstwa Warszawskiego, oddanego pod jego dowództwo484. 

Inicjatywa ta poczytywana mu była za wyraz wsparcia sprawy narodowej i poświęcenie jej 

własnego majątku, co spotkało się z uznaniem nie tylko w oczach wojskowych, ale i całego 

społeczeństwa485. Nawet bardziej niż męstwo, którym wykazał się w dwóch bitwach pod 

Raszynem i Sandomierzem. Należy zwrócić tutaj uwagę na motywację młodego Potockiego. 

Jak utrzymują biografowie Włodzimierza z początku XX wieku, kierowała nim chęć ekspiacji 

za winy ojca, targowiczanina Szczęsnego Potockiego. Taka interpretacja pojawiła się po raz 

                                                 
478 Wydawało się, że sprawa jego umieszczenia pomiędzy pomnikiem biskupa Wodzickiego i drugim, 
identycznym, choć wówczas jeszcze wolnym była już ustalona jednak musiały się pojawić jakieś wątpliwości 
odnośnie do tego miejsca, gdyż kustosz Łętowski rozpisał w 1831 r. kolokwium w sprawie nowej lokalizacji dla 
tego monumentu – zob. Urban, op. cit., s. 95, przypis 132. Miała paść propozycja kaplicy Zebrzydowskich, ale 
nie zgodzono się na nią, gdyż wiązałoby się to ze zniszczeniem znajdującego się tam ołtarza świętej Marii 
Magdaleny, więc powrócono do koncepcji poprzedniego miejsca – zob. AKKK, Pa 25, k. 26r.-v. (s. 51-52). 
479 Grabowski, Kraków i jego …, (1836), s. 101. Być może prasa lokalna skupiona na wydarzeniach 
popowstaniowych i wieściach dobiegających głównie z Warszawy przeoczyła fakt jego ustawienia.  
480 Rysunek bez daty – zob. BJ, sygn. I.R. 645. 
481 List T. Potockiej do B. Thorvaldsena z 13.10.1821 r. pisany z Genewy – AMT, sygn. m8 1823, nr. 98.  
482 List T. Potockiej do A. Dunin-Wąsowicz z 22.07.1826 lub 1827 r., pisany z Paryża – AMT, sygn. m7 1821, 
nr. 28.  
483 Jedyny wzór na który wskazywała to Apollo Belwederski, bardzo popularna wówczas rzeźba, której opis 
znalazł się w pierwszym polskim wydaniu dzieła Winckelmanna autorstwa Stanisława Kostki Potockiego – zob. 
S.K. Potocki, O sztuce u dawnych czyli Winkelman polski, t. 1-3, Warszawa 1815. Nie wiadomo bowiem, czy 
Tekla miała okazję widzieć oryginał bądź jego kopię.  
484 Miało to być jedyne odniesienie do czynów Potockiego, ale w miejscu tym ostatecznie umieszczono 
przedstawienie z geniuszem śmierci. 
485 W. Bigoszewska, Potocki Włodzimierz h. Pilawa (1789-1812), [w:] PSB, t. 28, Wrocław 1984-1985, s. 229-
230. 
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pierwszy bodaj u Ernesta Łunińskiego w 1911 roku486. Pochodzenie Włodzimierza, 

wprawdzie z dobrej i zasłużonej rodziny, poprzez skalanie nazwiska czynami rodziciela, 

miałoby determinować działania i wybory Potockiego. Tezę tę powielali późniejsi badacze, 

również ci zajmujący się jego pomnikiem w katedrze, jak Lorentz i Dobrowolski487. Jednak 

współcześni Włodzimierzowi pisali o nieco innych powodach. Miał on bowiem kilka lat 

wcześniej wystawić pułk kozaków zaciągniętych z jego dóbr w Daszowie (na obecnej 

Ukrainie), który zasilił wojska rosyjskie w wojnie rosyjsko-tureckiej. W podziękowaniu za to 

car Aleksander I nadał mu stopień pułkownika w armii rosyjskiej. Pomimo zdymisjonowania 

z wojska rosyjskiego, na własną prośbę, opinia publiczna chętnie wytknęłaby mu tę 

„moskiewską przyjaźń”, co w swych Wspomnieniach zrobił Stanisław Wodzicki488. W 

zmienionej sytuacji politycznej Potocki wstąpił do wojska Księstwa Warszawskiego, ale to 

nie wystarczyło, by się zrehabilitować. Dopiero wystawienie i uzbrojenie pułku wcielonego 

do polskiego wojska poparte jego wspomnianym męstwem oraz odniesionymi ranami (za co 

został odznaczony orderem Virtuti Militari) poprawiły opinię o nim w polskim 

społeczeństwie. Tym zyskał sobie przychylność współczesnych i otoczony szacunkiem 

obywateli zmarł w Krakowie. Niestety nie poległ na polu walki, co przypieczętowałoby jego 

karierę i oddanie sprawie.  

 Wydaje się jednak, że jako inicjatorkę wzniesienia mu pomnika w katedrze 

krakowskiej, oprócz wdowy, należy wskazać wspomnianą Annę Potocką, która nawiązała 

kontakt listowny z Thorvaldsenem, ale nie tylko. Przesłała artyście szczegółowy opis 

monumentu, jak również samego zmarłego, kreując go na bohatera, przedstawiając jako 

wybitnego wojownika, wzorowego obywatela, męża i ojca (na tym być może zależało Tekli, z 

którą zapewne uzgodniła swój pomysł) i – by powłoka zewnętrzna odpowiadała 

nieskazitelnemu duchowi – pięknego młodzieńca. Nie chcąc pozostawiać rzeźbiarzowi 

jakichkolwiek wątpliwości, czy też możliwości swobodnej interpretacji jej zamysłu dołączyła 

dokładny rysunek. Pozwoliła sobie na takie posunięcie ponieważ uważała się za znawczynię 

sztuki489, a na pewno była lepiej zorientowana w obowiązujących prądach artystycznych od 

swej wcześnie owdowiałej kuzynki. Koncepcja przedstawiała grupę rzeźbiarską złożoną z 

trzech figur, w centrum znalazł się młodzieniec o nagim torsie i lekkim antycznym stroju i 
                                                 
486 E. Łuniński, Napoleon: (Legiony i Księstwo Warszawskie), Warszawa [1911], s. 200.     
487 Lorentz, op. cit., s. 298; Dobrowolski, op. cit., s. 133. 
488 Podaję za: Bąkowski, op. cit., t. 1, s. 77-78. 
489 Z europejskich ośrodków artystycznych miała dotychczas możliwość zapoznania się z Wiedniem i Paryżem, 
nie była jednak jak dotąd we Włoszech. Jadąc w 1809 r. do stolicy Francji podróżowała przez Monachium i 
Strasburg, gdzie podziwiała nagrobek Maurycego Saskiego dłuta Jean’e-Baptista Pigalle’a. Jak sugeruje E. Kai 
Sass dzieło to mogło zainspirować Potocką w jej koncepcji pomnika Włodzimierza, chociaż trudno się w tej 
kwestii zgodzić z badaczką – zob. Kai Sass, op. cit., s. 32.    
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takim też uzbrojeniu, schodzący pod schodach do podziemi [il. 26]. Po jego prawej stronie 

siedziała młoda kobieta mająca być personifikacją Polski, która podtrzymywała młodzieńca 

jedną ręką, a w drugiej trzymała gałązkę wawrzynu, po lewej zaś znajdował się orzeł z 

rozpostartymi skrzydłami, dziobem ciągnący płaszcz Potockiego. Nagrobek nie miał zawierać 

żadnych elementów kojarzących się ze śmiercią, poza symbolicznym motywem zejścia do 

podziemi (bądź schodzenia ze sceny życia, odpowiadającemu teatralizacji tego wyobrażenia). 

Interesujące jest, że autorka rysunku sama zaproponowała stylistykę antyczną, oczywiście 

bliską Thorvaldsenowi, ale działo się to w momencie, gdy zastanawiano się wciąż nad 

ubiorem i konwencją zobrazowania największego z ówczesnych bohaterów, księcia Józefa 

Poniatowskiego na pomniku mającym powstać w Warszawie w przestrzeni miejskiej490. W 

czasie kiedy Potocka przesłała Thorvaldsenowi swoje wytyczne odnośnie do monumentu 

Włodzimierza, wizerunek Poniatowskiego i odpowiedniego dla niego kostiumu nie był 

jeszcze przesądzony491. Być może był to także ukłon ze strony Anny, zafascynowanej 

formami gotyckimi, w kierunku zainteresowań teścia i równocześnie hołd złożony jego 

niedawno wydanemu tłumaczeniu na język polski dzieła Winckelmanna492, dla Stanisława 

Kostki bowiem ideałem dzieła sztuki było naśladownictwo natury i rzeźb starożytnych z 

których wybiera się najlepsze elementy i komponuje z nich nowe dzieło493. 

 Początkowo Thorvaldsen wykonał kilka rysunków pomnika Potockiego według wersji 

zaproponowanej przez Annę494 [il. 28-34], jednak później zmienił ją, redukując grupę do 

jednej figury ukazującej zmarłego, choć nadal utrzymanej w pierwotnej konwencji. Nie ma 

żadnych śladów ani dowodów, aby Potocka dalej interesowała się losem i kształtem pomnika 

kuzyna męża, być może zrezygnowała wobec wprowadzonych przez artystę zmian i po 

odrzuceniu jej pomysłu oraz elementów, które miały jednoznacznie narodowy charakter – 

postaci Polonii i pozwalającego zidentyfikować ją orła495. Jest jednak wielce prawdopodobne, 

że po roku 1821, kiedy to rozwiodła się z Aleksandrem Potockim i poślubiła pułkownika 

Stanisława Dunin Wąsowicza, po prostu przestało jej tak zależeć na prestiżu rodziny 

pierwszego męża.  

                                                 
490 W jego przypadku wielu było zwolenników stroju narodowego i ukazania zmarłego wodza w mundurze, 
który nosił za życia i kwestia ta podzieliła nie tylko elitę, ale i grono mniej wykształconych i obytych w sztuce 
odbiorców a dyskusja na ten temat trwała długo – zob. Getka-Kenig, op. cit., s. 266, przypis 292. 
491 Jeszcze w r. 1818 wysłano Thorvaldsenowi projekt Aleksandra Orłowskiego ukazujący księcia Józefa w 
mundurze z burką na głowie i buławą marszałkowską – zob. Mościcki, op. cit., s. 96-100, il. po s. 100. 
492 Potocki, O sztuce u dawnych …; zob. przypis 483. 
493 Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., t. 1, cz. 1, s. 14.  
494 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. C315-316, C318, C325, C336r.-v., C337r.  
495 Nie oznaczało to całkowitego zerwania kontaktów z rzeźbiarzem, gdyż w czasie swego pobytu we Włoszech 
w l. 1826-27 powierzyła mu przechowanie zakupionych w Italii rzeźb.  
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 Anna miała duże doświadczenie w dbaniu o dobre imię swojej familii jako osoba, w 

której „płynie królewska krew” czuła się do tego wręcz zobowiązana496. Skoro potrafiła 

zadbać o pamięć i dobre imię wuja Józefa Poniatowskiego, to doskonale wiedziała, jak 

postępować. Zamówienie monumentu Włodzimierza Potockiego u sławnego Thorvaldsena 

oraz ukazanie zmarłego jako antycznego herosa było konsekwentnie prowadzoną polityką 

zmierzającą do jego mitologizacji (choć nie do końca udaną), podnoszącą równocześnie 

prestiż rodu Potockich, drugiej najważniejszej dla Anny rodziny. Jest to tym bardziej 

prawdopodobne, że oba zamówienia na wykonanie pomników, zarówno Poniatowskiego, jak i 

Potockiego toczyły się równocześnie497. W jednym z listów dopytując się o postępy prac 

generał Mokronowski stwierdził, że oba dzieła unieśmiertelnią tych, których będą 

upamiętniać i niemal zrównał obie sylwetki (Poniatowskiego i Potockiego) w ich 

bohaterstwie498. Wydaje się, że podobny zamysł przyświecał Annie Potockiej. Chciała, by 

oglądający nagrobek Włodzimierza mieli przede wszystkim skojarzenie z posągiem bohatera i 

temu wrażeniu miał się przysłużyć właśnie antyczny kostium499, choć sama postać heroiczna 

winna być rozumiana jako ktoś dla kogo sprawa narodowa i obowiązek patriotyczny stały na 

pierwszym miejscu. Oczywiście trudno przyrównywać zasługi Potockiego do 

Poniatowskiego, pod którego rozkazami służył. Poza wieloma zasadniczymi różnicami, w 

pełnionej funkcji, jak i ponoszonej odpowiedzialności, dzieliły ich przede wszystkim 

okoliczności śmierci. Poniatowski zginął heroicznie w wielkiej bitwie pod Lipskiem. 

Włodzimierz zmarł za wcześnie, nie doczekał nawet decydującej konfrontacji z wojskiem 

rosyjskim. Kult księcia rozpoczął się wraz z jego bohaterskim zgonem a tego elementu 

zabrakło w biografii Potockiego. Jego śmierć okryła żałobą głównie rodzinę, bliskich 

współpracowników i przyjaciół, pomimo iż odbiła się echem w całym Krakowie. To jednak 

wystarczyło Annie Potockiej by poprzez odpowiednią retorykę, obecną już w mowie 

                                                 
496 Bardzo dbała o inicjowanie i pielęgnowanie kultu pośmiertnego swego wuja Józefa Poniatowskiego. 
Zaangażowała się w upamiętnienie go odpowiednim, ustawionym w przestrzeni miejskiej pomnikiem, na co 
uzyskała zgodę dopiero w 1815 r. (choć przekonywała władcę, iż jest to inicjatywa prywatna rodziny – zob. 
Mościcki, op. cit., s. 53-54; Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., t. 1, cz. 1, s. 35). Zabiegała także u cara 
Aleksandra I o przeniesienie zwłok naczelnego wodza do Krakowa, gdzie miałyby zostać złożone w katedrze na 
Wawelu.  
497 Korespondencję w ich sprawie z Thorvaldsenem przejął gen. Mokronowski jeden z członków komitetu 
mającego na celu wystawienie statui księcia w Warszawie i zarazem szwagier Tekli z Sanguszków Potockiej, 
mąż jej przyrodniej siostry, Marii. Zarówno Tekla, jak i Maria, żona generała Mokronowskiego były córkami 
Hieronima Sanguszki. Matką Marii była Cecylia z Potockich, pierwsza żona Hieronima, zaś Tekla pochodziła z 
drugiego małżeństwa z Anną Pruszyńską – zob. http://www.sejm-wielki.pl/b/dw.9286 [dostęp: 2019_08_26].    
498 List S. Mokronowskiego do B. Thorvaldsena z 2.06.1821 – AMT, sygn. m7 1821, nr. 39.  
499 „Pod klasycznym kostiumem czytelne są niekiedy w ich [rzeźbiarzy, naśladowców i epigonów Canovy] 
dziełach tendencje romantyczne, przejawiające się w znamionach, uczuciowości i sentymentalizmu w 
nawiązaniu do przeszłości i kulcie narodowych bohaterów” – zob. Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, 
t. 1, s. 68.  
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pogrzebowej i relacji w prasie, nadać mu właściwej wymowy wzmocnionej dziełem sztuki 

sepulkralnej dodatkowo umiejscowionym pośród grobów królewskich. Jednak, jak pokazują 

to opinie współczesnych, zamierzony efekt nie w pełni się udał, zresztą z różnych względów, 

o czym będzie mowa przy analizowaniu kwestii artystycznych.  

 W międzyczasie kolejne epitafium ozdobiło wnętrze katedry, ale jest ono tylko 

skromnym echem planowanego przedsięwzięcia. Chodzi o tablicę ku czci generała Jana 

Henryka Dąbrowskiego (1755-1818)500, choć w aktach kapituły nie ma na jej temat żadnych 

wzmianek. Cała sprawa rozpoczęła się od idei sprowadzenia na Wawel jego szczątków i 

złożenia ich w krypcie królewskiej obok Poniatowskiego i Kościuszki. Na łamach „Gazety 

Krakowskiej” w styczniu 1819 roku ukazała się odezwa, którą Reprezentant Adam Siemoński 

wygłosił na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Krakowskiej w dniu 4 stycznia tegoż roku, 

w której publicznie przedstawił swój pomysł501. Mówił w niej o zmarłym 6 czerwca 1818 

roku Dąbrowskim: „Ledwie trzy lata mija exystencyi naszej Wolney Rzeczypospolitey a już 

w naszym Panteonie umieściliśmy popioły dwóch wielkich sławy naszey Rycerzy i Wodzów. 

Winniśmy tę cześć oddać jeszcze jednemu, który ma nieodzowne do niey prawo aby Jego 

cienia obok tamtych w tym samem Panteonie spoczywały” 502. Generał związany pod koniec 

życia przede wszystkim z Wielkopolską, legendarny twórca legionów polskich we Włoszech 

zmarł w swych dobrach i tam też został pochowany w kościele św. Michała Archanioła w 

Winnogórze. W 1818 roku w lokalnej prasie przedrukowano z „Gazety Poznańskiej” relację o 

śmierci i pogrzebie Dąbrowskiego wraz z jego życiorysem503. Nikt wówczas nie mówił o jego 

pochówku w kontekście Wawelu, choć oczywiście porównywano go z niedawno zmarłymi 

bohaterami: „Któż po żałosney świeżey stracie Poniatowskiego, Sokolnickiego i Kościuszki 

może mieć więcej prawa do tey ziomków swoich wdzięczności nad Jenerała Dąbrowskiego, 

który równie jak tamci już się z pośród nich do taynego przeniósł mieszkania”504. Dąbrowski 

zaliczał się do grona najwybitniejszych generałów, ale był jednym z wielu. Nigdy też nie 

zyskał miana przywódcy narodu, jak miało to miejsce w przypadku Kościuszki i 

Poniatowskiego505. Za największą bodaj zasługę, oprócz tych odniesionych na różnych polach 

bitewnych i ogólnie na rzecz walki o niepodległość, poczytywano mu stworzenie legionów 

                                                 
500 A. Skałkowski, Dąbrowski Jan Henryk, [w:] PSB, t. 5, Kraków 1939-46, s. 1-6.  
501 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 291-292; „Gazeta 
Krakowska”, nr 5, 1819 (z 17.01.) s. 49-50; Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 91-92.  
502 Ibidem. 
503 „Gazeta Krakowska”, nr 52, 1818 (z 1.07.), s. 621-624 – to ten sam numer, w którym była mowa o 
nabożeństwach żałobnych w Krakowie po śmierci naczelnika Kościuszki; „Gazeta Krakowska”, nr 56, 1818 (z 
15.07.), s. 665-668.  
504 Ibidem, s. 666.  
505 Getka-Kenig, op. cit., s. 313.  
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polskich we Włoszech. Był pierwszym z twórców, ale należy pamiętać, że nie jednym, obok 

chociażby generałów Karola Kniaziewicza i Józefa Zajączka dowodzących polskimi 

oddziałami (Legią Naddunajską i Legią Północną) pod wodzą Napoleona. 

 Jednak pomysł Adama Siemońskiego z początku roku 1819 spotkał się z przychylnym 

przyjęciem u pozostałych członków Zgromadzenia Reprezentantów i został przekazany do 

decyzji Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa506. Organ ten, również przychylił się 

do tej inicjatywy, ale postawił jeden warunek: „jeżeli familia tego znakomitego Męża zastąpi 

koszta do okoliczności stosowne”507. Pojawiły się jeszcze inne trudności, bowiem rodzina 

generała domagała się od Senatu Rządzącego, aby to gremium zwróciło się do pruskich władz 

zaborczych o wydanie ciała, jak dowiadujemy się z listu Stanisława Wodzickiego do Marcina 

Badeniego, ówczesnego senatora-wojewody Królestwa Kongresowego508. Senat jednak 

odmówił, a jego prezes we wspomnianej korespondencji nie wydawał się zachwycony samym 

pomysłem pochówku. Pisał również: „Familia jego [Dąbrowskiego] od dwóch miesięcy stoi 

nam nad karkiem, a Senat przez zwłokę pokrywa tylko swój ambaras. Nie uwłaczając bowiem 

zasłudze wielkiego męża, czuję jednak, że i między nimi powinno być jakieś stopniowanie, a 

honor panteonu, którym są groby królów naszych, jeżeli jest narodową nagrodą, tak łatwo nie 

powinien być użyczany”509. Po wielu miesiącach, pod koniec roku 1819 (7 listopada) na 

posiedzeniu warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk Stanisław Staszic i pozostali 

członkowie „przyjęli na siebie obowiązek starania się o pozwolenie przewiezienia ciała 

członka generała Dąbrowskiego do Krakowa, dla złożenia go na Wawelu”510. Trzeba 

pamiętać, że i zmarły był członkiem Towarzystwa oraz zapisał mu swoje zbiory (militaria i 

pamiątki historyczne, jak i część archiwalno-biblioteczną)511. Z grudnia 1819 roku pochodzi 

kolejny list Wodzickiego, w którym pisał do Badeniego, że tym razem egzekutorzy 

testamentu generała domagają się od Senatu, aby ten zażądał od rodziny wydania ciała512. Nie 

można więc stwierdzić, że nie było woli pochowania Dąbrowskiego na Wawelu, ale 

faktycznie plan ten nigdy nie został uskuteczniony. Jakie mogły być tego przyczyny tego do 

końca nie wiadomo, czy jednak rodzina nie była skora wydać zwłok generała, by zostały 

pochowane w oddalonym i znajdującym się w innym zaborze Krakowie (choć perspektywa 

upamiętnienia ich bliskiego krewnego w narodowym panteonie powinna być kusząca). A 
                                                 
506 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 289-290.  
507 Ibidem.  
508 M. Rożek, Jana Henryka Dąbrowskiego związki z Krakowem, „RK”,  46, 1975, s. 157. 
509 Ibidem. 
510 A. Kraushar, Towarzystwo Warszawskie Przyjaciół Nauk 1800-1832: monografia historyczna osnuta na 
źródłach archiwalnych, Ks. 4: Czasy polistopadowe: epilog 1831-1836, Kraków 1906, s. 430.  
511 J. Pachoński, Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755-1818, Warszawa 1981, s. 544-545. 
512 Rożek, ibidem.  
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może była to kwestia finansowa i pozostała wdowa z małoletnimi dziećmi oraz potomstwo 

generała z pierwszego małżeństwa nie tyle nie była w stanie pokryć kosztów, co uznała to za 

dyshonor, żeby płacić za to przedsięwzięcie z własnych funduszy, skoro „wdzięczność 

narodowa” się tego domagała513. Są też głosy, że to osobista niechęć prezesa Senatu 

przesądziła sprawę514. W jego przypadku jest to kwestia o tyle skomplikowana i 

niejednoznaczna, iż wydaje się, że prywatnie Wodzicki bardzo cenił twórcę legionów, 

poświęcił mu nawet w swoich Pamiętnikach długi passus: „Dąbrowski pełen zasług i chwały 

człowiek, którego imię zajęło w historii miejsce tak zaszczytne w rzędzie czynów wojennych 

jak i obywatelskich zasług, mąż wielki, co z rozbitków i wygnańców stworzył 

nieprzezwyciężone rycerskie zastępy, co prowadząc szczątki tułacze walecznego narodu do 

zwycięstw, przywrócił wymazane z żyjących narodów imię Polski nad Tybrem i Padem” i 

dalej: „mąż ten zdaje mi się godzien miłości narodu, godzien by jego szczątki stanęły obok 

szczątek towarzyszy broni, obok nieśmiertelnych imion Kościuszki i księcia Józefa”515. Słowa 

te skreślił Wodzicki wprawdzie dopiero pod koniec swego życia, jednak jego wcześniejsza 

niechęć w odniesieniu do wawelskiego pochówku generała mogła wynikać nie z chęci 

deprecjacji jego zasług, lecz z przyczyn czysto politycznych i braku jasnego stanowiska oraz 

jakichkolwiek zabiegów ze strony władz Królestwa Polskiego, jak przekonująco wyjaśnia to 

Mikołaj Getka-Kenig516.  

 Należy także pamiętać, że do legendy legionów przyczyniły się różne publikacje, ale 

zaczęły się ukazywać dopiero tuż przed powstaniem listopadowym, a najobszerniejsza z nich 

pochodzi z lat sześćdziesiątych XIX wieku517. Postać Dąbrowskiego miało spopularyzować 

Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Warszawie (gdyż tam znajdowało się Archiwum Legionów 

Polskich, które po powstaniu listopadowym zostało wywiezione do Petersburga), ale się z 

tego zadania nie wywiązało. Ci, którym zlecono opracowanie życiorysu generała, niezbyt 

garnęli się do pracy z powodu osobistych animozji518. Praca o działalności emigracyjnej 

Dąbrowskiego autorstwa Leonarda Chodźki ukazała się, choć w skróconej formie dopiero w 

                                                 
513 Kraushar, ibidem – choć słowa te pochodzą dopiero z 1820 r.  
514 Pachoński, op. cit., s. 544; J.T. Nowak, Wolne Miasto Kraków. Panteon Serca Polski, [w:] Wolne Miasto 
Kraków…, s. 33.  
515 Wodzicki, op. cit., s. 214-215.  
516 Getka-Kenig, op. cit., s. 312-315. 
517 Chodzi o pracę Mieczysława Romanowskiego O Legionach Polskich, ukazującą się w kolejnych numerach 
(17-55) „Tygodnika Literackiego” w r. 1861 – zob. Pachoński, op. cit., s. 11.  
518 Jan Pachoński pisał, że Staszic powierzył to zadanie Józefowi Kalasantemu Szaniawskiemu, który napisał 
tylko pośmiertne Wspomnienie, gdyż w okresie legionowym był wrogiem Dąbrowskiego i współautorem 
poświęconego mu paszkwilu. Następnie zlecono to Kajetanowi Koźmianowi, który pisząc jedynie Pochwałę 
Jana Henryka Dąbrowskiego zarzucał mu interesowność, czym miał urazić żyjącą córkę generała Bogusławę 
Mańkowską – zob. Pachoński, op. cit., s. 10. 
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1829 roku519. Natomiast dziesięć lat później Edward Raczyński opublikował fragmenty 

autobiografii Jan Henryka, przekazanej przez jego córkę520. Wydaje się więc, że legenda 

Dąbrowskiego rozwinęła się zbyt późno w stosunku do sytuacji panującej tuż po jego śmierci 

i ówczesnego statusu generała w oczach narodu. Rycina Franciszka Kosteckiego zwana 

popularnie Polskim Niebem, ukazująca obok Poniatowskiego i Kościuszki, właśnie generała 

Dąbrowskiego pochodzi również dopiero z około 1830 roku (datuje się ją przed 1832 

rokiem)521 [il. 35]. Zabrakło zarazem autorytetów, które zabiegałyby o tą najwyższą formę 

upamiętnienia, pozycja bowiem Siemońskiego jako pomniejszego, krakowskiego szlachcica 

nie była wystarczająco wysoka522. Ci zaś którzy mogli się przebić do opinii publicznej często 

żywili osobiste urazy wobec zmarłego i nie przejawiali zainteresowania taką inicjatywą, choć 

oczywiście nikt wielkości Dąbrowskiemu nie odmawiał. Wydaje się więc, iż wszystkie te 

czynniki razem, na zasadzie pechowego zbiegu okoliczności, nie zaś działania jakiś 

konkretnych sił przeciwko samej osobie zmarłego, mogły się przyczynić do pozbawienia 

generała honoru pochowania go w polskim panteonie, albo przynajmniej na razie brak 

podstaw do stawiania innej hipotezy (chociażby o względach czysto politycznych).    

 Kwestia wawelskiego pochówku Dąbrowskiego zainicjowała kolejną dyskusję, obok 

dotychczasowych głosów kwestionujących prawo kilku mniej zasłużonych jednostek, jak 

Włodzimierz Potocki, czy Michał Skotnicki, do upamiętnienia ich pomnikami w katedrze. 

Tym razem skupiono się na pochowanych w krypcie królewskiej. W przypadku 

Poniatowskiego i Kościuszki nie było żadnych głosów sprzeciwu wobec umieszczenia ich w 

tym miejscu, jednak pojawiły się takie (choć nie wypowiedziane publicznie, lecz w prywatnej 

korespondencji) przy okazji rozważań nad pochowaniem tam Dąbrowskiego. Chodzi o 

cytowane już w literaturze stwierdzenie Stanisława Wodzickiego o pewnej gradacji tych, 

którym się „honor panteonu” należy523. Najwidoczniej więc żaden z kolejnych wielkich i 

zasłużonych nie osiągnął już rangi Kościuszki, czy Poniatowskiego, dlatego do końca połowy 

wieku XIX nikogo więcej nie pochowano w krypcie królewskiej. 

 Rozczarowany brakiem jakichkolwiek decyzji i działań oraz w obliczu zarzucenia 

planów wawelskiego pochówku generała Dąbrowskiego, Siemoński przedstawił kolejny 

wniosek w dniu 21 grudnia 1820 roku (prawie dwa lata od swojego poprzedniego wystąpienia 
                                                 
519 Napisał Obraz życia gen. Dąbrowskiego, na podstawie materiałów zebranych do dzieła Historie des Légions 
Polonaises en Italie, opublikowanego w Paryżu w 1829 r., który ukazał się w tym samym roku w Biographie 
Universelle – zob. ibidem, s. 11.   
520 Ibidem, s. 8, 11. 
521 Rycina ze zbiorów Biblioteki Narodowej Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi. Virgilius En. 
Dąbrowski. Kościuszko. Poniatowski, sygn. G.3032/III.  
522 Getka-Kenig, op. cit., s. 315. 
523 Rożek, op. cit., s. 157; Getka-Kenig, op. cit., s. 313, przypis 40.  
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względem generała), aby „w imieniu Narodu, w kościele katedralnym wmurować 

marmurowy kamień z tym prostym napisem »Reprezentacya Narodu ziomkowi swemu, 

Bohaterowi Dombrowskiemu«524. Tak się też stało i owalną tablicę, choć nader skromną, z 

czarnego marmuru, w obramieniu, które tworzy uroboros umieszczono w ścianie nawy 

południowej525 wraz z krótkim napisem, jednak nieco zmienionym i skróconym w stosunku 

do postulowanego: „Reprezentanci/ Narodu/ Bochaterowi/ Dąbrowskiemu”526 [il. 36]. 

Pierwotnie (choć nie wiadomo, kiedy dokładnie) tablicę wmurowano wysoko pomiędzy 

kaplicą Szafrańców i Wazów527. Rożek zwrócił już uwagę na zmienione brzmienie 

pierwszego wyrazu, choć starsze opracowania podają wersję o jaką wnioskował Siemoński, a 

mianowicie chodzi o słowo „Reprezentacja” zamiast „Reprezentanci” (jak widać obecnie)528, 

ponadto może dziwić błąd ortograficzny w wyrazie bohater. Możliwe więc, że przy zmianie 

lokalizacji529 okazało się, że po upływie półwiecza zatarły się pewne litery i być może jakiś 

niepiśmienny, bądź mało wykształcony kamieniarz, poprawił je na szybko wedle swego 

uznania, bez zbadania pierwotnego brzmienia, ale to tylko przypuszczenie. Najważniejszym 

jednak faktem jest to, co podkreślił ju ż Getka-Kenig, iż było to pierwsze „epitafium o 

charakterze publicznego dowodu uznania dla zasłużonej jednostki”530. Na końcu warto się 

jeszcze zastanowić nad motywami kierującymi inicjatorem całego przedsięwzięcia Adamem 

Siemońskim. Niewiele o nim wiadomo, był szlachcicem, członkiem Zgromadzenia 

Reprezentantów Wolnego Miasta Krakowa, ponieważ – jak pisał Grabowski – posiadał on 

kamienicę na ulicy Floriańskiej (dawniej nr 553) i z tytułu własności nieruchomości miał 

prawo do zasiadania w tym gremium531. Opinia, jaką mu wystawił krakowski badacz nie jest 

zbyt pochlebna, żeby nie powiedzieć, wręcz lekceważąca. Siemoński pisał i wydawał 

własnym kosztem sztuki teatralne „których nikt nie czytał i nie kupił”532, od roku zaś 1832 

był członkiem honorowym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego. Był właścicielem 

Śmierdzącej (późniejszego Kryspinowa, w województwie krakowskim) oraz wsi Bobin (w 

                                                 
524 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 293-296; „Gazeta 
Krakowska”, nr 6, 1820 (z 21.01.), s. 61; Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 129-130. 
525 Jak podaje w przypisie Bąkowski – zob. ibidem.  
526 CIP, s. 289-290, nr II 11.  
527 J. Rostafiński, Przewodnik po Krakowie i okolicy, Kraków 1891, s. 122; W. Czajewski, Kraków. Rys 
historyczny do połowy XVII wieku, Łódź 1909, s. 222; Rożek, op. cit., s. 156.  
528 Rożek, ibidem.  
529 Obecnie zaś znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie, w nawie północnej, na ścianie wschodniej 
przyziemia wieży Zegarowej, gdzie przeniesiono ją po Wielkiej Restauracji katedry. 
530 Getka-Kenig, op. cit., s. 315.  
531 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego, wyd. S. Estreicher, t. 2, Kraków 1909, s. 122; Kapitan i dwie 
panny. Krakowskie pamiętniki z XIX wieku, oprac. I. Homola, B. Łopuszański, Kraków 1980, s. 34.  
532 Anarchia domowa (1808), Panna Intrygalska czyli Chytrość uniewinniona (1828) – zob. Wspomnienia…, s. 
122.  
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okolicach Proszowic), gdzie zmarł533. Ożeniony z Marianną Teklą Dembińską 1ºvoto 

Ożarowską (zm. 1835), był więc „dobrze skoligacony i mocno osadzony w środowisku 

krakowskiej elity szlacheckiej”534. Córkę Olimpię (1800-1843)535 wydał Siemoński w 1823 

roku za Franciszka Ignacego Łosia, poległego w czasie powstania listopadowego w bitwie 

pod Modlinem (1831)536. Z tych lakonicznych wiadomości nie sposób dowiedzieć się jakie 

poglądy prezentował nasz fundator537. Ciekawe okazują się rozważania wygłoszone przez 

niego w czasie wspomnianego posiedzenia Izby Reprezentantów z 21 grudnia 1820 roku, 

podczas którego Siemoński wzywał do uhonorowania generała Dąbrowskiego marmurową 

tablicą538. Krytyka Siemońskiego dotyczyła głównie „samowolnie” podjętej przez Senat 

decyzji, choć rzekomo w imieniu narodu, dotyczącej dodatkowej formy uczczenia Tadeusza 

Kościuszki, czyli usypania mu kopca539, co budziło jego sprzeciw zwłaszcza w obliczu 

odmowy uczynienia honoru pochowania w rodzimym panteonie generała Dąbrowskiego, w 

przypadku której Senat również zasłonił się wolą narodu oraz brakiem funduszu540. 

Podstawowym pytaniem pozostaje ciągle, dlaczego Siemoński tak zabiegał o uczczenie 

pamięci generała. Nie ma żadnych przesłanek świadczących o tym, by motywacją były więzy 

krwi, pokrewieństwa, czy nawet znajomość inicjatora z Dąbrowskim. Jest to więc pierwszy 

przypadek pośród dziewiętnastowiecznych upamiętnień w katedrze, że zabiegający o 

komemorację był dla zmarłego osobą obcą. Trudno jednak stwierdzić, że były to działania 

bezinteresowne i kierowały Siemońskim czysto altruistyczne pobudki. Wprowadzenie do 

                                                 
533 Ibidem; Girtler, op. cit., t. 2, s. 452; Kapitan …, s. 34;  
534 Getka-Kenig, op. cit., s. 312. 
535 Znaną z portretu na tle klasztoru Sióstr Norbertanek na Zwierzyńcu, przypisywanego Józefowi 
Brodowskiemu, który wzorowany był na portrecie Elżbiety Skotnickiej pędzla Fabre’a – zob. I. Voisé, Portret 
Olimpii Łosiowej (próba atrybucji), „Studia Wilanowskie”, 12, 1999, s. 53-58. 
536 Girtler, op. cit., t. 2, s. 426-427. 
537 Wspomina też o Siemońskim w r. 1836 w swoim pamiętniku Helena z Mieroszewskich Darowska – zob. 
Kapitan…, s. 34, 83.  
538 Dotyczą one różnych sposobów czczenia wielkich ludzi. Jednym był honor pochowania w Panteonie, której 
to budowli błędnie przypisał grzebalny charakter (choć zapewne taki był wówczas stan wiedzy), drugim zaś 
ubóstwienie, czyli apoteoza. Wywód swój autor odniósł do starożytnego Rzymu, przeciwstawiając okres 
republiki, czasom zepsucia (w których zmarłych poddawano ceremonii właśnie ubóstwienia) – zob. ANK, Akta 
Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-7, fasc. 3, s. 293-296; Wydaje się, jednak że nie chciał on 
deprecjonować zasług Kościuszki i podważać jego autorytetu – wbrew temu, co twierdzi Mikołaj Getka-Kenig ( 
zob. Getka-Kenig, op. cit., s. 336). Siemoński przyznawał Kościuszce bowiem prawo do pochowania w polskim 
panteonie jako zadośćuczynienie jego sławie i rozumiał, iż dokonano tego, by móc naśladować zarówno jego, 
jak i spoczywającego tam Poniatowskiego „cnoty i ducha bezinteresownej niepodległości” - ibidem, s. 295.  
539 „A jeżeli się Senatowi naszemu podobało bez naradzenia się z Narodem czyli z opinią Reprezentacyi Jego, 
użyć 20 000 zł z zebranych na Pomnik składek partykularnych i zrobić ceremonię podobną do Apoteozy przy 
wznoszeniu Mogiły czyli Pomnika Kościuszce temu Bohaterowi Niepodległości, przypiszmy to bardziej 
szlachetności pobudek, które Senat nasz skłoniły, go tej uchwały, który już na uwiecznienie Pamiątki tego 
bohatera swojej powinności dopełnił” – zob. ANK, Akta Senackie …, s. 295.  
540 Cała wypowiedź Siemońskiego, może nie jest szczytem erudycji, ale najbardziej interesujący jest fakt 
podjęcia głębszych rozważań na temat katedry jako panteonu, zastanowienia się nad cechami, jakie mają 
wyróżniać osoby tam chowane i nad samym aktem grzebania wielkich ludzi obok królów polskich.  
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polskiego panteonu kolejnego bohatera byłoby także wielkim zaszczytem dla inicjatora tego 

przedsięwzięcia, który prawdopodobnie nie pozostałby anonimowy, lecz występowałby jako 

jeden z reprezentantów narodu. Skoro nie udało się zrealizować tego ambitnego planu, 

Siemoński zabiegał o jakiekolwiek upamiętnienie Dąbrowskiego w katedrze krakowskiej, jak 

się wydaje chcąc samemu zasłużyć się w ten sposób i zapisać swe nazwisko w historii. Czas 

zresztą pokazał słuszność jego postępowania, bowiem w tej chwili trudno znaleźć jakieś 

informacje (poza drobnymi wzmiankami) o inicjatorze, ponad jego odezwy w Zgromadzeniu 

Reprezentantów względem omówionej sprawy, które odbiły się też szerokim echem dzięki 

publikacji w krakowskiej prasie.        

 Kolejna fundacja miała czysto prywatny charakter, choć była poświęcona osobie 

dobrze znanej kanonikom i zasłużonej dla katedry. Dnia 16 października 1819 roku na sesji 

kapitulnej kanonik Sołtyk przedłożył wniosek Kazimierza Kratzera (1772-1860)541 o 

wmurowanie epitafium ku czci jego ojca Franciszka Ksawerego (1740-1818) z inskrypcją 

ułożoną przez kanclerza kapituły (czyli Mateusza Dubieckiego)542. Zmarły był muzykiem 

związanym z kapelą katedry krakowskiej (jedynym zespołem wokalno-instrumentalnym)543. 

Urodził się w Austrii (jak informuje inskrypcja epitafijna) i stamtąd zapewne przybył do 

Krakowa. Nic nie wiadomo o latach jego edukacji. W katedrze krakowskiej zaczynał jako 

jeden ze śpiewaków biegłych w śpiewie choralnym, w roku 1768 objął stanowisko kantora 

magister chori jako pierwsza osoba świecka544. Do jego obowiązków należało 

przewodniczenie śpiewom liturgicznym, nauczanie zasad śpiewu uczniów Szkoły Zamkowej 

oraz opieka nad księgami chorałowymi545. W tym samym czasie musiał także przejąć 

obowiązki dyrygenta tejże kapeli546. Jako magister capellae zajmował się tylko drobnymi 

czynnościami administracyjnymi, gdyż nadzór w tym względzie z ramienia kapituły pełnił 

prefekt muzyki, będący jednym z kanoników547. Chociaż kapela katedralna nie występowała 

na co dzień, a jedynie w niedziele, święta i w wybrane „dni uroczyste”, to jednak była 

przedmiotem szczególnej troski kapituły, gdyż doceniano „jej działalność w podnoszeniu 

                                                 
541 Daty życia wzięte z nagrobka na Cmentarzu Rakowickim.  
542 AKKK, Pa 23, k. 197v. (s. 384).  
543 Istniejącą od r. 1619, pozostałe kolegia były tylko wokalne – zob. Przybylski, op. cit., s. 117.  
544 Zastępując na tym miejscu ks. Józefa Józefkiewicza – podaję za: ibidem, aneks nr 11, s. 123 (AKKK, Aa 24, 
s. 212). 
545 Ibidem, s. 120.  
546 Skoro w 1803 r. w aktach kapituły pojawiła się informacja o przyznaniu mu nagrody po 40. latach służby na 
tym stanowisku – podaję za: ibidem, s. 126, aneks nr 60 (AKKK, Aa 27, s. 7). 
547 Musiał natomiast zapisywać i pilnować obecności muzyków, nauczać wykonania nowych kompozycji, 
dyrygować podczas występów oraz do jego obowiązków należała też edukacja czterech chłopców 
dyszkancistów w zakresie „śpiewu figuralnego” (było to, o tyle ważne, iż wzmianki o pierwszych kobietach w 
tym chórze pojawiły się dopiero w 1821 r.) – zob. ibidem, s. 118 
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splendoru katedry”548. Kluczową postacią tego zespołu był właśnie Franciszek Ksawery. 

Girtler wspominał go przy okazji mszy niedzielnych, którym przewodniczył biskup 

Woronicz: „Kantor śpiewał, ale takiego kantora nie było równego w Polsce, był nim Kratzer, 

starzec natedy może 80-letni […]. Jak śpiewał […] basem tak trącał o sklepienie świątyni, że 

drżało powietrze i serca drżały. Śpiew kościelny nie wiem, czy mógł kiedy czynić na 

słuchaczach większe wrażenie”549. Franciszek Ksawery jest znany również jako autor 

Pamiętnika kantora katedry krakowskiej opublikowanego pod koniec lat siedemdziesiątych 

XIX wieku przez Lucjana Siemieńskiego550. Pamiętnik poświęcony był głównie różnym 

zdarzeniom mającym miejsce na wzgórzu wawelskim w latach 1760-1809, którego Kratzer 

był mieszkańcem, jak i sprawom muzyki551. Musiał być ceniony nie tylko jako wybitny (jak 

na krakowskie środowisko) muzyk, ale i kapituła wielokrotnie wyznaczała dla niego nagrody 

za pilność w wykonywaniu jego obowiązków i troskę o kapelę katedralną. Prośba więc jego 

syna Kazimierza o wzniesienie epitafium nie budziła żadnych kontrowersji ani sprzeciwu 

kanoników. Wspomniany syn, jak podaje Girtler, obdarzony znakomitym głosem 

basowym552, był także kompozytorem, dyrektorem muzyki chóru katedry i szkoły śpiewu553. 

Choć już w 1806 roku w wielu obowiązkach Kazimierz zastąpił ojca554, dopiero po śmierci 

Franciszka Ksawerego kapituła powierzyła mu stanowisko kantora555. Wydaje się, że fundator 

chciał przy okazji wystawienia memorii ojcu zaznaczyć wkład muzyczny całej rodziny, o czy 

może świadczyć treść napisu wyrytego w epitafium (i co więcej, na takie jego brzmienie 

kapituła wyraziła zgodę). Wymienieni zostali tam jednak tylko męscy członkowie rodziny, 

czyli oprócz zmarłego: Franciszka Ksawerego jako fundatora wskazano Kazimierza, jego 

                                                 
548 Ibidem, s. 119, 121. Kapela musiała prezentować wysoki poziom, jak twierdzi Tadeusz Przybylski, skoro była 
w stanie wykonać wraz z innymi śpiewakami krakowskimi w pełnej obsadzie Requiem Mozarta – zob. ibidem, s. 
116. 
549 Girtler, op. cit., t. 1, s. 194.  
550 Pamiętnik kantora katedry krakowskiej przez Lucyana Siemieńskiego, „Biblioteka Warszawska”, 1, 1879, s. 
177-191; (nr) 2, s. 20-51.  
551 Te ostatnie interesowały również Adolfa Chybińskiego (muzykologa związanego z lwowskim środowiskiem 
akademickim), który opublikował dotyczące ich fragmenty Pamiętnika – zob. „Pamiętnik Franc. Ksawerego 
Kratzera, kantora wawelskiego”, wyd. i obj. A. Chybiński, „Przegląd Muzyczny”, 2, 1928, s. 5-7; (nr) 3, s. 7-8; 
(nr) 5, s. 7-8. Chybiński jednak zwrócił uwagę, że pomimo tytułu, autorem był raczej syn Kazimierz Kratzer, 
spisujący także wiele interesujących historii zasłyszanych od swego ojca, dziejących się w czasach przed jego 
urodzeniem – zob. ibidem, (nr) 2, s. 5. Zresztą sam Siemieński, wydawca, w przedmowie pisał: „Poznałem 
staruszka najmniej osiemdziesięcioletniego, który będąc synem muzyka przy katedrze krakowskiej, obrał ten 
sam zawód” – zob. Pamiętnik kantora…, (nr) 1, s. 177. 
552 Girtler, op. cit., t. 2, s. 420.  
553 Jak informuje tabliczka na nagrobku znajdującym się na cmentarzu Rakowickim. 
554 Przybylski, op. cit., s. 126-127, aneks nr 68 (AKKK, Aa 27, s. 138-139).  
555 Jednak tylko do czasu przejęcia go przez brata Pawła (1793-1849), który – jak się wyrażono – miał pełnić ten 
urząd należycie – zob. ibidem, s. 129, aneks nr 102. Wiadomo, że Paweł w l. 1811-20 był waltornistą kapeli 
Gwardii Narodowej i Milicji Wolnego Miasta Krakowa, członkiem zespołu orkiestry teatru krakowskiego, więc 
może miał gruntowniejsze przygotowanie muzyczne, niż brat Kazimierz - zob. Girtler, loc. cit. 
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brata Pawła oraz synów Kazimierza: Ferdynanda i Andrzeja, o których karierach muzycznych 

nic nie wiadomo. Pominięto jednak siostrę Kazimierza i Pawła, Katarzynę mającą również 

zasługi na polu muzycznym, które docenili kanonicy katedry przeznaczając pewną kwotę na 

jej pogrzeb556.  Tablicę marmurową, wyjątkową ze względu na ozdabiający ją gregoriański 

zapis nutowy ze słowami Requiem aeternam dona ei Domine557 [il. 37], umieszczono (choć 

nie wiadomo, kiedy dokładnie) w mało dostępnym miejscu, czyli w sieni prowadzącej do 

kapitularza, tam gdzie kilka lat wcześniej wmurowano płytę poświęconą biskupowi 

Podhorodeńskiemu558. Treść zdobiącego ją napisu podaje Urban559.  

 Siedem lat później, na dwóch sesjach kapitulnych w dniach 8 kwietnia i 11 maja 1826 

roku, scholastyk kapituły (czyli ksiądz Wincenty Łańcucki) przedstawił kwestię epitafium i 

ułożenia do niego napisu poświęconego zmarłemu przed dwoma laty prepozytowi 

Sebastianowi Sierakowskiemu560. Można przypuszczać, że jego monument był już gotowy w 

roku 1807 kiedy to wykonano identyczny pomnik upamiętniający jego brata Wacława, oba 

zaś w formie urny na trójnogu flankowały portal kaplicy Maciejowskich561. Symetryczność 

tej kompozycji zapewne wymusiła wcześniejszą realizację także drugiego epitafium, z 

którego wykorzystaniem czekano jednak na śmierć Sebastiana. Zmarły sam jeszcze za życia 

zadbał o swoje upamiętnienie, a kapituła czuła się jedynie w obowiązku dopilnować jego 

woli. Do kanoników należało zlecić przygotowanie stosownego napisu562. Inskrypcję ułożył 

zaprzyjaźniony z Sierakowskim, kanonik Dubiecki, który zresztą poświęcił mu kilka 

nagrobków poetyckich, każdy odnosił się do innej z piastowanych funkcji lub osiągnięcia 

zmarłego563. Osoba kanonika Sebastiana Sierakowskiego była jedną z najbardziej 

zasłużonych dla katedry w pierwszej ćwierci XIX wieku. Był on zarazem bardzo aktywnym 

na różnych polach przedstawicielem kapituły katedralnej. Jego działalność architektoniczną i 

projektową w zakresie sztuki sepulkralnej oraz przedmiotów rzemiosła artystycznego omówię 
                                                 
556 AKKK, Pa 23, k. 326v. (s. 646). 
557 Urban, op. cit., s. 98.  
558 KZSP, t. 4, cz. 1, s. 101; CIP, s. 290-291, nr II 13.  
559 „Wieczną Pamięć/ Ksaweremu Kratzer/ Urodzonemu w Austryi 1740 r./ w Obowiązku Kantora przez lat 54/ 
przy koście/ Kate. Krak. zostają. Zmarłemu 1818/ Syn iego Kazimierz Kratzer po Oycu swoim/ iako Kantor, a 
od 1806. Dyrektor Muzyki/ Przy teyże Katedrze z Bratem Pawłem/ i Synami swemi, Ferdynandem i Andrzejem 
zostawia” – zob. Urban, ibidem.  
560 AKKK, Dziennik Rozporządzeń Prokuratorii Kapitulnej (za l. 1820-1832/33), wpis nr 323 z 8.04.1826, b. 
sygn., k. 78r., wpis nr 369 z 11.05.1826, b. sygn., k. 79r. – tam jest mowa jedynie o napisie do nagrobka, a nie o 
jego wznoszeniu; AKKK, Pa 24, k. 62r. (s. 123), k. 65v. (s. 130).  
561 Zob. przypis 342. 
562 Jego treść podaje Łętowski – zob. Łętowski, op. cit., s. 83-84. 
563 Urban, op. cit., s. 98, przypis 150. Chodzi o cztery utwory: In effigiem Sebastiani Comitis Sierakowski Praep. 
Cath. Crac., Ad Sebastianum Comitem Sierakowski nuper Rectorem Universitatis, nunc Senatorem Libera Urbis 
Cracovia, Ad Sebastianum Comitem Sierakowski Editorem Operis de Re Architectonica, Ad Illmum Comitem 
Sebastianum Sierakowski Custodem olim Coronatum Regni, nunc curatem Sepulchra Regum Poloniae – zob. 
Dubiecki, op. cit., s. 13, 43-44, 52, 72.  
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w rozdziale o kwestiach artystycznych. W tym miejscu skupię się na pozostałych dziedzinach, 

którymi się zajmował a także na przedsięwzięciach podejmowanych zarówno wokół katedry, 

jak i sąsiedniego zamku. W Krakowie Sierakowski znalazł się po kasacie zakonu jezuitów w 

1773 roku, gdzie zamieszkał wraz z bratem Wacławem, który już od roku 1762 był 

kanonikiem krakowskim564. Sam został członkiem kapituły w 1774 roku, po pięciu latach, ze 

względu na jego przygotowanie architektoniczne, mianowano go prefektem fabryki katedry 

krakowskiej565, choć już wcześniej nadzorował prace konserwatorskie w kaplicy 

Maciejowskich (1777) oraz dwukrotnie w kaplicy Zygmuntowskiej (1776-1777, 1817)566.   

Król Stanisław August powierzył mu zaszczytną funkcję kustosza insygniów 

koronacyjnych, która jednak zakończyła się wraz z ich kradzieżą przez wojsko pruskie w 

1796 roku. Dzięki znajomościom nawiązanym w loży masońskiej, do której wstąpił w 

Krakowie oraz pracom w Warszawie w Komisji Edukacji Narodowej (od 1778 roku), jak i ze 

względu na wiedzę w zakresie architektury, zlecono mu przygotowanie częściowo 

zrujnowanego zamku na przyjęcie króla w 1787 roku567. Zainteresowanie katedrą i zamkiem, 

jak i lata pracy na rzecz ich uświetnienia może symbolizować ilustracja będącą frontyspisem 

jego dzieła Architektura z roku 1812568, na której połączono widok dziedzińca arkadowego 

zamku z dziełami sztuki pochodzącymi z katedry. Tam także zajmował się sprawami 

muzyki569. Przyczynił się również do powstania Towarzystwa Muzycznego w Krakowie, 

którego został wiceprezesem i pozyskał dla niego siedzibę na zamku570. Następnie w 1806 

roku mianowano go prepozytem katedry, którą to funkcję przejął po swoim zmarłym bracie. 

Starał się również o stanowisko dziekana kapituły, ale nigdy nim nie został.   

Warta podkreślenia jest działalność Sierakowskiego w zakresie opieki, inwentaryzacji 

i popularyzacji grobów królewskich, choć jego początki w tym względzie mogły się okazać 

mało zaszczytne. Jak podawał kustosz Łętowski, późniejszy biskup, Sierakowski miał się 

zgodzić w 1796 roku na austriacką propozycję „wyprowadzenia” z katedry grobów 

                                                 
564 Dane biograficzne, jeżeli nie wskazano innego źródła podaję za: J. Poplatek, Ks. Sebastian Alojzy 
Sierakowski 1743-1824. Zarys biograficzny, „Nasza Przeszłość”, 4, 1948, s. 179-208; R. Róg, Sierakowski 
Sebastian Alojzy h. Ogończyk (1743-1824), [w:] PSB, t. 37, Warszawa-Kraków 1996, s. 293-299.  
565 Zob. przypis 345. 
566 AKKK, Aa 25, s. 67-68, 99, 115. W l. 1776-1777 nadzorował remont kaplicy Maciejowskiego, od 1777 r. 
wraz z ks. Franciszkiem Olszowskim roboty konserwatorskie w kaplicy Zygmuntowskiej, w tym samym czasie 
także układanie pawimentu w katedrze  - zob. Fabrica Ecclesiae Cathedralis…, s. 204, nr 436. 
567 R. Skowron, Restauracja i urządzenie zamku wawelskiego na przyjazd króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego w roku 1787, „Studia Waweliana”, 1, 1992, s. 69-83.  
568 Zob. przypis 357. 
569 Najpierw wraz z kanonikiem Lochmanem opracował regulamin dla muzyków w 1796 r., następnie w 1803 r. 
został protektorem Wspólnoty Angelistów (jednej z dwóch kapel wokalnych), ale trwało to tylko dwa miesiące, 
wreszcie rok później został prefektem (czyli przełożonym) kapeli katedralnej (wokalno-instrumentalnej złożonej 
z osób świeckich) - zob. Przybylski, op. cit., s. 125-126.  
570 „Gazeta Krakowska”, nr 19, 1818 (z 8.03.); Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 81.  
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królewskich i przeniesienia ich do kościoła św. Piotra na ul. Grodzką571, do czego jednak nie 

doszło572. Trudno jest wszakże zweryfikować ten osąd, zwłaszcza, że badacze podkreślają 

niechęć jego autora w stosunku do prepozyta, zaś pojawienie się tej opinii (bądź po prostu 

pomówienia) w literaturze pochodzi już z czasu po śmierci Sierakowskiego573. Kanonik 

przyczynił się do powstania rysunków ukazujących królewskie groby ukryte w niedostępnych 

kryptach i doprowadził do wydania tych prac a przez to do popularyzacji wizerunków 

monarszych trumien i sarkofagów za pośrednictwem dzieła Monumenta Regum Poloniae 

Cracoviensia (Warszawa 1822-27)574. Tymi działaniami zyskał miano opiekuna grobów 

królów polskich przynajmniej w utworze swego przyjaciela, kanonika Dubieckiego575.     

Pewne funkcje publiczne sprawowane przez Sierakowskiego wynikały, bądź wiązały 

się z faktem bycia kanonikiem katedralnym, jak prezydentura Trybunału Koronnego w latach 

1781-82, czy urząd senatora czasowego Wolnego Miasta Krakowa w latach 1815-1824. Poza 

tymi obowiązkami piastował stanowisko rektora Akademii Krakowskiej w latach 1809-1814. 

Do tego dochodziła jeszcze rozległa i zróżnicowana działalność architektoniczno-projektowa 

w samej katedrze. Wydaje się więc, że życie kulturalne kapituły i liczne przedsięwzięcia 

związane ze wznoszeniem nowych dzieł w katedrze były zdominowane przez Sierakowskiego 

pośrednio lub bezpośrednio, dlatego kapituła nie miała żadnych obiekcji względem 

uhonorowania go epitafium. 

Wygląd monumentu utrwalił w jednej ze swych akwarel J.K. Wojnarowski576 [il. 38], 

zaś dotyczące go zagadnienia artystyczne zostaną omówione przy okazji epitafium Wacława 

Sierakowskiego. Prepozyt został pochowany w jednej z krypt pod katedrą, w roku 1925 

przeniesiono jego szczątki do krypty pod wschodnim ramieniem ambitu, skąd w latach 1981-

83 wydobyto tabliczkę z jego trumny577.   

W tym samym roku, kiedy kapituła zajęła się memorią Sierakowskiego, dokładnie 

miesiąc później 3 czerwca 1826, kanonicy wyrazili zgodę na wzniesienie epitafium dla innego 

                                                 
571 O tym szerzej w rozdziale 7. 
572 Poplatek, op. cit., s. 192.  
573 Powtórzył ją w swoich wspomnieniach również A. Grabowski – zob. Wspomnienia Ambrożego 
Grabowskiego…, t. 2, s. 124. 
574 Banach pisze wprawdzie o udziale Sierakowskiego w wydaniu prac, ale kwestionuje jego rolę inicjatora w 
powstaniu samych rysunków - J. Banach, Michała Stachowicza „Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia”, 
„FHA”, 12, 1976, s. 138, 143; Michalczyk, Michał Stachowicz…, t. 1, s. 135–141; Rostworowska, Jana Kantego 
Wojnarowskiego …, s. 148-149.  
575 Zob. przypis 563. 
576 Rysunek bez daty – zob. BJ, sygn. I.R. 607.  
577 AKKK, A.Cath. 3495, k. 9. Napis na niej odczytał K.J. Czyżewski: „X Seb Hrabia/ z Bogusławic Sirakowski/ 
Urodzony w R 1739 Był Prezyde/ ntem Trybunału Koronnego był/ Kustoszem Koronnym był Rek/ torem 
Akademii Krak Człon Kom/ Eduka Probo Kated Krak i/ S Flory Kawa Orderu S Stanisława Umarł/ 9 sierpnia 
1824” – cytuję za: CIP, s. 292, nr II 15.   
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swojego członka Hipolita Bibersteina Starowieyskiego (zmarłego prawie przed rokiem) 

według koncepcji kanclerza Dubieckiego578. On zapewne ułożył napis, ale być może był i 

pomysłodawcą samego kształtu pomnika jako wyznaczony przez zmarłego egzekutor jego 

testamentu. Inicjatorem była więc sama kapituła chcąca uczcić duchownego, wywodzącego 

się spośród swego grona. Trudno odnaleźć źródła, które dostarczyłyby wiadomości o 

zasługach kanonika Starowieyskiego. Najwięcej informacji o piastowanych przez niego 

stanowiskach zawiera właśnie jego epitafium. Pozostałe, to lakoniczne dane biograficzne, jak 

lata życia (1742-25), imiona rodziców: Jan Kanty i Joanna z Wolskich Starowieyscy oraz 

fakt, że był on dziedzicem Starej Wsi579. Wiadomo, iż był kanonikiem krakowskim, a 

następnie kieleckim, gdyż wraz z biskupstwem tarnowskim został przeniesiony do Kielc580. 

Piastował urząd plebana w Milówce pod Żywcem. Jak głosi napis epitafijny, niestrudzenie 

pełnił obowiązki kościelne i obywatelskie, był szczodry dla potrzebujących i biednych, dla 

których nie żałował środków pochodzących z jego majątku581. W 1815 roku został powołany 

z ramienia kapituły do Komisji Senatu Wolnego Miasta Krakowa582. Nawet Girtler oprócz 

wymienienia go nie podaje żadnych szczegółów na jego temat583. Zasługi Starowieyskiego 

zwłaszcza w zestawieniu z omówionym powyżej Sierakowskim wydają się nader skromne, 

kapituła jednak widziała potrzebę upamiętnienia jego osoby. Epitafium umieszczono w tym 

samym pomieszczeniu, co pomniki Podhorodeńskiego i Kratzera, czyli w sieni prowadzącej 

do kapitularza. Wojnarowski w jednej ze swoich prac uwiecznił i jego wygląd [il. 39], zaś 

Łętowski podał treść zdobiącego go napisu584.     

Dnia 4 listopada 1831 roku Anna z Tyszkiewiczów 1ovoto Potocka, 2ovoto Dunin-

Wąsowiczowa przedstawiła kapitule swą propozycję odnowienia i ozdobienia kaplicy biskupa 

Tylickiego oraz złożenia w niej zwłok swojego dziecka585. Pisała: „W podróżach moich 

zagranicznych, nabyłam wiele kosztownych rzeczy, do ubrania kaplicy, w której by złożone 

były zwłoki jednego z dzieci moich które straciłam586. Kapituła Warszawska ofiarowała mi 

była na ten cel kaplicę So Stanisława, ale dziś zmieniając mój zamiar i przekładając aby tylo 

kosztowności dostało się kościołowi katedralnemu krakowskiemu, proponuję Prześwietnej 

                                                 
578 AKKK, Pa 24, k. 71v. (s. 142). 
579 https://naszalgota.wordpress.com/dzieje-wsi/herbarz-lgocki/starowieyscy, [dostęp: 2018_11_06]. 
580 Łętowski, Katalog biskupów…, t. 4, s. 80.  
581 Idem, Katedra…, s. 87. 
582 Szczerba, op. cit., s. 324. 
583 Girtler, op. cit., t. 1, s. 196.  
584 Rysunek z r. 1865 – zob. BJ, sygn. I.R. 740; Łętowski, op. cit., s. 87. 
585 AKKK, A.Cath. 798, s. 1; AKKK, Pa 25, s. 64 (k. 32v.) – sesja kapituły z 5.11.1831; AKKK, Dziennik 
Rozporządzeń Prokuratorii Kapitulnej (za l. 1820-1832/33), wpis nr 53 z 5.11.1831, b. sygn. k. 160r. 
586 Chodziło o zmarłą 24.11.1825 kilkuletnią córkę Julię, jedyne dziecko z drugiego małżeństwa Dunin-
Wąsowiczowej.  
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kapitule ustąpienie kaplicy którą się na chór teraz wchodzi, w której istniejący tam nagrobek 

biskupa Tylickiego pozostawię; schody tylko inaczej by urządzone być musiały, co wszystko 

moim nakładem przedsiewezmę” 587. Faktycznie kapituła katedry św. Jana Chrzciciela w 

Warszawie, jak i władze krajowe zgodziły się na wzniesienie i wyposażenie kaplicy na 

mauzoleum grobowe Dunin-Wąsowiczów według projektów Henryka Marconiego588 [il. 40-

41]. Hrabina jednak zmieniła swe plany i pragnęła zjednać kapitułę krakowską perspektywą 

przekazania cennych dzieł sztuki zakupionych przez nią w czasie podróży do Włoch z lat 

1826-27589. Kanonicy chętnie wyrazili zgodę, gdyż kaplica biskupa Tylickiego (Trójcy 

świętej) była wówczas całkowicie zdewastowana590, chociaż w ich odpowiedzi, przekazanej 

17 grudnia 1831 roku, uderza przede wszystkim powołanie się na królewskie koneksje 

inicjatorki restauracji591. Kapituła zastrzegła również aby pozostawić grób i pomnik biskupa 

Tylickiego (nie wspominając wcale o znajdującym się tam grobie królowej Zofii 

Holszańskiej)592. Niebawem musiano przystąpić do prac, choć nie znamy konkretnej daty ich 

rozpoczęcia. Projekt i wykonanie powierzyła Wąsowiczowa Franciszkowi Marii Lanciemu 

(1799-1875), włoskiemu architektowi sprowadzonemu do kraju przez rodzinę Małachowskich 

w 1825 roku, a od roku 1830 działającemu również w Krakowie593. Korespondencja w 

kwestii restauracji kaplicy pomiędzy fundatorką a kapitułą jest nader skromna, wiadomo 

jednak, że były poczynione pewne ustalenia i architekt przedłożył projekty planowanych prac. 

Zachowały się dwie wersje ukazujące ścianę północną (na co wskazuje owalne okno) 
                                                 
587 Zob. przypis 585. 
588 H. Marconi, Warszawa, rysunki architektoniczne kaplicy w kościele Świętego Jana dla hrabiny 
Wąsowiczowej, AGAD, Zbiór planów po Henryku i Leandrze Marconich, sygn. 575-27, arkusz 1-2; J. 
Bartoszewicz, Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod względem historycznym, Warszawa 1855, s. 
25; Plany datowane przez autorów na ok. 1830 r. – zob. T.S. Jaroszewski, A. Rottermund, Katalog rysunków 
architektonicznych Henryka i Leandra Marconich w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, Warszawa 
1977, s. 69, nr 298-299; Kwiatkowska uważa, że plany te były związane ze zmarłą w 1825 r. córką Dunin-
Wąsowiczowej – zob. Kwiatkowska, op. cit., s. 155.   
589 O dziełach tych wspomina się we wzmiance zamieszczonej na łamach prasy warszawskiej, gdzie mowa jest 
jednak tylko o dziełach dawnych, „starożytnych”, które Dunin-Wąsowiczowa przywiozła do kraju i zostały 
wystawione na widok publiczny. Nie ma tam ani słowa o dziełach nowo powstałych – zob. „Monitor 
Warszawski”, nr 93, 1828 (z 17.05.), s. 417. O samej podróży traktuje dziennik Anny – zob. A. Potocka, Voyage 
d’Italie, oprac. C. Stryjenski, Paryż 1899. 
590 Opis zrujnowanej kaplicy podają dwa źródła, pierwszym jest: Status Ecclesiae Cathedralis Cracoviensis z 
1792 r., czyli opis stanu katedry sprzed wizytacji bpa Turskiego: „niedawnemi zaś czasy dla rozpadlin murów 
ściennych, gdy się sklepienie tej kaplicy znacznie rysowało i częściami opadało toż sklepienie zwalone jest i 
kaplica zdezolowaną została” – podaję za: Urban, op. cit., s. 21; Łętowski zaś pisał: „Jak stało się to zaś, aby z 
początkiem XIX wieku zatracono ją zupełnie, sklepienie przebito, a zrobiono przez nią wnijście na chór 
muzyczny? Nie doczytałem się. Ja te schody oglądałem jeszcze r. 1819, i resztki sklepienia; ale malowań nie 
było już, ani ołtarzy, ani grobowców, tylko gruzy, a skład był drabin, żerdzi i desek, itp.” – zob. Łętowski, op. 
cit., s. 15. 
591 AKKK, A.Cath. 798, s. 3; AKKK, Pa 25, s. 68 (k. 34v.).     
592 Ibidem.  
593 A. Bartczakowa, Franciszek Maria Lanci (1799-1875), Warszawa 1954; C. Bąk-Koczarska, Lanci Franciszek 
Maria (1799-1875), [w:] PSB, t. 16, Wrocław 1971, s. 435-437; J. Jaworska, I. Sapetowa, Lanci Franciszek 
Maria, [w:] SAP, red. J. Maurin Białostocka, J. Derwojed, t. 4, Wrocław 1986, s. 431.   
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opatrzone datą roczną 1831594 [il. 42]. Z akt kapituły dowiadujemy się o postępie prac, a 

właściwie o ich wstrzymaniu w związku z artykułem, opublikowanym na łamach „Tygodnika 

Krakowskiego” w 1834 roku595. Anonimowy autor tekstu wytknął prowadzącemu restaurację 

rażące błędy i niedociągnięcia, których miał się dopuścić w trakcie restauracji oraz oskarżył 

władze państwowe i kościelne o niedopilnowanie tych działań i zbyt małą troskę o nadzór nad 

tą „własnością narodową” 596. Zarzuty dotyczyły kwestii technicznych i naruszenia 

statyczności konstrukcji, mogącej doprowadzić do zawalenia się kaplicy. Powołano komisję 

mającą na celu sprawdzenie prawdziwości tych oskarżeń i określenie faktycznego stanu 

kaplicy597. Trzeba tutaj zaznaczyć, że rok wcześniej zatrudniony przy przebudowie kaplicy 

biskupa Padniewskiego, na zlecenie Zofii z Branickich Potockiej, Lanci został odsunięty od 

restauracji z powodu pewnych uchybień w swojej pracy (o czym będzie szerzej mowa przy 

omawianiu kaplicy Potockich)598. Śledząc dalszą korespondencję urzędową pomiędzy 

władzami państwowymi, kapitułą i wreszcie samym Lancim dowiadujemy się, że prowadzone 

prace miały przede wszystkim doprowadzić do zabezpieczenia stanu technicznego kaplicy, 

zasklepienia jej, wzmocnienia murów poprzez wprowadzenie spinających ją ankrów oraz 

uporządkowania zrujnowanego od końca XVIII wieku wnętrza i dopiero na tak przygotowane 

mury architekt planował nanieść neogotycką dekorację stiukową autorstwa, pochodzącego 

także z Włoch, rzeźbiarza Pawła Filippiego599. Co więcej wszystkie te posunięcia zostały 

wcześniej zgłoszone i zaakceptowane przez kapitułę, jak twierdził Lanci. Wątpliwości 

budziły głównie dwie kwestie: po pierwsze architekt odkuł dolną część narożnej szkarpy 

                                                 
594 ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 357.  
595 „Tygodnik Krakowski”, nr 47, 1834 (z 15.06.), s. 228-229.  
596 Ibidem. 
597 Pierwszy na te zarzuty zareagował Senat Rządzący Wolnego Miasta Krakowa, który reskryptem z dn. 
18.06.1834 r. powołał tę komisję składającą się z Bogumiła Trennera inspektora budownictwa, Feliksa 
Radwańskiego zastępcy budowniczego okręgowego oraz polecił kapitule wyznaczyć jednego z kanoników – 
zob. AKKK, A.Cath. 231; AKKK, Dziennik Pism Urzędowych i Prywatnych Prokuratoryi Kapituły Katedralnej 
Krakowskiej [dalej: Dziennik Pism], wpis nr 132 z 18.06.1834, b. sygn.; ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta 
Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 401-402; Skowron, Odnowienie kaplicy…, s. 65; Urban, 
op. cit., s. 84. Kapituła wydelegowała do tego kustosza katedry czyli Łętowskiego oraz kanonika Jana 
Stanisława Przybylskiego jako znających się na sztuce – zob. AKKK, Pa 25, s. 264 (k. 132v.). 
598 Wówczas sprawa nie odbiła się tak szerokim echem (nie było oddźwięku w prasie), ale reputacja architekta 
została nadszarpnięta. Kwestia kaplicy Potockich pojawiła się jednak na łamach prasy w kolejnym numerze 
„Tygodnika Krakowskiego” przy okazji krytyki planów restauracji zamku krakowskiego wykonanych przez 
Lanciego – zob. „Tygodnik Krakowski”, nr 49, 1834 (z 26.06.), s. 238. Zarzucano mu nie tylko błędy 
techniczne, ale jako obcokrajowcowi niezrozumienie krakowskiej architektury, jak komentował to po 150 latach 
Jerzy Frycz „Z pewnością gdyby restaurację zamku powierzono architektowi, który wyrósł wśród murów 
Krakowa, na przykład Feliksowi Radwańskiemu, okazałby on więcej pietyzmu dla form istniejących, niż nie 
związany z polską tradycją Włoch” – zob. J. Frycz, Restauracja i konserwacja zabytków architektury w Polsce w 
latach 1795-1918, Warszawa 1975, s. 58.  
599 W. Łuszczkiewicz, Karta z dziejów rzeźbiarstwa pierwszej połowy naszego wieku w Krakowie, „Józefa 
Czecha Kalendarz Krakowski na rok 1896”, s. 59; M. Jarosławiecka-Gąsiorowska, Filippi Paweł, [w:] PSB, t. 6, 
Kraków 1948, s. 462.  
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podtrzymującą zachodnią ścianę katedry, ale wcinającą się we wnętrze kaplicy biskupa 

Tylickiego, a po drugie wybito owalny otwór w północnej ścianie kaplicy. Obawiano się 

więc, że oba te posunięcia naruszyły nie tylko statyczność samej kaplicy, lecz także murów w 

tej części katedry600. Senat Rządzący nakazał przywrócenie szkarpy601, ale w 1837 roku 

wycofał się z tego pomysłu602. Od tego czasu restauracja była prowadzona bez przeszkód i w 

aktach kapituły pojawiały się tylko informacje o zdawaniu relacji z postępu prac przez 

Łętowskiego, aż do 1845 roku603. Można więc przyjąć, że restauracja objęła lata 1831-1845. 

Wówczas to, 16 maja 1845 roku, kolegium kanoników zostało poinformowane o chęci 

ustanowienia przez małżeństwo Wąsowiczów fundacji wieczystej pod opieką kapituły. 

Fundatorzy na jej utrzymanie zamierzali przeznaczyć kwotę 3000 florenów polskich 

zapisanych na hipotece, należącej do nich kamienicy mieszczącej się przy Rynku Głównym 

                                                 
600 Powołana komisja szybko zbadała stan omawianego wnętrza i w protokole z 28.06.1834 odrzuciła wiele 
zarzutów wobec poczynań Lanciego zgadzając się jedynie z kwestią konieczności przywrócenia szkarpy – zob. 
AKKK, A.Cath. 232; ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 
1837), s. 389-396; Skowron, op. cit., s. 65; Urban, op. cit., s. 84-85. 
601 AKKK, A.Cath. 233; AKKK, Dziennik Pism, wpis nr 155 z 2.07.1834, b. sygn.; Urban, op. cit., s. 85. 
Kapituła wyznaczyła do nadzorowania prac naprawczych kanonika Dubieckiego na miejsce nieobecnego 
kustosza Łętowskiego, a następnie skierowała do tej sprawy jeszcze dwóch swoich członków A. Walczyńskiego 
oraz A. Rozwadowskiego – zob. AKKK, Pa 25, s. 269 (k. 135r.), 275 (k. 138r.). Jednak w dn. 23.08.1834 z 
powodu nie wykonania koniecznych napraw Senat Rządzący nakazał wstrzymanie wszelkich prac, o czym dzień 
później kapituła poinformowała Dunin-Wąsowiczową – zob. AKKK, A.Cath. 234; AKKK, Pa 25, s. 277 (k. 
139r.); AKKK, Dziennik Pism, wpis nr 185 z 23.08.1834, b. sygn; ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta 
Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 397-399; Skowron, op. cit., s. 66; Urban, ibidem. W 
roku kolejnym pojawiła się tylko informacja o wyznaczeniu kustosza Łętowskiego do kontaktu z fundatorką w 
sprawach restauracji i ozdobienia kaplicy – zob. AKKK, Pa 25, s. 317 (k. 159r.), 330 (k. 165v.). W drugiej poł. 
1836 r. Lanci wystosował list do prezesa Senatu Józefa Hallera – zob. ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta 
Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 385-386, 407-408; Skowron, op. cit., s. 72, aneks nr 1. 
Jego wyjaśnienia wykonanych robót, a także poczynione względem nich uprzednie ustalenia z kapitułą oraz 
argumenty o niemożności wypłacenia pensji robotnikom w wyniku zatrzymania prac najwidoczniej trafiły do 
przekonania decydentów i władze 6.09.1836 r. zgodziły się na kontynuowanie restauracji, ale zobligowały 
Lanciego do przedstawienia szczegółowego planu i odbudowy szkarpy – zob. ANK Akta Senackie Wolnego 
Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 385-386, 407-408; Skowron, op. cit., s. 68; 
Decyzję Senatu Rządzącego W.M.K. odczytano na sesji kapitulnej 10.09.1836 – zob. AKKK, Aa 27a, k. 15v. 
Dopiero 7.06.1837 r. architekt przedłożył Senatowi spisany po francusku plan prac – zob. ANK, Akta Senackie 
Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 353-354; Skowron, op. cit., s. 72-73, 
aneks nr 2. W dniu kolejnym (8.06.1837) odbyło się posiedzenie władz Rzeczypospolitej Krakowskiej, na 
którym B. Trenner przedstawił jeszcze projekt odbudowy spornej szkarpy – zob. ANK, Akta Senackie Wolnego 
Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 1837), s. 359.  
602 Co zaskakujące na tym samym posiedzeniu Senat uznał, że Lanci nie musi już odbudowywać szkarpy (skoro 
przez trzy lata nie pojawiły się dalsze pęknięcia, a wystrzały armatnie poczyniły szkody, lecz w innych 
miejscach katedry) o czym zawiadomiono kapitułę – zob. AKKK, A.Cath. 235; AKKK, Dziennik Pism, wpis nr 
125 z 8.06.1837, b.sygn.; ANK, Akta Senackie Wolnego Miasta Krakowa, sygn. W.M.K.-V-28a, fasc. 11 (za r. 
1837), s. 347-348; Skowron, op. cit., s. 66-67; Urban, ibidem. Kapituła wydelegowała kustosza Łętowskiego do 
nadzoru nad dalszymi pracami na zlecenie Dunin-Wąsowiczowej w kaplicy bpa Tylickiego – zob. AKKK, Aa 
27a, k. 34v, k. 44r. 
603 AKKK, Aa 27a, k. 65r. – wpis z 14.05.1838; k. 77v. – wpis z 5.10.1838; k. 90r. – wpis z 11.02.1839; k. 102r. 
– wpis z 15.05.1839; k. 114r. – wpis z 7.10.1839; k. 124r. – wpis z 4.02.1840; k. 169v. – wpis z 4.02.1841; k. 
184r. – wpis z 13.05.1841, od którego pojawia się adnotacja, że w tym roku ma się zakończyć restauracja; Aa 
28a, k. 20r. – wpis z 10.05.1842; k. 34v. – wpis z 4.10.1842, o tym, że kustosz ma pośredniczyć w pozyskaniu 
przez kapitułę od Dunin-Wąsowiczowej kwoty 329 florenów i 28 groszy na przeniesienie, a więc ufundowanie 
nowych schodów na chór muzyczny; k. 51r. – wpis z 7.02.1843.  
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(ówczesny numer 264). Procent z tej kwoty miał wystarczyć na pokrycie kosztów trzech mszy 

czytanych w ciągu roku (35 florenów), utrzymanie zakrystii (15 florenów) oraz dobrego stanu 

kaplicy (100 florenów)604. Jednak w roku 1847 Wąsowiczowie ciągle nie podpisali aktu 

notarialnego, ani żadna kwota nie wpłynęła na rzecz kaplicy605. Następnie pojawiły się 

trudności z zabezpieczeniem obiecanego legatu, gdyż wspomniana kamienica stała się 

własnością Maurycego Potockiego, syna Anny Dunin-Wąsowiczowej z pierwszego 

małżeństwa606. W roku kolejnym Stanisław Dunin-Wąsowicz poinformował kapitułę, że 

podpisze akt zabezpieczający fundusze przeznaczone na fundację, jeżeli kapituła zgodzi się 

na przemianowanie nazwy kaplicy na pochodzącą od nazwiska fundatorów607. Na takie 

posunięcie jednak się nie zgodzono. Także dopiero w 1848 roku kapituła odebrała od Dunin-

Wąsowiczowej kwotę, jaką ta zobowiązała się pokryć, za przeniesienie w inne miejsce 

znajdujących się dotychczas w kaplicy schodów prowadzących na chór muzyczny608. O 

późniejszym braku zainteresowania kaplicą, może nawet nie jej losem, ale kwestią 

przeznaczania na nią jakichkolwiek funduszy świadczy postawa Maurycego Potockiego, do 

którego kapituła zwróciła się o sfinansowanie odbudowy niesłusznie podciętej szkarpy (w 

czasie przekształcenia kaplicy przez jego matkę)609.          

Kaplica straciła swój wygląd z czasów omawianej przebudowy i nie podzieliła losów, 

ukończonej w międzyczasie, kaplicy Potockich, dla której tworzyła swoisty pendant, będąc 

świadectwem upodobań i stylów obowiązujących w pierwszej połowie XIX wieku610. Jej stan 

po przekształceniu przez Lanciego znamy z różnych relacji pisanych. Dosyć szczegółowy 

opis zawdzięczamy Mączyńskiemu z 1845 roku oraz bardziej lakoniczny autorstwa 

Łętowskiego opublikowany w 1859 roku611. Wygląd wnętrza przekazuje też akwarela 

                                                 
604 AKKK, A.Cath. 800; AKKK, Aa 28a, k. 151v. Kapituła zawiadomiła o tym Senat Rządzący, który musiał 
wyrazić na tę fundację zgodę oraz, za pośrednictwem notariusza publicznego, sporządzić stosowny akt.  
605 AKKK, A.Cath. 804.  
606 AKKK, A.Cath. 805-806. 
607 AKKK, A.Cath. 807. 
608 AKKK, A.Cath. 808.  
609 W r. 1873 kapituła z powodu coraz większych zarysowań fasady uznała za konieczne naprawienie tego błędu 
architekta Lanciego, naruszającego konstrukcję katedry, jednak pomimo usilnych prób nawiązania kontaktu z 
synem i spadkobiercą Dunin-Wąsowiczowej, nie udało się kapitule wyegzekwować żądanej zapłaty – zob. 
AKKK, A.Cath. 176, 236-241, 244. 
610 Przyczyn tego faktu na pewno było wiele, być może jedną z nich był brak zaufania kapituły do rodziny 
Wąsowiczów, która wiele lat zwlekała z uregulowaniem finansów zabezpieczających fundację. Drugą kwestią 
był brak zainteresowania spadkobierców fundatorów, do których należał Maurycy Potocki. Przez wiele lat 
kapituła próbowała wyegzekwować od niego zwrot kosztów za przywrócenie szkarpy podciętej przez Lanciego 
w czasie przebudowy kaplicy, które okazało się jednak konieczne – zob. AKKK, A.Cath. 236-241. 
611 Mączyński, op. cit., s. 118-122; Łętowski, op. cit., s. 62. 
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Bogumiła Gąsiorowskiego wykonana na zlecenie S. Dutkiewicza612 [il. 43]. Natomiast 

Wojnarowski wykonał akwarelę ukazującą nagrobek biskupa Tylickiego, ale w nowej 

neogotyckiej oprawie dostosowanej do ówczesnego stylu kaplicy613 [il. 44]. W Muzeum 

Historycznym Miasta Krakowa znajdują się także dwie fotografie z końca XIX wieku (przed 

1897) wykonane przez Natana Kriegera przedstawiające wnętrze kaplicy z dekoracją 

Lanciego614 [il. 45-46], właściwie niedługo przed jej zniszczeniem w czasie Wielkiej 

Restauracji (w latach 1897-1904)615.    

Już Mączyński opisując nowy wystrój kaplicy podał wszystkie dzieła sztuki, które w 

niej umieszczono, w większości nabyte przez Dunin-Wąsowiczową we Włoszech w czasie jej 

ostatniej podróży. Zmierzającą do Wiecznego Miasta Annę zauroczyła wystawiana we 

Florencji (w październiku 1826 roku) gipsowa rzeźba Luigiego Pampaloniego (1791-1847)616 

przedstawiająca modlące się dziecko (chłopca) [il. 47]. Zamówiła ją wówczas z zamiarem 

upamiętnienia niedawno zmarłej córeczki Julii, chociaż artysta musiał na jej życzenie zmienić 

płeć dziecka617. 

W Rzymie na początku roku 1827 hrabina zamówiła u rzeźbiarza Adamo Tadoliniego 

(1788-1868)618, cieszącego się wielką sławą jako uczeń, współpracownik i kontynuator stylu 

Canovy płaskorzeźbę przeznaczoną na swój nagrobek [il. 48]. Może zastanawiać fakt, że 

fundatorka nie zwróciła się w tym celu do dobrze jej znanego Thorvaldsena, który 

prawdopodobnie już wcześniej modelował jej portret z natury (choć ostatecznie nie odkuty w 

                                                 
612 Rysunek bez daty – zob. BJ, sygn. I.R. 724. Zob. przypis 36. Po raz pierwszy opublikował ją w 1973 r. 
Michał Rożek – zob. M. Rożek, Nieznany przekaz ikonograficzny do wyglądu wnętrza kaplicy królowej Zofii 
(św. Trójcy) katedrze na Wawelu, „BHS”, 35, 1973, 3/4, s. 273-275. 
613 BJ, sygn. I.R. 720. 
614 Widok ściany południowej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK 1661/K oraz widok ściany 
północnej i fragmentu wschodniej, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK 1903/K.  
615 Kaplicę przebudował Sławomir Odrzywolski, nową dekorację zaprojektował Włodzimierz Tetmajer, a 
sfinansowali ją: Anna z Potockich (córka Maurycego i wnuczka Dunin-Wąsowiczowej) 1ov. Zamoyska, 2ov. 
Lubomirska oraz jej syn Maurycy Zamoyski – zob. KZSP, t. 4, cz. 1, s. 102; Rożek, op. cit., s. 274.   
616 Pampaloni, Luigi, Bildhauer, [w:] U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon …, t. 26, Leipzig 1932, s. 188-
189; Pampaloni (Luigi), [w:] E. Bénézit, Dictionnaire des Peintres…, t. 6, Paris 1966, s. 499; Panzetta, op. cit., t. 
2, s. 677; Pampaloni, Luigi, [w:] Benezit Dictionary …, t. 10, Paris 2006, s. 837; Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 
2, s. 234-235; E. Kasten, Pampaloni, Luigi, ital. Bildhauer, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon, red. A. Beyer, B. 
Savoy, W. Tegethoff, t. 94, Berlin-Boston 2017, s. 227; Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 422-423.  
617 Posąg gipsowy nagiego dziecka klęczącego na poduszce w pozie modlitewnej – „Gazzetta di Firenze”, nr 
128, 1826 (z 26.10.), s. 4; Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 237-238, nr kat. 247; eadem, 
Rzeźba włoska…, t. 2, s. 426-427, nr kat. 358.  
618 Tadolini, Adamo, Bildhauer, [w:] U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon …, t. 32, Leipzig 1938, s. 398; 
Tadolini (Adamo), E. Bénézit, Dictionnaire des Peintres…, t. 8, Paris 1966, s. 211; C. Stefani, Adamo Tadolini, 
[w:] The Dictionary of Art, red. J. Turner, t. 30, New York 1996, s. 233-234; Mikocka-Rachubowa, Canova - 
jego krąg…, t. 2, s. 265-267; Panzetta, op. cit., t. 2, s. 900; Tadolini Adamo, [w:] Benezit Dictionary …, t. 13, 
Paris 2006, s. 626-627; Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 542-544. 
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marmurze619) i u którego wówczas zdeponowała zakupione przez siebie zbiory majoliki620. 

Nie wiadomo też, kto jej polecił Tadoliniego, może właśnie sam duński artysta, który z nim 

okazjonalnie współpracował621. Tadoliniemu Dunin-Wąsowiczowie zlecili wykonanie 

popiersia Stanisława oraz biustu Natalii Potockiej, córki Anny. Relief nagrobny rzeźbiarz 

wykonał według wskazówek zleceniodawczyni. Nie wiadomo jednak, czy zainspirowało ją 

jakieś inne, gotowe dzieło Tadoliniego znajdujące się w jego pracowni przy via del Babuino. 

Podobna kompozycja bowiem nie jest znana w œuvre artysty. Zamysł Anny polegał na 

ukazaniu jej w pozie śpiącej kobiety, której we śnie ukazuje się zmarła córka pod postacią 

główki aniołka [il. 49]. Płaskorzeźba odkuta w białym marmurze została też opatrzona 

herbami Łabędź Duninów i Leliwą Tyszkiewiczów. Wprawiono ją w neogotyckie obramienie 

również przygotowane przez Lanciego [il. 50]. Julia Dunin-Wąsowiczowa została więc 

upamiętniona podwójnie, raz pod postacią ukazującego się matce we śnie dziecka oraz po 

wtóre w posążku małej orantki umieszczonej na szczycie całego pomnika, zwróconej w 

kierunku ołtarza (jak widać na rysunku Gąsiorowskiego622). Nie ma jednak żadnych 

wzmianek ani śladów w Księdze zgonów, wskazujących na to, że jej ciało spoczęło w kaplicy 

przy katedrze krakowskiej.     

Popiersie Stanisława Dunin-Wąsowicza odkute przed 1832 rokiem wraz z reliefem 

nagrobnym, co zanotował w swoim dzienniku Tadolini623, było pierwotnie przeznaczone 

również do tej kaplicy. Pisał o tym Lanci przedstawiając plany wystroju kaplicy w 1837 

roku624. Jednak Mączyński w swym opisie nie wspomina o żadnym bogato zdobionym 

gotyckim pomniku, bądź oprawie czekającej na ustawienie w niej w przyszłości popiersia 

generała, zaś akwarela Gąsiorowskiego nie pokazuje tej części kaplicy. Oprawa taka, choć 

dosyć skromna została z kolei wykonana dla biustu matki fundatorki, pierwotnie znajdującego 

się po prawej stronie nagrobka Anny (co ukazuje rysunek Gąsiorowskiego). Konstancja z 

Poniatowskich Tyszkiewiczowa (1759-1830), była bratanicą króla Stanisława Augusta. Jej 

                                                 
619 B. Jørnaes, Popiersie Anny Potockiej, [w:] Thorvaldsen w Polsce…, s. 133, nr kat. I. 78; Mikocka-
Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 122-123, nr kat. 49 – choć nie ma pewności odnośnie do daty powstania biustu.  
620 List A. Dunin-Wąsowiczowej do Thorvaldsena z 1.10.1827 – AMT, sygn. m12 1827, nr. 121.  W tym samym 
liście zresztą autorka zapytuje rzeźbiarza, czy zna postępy prac Tadoliniego, nad zamówionymi przez nią 
rzeźbami.  
621 Mistrz Adamo odkuwał chociażby kopie głowy księcia Poniatowskiego z jego pomnika przeznaczonego dla 
Warszawy dłuta duńskiego rzeźbiarza. Dunin-Wąsowiczowa także zamówiła jeden egzemplarz, ale jej kopię 
odkuł akurat Jakub Tatarkiewicz – zob. ibidem; List A. Dunin-Wąsowiczowej do Thorvaldsena z 20.02.1828 – 
AMT, sygn. m13 1828, nr. 121; Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 545. 
622 Zob. przypis 612. 
623 Ricordi autobiografici di Adamo Tadolini Scultore (vissuto dal 1788 al 1868) pubblicati dal nepote Giulio, 
Roma 1900, s. 254. Tam podana cena za oba dzieła 150 ludwików, bądź 660 skudów.  
624 „A gauche un monument richement orne du style gothique ne portant aucune inscription, est destiné pour 
Monsieur le comte Wąsowicz, le buste et le nom y sera place lorqu’il n’existera plus sur cette terre” - cyt. za: 
Skowron, op. cit., s. 72, aneks nr 2.  
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popiersie wykonał Domenico Cardelli (1767-1797)625, choć przez lata przypisywano je 

Canovie626 [il. 51]. Zostało wymodelowane ad vivum w czasie pobytu Tyszkiewiczowej w 

Rzymie, w pierwszej połowie 1792 roku. Biust ten miał się znajdować w rękach rodziny i po 

śmierci sportretowanej w 1830 roku córka postanowiła umieścić go w swym mauzoleum 

rodzinnym. Popiersie ustawiono na konsoli ozdobionej herbem Poniatowskich Ciołek, 

wspomnianą zaś marmurową oprawę wzbogacono napisem: „K z X PONIATOWSKICH 

HRABINA/ TYSZKIEWICZOWA”. Miał się tam znajdować jeszcze jeden, poniżej o czym 

pisał Lanci: „La fille de sa Mère” (Córka swojej matki)627. 

Kolejnym dziełem przywiezionym z Włoch jest witraż wprawiony w okno w ścianie 

zachodniej, pod którym umieszczono pomnik nagrobny fundatorki. W drodze powrotnej z 

Wiecznego Miasta Dunin-Wąsowiczowie zwiedzali mediolańską pracownię Giovanniego 

Bertiego i Luigiego Brenty, gdzie spodobał im się witraż wykonany dla króla Neapolu i 

zamówili podobny do swojej kaplicy628. Jednak porównując jego wygląd, który znamy 

jedynie z rysunku Gąsiorowskiego, z projektem Marconiego kaplicy planowanej w 

Warszawie [il. 52], okazuje się, że został on już tam uwzględniony. Zakupiono go więc z 

myślą o tej pierwotnej lokalizacji, a nie o katedrze krakowskiej. Jest to dowód pozwalający 

datować rysunki i plany Marconiego co najmniej na koniec roku 1827, jeżeli nie później 

(początek roku 1828), w każdym razie Dunin-Wąsowiczowa musiała je zamówić, dopiero po 

swoim powrocie z Włoch i witraż zapewne był już w kraju, więc zaproponowana przez 

Jaroszewskiego i Rottermunda data około 1830 roku dla projektów kaplicy warszawskiej 

wydaje się też prawdopodobna629. W związku z tym trzeba przyjąć, iż wszystkie zakupione w 

Italii przez Annę dzieła sztuki były przeznaczone do katedry warszawskiej. Problematyczne 

jest jednak nie uwzględnienie ich przez Marconiego w projektach, zwłaszcza jeżeli chodzi o 

nagrobek. Włoski architekt zaprojektował wnętrze w stylu czysto neogotyckim, bez żadnych 

wtrętów klasycystyczny i takie też były obie zaproponowane przez niego wersje pomnika 

                                                 
625 H. Vollmer, Cardelli, Domenico, [w:] U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon …, t. 5, Leipzig 1911, s. 
583; S. Partsch, Cardelli Domenico, ital. Bildhauer, Maler, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon…, t. 16, 
München-Leipzig 1997, s. 344; Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 150-151; Panzetta, op. cit., t. 
1, s. 200; Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska …, t. 2, s. 223-225. 
626 Dopiero S. Lorentz odczytał sygnaturę w 1950 r.: „Do CAR.” – zob. Lorentz, op. cit., s. 292 (przypis 7). 
627 Skowron, ibidem.  
628 O pracowni i zakupieniu witraża – zob. T. Szybisty, Witraże I połowy XIX wieku na ziemiach polskich, 
„Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii polskiej sztuki sakralnej”, 1, 2008, s. 84-85; idem, Sztuka 
sakralna Krakowa w wieku XIX, t. 4: Malarstwo witrażowe, Kraków 2012, s. 35-37. Autor sugeruje, choć 
ewidentnie nie znając projektów Marconiego, że witraż został zamówiony do katedry warszawskiej, ze względu 
na znajdujący się w jego górnej części wizerunek św. Stanisława, patrona kaplicy w Warszawie. Miało się to 
jednak nie kłócić z wezwaniem katedry krakowskiej, i jak podaje autor, Lanci jedynie dopasował gotycki otwór 
okienny do istniejącego już witraża, a nie na odwrót. O przedstawieniu św. Stanisława i nowej ramie okiennej 
dla witrażu pisał sam Lanci – zob. Skowron, ibidem.     
629 Jaroszewski, Rottermund, op. cit., s. 69.  
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grobowego z leżącą postacią (jedną na wznak, a drugą w pozie „sansovinowskiej” – to jedyne 

odstępstwo o nowożytnym rodowodzie) [il. 53]. Marconi nie mógł znać wyglądu dzieła 

Tadoliniego, jednak żadna z propozycji architekta nie nawiązuje nawet do samego opisu tego 

monumentu.  

Szczegółowe proweniencje pozostałych wyrobów artystycznych, które znalazły się w 

kaplicy wawelskiej nie są znane630. Pod lunetami sklepienia umieszczono w stiukowych 

ramach cztery medaliony, dwa z nich zachowały się do dziś i ukazują płaskorzeźbioną głowę 

Matki Boskiej i Chrystusa, nie wiadomo jednak, co przedstawiały pozostałe dwa. W ścianie 

północnej wybito okrągłe okno i przeszklono je jedną taflą szkła sprowadzoną z 

Petersburga631. Poniżej pozostawiono, zgodnie z życzeniem kapituły nagrobek biskupa 

Tylickiego pochodzący z początku XVII wieku, ale tylko fragmentarycznie, nad czym 

ubolewał Łętowski632. Z pierwotnego wyposażenia kaplicy pozostała jeszcze ławka przed 

samym pomnikiem biskupa i umieszczone poniżej poziomu posadzki rzeźbione drzwi w 

ścianie północnej prowadzące do zakrystii633. Wszystkie nowe dzieła umieszczono we 

                                                 
630 Do dzieł tych należą według opisu Mączyńskiego: antependium ołtarzowe z białego marmuru z porfirowymi 
kolumienkami i herbami Duninów oraz Tyszkiewiczów wykonanymi w technice pietra dury, czyli „mozaiki 
florenckiej” (prawdopodobnie przywiezione ze stolicy Toskanii), ponad nim kamienny parapet obłożony 
mozaiką wypukłą przeznaczony na krzyż i kandelabry oraz w miejscu retabulum ołtarzowego obraz z 
Ukrzyżowanym Chrystusem uchodzący za dzieło Guido Reniego – zob. Mączyński, op. cit., s. 120. Płótno to 
zostało zwieńczone rodzajem tympanonu wykonanego ze stiukowej dekoracji roślinnej swobodnie 
przetwarzającej wzory gotyckie. Ołtarz zyskał także stiukową oprawę w formie dwóch wysokich i smukłych 
kolumienek podwieszonych na kroksztynach dźwigających rodzaj baldachimu w kształcie oślego łuku z 
dekoracją maswerkową. Po lewej stronie od wejścia i zarazem od ołtarza (widoczna fragmentarycznie na zdjęciu 
z Zakładu Kriegera – zob. Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK 1661/K) umieszczona była 
kropielnica z białego marmuru – jak podaje Mączyński z XV wieku – „z czarną małą Madonną” – zob. 
Mączyński, ibidem. Lanci opisał ją inaczej jako kropielnicę z czarnego marmuru w oprawie z białego, z 
dekoracją w stylu mauretańskim wysokiej klasy artystycznej, pochodzącą z kaplicy doży Durazzo – zob. 
Skowron, ibidem. Po prawej zaś stronie od ołtarza, na ścianie zachodniej (co przedstawia rysunek 
Gąsiorowskiego) znajdowała się półka na przedmioty liturgiczne „ze starożytnej mozaiki i obraz Madonny nad 
nią z mozaiki rzymskiej”, według Lanciego była to kopia dzieła Sassoferrato – zob. Mączyński, ibidem; 
Skowron, ibidem. 
631 Mączyński, ibidem. 
632 Łętowski, op. cit., s. 62. Zachowała się jedynie płaskorzeźbiona płyta z czerwonego marmuru ze sceną 
przybijania Chrystusa do krzyża i klęczącą pod nią postacią bpa. Pomnik ten zyskał oprawę neogotycką 
korespondującą z oprawą ołtarza, w formie wysmukłych kolumienek na kroksztynach zakończonych wysokimi 
pinaklami. Niestety nie dysponujemy żadnym przekazem ukazującym pierwotny wygląd tego nagrobka. W 
projekcie Lanciego widoczny jest jeszcze w zwieńczeniu pomnika tympanon z kartuszem herbowym 
podtrzymywanym przez dwóch trzymaczy w postaci amorków. Identyczne choć z herbem Łabędź zostało jednak 
wmurowane przez Lanciego w fasadę kościoła p.w. św. Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze ponad dobudowaną 
przez niego kruchtą. Obecnie tympanon należy do zb. Zamku Królewskiego na Wawelu nr inw. Lap. 343. K. 
Czyżewski jako pierwszy dzieło to powiązał z nagrobkiem bpa Tylickiego uważając, iż jego herb Lubicz, 
przekuto w herb Łabędź na potrzeby wystroju nowych fundatorów. Może na to wskazywać chociażby materiał 
(czerwony marmur), jak i wysoka jakość artystyczna wykonanego reliefu, a przede wszystkim umieszczona 
ponad herbem infuła – zob. K.J. Czyżewski, Nagrobek biskupa Piotra Tylickiego, „Sprawozdania z czynności i 
posiedzeń Polskiej Akademii Umiejętności”, 62, 1998, s. 109-110. 
633 Tak pisał Łętowski – zob. Łętowski, ibidem; jednak opis Lanciego wskazywał na planowaną zupełnie inną, 
nową ławkę – zob. Skowron, op. cit., s. 73, aneks nr 2. W związku z tą restauracją usunięto z kaplicy oryginalnie 
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wnętrzu dopełnionym stiukową neogotycką dekoracją autorstwa Filippiego. Składały się na 

nią przestylizowane elementy roślinne w czterech, narożnych lunetach oraz na niektórych 

wysklepkach sklepienia. Same żebra zostały wykonane ze stiuku ze zwornikami w formie 

kwiatowej. Najważniejszą częścią dekoracji wydawały się posągi ośmiu rycerzy, ustawionych 

na kroksztynach, pod baldachimami, z których początek brały wspomniane żebra sklepienia. 

Całość uzupełniały dwa herby umieszczone na sklepieniu: Łabędź i Leliwa otoczone 

promieniście rozłożonymi neogotyckimi arkadkami w formie łuku w ośli grzbiet. Motyw ten 

zdobił też cztery medaliony znajdujące się pod lunetami. Ściany zostały pokryte 

ciemnozielonym stucco marmurem. Kaplicę zamykała ażurowa krata opatrzona herbami 

fundatorów, co widać na jednym z rysunków Jędrzeja Brydaka634 [il. 54]. Prace tego artysty 

ukazują widok kaplicy z nawy północnej, gdzie dobrze widać, iż sam nagrobek umieszczony 

pod oknem o gotyckim kształcie znajdował się dokładnie na osi nawy. Posadzka kaplicy 

została wyłożona białymi i czarnymi płytami marmurowymi ułożonymi naprzemiennie, o 

czym pisał Łętowski i co widać na rysunku Gąsiorowskiego635. Niewiele wiemy, o sprzętach 

liturgicznych przekazanych przez Dunin-Wąsowiczową. Mączyński wspomina jedynie o 

krzyżu z koralu ustawionym na ołtarzu636 [il. 55]. Przedmiot ten zachowany nosi sygnaturę 

Johann: Bilko. 1844 i według Krzysztofa Czyżewskiego został zaprojektowany przez 

Lanciego637. Krzyż widać również na przywoływanym często przekazie ikonograficznym, 

choć mała skala przedmiotu uniemożliwia dostrzeżenie jego szczegółów. Krzyżowi 

towarzyszyło sześć świeczników, po trzy z każdej strony. W skarbcu przechowywany jest taki 

komplet o neogotyckich formach, który Czyżewski połączył z fundacją Dunin-Wąsowiczowej 

i restaurowaną jej kosztem kaplicą638 [il. 56].    

Anna, która odegrała dużą rolę już przy zamówieniu pomnika Włodzimierza 

Potockiego, w roku 1831 rozpoczęła starania o wzniesienie własnej kaplicy. Pomimo 

pierwotnego pomysłu stworzenia przestrzeni dla pomieszczenia szczątków swego 

przedwcześnie zmarłego dziecka oraz upamiętnienia matki (a w przyszłości także swego 

                                                                                                                                                         
znajdujący się tam renesansowy ołtarz, który przewieziono do Zatora. Dzieło zwane „ołtarzem zatorskim”, z 
warsztatu B. Berrecciego, znajduje się w zb. Zamku Królewskiego na Wawelu, nr inw. 6041/1-8 (Lap. 461). 
634 Rysunek J. Brydaka z l. 1860-70, w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, nr inw. 3481 - zob. Banach, 
op. cit., t. 2, s. 84-85, il. 223.  
635 Łętowski, ibidem. 
636 Mączyński, ibidem.  
637 K.J. Czyżewski, Krzyż fundacji Anny Wąsowiczowej, [w:] Wawel 1000-2000…, s. 251-252, nr kat. I/243, il. 
313. Architekt jednak podawał, że dzieło to miało pochodzić ze zbiorów Medyceuszy we Florencji – zob. 
Skowron, ibidem. 
638 K.J. Czyżewski, Świeczniki fundacji Anny Wąsowiczowej, [w:] Wawel 1000-2000…, s. 252, nr kat. I/244, i. 
314. Ich projekt badacz także przypisał Lanciemu, nie ma na nich jednak żadnej sygnatury, ani daty. 
Zastanawiający jest fakt, że kandelabry ukazane przez Gąsiorowskiego miały zupełnie inną formę i choć nie 
widać ich szczegółów, to wyraźnie można dostrzec, że mają one przedstawienia figuralne. 
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męża), ostatecznie przygotowała swe własne mauzoleum. Jest to jedyny przypadek spośród 

omawianych przeze mnie, gdy fundatorka i postać upamiętniona, są tą samą osobą. Kierująca 

Anną motywacja wiąże się zarazem z jej niepospolitą osobowością, obyciem w świecie 

sztuki, umiejętnością posługiwania się tym medium w kreowaniu własnych wizji 

obudowanych i ugruntowanych wymyśloną przez siebie mitologią. Jest Dunin-Wąsowiczowa 

pod tym względem najwybitniejszą postacią z pierwszej połowy XIX wieku, która w ten 

sposób samodzielnie postanowiła pozostawić w katedrze krakowskiej trwały ślad swego 

istnienia, nazwiska, pochodzenia i aspiracji. Zawiodło ją jednak wykonanie (być może 

poskąpienie funduszy), użycie nietrwałych materiałów do dekoracji rzeźbiarskich, takich jak 

stiuk, wreszcie niezbyt należyte zadbanie o trwałość fundacji gwarantującej również istnienie 

kaplicy jej imienia.  

Początkowo skłaniała się do ufundowania kaplicy przy katedrze św. Jana Chrzciciela 

w Warszawie, choć nie wiemy, czym podyktowany był ten wybór. Najciekawsze są motywy 

dla których Anna zdecydowała się zamienić katedrę warszawską na krakowską, choć nie 

mamy i w tym względzie wyjaśnień pochodzących od samej fundatorki i możemy je jedynie 

próbować rekonstruować z przesłanek pośrednich.  

Wydaje się, że decyzja ta była podyktowana sytuacją rodzinną Dunin-Wąsowiczowej. 

Jak pisałam przy okazji jej starań czynionych względem posągu Włodzimierza Potockiego, 

Anna starannie zabiegała o prestiż familii jej pierwszego męża. Po rozwodzie musiała 

zaczynać wszystko od nowa, co więcej Dunin-Wąsowiczowie nie mogli się pochwalić tak 

wysoką pozycją społeczną, jak Potoccy. Anna musiała więc zintensyfikować wysiłki. W tym 

czasie wraz z mężem Stanisławem weszli w posiadanie zamku w miejscowości Zator 

położonej w Galicji, który należał wcześniej do zmarłych bezpotomnie Piotra Fryderyka 

Dunina ze Skrzynna (zm. 1788) i jego żony Zofii z Małachowskich (1794)639. Stanisław 

wprawdzie wywodził się także z rodu Duninów, jednak jak się wydaje, nabycie tej siedziby 

doszło do skutku poprzez rodzinę Sanguszków, w którą wżeniła się córka Anny z pierwszego 

małżeństwa Natalia z Potockich, a z którą to familią ostatni właściciel zatorskiego zamku był 

blisko spokrewniony640. Jak pisał Tadeusz S. Jaroszewski „Wąsowiczowa musiała być 

dumna, że należy do niej zamek będący niegdyś siedzibą udzielnego księstwa”641. Miało o 

tym świadczyć umieszczenie na bramie wjazdowej herbu księstwa zatorskiego ukazującego 

                                                 
639 Informacje te pochodzą z nagrobka wystawionego przez wdowę w kościele Mariackim, w kaplicy św. Jana 
Nepomucena.  
640 http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=318867&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off& 
spouse=on&n=dw.16075 [dostęp: 2019_03_02].  
641 T.S. Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich w Polsce, Warszawa 1981, s. 321.  
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orła białego z literą Z na piersi, a na fasadzie herbu księstwa oświęcimskiego, Orła 

Jagiellońskiego, herbu Łabędź Dunin-Wąsowicza i Pilawy Potockich ze względu na 

mieszkającego tam z matką syna Maurycego Potockiego (późniejszego właściciela)642. Może 

jedynie dziwić brak rodowego herbu Anny, Leliwa. Przebudowę, czy raczej rozbudowę 

zamku powierzono Franciszkowi Marii Lanciemu (w 1836 roku)643, który zresztą zastosował 

w dekoracji te same motywy, co w kaplicy katedralnej644. Jak pisał Aleksander Wybranowski 

„Wąsowiczowa dama wielkiego rozumu i gustu […] stary zamek na pałac przerobiła, 

gromadząc w nim wiele cennych pamiątek, nietyle miejscowych, ile historycznych, z wojen 

Napoleona i swoich familijnych jako siostrzenica królewska”645. Słowa te świadczą, że 

pragnęła godnie urządzić swoją nową siedzibę i związać się ściślej z Galicją, porzucając 

dotychczasowe życie w Warszawie i zostawiając tam miejsca kojarzące się z jej 

wcześniejszym małżeństwem. Rezydencje, które urządzała: Mokotów, Natolin, Wilanów 

pozostały w rękach jej pierwszego męża lub przeszły na dzieci. Jedynie Jabłonna jako pałac-

pomnik przypominający jej ukochanego wuja, księcia Józefa nadal pozostawał w jej 

posiadaniu i w polu zainteresowań. Chęcią umocnienia nowych związków z Galicją mógł być 

podyktowany wybór Dunin-Wąsowiczowej na rodzinne mauzoleum kaplicy przy 

najważniejszej na tym terenie świątyni, jaką była katedra krakowska. Był to zapewne jeden z 

powodów, ale nie jedyny. Wybranowski wspomniał o jej królewskich koneksjach, wydaje się, 

że sama zainteresowana często i chętnie je podkreślała. Przekształcenie i niejako przejęcie 

jednej z królewskich kaplic jagiellońskich było dodatkową zaletą godną osoby, w której 

płynęła krew ostatniego polskiego monarchy i duchowej spadkobierczyni rodziny 

Poniatowskich. Dowodem na to mogło być ustawienie w kaplicy popiersia matki, Konstancji 

z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, królewskiej bratanicy nie tylko jako wyrazu sentymentu, 

czy przywiązania do matki, ale przede wszystkim dla podkreślenia ciągłości tej linii 

rodzinnej.  Tym też należałoby tłumaczyć planowany napis „Córka swojej matki”. Można to 

też traktować jako przejaw ukazania galerii przodków (choć tutaj dosyć krótkiej), czyli 

zwyczaju typowego dla arystokratycznych mauzoleów rodzinnych. Śmierć Konstancji, jednej 

z Poniatowskich, w roku 1830 mogła także wpłynąć na decyzję jej córki o zamianie 

warszawskiej lokalizacji kaplicy grobowej na krakowską, bliżej zwłok księcia Józefa. Stojąc 

bowiem na straży jego pamięci, czego Anna dawała liczne dowody – biorąc udział w 

                                                 
642 Ibidem.  
643 Jaroszewski, op. cit., s. 76, 319. 
644 Przykładem może być wejście ujęte w obramienie powtarzające konstrukcję wokół ołtarza, bądź z nagrobka 
biskupa Tylickiego, składające się z dwóch wysmukłych kolumienek, zakończonych wysokimi pinaklami.  
645 A. Wybranowski, Ongi w dworach i dworkach szlacheckich, Kraków 1901, s. 98.  
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staraniach o wystawienie jego pomnika w Warszawie, czy sprowadzenia jego zwłok do 

Krakowa, przekazując pamiątki po nim kapitule krakowskiej646 i wreszcie troszcząc się o 

dawny pałac Poniatowskiego w Jabłonnie – chęć upamiętnienia się w pobliżu jego miejsca 

pochówku wydaje się zrozumiała. Jednak wszystkie te czynniki miały przede wszystkim 

przydać prestiżu Annie i jej nowej rodzinie Dunin-Wąsowiczów. Stąd też tak licznie 

wyeksponowane zostały ich herby (na mensie ołtarzowej, nagrobku, sklepieniu i kracie)647.        

Jak pisała Rozalia z Rzewuskich Lubomirska ród Dunin-Wąsowiczów swoje 

znaczenie i wysoką pozycję miał za sobą, ale średniowieczny rodowód i rycerską przeszłość 

Anetka postanowiła wykorzystać do swoich planów i wypromować je, stąd był to jeden z 

argumentów za wyborem stylu neogotyckiego zarówno w kaplicy, jak i w przebudowywanym 

zamku648. Sama fundatorka zresztą zafascynowana była tą stylistyką, ale tę kwestię rozwinę w 

rozdziale o sprawach artystycznych.  

Warto podkreślić, że Anna działała samodzielnie wpisując się w model kobiety 

niezależnej (na ile pozwalały jej możliwości finansowe i ówczesne konwenanse), zaliczając 

się do grona inicjatorek różnych przedsięwzięć oraz nowoczesnego kształtowania przestrzeni 

wokół siebie, od wznoszenia rezydencji, poprzez zakładanie ogrodów, aż po projektowanie 

mebli. Była osobą „starannie wykształconą utalentowaną rysowniczką-amatorką” o 

wyrobionym guście i poglądach artystycznych, w czym dużą rolę odegrał jej pierwszy teść 

Stanisław Kostka Potocki649. Zapewne miała zgodę małżonka Stanisława Dunin-Wąsowicza 

na działania podejmowane w imieniu ich obojga zarówno w Krakowie, jak i w Zatorze, ale 

trudno mówić o takim wsparciu męża, jakim mogła się pochwalić wówczas chociażby Izabela 

z Flemingów Czartoryska. Jaroszewski zestawia Annę z Ludwikiem Pacem i Tytusem 

Działyńskim, nazywając ją jedną z trzech osób spośród fundatorów hołdujących stylowi 

gotyckiemu, którzy wybijali się horyzontami intelektualnymi i otwartością na nowości 

stylistyczne650.    

Dunin-Wąsowiczowa była jednak fundatorką nie tylko nowego kształtu kaplicy, ale i 

znajdujących się w niej rzeźb, a przede wszystkim swojego nagrobka (wystawionego już za 

życia, jak czynili monarchowie, którzy sami chcieli mieć wpływ na kształt swojego 

grobowca), co uchodziło u współczesnych za wyraz pychy i budzić mogło niesmak. Stąd być 

                                                 
646 AKKK, Pa 24, k. 150r. (s. 309).  
647 Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 551. 
648 Mémoires de la comtesse Rosalie Rzewuska (1788-1865), oprac. G. Caetani Grenier, t. 1, Roma 1939, s. 281.  
649 Jaroszewski, op. cit., s. 155. 
650 Ibidem, s. 152-153.  



113 
 

może wziął się pomysł Grabowskiego, że jest to pomnik jej córki Natalii Sanguszkowej 

zmarłej w 1830 roku, czym badacz spowodował pewien zamęt w literaturze651.       

Pomimo tak przygotowanego mauzoleum ani Anna Dunin-Wąsowiczowa (zm. 1867), 

ani jej mąż Stanisław (zm. 1852) nie spoczęli w tej kaplicy. Oboje zmarli w Paryżu, a ich 

doczesne szczątki sprowadzono do kraju i złożono w rodzinnym grobie w kościele św. 

Wojciecha i św. Jerzego w Zatorze.  

Już w swoim liście z 5 lutego 1832 roku Zofia z Branickich Potocka prosząc kapitułę, 

za pośrednictwem ordynariusza diecezji, o zgodę na pochowanie męża w jednej z kaplic 

katedry, sygnalizowała chęć przekształcenia jej na rodzinne mauzoleum. Pisała: „Życzyłabym 

więc sobie aby za zezwoleniem Dobrodzieja kaplica w której się znajduje pomnik ś.p. Julii 

Potockiej na ten koniec urządzoną i ozdobioną bydź mogła”652. Na sesji kapitulnej w dniu 25 

lutego 1832 omawiano między innymi kwestię ustawienia planowanego pomnika ku czci 

zmarłego Artura, jednakże kanonik Ludwik Łętowski zgłosił zastrzeżenia, że przekształcenie 

kaplicy nie może się odbyć kosztem usunięcia znajdujących się tam: nagrobka biskupa 

Padniewskiego oraz ołtarza św. Mikołaja653. Dnia 1 czerwca 1832 roku Zofia przesłała plany 

restauracji kaplicy, których autorem był wiedeński architekt włoskiego (szwajcarskiego) 

pochodzenia Pietro Nobile (1774-1854)654. Potocka zapewne zwróciła się do niego z 

zamówieniem zaraz po śmierci męża. Projekty ukazywały przekroje trzech ścian (wschodniej, 

południowej i zachodniej)655, bez wejściowej (północnej) oraz posadzkę wraz z kopułą656 [il. 

57]. Przy ścianie południowej (naprzeciwko wejścia) na linii AB, planowano umieścić 

ołtarz657 [il. 58], przy ścianie zachodniej na linii CD miał się nadal znajdować nagrobek 

biskupa658 [il. 59], zaś ściana wschodnia na linii DC prezentowała pustą niszę, w której 

                                                 
651 Grabowski, Kraków i jego …, (1866), s. 104.  
652 AKKK, Pa 25, s. 81 (k. 41r.); AKKK, A.Cath. 1095. 
653 AKKK, Pa 25, s. 83-84 (k. 42r.-42v.). Taką też odpowiedź biskup Skórkowski przekazał Potockiej – zob. 
AKKK, A.Cath. 1096. Zanim pochowano Potockiego, robotnicy przygotowujący dla niego miejsce w sklepie 
pod kaplicą odnaleźli trumnę bpa Padniewskiego, o czym wspominali Łętowski (zob. Łętowski, Katalog 
biskupów…, t. 2, s. 131) i Girtler (zob. Girtler, op. cit., t. 2, s. 10-11). 
654 Potocka przedłożyła projekty „przez cesarskiego, pierwszego architekta i konsyliarza Pana Nobile w Wiedniu 
sporządzone” – zob. AKKK, A.Cath. 1100; Urban, op. cit., s. 80, przypis 53. Informacje o Pietro Nobilem, 
znanym też jako Peter von Nobile: Nobile, Peter von, [w:] Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler…, t. 25, 
Leipzig 1931, s. 493; B. Mazza, S. Kronbichler-Skacha, Nobile, Pietro, [w:] The Dictionary of Art, t. 23, red. J. 
Turner, London 1996, s. 170-171.   
655 Część z nich znajduje się w Archiwum Potockich z Krzeszowic i ich sygnatury zostaną podane przy 
omawianiu poszczególnych projektów, pozostałe zaś w Muzeum Thorvaldsena; chociaż były wcześniej znane 
badaczom po raz pierwszy opublikował je: A. Betlej, Nieznane projekty z Archiwum Potockich z Krzeszowic, 
[w:] Architektura znaczeń. Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę i w 40-lecie pracy 
dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 132-139.   
656 Muzeum Thorvaldsena, sygn. D 1516.  
657 ANK, sygn. AKPot. 3092.  
658 ANK, sygn. AKPot. 3095. 
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według informacji na projekcie miał się znaleźć nagrobek zamówiony przez hrabinę 

Potocką659 [il. 60]. Pomnik biskupa został więc zachowany, choć pewne jego fragmenty 

(głównie boczne) planowano usunąć, tak by całość zmieściła się w zaaranżowanej niszy, inne 

elementy zaś dodano z powodów konstrukcyjnych. Natomiast bezpowrotnie usunięto: ołtarz 

św. Mikołaja, stojący tam nagrobek Julii z Lubomirskich Potockiej projektu Sebastiana 

Sierakowskiego660 [il. 61] (który być może nie pasował do nowej stylistyki wnętrza) oraz 

epitafium kanonika Jakóba Górskiego661. 

Dnia 2 czerwca 1832 roku kapituła wystosowała do Zofii list z akceptacją przesłanych 

przez nią planów662. Architekt Nobile nigdy nie był w Krakowie663, więc wcześniej ktoś 

musiał wykonać dla niego pomiary kaplicy i przekazać jej rzut. Tą osobą był zatrudniony 

przez Potocką, a dokładniej przez jej plenipotenta Jana Wolańskiego, do nadzorowania prac, 

włoski architekt działający od niedawna w Krakowie i wspomniany przy okazji restauracji 

kaplicy biskupa Tylickiego Franciszek Maria Lanci. Zachowały się sygnowane przez niego 

rysunki inwentaryzacyjne przedstawiające stan kaplicy sprzed przebudowy, czyli gdzieś z 

początku 1832 roku664 [il. 62-64]. W tym samym czasie, zapewne niedługo po śmierci Artura, 

                                                 
659 Muzeum Thorvaldsena sygn. D 1517.  
660 O samym nagrobku i jego usytuowaniu w kaplicy bpa Padniewskiego – zob. AKKK, Aa 26, s. 105, 876; 
Grabowski, op. cit., (1830), s. 98; Lepiarczyk, Przybyszewski, op. cit., s. 31. Jego wygląd przekazują dwa źródła 
ikonograficzne: rysunek Z. Vogla datowany na l. 1802-1804 – jeden egzemplarz w Gabinecie Rycin Biblioteki 
Uniwersytetu Warszawskiego, sygn. T. 174, drugi w Muzeum Narodowym w Warszawie, sygn. MNW Rys. Pol. 
1228 oraz tamże rysunek F.M. Lanciego, sygn. MNW Rys. Pol. 1228.     
661 Wspomina o nim Grabowski w drugim wydaniu swego przewodnika, datowanym na czas sprzed 
przekształcenia kaplicy: Grabowski, ibidem. O tym, że przeniesiono go naprzeciwko kaplicy Lipskich – 
„Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 122; Mączyński, op. cit., s. 98. Obecnie znajduje się w kaplicy 
Skotnickich – zob. KZSP, t. 4, cz. 1, s. 97.  
662 Podjęta dosyć szybko decyzja wskazuje na to, że kanonicy bez większych problemów zgodzili się na dużą 
ingerencję w kształt pomnika biskupiego, zmieniającą jego dotychczasowy wygląd – zob. AKKK, Pa 25, s. 98 
(k. 49v.). Pismo kapituły: ANK, AKPot. 339, s. 2183.   
663 Łętowski, op. cit., s. 29. 
664 A. Rottermund, Nowe przekazy ikonograficzne do kaplicy Potockich (d. Padniewskich) w katedrze na 
Wawelu, „BHS”, 32, 1970, nr 2, s. 199-201; Katalog rysunków architektonicznych z Muzeum Narodowego w 
Warszawie, oprac. A. Rottermund, Warszawa 1970, s. 63, nr 273-274. Jeden z rys. ukazuje rzut kaplicy, na 
którym zaznaczono elementy poprzedniego wyposażenia, jak nagrobek hrabiny (czyli Julii Potockiej) przy 
ścianie południowej, przylegające od zachodu do kaplicy pomieszczenie określone jako archiwum (a będące 
zapewne małą zakrystią, rozebraną dopiero w 1899 r. – zob. Urban, op. cit., s. 282), wejście na klatkę schodową 
i kręcone schody prowadzące na wieżę Srebrnych Dzwonów (Wikaryjską) przy ścianie zachodniej (przy której 
co ciekawe nie uwzględniono znajdującego się tam nagrobka bpa Padniewskiego). Pod nowe przekształcenia 
musiano całkowicie „oczyścić” kaplicę, więc powstała kwestia przeniesienia do sąsiedniej, p.w. św. Krzyża, 
wejścia prowadzącego na wieżę Srebrnych Dzwonów umożliwiającego dojście do instrumentu. Ze względu na 
to, że fundatorka wyraziła chęć sfinansowania tej zmiany, kanonicy zgodzili się na nią – zob. AKKK, Pa 25, s. 
329 (k. 165r.), s. 340-341 (k. 170v.-171r.). Dalej na rysunku widać schody do krypty przy zachodnio-północnym 
narożniku pomieszczenia, ołtarz przy ścianie wschodniej oraz wejście do kaplicy od północy (sygn. MNW Rys. 
Pol. 1228). Dwa kolejne rysunki Lanciego prezentują przekroje: ściany południowej z pomnikiem Julii Potockiej 
umieszczonym pod dużym, okrągłym oknem (zob. przypis 659) i zachodniej z nagrobkiem bpa Padniewskiego 
jeszcze w takim kształcie, jaki nadał mu Jan Michałowicz z Urzędowa (to jedyny przekaz ikonograficzny 
pomnika w oryginalnej formie). Widać na nich także wcześniejszą renesansową dekorację wnętrza, jak nisze 
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Zofia zwróciła się do Bertela Thorvaldsena zlecając mu wykonanie nagrobka męża, którym 

miała być figura Chrystusa, relief z modlącymi się dziećmi oraz popiersia zmarłego męża i 

jego matki Julii z Lubomirskich Potockiej. Zofia znała osobiście duńskiego rzeźbiarza, 

którego pracownię odwiedziła wraz z mężem w 1829 roku i u którego kupili razem posąg 

Merkurego665, jednak postanowiła kontaktować się z nim głównie za pośrednictwem osób 

trzecich. Jak sugeruje Else Kai Sass, Zofia znała niechęć mistrza do odpowiadania na listy 

oraz przedłużania terminu wykonania zamówienia, jak było w przypadku posągu 

Włodzimierza Potockiego666. W Muzeum Thorvaldsena w sprawie zlecenia Zofii zachowały 

się listy Doroty z Jabłonowskich Czartoryskiej, jej córki Teresy z Czartoryskich 

Lubomirskiej, doktora Radziwońskiego (lekarza Potockich), Jana Wolańskiego oraz kilka 

samej zleceniodawczyni. Fundatorce zależało na czasie, co w korespondencji wielokrotnie 

podkreślano, ale nie wiadomo, jaki termin został narzucony rzeźbiarzowi, nie ma też żadnego 

śladu zawartej z nim umowy. Kai Sass uważała także, że pierwsze dyspozycje zostały 

przekazane ustnie i pewnych ustaleń dokonała osobiście na prośbę Zofii Teresa Henrykowa 

Lubomirska, której siostra była bratową Artura667. Pod jej nieobecność w Rzymie, sprawę 

przejęła matka, księżna Dorota Czartoryska668 i nadzorowała ją na miejscu, aż do końca. 

Pierwszy list w tej sprawie opatrzony jest tylko datą dzienną 3 sierpnia i Czartoryska prosi w 

nim o rysunek pomnika Artura Potockiego669. Śledząc treść dalszej korespondencji przyjmuje 

się, że został on napisany latem 1832 roku, więc zlecenie musiało nastąpić dużo wcześniej. Z 

listów można się dowiedzieć szczegółów zamówienia. Pomnik Potockiego miał być 

pomniejszoną repliką figury zmartwychwstałego Chrystusa, którą Thorvaldsen wyrzeźbił do 

kopenhaskiego Vor Frue Kirke670. Ta statua miała stać na ołtarzu, jednak Potocka uważała 

                                                                                                                                                         
arkadowe w tamburze kopuły, herby bpa zawieszone w pendentywach, czy latarnię wieńczącą kopułę (sygn. 
MNW Rys. Pol. 1228). 
665 Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 113-114, nr 47 – tam podana starsza literatura. Za rzeźbę zapłacono 
4000 skudów – zob. O. Hirsch, Nieznane pokwitowanie Thorwaldsena, „BHS”, 27, 1965, s. 343-344.   
666 E. Kai Sass, Thorvaldsens gravmæle over Arthur Potočki, „Meddelelser fra Thorvaldsens Museum”, 1956, s. 
62-63.  
667 Ibidem.  
668 Wdowa po stolniku litewskim Józefie Klemensie, która postanowiła swe ostatnie lata przeżyć w Rzymie, 
gdzie prowadziła salon – zob. A. Litwornia, Rzym Mickiewicza. Poeta nad Tybrem 1829-1831, Warszawa 2005, 
s. 314. Czartoryska znając dobrze Thorvaldsena, bywającego u niej, ponaglała go, bądź nakłaniała go listownie 
do wysłania odpowiedzi Potockiej by poinformować ją o stanie prac. 
669 List D. Czartoryskiej do Thorvaldsena z 3.08.[1832] – zob. AMT, sygn. m18 1833, nr. 85.  
670 Zofia musiała zwrócić na nią uwagę (wyróżniała się zdecydowanie kolosalną wielkością na tle innych figur) 
w pracowni mistrza, gdyż do miejsca swego przeznaczenia trafiła dopiero w 1839 r. i jest widoczna chociażby w 
pracach ukazujących wnętrze atelier rzeźbiarza: na rysunku niejakiego Ricciardellego  z 1829 r. (zatytułowanym 
Ludwig I of Bavaria Visits Thorvaldsen’s Studio near the Piazza Barberini; Muzeum Thorvaldsena, sygn. 
D1771), czy na obrazie Ditleva Martensa z 1830 r. (ukazującym wydarzenie sprzed czterech lat pod tytułem 
Pope Leo 12. visits Thorvaldsen’s studio near the Piazza Barberini Rome, on St. Luke’s Day October 18th 1826, 
Muzeum Thorvaldsena, sygn. Inv. Dep. 18).  
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takie rozwiązanie za nieodpowiednie i zbyt „zimne”, więc wyobrażała sobie, że figura 

Chrystusa powinna stać na skale a to ustawienie nawiązywałoby do kazania na górze671. 

Bardzo długo upierała się przy owej skale, ale nie wiadomo, jakie konkretne przedstawienie ją 

zainspirowało. Początkowo także na owej skale, u stóp Chrystusa672, miały być umieszczone 

popiersia Artura i Julii, z którego to umiejscowienia hrabina sama zrezygnowała673. W dalszej 

korespondencji jest już mowa o marmurowych (z tego samego marmuru, co okładzina ścian) 

postumentach pod popiersia i ustawieniu ich po obu stronach statui Chrystusa, w niszy674 [il. 

65, 60]. Pisał o tym w swym liście Wolański, prosząc jednocześnie artystę o dogodne 

rozplanowanie wszystkich rzeźb675. Kompozycję tę miał jeszcze dopełniać relief z trójką 

modlących się dzieci, tak przynajmniej próbował to rozwiązać Thorvaldsen, gdyż Zofia 

prawdopodobnie pierwotnie nie sprecyzowała jego umiejscowienia. Świadczą o tym rysunki 

Thorvaldsena ukazujące różne rozwiązania i połączenie tych elementów. Po raz pierwszy 

powiązała je z zamówieniem Potockiej Kai Sass676. Wszystkie wersje charakteryzują się tym, 

że w centrum znajduje się posąg Chrystusa w otoczeniu aniołów i zwracających się do niego 

dzieci albo zakomponowanych w formie sarkofagu677 [il. 66-70], albo nadstawy ponad 

faktycznym sarkofagiem na którym leży figura zmarłego678 [il. 71-72]. Koncepcja Zofii była 

sprecyzowana od początku i pomimo tego, że różne warianty naszkicowane przez 

Thorvaldsena prezentują próbę pogodzenia ze sobą figury Chrystusa, jak i dzieci, na których 

zależało zleceniodawczyni, to nie uwzględniają ani popiersi Artura i Julii, ani postumentu w 

kształcie skały. Co więcej wydaje się, że było za mało czasu żeby ustalać tak różne koncepcje 

na odległość, gdyby Thorvaldsen chciał zapoznać Potocką ze swoimi kompozycjami 

korespondencja trwałaby zapewne latami. Można więc chyba potraktować te rysunki jako 

luźno związane z pomnikiem Potockiego, choć artystę na pewno zainspirował sam pomysł 

                                                 
671 List Z. Potockiej do Thorvaldsena z 3.08.1834 – zob. AMT, sygn. m9 1824, nr. 62; (po włosku o tej samej 
treści) z 7.08.1834 – zob. AMT, sygn. m19 1834, nr. 44. 
672 List Z. Potockiej do Thorvaldsena b.d. – zob. AMT, sygn. m18 1833, nr. 118.  
673 List Z. Potockiej do Thorvaldsena z 22/10.01.1833 – zob. AMT, sygn. m 18 1833, nr. 12.   
674 O tym, że replika kopenhaskiej figury miała się znaleźć w niszy po lewej stronie (na przekroju ściany 
oznaczonej na linii DC) wiadomo z informacji na projekcie Nobilego ukazującym rzut posadzki (ANK, AKPot. 
3090) jak i wysłanym Thorvaldsenowi przekroju tej właśnie ściany (Muzeum Thorvaldsena, sygn. D1517). 
675 List J. Wolańskiego do Thorvaldsena z 5.03.1833 – zob. AMT, sygn. m18 1833, nr. 27.  
676 Kai Sass, op. cit., s. 73. 
677 Muzeum Thorvaldsena, sygn. C431, C432, C433av, C433b i C737; Kai Sass, op. cit., s. 68; Thorvaldsen w 
Polsce…, s. 141, poz. I. 87-88, s. 142, poz. I.89v, s. 143, poz. I.90 (w katalogu rys. opisany jako Muzeum 
Thorvaldsena sygn. 433c – obecnie C737).  
678 Muzeum Thorvaldsena, sygn. C433ar i C430; Thorvaldsen w Polsce…, s. 142, poz. I.89. Trudno jest jednak 
stwierdzić, czy Zofia kiedykolwiek widziała te rysunki (zapewne nie, gdyż po podróży do Włoch w l. 1829-1830 
nigdy już nie wróciła do Italii), bądź została zaznajomiona z ich treścią (chociażby za pośrednictwem opisu 
Czartoryskiej).  
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Zofii zestawienia przedstawienia religijnego ze sztuką sepulkralną, co – jak spróbuję wykazać 

w kolejnym rozdziale – było przypadkiem odosobnionym w jego twórczości.  

Z listu z 22/10 stycznia 1833 roku dowiadujemy się, że wizerunek dzieci został 

wyodrębniony z kompozycji w postaci oddzielnej płaskorzeźby, o której rysunek prosiła 

wówczas Zofia679. W Muzeum Thorvaldsena zachowały się trzy szkice ukazujące grupę trójki 

modlących się dzieci, które można połączyć z tym zamówieniem680 [il. 73-75], choć ich pozy 

różnią się od tej sprecyzowanej przez zleceniodawczynię we wspomnianej korespondencji. 

Chciała by prosiły Boga na kolanach a dwoje z nich było ubranych w kuse koszulki681. W 

kolejnym liście Czartoryskiej księżna pisze, że Zofia otrzymała gips reliefu (zapewne kopię 

tego z Muzeum Thorvaldsena682 [il. 76]), ale pragnie drobnych zmian, te zaś przekazała za 

pośrednictwem Teresy Lubomirskiej683. Gips z płaskorzeźbą musiała Zofia przekazać 

Nobilemu, skoro dokładnie odwzorował go w swych kolejnych projektach. Rodzi się pytanie, 

dlaczego tylko trójka potomstwa (miały zostać ukazane dwie dziewczynki i jeden chłopiec) 

została przedstawiona, skoro w mowie żałobnej na pogrzebie Artura kanonik Stachowski 

wspomniał o czwórce jego przedwcześnie zmarłych synów684. W liście z 28 maja 1833 roku 

Zofia zmieniła koncepcję, chcąc by relief z dziećmi zdobił przednią ścianę mensy ołtarza685. 

Jej życzenie uwzględnił Nobile w swoich projektach ukazujących południową ścianę kaplicy, 

gdzie w mensie ołtarzowej umieścił ową płaskorzeźbę686 [il. 77-78]. Z tego czasu musiał 

pochodzić również przekrój ściany autorstwa Nobilego wysłany Thorvaldsenowi, gdzie 

zaznaczono wymiary płyciny, w której miał się znaleźć wspomniany relief687 [il. 79]. 

                                                 
679 List Z. Potockiej do Thorvaldsena z 22/10.01.1833 – zob. AMT, sygn. m18 1833, nr. 12.  
680 Muzeum Thorvaldsena, sygn. C405r, C405v i C406; Kai Sass, op. cit., s. 61; Thorvaldsen w Polsce…, s. 143, 
poz. I.91.  
681 Zob. przypis 679.  
682 Muzeum Thorvaldsena, sygn. A628. Propozycja duńskiego artysty ukazywała jedno dziecko klęczące z 
prawej strony i zwracające się w prawo w geście modlitewnym, bądź błagalnym, z narzuconą na ramię tkaniną, a 
za nim dwoje pozostałych, gdzie jedno, mniejsze stoi ze złożonymi rękami, ubrane w tunikę a drugie, podobnie 
ubrane, klęczy za nim podtrzymując je.   
683 List D. Czartoryskiej do Thorvaldsena b.d. – zob. AMT, sygn. m 18 1833, nr. 117. Chodziło o podkreślenie 
wyglądu dwójki dzieci, które miały być przedstawieniami dziewczynek, poprzez zwiększenie ilości loków i 
ubranie jednej z nich w tunikę, gdyż Thorvaldsen zaproponował ją niemal nagą.  
684 Zob. przypis 271 (ANK, AKPot. 297, s. 476). Łętowski mówił z kolei właśnie o trójce potomstwa (zob. 
Łętowski, Mowa przy żałobnem…, s. 10). Brakuje wciąż informacji, ile dzieci, jakiej płci i kiedy Zofia urodziła 
przed synem Adamem (ur. 1822), który jako jedyny doczekał dorosłości. Ustalenie tego jest o tyle trudne, gdyż 
Potoccy dużo podróżowali po Europie i ich potomstwo przychodziło na świat w różnych miejscach. Nie 
wiadomo także w jakim wieku i w jakich latach dzieci te zmarły. Zachowane jest tylko jedno przedstawienie 
Zofii z kilkunastomiesięczną córką Marią, miniatura Frederica Milleta – zob. Muzeum Narodowe w Warszawie, 
nr inw. Min. 444 MNW. 
685 List J. Wolańskiego do Thorvaldsena z 28.05.1833 – zob. AMT, sygn. m 18 1833, nr. 60. 
686 Widoczny tylko fragment płaskorzeźby na projekcie – zob. ANK, AKPot. 3091; kolorowy projekt – zob. 
ANK, AKPot. 3093.  
687 Muzeum Thorvaldsena, sygn. D1518; Kai Sass, op. cit., s. 65; Thorvaldsen w Polsce…, s. 144, poz. I.92. 
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Ostatecznie został on przesłany przez rzeźbiarza jako osobna płyta gotowa do wprawienia w 

docelowe miejsce [il. 80], które jednak okazało się inne niż ustalono.  

Popiersie Artura zostało zamówione jeszcze przez niego samego w czasie pobytu w 

Rzymie w 1829 roku [il. 81], gdy Potoccy odwiedzali pracownię Thorvaldsena688. Miało 

zostać wymodelowane w ciągu grudnia i było przeznaczone zapewne do pałacu „Pod 

Baranami”, bowiem była to jedyna siedziba Arturostwa, gdyż plany wzniesienia pałacu w 

Krzeszowicach oddalały się w czasie. Model biustu był więc gotowy w 1830 roku689 [il. 82]. 

Na przestrzeni tego roku od stycznia do października popiersie to figuruje aż trzydzieści razy 

w rachunkach dla kamieniarzy, a wśród nich padają takie nazwiska jak: Monti, Segatore oraz 

najczęściej Carlucio i Gianfredi (zapewne każdy z nich odkuwał inną partię)690. Pod koniec 

roku brakowało już tylko wykończenia ręką mistrza, ale dziwi fakt, że Potoccy nie 

dopilnowali ukończenia i wysłania biustu w niedługim czasie, na czym – jak się wydaje – 

mogło im zależeć. Trudności z powrotem do kraju, zawirowania polityczne być może 

odciągnęły myśli Artura od tej kwestii. Mógł jednak sprowadzić popiersie chociażby do 

Wiednia, ale brak dowodów na to. Natomiast w sierpniu 1833 roku, już po śmierci 

Potockiego, gdy Zofia zapragnęła ustawić biust męża w kaplicy-mauzoleum, znów w 

rachunkach przechowywanych w Muzeum Thorvaldsena pojawiła się kolejna płatność dla 

kamieniarza Giacomo za owe „Ritratto Potoschi”691 (jeżeli oczywiście jest to ten sam 

egzemplarz, bowiem w lutym 1833 roku jego kopię zamówiła do Łańcuta także hrabina 

Alfredowa [il. 83], czyli Józefa z Czartoryskich Potocka, druga córka księżnej Doroty 

Czartoryskiej i siostra Teresy z Czartoryskich Lubomirskiej692). Być może biust Potockiego 

występujący w zestawieniu kosztów dla kamieniarzy z roku 1833 jest już jego repliką 

zważywszy na zapis na rachunku z 3 sierpnia, gdzie jest mowa o „il secondo Potoschi”693.   

Fundatorka czuła się także zobligowana do upamiętnienia teściowej Julii z 

Lubomirskich Potockiej po pierwsze ze względu na jej szczątki spoczywające pod tą samą 

kaplicą [il. 84], a po drugie Zofia usunęła jej nagrobek znajdujący się wcześniej w kaplicy, a 

                                                 
688 Lorentz, op. cit., s. 296. 
689 Muzeum Thorvaldsena, sygn. A291; Thorvaldsen w Polsce …, s. 139, poz. I. 84.   
690 AMT, Rachunki No. 1, 1830 nr 61, 63-64, 66-68, 70-71, 75-83, 85-87, 89, 93-94, 98, 100; Rachunki No. 1, 
1831, nr 160, p. 9-10, 12.   
691 AMT, Rachunek No. 2, 1833 nr 258. 
692 List Radziwońskiego do Thorvaldsena z 5.02.1833 – zob. AMT, sygn. m 18 1833, nr. 18. Popiersie to do r. 
1944 znajdowało się w zamku w Łańcucie, a następnie zostało wywiezione przez Alfreda Potockiego za granicę. 
Obecnie należy do zbiorów The Toledo Museum of Art w Ohio w Stanach Zjednoczonych – zob. Mikocka-
Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 134-136, nr kat. 55/1.    
693 AMT, Rachunek No. 2, 1833 nr. 257.   
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ufundowany przez matkę księżną Izabellę z Czartoryskich Lubomirską694. Zamawiając 

popiersie Julii Potocka musiała przesłać Thorvaldsenowi jej portret, o czym jest mowa w 

jednym z listów (niedatowanym, choć na podstawie przekazanych tam dyspozycji napisanym 

zapewne jeszcze w 1832 roku)695. Kai Sass sugeruje, że był to obraz autorstwa Giovanniego 

Battisty Lampiego, ale nie wiadomo, na czym oparła swe przypuszczenia696. Czy Thorvaldsen 

faktycznie posłużył się tym dziełem może budzić poważne wątpliwości. Nikt bowiem nie 

umiał potwierdzić podobieństwa zachodzącego między portretowaną, a jej rzeźbiarskim 

wizerunkiem (Kai Sass dopatrywała się go jedynie we fryzurze). Nawet model tego popiersia 

znajdujący się w muzeum artysty przez lata uchodził za portret „Miss Lucan” [il. 85], czyli 

jednej z córek lorda Richarda Binghama i dopiero w 1947 roku duńska badaczka 

zidentyfikowała go jako wizerunek Potockiej697. Prace nad popiersiem Julii trwały w latach 

1833-34, co wiadomo na podstawie zachowanych rachunków698, gdzie jest mowa o pracy nad 

włosami modelki699 i podstawą biustu. Figuruje on na siedmiu zestawieniach kosztorysu, w 

tym pierwszy pochodzący z 27 kwietnia 1833 informuje o transporcie marmurowego bloku 

dla kamieniarza Montiego700. Oprócz niego pojawiają się nazwiska jeszcze dwóch: Carlesi i 

Gianfredi. Ostatni raz biust Potockiej wymieniony został 4 stycznia 1834701. Oba popiersia 

(Artura i Julii) miały tworzyć pendant. Żaden przekaz ikonograficzny, ani opis katedry nie 

odnotowuje jednak umiejscowienia popiersi zgodnie z życzeniem Zofii, by stały po obu 

stronach górującej ponad nimi figury Chrystusa. Ustawiano je w narożnikach albo po obu 

stronach wejścia702, albo jak obecnie po obu stronach ołtarza. W ten sposób kompozycja 

nagrobka nie została dopełniona zgodnie z intencją fundatorki i pierwotnym pomysłem, a sam 

posąg Zmartwychwstałego nie posiada żadnych odniesień do zmarłego Artura, ani w 

                                                 
694 Zachował się projekt i jej nagrobka, ale nie ma dowodów na to, że i on miał stanąć w kaplicy wawelskiej – 
zob. ANK, AKPot. 3096/3. 
695 W liście tym Zofia pisze o tym, by oba popiersia znajdowały się na skale, u stóp Chrystusa, zaś w kolejnym z 
22/10.01.1833 zrezygnowała już z takiego ustawienia – zob. List Z. Potockiej do Thorvaldsena b.d. – AMT, 
sygn. m18 1833, nr. 118.   
696 Kai Sass, op. cit., s. 82. Oprócz portretu pędzla Lampiego, do r. 1946 znajdującego się w rękach rodziny 
Potockich, od tego zaś czasu w Muzeum Narodowym w Warszawie, MNW nr inw. 128808, znany jest obraz 
Kazimierza Wojniakowskiego w Muzeum Narodowym w Krakowie, nr inw. MNK II-a-953 oraz miniatura 
Wincentego Lesseura wg portretu J. Grassiego z Muzeum Polskiego w Rapperswilu, nr inw. 738 (a jej kopia w 
Muzeum Narodowym w Warszawie, MNW nr inw. Min.417 MNW). Wydaje się, że kopii miniatur mogło być 
więcej, a łatwiej wysłać ją niż duży obraz, który w dodatku Thorvaldsen musiałby odesłać, a nie ma o tym mowy 
w żadnej korespondencji.   
697 Muzeum Thorvaldsena, sygn. A269; Kai Sass, op. cit., s. 81-82; Thorvaldsen w Polsce…, s. 139, poz. I. 85. 
Rzeźbiarz zamiast trudzić się nad nowym modelem biustu mógł więc wykorzystać gotowy, przedstawiający 
jedną z panien Bingham, który z nie znanych powodów nie został odkuty i nigdy nie trafił do adresatki. 
698 AMT, Rachunki No. 2, 1833, nr 242, 257, 261-263, 274; Rachunek No. 2, 1834, nr 279.  
699 Kai Sass, op. cit., s. 72.  
700 AMT, Rachunek No. 2, 1833, nr 242. 
701 AMT, Rachunek No. 2, 1834, nr 279. 
702 Kai Sass, op. cit., s. 81. 
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warstwie przedstawieniowej, ani informacyjnej (brak jakiegokolwiek napisu sugerującego ten 

związek).  

W narożnikach kaplicy, jak można się przekonać na podstawie projektów Nobilego, 

miały się natomiast znaleźć cztery monumentalne świeczniki. Dwa z nich miał również 

wykonać w kamieniu Thorvaldsen, o czym informował go Wolański703, do czego jednak nie 

doszło. Ostatecznie w ogóle z nich zrezygnowano. Thorvaldsen nie wykonał także 

postumentu w kształcie skały, na której tak zależało hrabinie Potockiej i prawdopodobnie 

nigdy tego nie zamierzał (nie zachował się ani jeden szkic uwzględniający ją). Kwestię tę 

pozostawił architektom pracującym dla Zofii na miejscu (co sugeruje Kai Sass i do czego 

odniósł się w jednym z listów do Thorvaldsena Wolański704).         

Nie wiadomo, kiedy dokładnie przystąpiono do prac w kaplicy. W imieniu Zofii 

kierował nimi jej pełnomocnik Jan Wolański, o czym wspominał on w jednym z listów do 

Thorvaldsena705. Potocka powierzyła mu tę odpowiedzialną funkcję również ze względu na 

jego predyspozycje i obycie w sprawach sztuki706. Prace nadzorował architekt Lanci, którego 

polecono Zofii, jednak na początku 1833 roku zerwano z nim współpracę, gdyż jak ocenił to 

Wolański „ozdoby, festony, gzemsy, nie były należycie równie jak cała budowa przez p. 

Lanciego wykonana”707. Architekt poczuł się urażony, bądź obawiał się złej opinii i wniósł 

                                                 
703 List J. Wolańskiego do Thorvaldsena z 28.05.1833 – zob. AMT, sygn. m 18 1833, nr. 60.  
704  Kai Sass, op. cit., s. 70; List J. Wolańskiego do Thorvaldsena z 28.05.1833 – zob. AMT, sygn. m18 1833, nr. 
60.  
705 AKKK, A.Cath. 1101; List J. Wolańskiego do Thorvaldsena z 5.03.1833 – zob. AMT, sygn. m18 1833, nr. 
27. 
706 W liście do Thorvaldsena pisał, że nie jest ani architektem, ani artystą, ale wielbicielem pięknych rzeczy, 
„amatorem” sztuk pięknych i admiratorem wielkich artystów – zob. List J. Wolańskiego do Thorvaldsena z 
28.05.1833 – AMT, sygn. m 18 1833, nr. 60; Girtler pisał o Wolańskim: „był niepospolitym znawcą sztuk 
pięknych i tak w Rzymie, jak całych Włoszech, Niemczech, Francji lat kilka przebył kosztem księżny 
marszałkowej Lubomirskiej (który gdy miała myśl założenia galerii obrazów i muzeum sztuk pięknych dla 
Polaków, Wolańskiego chciała mieć wykształconym znawcą szczególniej w malarstwie i rzeźbie), toteż zdanie 
Wolańskiego poważane było, bo trafne i pewne. Na dziełach mistrzów on się nie pomylił, znał oryginały, 
poznawał kopie, o zaletach i wadach obrazów tak trafnie sądził, że rozmowa z nim uczącą a wielce przyjemną 
była” – zob. Girtler, op. cit., t. 2, s. 11; w artykule zamieszczonym w „Przyjacielu Ludu”, jak i w opracowaniu J. 
Mączyńskiego również doceniono jego znawstwo: „Wyliczając tych artystów nie wolno nam przemilczeć że 
gorliwemu staraniu i znawstwu W. Jana Wolańskiego miłośnika sztuk pięknych, któremu w zupełny zarząd 
powierzono przekształcenie tej kaplicy, winniśmy podziwiane od znawców piękne i troskliwe wykończenie 
wszelkich tu szczegółów” – zob. „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 122; Mączyński, op. cit., s. 95.   
707 AKKK, A.Cath. 1102; Palarczykowa, op. cit., s. 263; Urban, op. cit., s. 80. Być może Lanci faktycznie nie 
dopilnował prowadzonych robót, gdyż w tym czasie zajmował się kilkoma poważnymi zleceniami. W l. 1830-33 
otrzymał zamówienie od Komitetu Reparacji Zamku Królewskiego na przygotowanie planów odnowienia 
dawnej siedziby królewskiej (jego realizacja należałaby zapewne do jego najbardziej prestiżowych dzieł) – zob. 
J. Gwizdałówna, Zamek Królewski (w. XVIII) i Cytadela Austriacka (w. XIX), [w:] Wawel Narodowi 
Przywrócony. Odzyskanie Zamku i jego odnowa 1905-1939, [katalog wystawy], Zamek Królewski na Wawelu, 
marzec-czerwiec 2005, Kraków 2005, s. 20. W tym samym czasie pracował także nad projektami 
przekształcenia kaplicy Tylickiego w mauzoleum Anny z Tyszkiewiczów 1o voto Potockiej, 2o voto Dunin-
Wąsowiczowej – zob. Skowron, op. cit., s. 63-73; U. Bęczkowska, Karol Kremer i Krakowski Urząd 
Budownictwa w latach 1837-1860, Kraków 2010, s. 264. Dodatkowo też w 1830 roku powierzono mu zarząd 
nad budynkami uniwersyteckimi – zob. Girtler, op. cit., t. 2, s. 422-423. 
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pozew przeciwko Wolańskiemu708. Od tego czasu, pracami kierował berliński architekt 

Wilhelm Hoffbauer, zatrudniony w tym czasie w Krzeszowicach przy budowie kościoła św. 

Marcina również z fundacji Potockich.  

Przy przekształceniu kaplicy i jej nowym wyposażeniu pracowało wielu artystów, 

oprócz rodzimych, bądź takich, którzy działali w kraju już od wielu lat, byli to pochodzący z 

Wiednia sztukatorzy, brązownicy, pozłotnicy i rzeźbiarz. Prawdopodobnie do współpracy 

zaprosił ich projektant przebudowy P. Nobile. Już w artykule, który ukazał się na łamach 

„Przyjaciela Ludu” w 1844 roku (i w opisie o tej samej treści, w dziele Józefa Mączyńskiego) 

pojawił się cały szereg nazwisk artystów pracujących przy tej kaplicy709.   

   Za prace kamieniarskie, czyli obłożenie ścian marmurowymi taflami oraz 

rzeźbiarskie, czyli przede wszystkim wprowadzenie zmian w nagrobku biskupa 

Padniewskiego odpowiadał krakowski rzeźbiarz Ferdynand Kuhn (1799-1847)710. W latach 

dwudziestych i trzydziestych przeniósł się do Krzeszowic, gdzie otworzył pracownię i wziął 

w dzierżawę kamieniołomy w Dębniku711. Stamtąd dostarczał materiał chociażby do 

powstającego w Krzeszowicach kościoła z fundacji Potockich, gdzie dał się im lepiej poznać. 

Do katedry zaprojektował i wykonał przed rokiem 1830 sarkofag księcia Józefa 

Poniatowskiego odkuty także z marmuru dębnickiego712 [il. 86]. W kaplicy Potockich z prac 

czysto rzeźbiarskich powierzono mu wykonanie środkowej hermy do nagrobka biskupa 

Padniewskiego, która miała zapewnić stabilność pomnikowi pozbawionemu bocznych 

skrzydeł. Być może jego dziełem jest też fryz z palmetami odkuty z kamienia pińczowskiego i 

pozłocony, znajdujący się tuż pod samym świetlikiem713.  

                                                 
708 Urban, loc. cit.  
709 „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 121-122; Mączyński, op. cit., s. 94-97. Wcześniej pisał o 
przebudowanej kaplicy Ambroży Grabowski, ale wymienił tylko trzech artystów: Thorvaldsena, Nobilego i 
Danningera – zob. Grabowski, Kraków i jego …, (1844), s. 134. 
710 Jego portret pędzla Józefa Brodowskiego znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, sygn. 
ZKW nr inw. 7134; na odwrociu autor zamieścił krótki rys biograficzny rzeźbiarza, którego był profesorem w 
SSP. Kuhn wykształcony w Krakowie w Szkole Sztuk Pięknych, początkowo myślał o karierze akademickiej i 
zagranicznym stypendium. Wykonywał głównie niezbyt skomplikowane w formie epitafia do kościołów 
krakowskich i rzeźby świętych – zob. Z. Prószyńska, Kuhn Ferdynand Fryderyk, [w:] SAP, red. J. Maurin 
Białostocka, J. Derwojed, t. IV, Wrocław 1986, s. 345-346. 
711 Tatarkiewicz, op. cit., s. 79.  
712 Grabowski, Kraków i jego…, (1866), s. 361; J. Łepkowski, O zabytkach Kruszwicy, Gniezna i Krakowa oraz 
Trzemeszna, Rogoźna, Kcyni, Dobieszwka, Gołańczy, Żnina, Gąsawy, Pakości, Kościelca, Inowrocławia, 
Strzelna i Mogilna, Kraków 1866, s. 219; Mościcki, op. cit., s. 204; Rożek, Wawel i Skałka…, s. 96; Urban, op. 
cit., s. 102. Łętowski podaje dodatkowo ciekawą informację, że: „sarkofag […] z marmuru czarnego 
krzeszowickiego, co dał zrobić 1830 roku Artur hrabia Potocki” – zob. Łętowski, op. cit., s. 99. 
713 Rysunek z projektem fryzu – zob. ANK, AKPot. 3091.  
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Autorami stiuków byli Antoni Bauman wraz z synem, bowiem ich wspólna sygnatura 

została umieszczona w dwóch miejscach714. „Antoni i Teofil Bauman Stucateur z Galicji 

1836”715, taka wersja widnieje na fryzie poniżej motywu liści, po zachodniej stronie kaplicy 

[il. 88]. Niemal identyczna z dodanym interesującym dopiskiem „Polska z [sic!] 

Nieszczęściu”716 znajduje się na odwrociu jednej z rozet [il. 87], co ujawniła ostatnia 

konserwacja z lat 2012-2014717. Prasa donosiła o wykonaniu przez Baumanów 

„mozaikowania”, czyli chodziło o technikę stuccomarmuru, zwaną też marmoryzacją, którą 

zastosowano na wszystkich płaskich powierzchniach powyżej poziomu gzymsu (poniżej 

wykorzystano marmurową okładzinę). Sygnatura samego Antoniego: „AntBauman Stucateur 

838” została umieszczona na cokole nagrobka biskupa Padniewskiego, pomiędzy hermami, 

które to przestrzenie również pokryto szarym stuccomarmurem, podobnie zresztą jak całą 

powierzchnię pomnika pomalowano szarą farbą wapienną upodabniającą go kolorystycznie 

do nowo powstałego wnętrza718. W literaturze z czasu tuż po zakończeniu prac pojawiają się 

jeszcze dwa inne nazwiska sztukatorów z Monachium: Jobba Giobbe i Giovano Axerio719. Ich 

udział jest jednak najbardziej tajemniczą kwestią ponieważ ani nie figurują w dokumentach 

dotyczących kaplicy, ani nie pozostawili swoich sygnatur. Trudno też jest określić, które 

                                                 
714 Baumanów zatrudniono być może ze względu na pamięć i renomę ojca Antoniego, sztukatora Fryderyka 
Baumana, współpracownika P. Aignera, który wykonał liczne dekoracje w pałacu w Łańcucie (między innymi 
sali balowej, jadalni, kaplicy i pomieszczeń w pobliskim „Zameczku” na zlecenie księżnej marszałkowej, czyli 
Izabelli z Czartoryskich Lubomirskiej (babki Artura) – zob. T.S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner. Architekt 
warszawskiego klasycyzmu, Warszawa 1970, s. 167-173. Po r. 1817 Fryderyk przeniósł się do Lwowa, gdzie 
pomagał mu syn Antoni. We Lwowie F. Bauman wykonywał dekorację sztukatorską w Ossolineum, czyli 
przebudowywanych na potrzeby Zakładu im. Ossolińskich budynkach poklasztornych według planów P. 
Nobilego, ale związek ten nie ma znaczenia, gdyż primo nie wiadomo, czy pomagał mu w nich Antoni, secundo 
prace te nadzorował rodzimy architekt Józef Bem a nie sam Nobile, tak więc zatrudnienie Baumanów przy 
katedrze krakowskiej nastąpiło raczej ze względu na wcześniejsze prace w będącym wówczas w rękach 
Potockich Łańcucie (zob. J. Piotrowski, Fryderyk Bauman (1765?-1845), architekt i rzeźbiarz polski w okresie 
klasycyzmu i romantyzmu, „Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie”, 16, 1936, z. 1, s. 34-35); o F. 
Baumanie i jego pracach do Ossolineum (choć bez wspominania jego syna) – zob. J. Biriulow, Rzeźba lwowska 
od połowy XVIII wieku do 1939 roku, Warszawa 2007, s. 55.  
715 „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 122; Mączyński, op. cit., s. 95 – podano tam, że „Pan Bauman 
sztukator Stanisława Augusta, króla polskiego wraz z synami, wykonał całe mozaikowanie”. Zapewne autor 
błędnie miał na myśli jeszcze ojca Antoniego, Fryderyka.    
716 Napis jest o tyle ciekawy, że rodzina Baumanów pochodziła z Niemiec, dziadek Antoniego wywodził się z 
Bawarii, a babka z Berlina, ojciec Antoniego zaś, Fryderyk urodzony w Mitawie (w Kurlandii), ożenił się w 
Łańcucie z emigrantką z Francji, ale brał udział w powstaniu kościuszkowskim – zob. Piotrowski, op. cit., s. 32-
38. 
717 G. Chromy, R. Ochęduszko, Dokumentacja konserwatorska kaplicy Potockich, t. 2: dokumentacja rysunkowa 
i fotograficzna, 2014 – ZKW, sygn. AZK PZS-VII-IV/7/12/33/2, fot. 44. 
718 Ibidem, fot. 55. G. Chromy, R. Ochęduszko, Dokumentacja konserwatorska kaplicy Potockich, t. 1, 2014 – 
ZKW, sygn. AZK PZS-VII-IV/7/12/33/1, s. 17-18. 
719 „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 122; Mączyński, ibidem. Nic o nich bliższego nie wiadomo, nie 
figurują w słownikach artystów, gdyż zapewne traktowani byli jako rzemieślnicy, chociaż pojawia się grupa 
(rodzina) sztukatorów o nazwisku Axerio rodem z Rimy (znanych też pod nazwiskami: Axeri, A.-Cilies i A.-
Piazza), ale wymieniony tam Giovanni sztukator z Monachium ma za późną datę urodzenia (ur. 1849), żeby 
pracować przy kaplicy Potockich – zob. Allgemeines Künstler-Lexikon.…, t. 6, München-Leipzig 1992, s. 23.   
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dokładnie elementy miałyby być ich autorstwa (prasa podawała, że wykonali oni rozety, ale 

na nich znajduje się sygnatura Baumanów i jeszcze jedna w języku niemieckim, mocno 

zatarta, wskazująca na Christiana Glefsteina (Glessteina)720 [il. 89]). Właśnie to nazwisko 

obok Johana Möchera widnieje poniżej fryzu o bardziej skomplikowanych motywach, jak 

owocowe girlandy, rozwieszone pomiędzy kandelabrami i główkami aniołków. W związku z 

tym, czy Baumanowie oprócz marmoryzacji wykonali jedynie proste dekoracje ornamentalne, 

jak wspomniane rozety, fryz z liści wokół kasetonów i ten biegnący wokół całej kopuły, tego 

nie wiadomo.  

Pozostałe prace są dziełem artystów wiedeńskich. Stiuki zostały pozłocone w 1836 

roku przez Carla Müllnera z Wiednia, którego sygnatura widnieje pod fryzem z girlandami, 

po północno-wschodniej stronie kaplicy721 [il. 90]. Wszystkie elementy metalowe, czyli ze 

złoconego mosiądzu wykonał Johann Georg Danninger (zm. 1848) przy współpracy swego 

syna Ignaza722. Najważniejszym dziełem Danningera w kaplicy jest ołtarz według projektu 

Nobilego723. Składa się on z prostej mensy ołtarzowej, której ściana frontowa została 

ozdobiona trzema dekoracyjnymi płycinami, retabulum zaś tworzy rama z dekoracyjnym 

kimationem i rozetami w narożnikach, zwieńczona dwoma antytetycznie ułożonymi wolutami 

i krzyżem z promieniami pomiędzy jego ramionami. Całość kompozycji dopełnił dopiero 

pochodzący ze zbiorów Potockich obraz Guercino ukazujący Ukrzyżowanego Chrystusa 

pomiędzy św. Franciszką Rzymską i św. Elżbietą Węgierską724. Ołtarz (jeszcze bez obrazu) 

został zaprezentowany na wystawie rzemiosła wiedeńskiego, gdyż Danningerowie otrzymali 

pozwolenie na wystawienie go w zamku w kaplicy Józefińskiej „gdzie oglądali go 

Najjaśniejsi Państwo J.C. Mość Cesarzowa Matka, księżna Parmy, Arcyksiążęta, kanclerz 

dworu i państwa, książę Metternich i Colloredo”, jak donosiła prasa lwowska725. Pozostałe 

dzieła Danningerów, to sześć lichtarzy większych (choć tylko jeden nosi sygnaturę) [il. 91] i 

dwa mniejsze (niezachowane) ustawione na ołtarzu wraz z umieszczonym tam cyborium. 

                                                 
720 G. Chromy, R. Ochęduszko, op. cit., t. 2, fot. 43. 
721 „Carl Müllner bürgl: Vergolder aus Vien im Jahre 1836”.  
722 Danninger (ojciec) był wiedeńskim brązownikiem wykonującym wyroby dla dworu cesarskiego korzystając z 
europejskich wzorów na przykład projektów P.-P. Thomire’a, najbardziej znanego, francuskiego przedstawiciela 
tego rzemiosła – zob. H.C. Winkler, Ehemalige Hofsilber und Tafelkammer: Silber, Bronzen, Porzellan, Glas, t. 
1, Wien 1996, s. 90-91.  
723 Łętowski podaje jego cenę: „na czterdzieści tysięcy złotych szacowany” – zob. Łętowski, op. cit., s. 29.  
724 J. Kilian, Ukrzyżowanie ze świętą Franciszką Rzymianką i świętą Elżbietą Węgierską, [w:] K. Gieszczyńska-
Nowacka, Guercino. Triumf baroku, arcydzieła z Cento, Rzymu i kolekcji polskich, [katalog wystawy] Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Warszawa 2013, s. 120-123, nr kat. I.30. 
725 Jest tam mowa, że ołtarz został pozłocony w ogniu, jednak ostatnia konserwacja (z l. 2012-2014) ujawniła 
brak rtęci (używanej w tej technice), co wskazuje na inną metodę złocenia (być może galwaniczną, proces ten 
był już wówczas znany, choć spopularyzował się dopiero w 2. poł. XIX w.) – zob. F.C. Weidmann, Nowa 
kaplica w Krakowie, „Rozmaitości: pismo dodatkowe do Gazety Lwowskiej”, nr 39, 1838, s. 312.  
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Wykonali oni także wieńce laurowe z rozetami w środku, połączone wstęgami zdobiące łuki 

ścian tarczowych, listwy na gzymsach i belkowaniu, kapitele i bazy pilastrów [il. 91] oraz 

fryz w kopule pod samym świetlikiem726. Brązownicy ci są także autorami dwóch cokołów w 

formie kolumn (drewnianych obitych pozłacaną blachą) z fryzem rozetek i wyrytymi 

nazwiskami osób, których popiersia na nich ustawiono, czyli Artura Potockiego i jego matki. 

Według umieszczonej na nich sygnatury, zostały wykonane w Wiedniu w 1837 roku727. W 

kaplicy znalazły się już w roku następnym, ale zanim trafiły na nie marmurowe biusty 

postawiono na nich alabastrowe wazy728. Pozostałe elementy, jak pozłocone (pokryte 

szelakiem) litery tworzące napisy na ścianie wschodniej [il. 92] i północnej729 [il. 93] (oraz 

być może umieszczone tam kartusze herbowe) zostały odlane w warsztacie krakowskiego 

brązownika Antoniego Arkusińskiego w 1839 roku.  

Jedynymi figuralnymi dekoracjami poza posągiem i popiersiami dłuta Thorvaldsena są 

cztery stiukowe, płaskorzeźbione geniusze (dwa męskie i dwa żeńskie) umieszczone w 

pendentywach [il. 94-97]. Są one dziełem wiedeńskiego rzeźbiarza Josepha Kähsmanna 

(1784-1856)730. Jemu powierzono także wykonanie cokołu pod figurę Chrystusa, gdyż 

Thorvaldsen zrezygnował z postumentu w kształcie skały i zostawił tę kwestię 

nierozwiązaną731. Grabowski pisał, że cokół ten został wykonany z marmuru, a jego autor 

„majster z Wiednia” przyjechał w 1840 roku do Krakowa i osobiście nadzorował ustawienie 

na nim posągu dłuta duńskiego mistrza732 [il. 92]. Nie wiadomo nic, aby przybył wcześniej 

także przy okazji montowania geniuszy swego autorstwa. Trudno także stwierdzić, czy 

                                                 
726 Z motywem określanym w dziełach rzemiosła artystycznego z ang. jako Vitruvian scroll, brak polskiego 
odpowiednika.  
727 Sygnatura została umieszczona tylko na postumencie pod popiersiem Artura: „J:G: DANNINGER UND 
SOHN IN WIEN MDCCCXXXVII” – zob. K.J. Czyżewski, Popiersie Artura Potockiego, [w:] Wawel 1000-
2000 …, s. 252-253, poz. I/245. 
728 Weidmann, loc. cit.  
729 Napis na ścianie wschodniej: „POYDZCIE DO MNIE/ KTORZYSCIE SPRACOWANI I OBCIĄŻENI/ A 
JA WAS POCIESZĘ/ MAT. XI, na ścianie północnej: POBOŻNEY PAMIĘCI/ ARTURA HRABI 
POTOCKIEGO/ UR. 27. MARCA 1787. ZM. 30. STYCZNIA. 1832./ I MATKI JEGO/ JULII Z XIĄŻĄT 
LUBOMIRSKICH HR. POTOCKIEY/ ZM. 26.SIERPNIA 1794./ KTÓRYCH ZWŁOKI POD TYM 
SPOCZYWAJĄ OŁTARZEM/ ZOFIA Z HR. BRANICKICH HR. POTOCKA MAŁŻONKA/ Z SYNEM 
ADAMEM/ KAPLIC Ę TĘ W NOWĄ POSTAĆ PRZEROBIONĄ/ POŚWIĘCIŁA”.  
730 Był absolwentem Wiedeńskiej Akademii i stypendystą tej uczelni w Rzymie, gdzie w l. 1823-29 doskonalił 
swoje umiejętności w pracowni duńskiego mistrza. Specjalizował się w posągach mitologicznych, a sławę zyskał 
dzięki grupie Jazon i Medea zakupionej przez cesarza Franciszka I, zdobiącej klatkę schodową w Hofburgu – 
zob. R. Holly, „Ei, ich wäre doch eine Törin…” Joseph Kähsmanns Allegorie der Seele, „Auktionhaus im 
Kinsky Journal”, 1/2013, s. 20-23.  
731 Rysunek tego postumentu wraz z opisem (charakterem pisma Wolańskiego) poszczególnych części oraz pak, 
w których się one znajdują wraz z podaniem jego autora: „postument pod statuę Christusa przez Käsmana 
robiony” – zob. ANK, AKPot. 3094.  
732 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego…, s. 177.  
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wykonanie postumentu powierzono mu już w związku z pozostałą dekoracją rzeźbiarską, czy 

ze względu na wcześniejszą współpracę z Thorvaldsenem.            

W Wiedniu zostały także odlane drzwi żeliwne prawdopodobnie według projektu 

Nobilego, choć ich rysunek został opatrzony adnotacją: rysował Gołębiowski praktykant733 [il. 

98].  

Nowy wystrój kaplicy był zapewne ukończony wcześniej niż trafiły do niej rzeźby 

Thorvaldsena. Dzieła te były gotowe w 1836 roku734, gdyż wówczas zostały wysłane z 

Rzymu, choć jak sugeruje Kai Sass (powołując się na listy księżnej Czartoryskiej) mogły 

zostać ukończone nawet rok wcześniej, tylko artysta zwlekał z ich wysłaniem735. Transport 

dzieł sztuki odbywał się, według ówczesnych zwyczajów, za pośrednictwem bankierów. 

Thorvaldsen najczęściej korzystał z usług banku Torlonia w Rzymie, prowadzonego przez 

przedstawiciela rodziny Alessandro Torlonię (1800-1866)736. Zofia Potocka poleciła artyście 

swego bankiera w Wiedniu barona Georga Simona Sinasa (1810-1876) węgierskiego (jak 

sądziła, a w rzeczywistości greckiego) pochodzenia737. Rzeźby (choć nie wiadomo, czy 

wszystkie, czy może popiersia trafiły do zamawiającej już wcześniej) zostały wysłane nie do 

Krakowa a do Wiednia, gdzie Zofia nadal przebywała w Hotelu Cohary przy Seilerstätte738. 

Jeszcze w styczniu 1837 roku figura Chrystusa znajdowała się w cesarskiej stolicy, gdyż 

widział ją tam krakowski malarz Jan Nepomucen Głowacki, o czym donosił w liście 

Thorvaldsenowi oraz informował go, że na wiosnę tegoż roku (1837) ma ona zostać 

przewieziona do Krakowa739. Kiedy to nastąpiło, tego nie wiadomo, ale trafiła do pałacu „Pod 

Baranami” i dopiero stamtąd w pierwszej połowie 1840 roku przetransportowano ją do 

katedry. Ustawienie nastąpiło 25 lipca tegoż roku, co zapisał w swych wspomnieniach 

Ambroży Grabowski740.       

Dotychczas mało miejsca poświęcono wyglądowi zewnętrznemu kaplicy po 

przebudowie z lat 1832-40 i nie wiadomo też, kto zadecydował o tych zewnętrznych 

                                                 
733 ANK, AKPot. 3098. Drzwi od zewnątrz, czyli od strony nawy bocznej katedry zdobi herb Pilawa Potockich 
ze złoconego brązu, zaś w podłuczu drzwi umieszczono napis ze złoconych liter i cyfr: „MÓDLCIE SIĘ JEDNI 
ZA DRÓGIMI, ABYŚCIE DOSTĄPILI ZBAWIENIA JAK.V.16”, który jest cytatem z Listu św. Jakuba.   
734 O czym artysta zawiadomił zleceniodawczynię listem z 30.04.1836, za który ona dziękuje – zob. List Z. 
Potockiej do Thorvaldsena z 22.05.1836 – AMT, sygn. m 21 1836, nr. 24.  
735 Kai Sass, op. cit., s. 76. 
736 List A. Torloni do Thorvaldsena z 16.06.1836 (w sprawie spotkania w celu omówienia szczegółów wysyłki 
„del monumento del conte Arthur Potoki”) – AMT, sygn. m 21 1836, nr. 31.  
737 Ibidem.  
738 Wskazuje na to adres zamieszczony przy notatce D. Czartoryskiej z 22.08.1836, mówiący o tym, że to „Do 
Simona Sina w Wiedniu, adresowane są skrzynie zawierające ten pomnik” – zob. ANK, AKPot. 2851, k. 63; A. 
Ryszkiewicz, Jeszcze o pracach dla Polski Thorwaldsena, Canovy i Teneraniego, „BHS”, 27, 1965, s. 344.  
739 List J.N. Głowackiego do Thorvaldsena z 28.01.1837 – AMT, sygn. m21 1837, nr. 4.  
740 Wspomnienia Ambrożego…, t. 2, s. 177.  
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przekształceniach, które wydają się prostą konsekwencją zmian wprowadzonych wewnątrz 

(nie ma bowiem projektów Nobilego dotyczących tej strony kaplicy). Stan sprzed 

przebudowy najlepiej widać na dwóch pracach: rysunku Józefa Brodowskiego (z jego 

szkicownika) ukazującym Wikarówkę i południowo-zachodni narożnik katedry, datowanym 

na 1820 rok741 [il. 99] i litografii wykonanej według rysunku Józefa Sonntaga z lat 1832-34742 

[il. 100]. Stan po dziewiętnastowiecznych przekształceniach ukazuje chociażby litografia Vue 

de la Cathédrale de Cracovie Barthélemy’ego Lauvergne według rysunku Jeane’a Louisa 

Tirpenne’a z 1845 roku743 [il. 101], czy też fotografia Walerego Rzewuskiego z 1866 roku744 

[il. 102]. Widać na nich brak okna w elewacji południowej, ona cała zaś pokryta jest 

okładziną ciosową, dolna kondygnacja bębna kopuły z pilastrami została otynkowana i 

pozbawiona okien (niewidoczne nawet ich wnęki), górna część gładka bez konsol, z kopuły 

zaś usunięto latarnię. Na rysunku Sławomira Odrzywolskiego z 1888 roku ukazującym stan 

sprzed prowadzonej przez niego restauracji przedstawiono niemal identyczny wygląd, ale z 

jednym wyjątkiem, mianowicie gdzieś na 1/3 wysokości widać wmurowany w elewację 

okrągły element, który można identyfikować z kamieniem z gmerkiem Jana Michałowicza z 

Urzędowa wyjętym ze zlikwidowanej latarni kopuły745 [il. 103]. Jednakże żadne ze źródeł 

ikonograficznych ukazujących zewnętrzny wygląd kaplicy Potockich sprzed restauracji 

Odrzywolskiego nie uwzględnia tego elementu. Pojawia się on faktycznie po zmianach 

przeprowadzonych przez tego architekta w roku 1903746. Objęły one także wprowadzenie 

fryzu metopowo-tryglifowego z motywem rozet i bukranionów, odsłonięcie zamurowanych 

wnęk okiennych w dolnej kondygnacji bębna kopuły oraz przywrócenie dekoracji z konsol w 

górnej jego części747. Julian Pagaczewski w 1937 roku sugerował, że kamień z gmerkiem 

                                                 
741 Banach, op. cit., t. 2, s. 6-7, poz. 148.  
742 Ibidem, s. 12-13, poz. 152. Dostrzec można na nim duże okno w elewacji południowej, fryz z bukranionami, 
przyczółek ponad gzymsem, dekorację bębna kopuły na dwóch poziomach, w dolnej kondygnacji za pomocą 
pilastrów pomiędzy którymi znajdując się otwory okienne, a w górnej z wykorzystaniem konsol oraz latarnię 
wieńczącą kopułę.  
743 Zamieszczona w Atlas pittoresque. Voyage en Scandinavia, Laponie au Spitzberg et aux Feröe – zob. ibidem, 
poz. 153.   
744 W zb. Zamku Królewskiego na Wawelu, Archiwum Fotograficznego [dalej:  AZK PZS AF], sygn. AZK PZS 
AF-II-985.  
745 Fotografie rysunków: sygn. AZK PZS AF-I-2915, AZK PZS AF-I-10652; Grabowski wspominał, że kamień 
okrągły zamykający latarnię nad kopułą wyjęto w 1833 r. w czasie ostatniego przekształcenia kaplicy – zob. 
Grabowski, Kraków i jego …, (1866), s. 82.  
746 KZSP, t. 4, cz. 1, s. 79.  
747 Fotografie z 1935 r.: sygn. AZK PZS AF-I-986, AZK PZS AF-I-987, AZK PZS AF-I-989; fot. z 1920 r. - 
AZK PZS AF-I-1695; akwarela Stanisława Tondosa datowana na 1905 r. – ZKW nr inw. 8515 – zob. Zbiory 
wawelskie. Zakupy-depozyty-dary 2000-2006, [katalog wystawy], Kraków 2007, poz. kat. 13, s. 19-20, il.14. 
Dopiero Adolf Szyszko-Bohusz przy okazji budowy krypty Piłsudskiego w 1936 r. zdjął okładzinę ciosową z 
elewacji kaplicy odsłaniając wątek ceglany oraz wnękę okienną (nadal zamurowaną), wprowadził poniżej gzyms 
kapnikowy oraz usunął tynk z kopuły.   
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Michałowicza z Urzędowa z 1575 roku wmurowano w elewację zewnętrzną jeszcze w 

czasach przebudowy Nobilego748. Jednak, jak ukazuje akwarela Jana Wojnarowskiego 

datowana na rok 1852 element ten znajdował się jeszcze wtedy w kaplicy Świętokrzyskiej749. 

Odrzywolski w murach kaplicy Potockich odnalazł wiele elementów kamiennych z czasów 

przebudowy Jana Michałowicza z Urzędowa750 i większość z nich wykorzystał do 

przywrócenia zewnętrznej dekoracji kaplicy, nie chcąc ingerować w jej wnętrze. Jednak 

Rożek sugeruje, że omawiany kamień z gmerkiem został przez Odrzywolskiego odkuty na 

nowo751.  

Ukończenie wszelkich prac i ustawienie w kaplicy nowych rzeźb musiało nastąpić w 

roku 1840. Wówczas to dnia 3 listopada konsekrowano kaplicę (dokonał tego biskup 

Zglenicki) i sporządzono akt jej erekcji połączony z drugą fundacją wieczystą752. Ze strony 

kapituły upoważniony do jej sygnowania został kanonik Łętowski jako kustosz katedry753. 

Kapelanem kaplicy został ksiądz Maciej Wójcikowski754. Potocka wyposażyła kaplicę 

również w cenne paramenty liturgiczne, w tym kielich wykonany przez wiedeńskiego 

złotnika Bartłomieja Bongiovanniego755 [il. 104], wyszywane ornaty oraz kilka kompletów 

szat liturgicznych i paramentów, które zostały skrupulatnie spisane w inwentarzu kaplicy (w 

trzech egzemplarzach – jednym dla kapituły756, drugim dla fundatorki757, a trzecim dla 

opiekuna kaplicy). Kapelan oprócz sprawowania mszy świętych za zmarłych z rodziny 

Potockich, zapisanych w akcie fundacji i dbania o porządek w kaplicy (za co był odpowiednio 

wynagradzany) musiał jeszcze co roku dopilnować zwołania komisji w celu dokonania 

lustracji wszystkich dzieł sztuki oraz całego wyposażenia (co regulowała pisemna 

                                                 
748 J. Pagaczewski, Jan Michałowicz z Urzędowa, „RK”, 28, 1937, s. 38. 
749 M. Rożek, Wnętrza katedry wawelskiej przed stu laty, „RK”, 47, 1976, s. 137-138, il. 1. Kamień ten 
przyczynił się do śmierci Józefa Muczkowskiego (1795-1858) krakowskiego badacza, o czym mówi notatka – 
zob. AKKK, A.Cath. 149 (choć tam błędnie podano, że chodziło o Józefa Mączyńskiego). Badacz zasłabł i 
rozbił o niego głowę, co zakończyło się zgonem, o czym donosiła prasa – zob. „Czas”, nr 173, 1858 (z 1.08.), s. 
3; „Tygodnik Ilustrowany”, nr 109, 1861 (z 26.10.), s. 153.  
750 Inwentarz fragmentów podczas restauracji znalezionych (sporządzony przez konduktora budowy pod 
nadzorem S. Odrzywolskiego) z 14 kwietnia 1904 r. – zob. AKKK, Inv. C. 21, poz. 116, 204-210, 266.    
751 Rożek, ibidem.  
752 Akt ten sporządzony został 2.11.1840 w pałacu „Pod Baranami” w obecności m.in. przedstawicieli Senatu 
Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa; składa się z 16 artykułów i dotyczy dwóch fundacji: jednej wzniesienia 
samej kaplicy, drugiej poświęconej uposażeniu czterech chłopców szkolących się na rzemieślników, utrzymaniu  
księdza kapelana i funduszu „reparacyjnego” – zob. ANK, AKPot. 339, s. 2203-2229; J. Urban, Akt fundacji 
kaplicy Potockich z roku 1840 w katedrze krakowskiej, „Studia Waweliana”, 9/10, 2000/2001, s. 215-217. 
753 AKKK, Aa 27a, k. 155v.-156r.  
754 AKKK, Aa 27a, k. 160r.-v.  
755 Kielich wykonany w 1839 r. w Wiedniu z figurkami czterech Ewangelistów i archaniołów wraz ze 
skórzanym futerałem F. Friedleina wykonanym w Krakowie w 1844 r., opisy tego kielicha zamieszczała też 
prasa: „Gazeta Krakowska”, nr 261, 1839 (z 13.11.); „Przyjaciel Ludu”, nr 44, 1842 (z 30.04.), s. 349-351; K.J. 
Czyżewski, Kielich fundacji Zofii Potockiej, [w:] Wawel 1000-2000…, s. 255-256, nr kat. I/248, il. 318-319.    
756 AKKK, Inv.C.43.  
757 ANK, AKPot. 339, s. 2345-2347, 2335-2340 (2341-2361). 
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instrukcja758). Do jego obowiązków należało także pilnowanie dobrego stanu technicznego 

kaplicy i zgłaszanie fundatorce wszelkich uszkodzeń wymagających poważniejszych 

interwencji konserwatorskich759. Kaplica Potockich na co dzień pozostawała zamknięta i 

niedostępna dla odwiedzających katedrę, klucz przechowywał jej kapelan i on decydował 

kogo do niej wpuścić, jak to zapisano w instrukcji dołączonej do aktu fundacji: „Zostawujemy 

roztropności Imć Xiędza Kapellana, komu z odwiedzających Kaplicę otworzyć, ma labo nie; 

gdyż z powodu że przeze drzwi przeyrzoczyste wszystko dobrze widzianym być może, przeto 

nie każdemu odwiedzającemu drzwi otwierać należy” 760. Znajduje się tam też zapis o tym, jak 

mają się zachowywać osoby, które otrzymają zgodę na wejście do kaplicy oraz aby ci 

uczestniczący w nabożeństwach nie byli ludźmi „nieczystymi lub w zbytecznej ilości”761. Po 

raz pierwszy nazwa kaplica Potockich pada w gazecie „Przyjaciel Ludu” w 1844 roku762. 

Artur Potocki zmarł mając zaledwie czterdzieści pięć lat, z czego mniej niż połowę 

życia związany był z Krakowem. Dopiero bowiem w 1822 roku zakupił od Łucji 

Przerembskiej kamienicę zwaną „Pod Barany” przy Rynku, z przeznaczeniem na swoją 

siedzibę i postanowił osiąść w tym mieście763. Rodzina Potockich dotychczas nie miała 

bezpośrednich związków z Krakowem. Hrabstwo Tęczyńskie znajdujące się w województwie 

krakowskim otrzymał Artur w spadku po swojej babce Izabeli z Czartoryskich Lubomirskiej 

(zm. 1816) i w wyniku podziału odziedziczonego po niej majątku764. Starszy brat Alfred, 

osiadł w Łańcucie. Tam była już gotowa rezydencja, ale oddalona od centrów miejskich. 

Artur planował wzniesienie siedziby reprezentacyjnej w Krzeszowicach765, znajdujących się 

w dobrach Tęczyńskich, gdzie księżna marszałkowa urządziła uzdrowisko, jednak 

równocześnie zamierzał silnie związać się z Krakowem i tutejszym środowiskiem. Chcąc 

lepiej zrozumieć przywiązanie Artura do tego miasta i ziemi krakowskiej należy prześledzić 

jego związki z rodem Tęczyńskich, którego jedyną spadkobierczynią (po kądzieli, po linii 

Ossolińskich766) była babka Potockiego i ten fakt wydaje się kluczowy dla działań 

                                                 
758 ANK, AKPot. 339, s. 2275-2278. Zachowała się także księga takich wizytacji – zob. AKKK, Liber 
Visitationis Capellae olim Rosarum nunc Potoccianae, Inv.C.41. 
759 Witko, Nowe spojrzenie…, s. 187-188; Urban, op. cit., s. 82.  
760 ANK, AKPot. 339, s. 2276.  
761 Ibidem. 
762 „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 122.  
763 Palarczykowa, Artur Potocki …, s. 114. 
764 ANK, AKPot. 285-286.  
765 W tym celu zamówił plany pałacu najpierw u francuskich architektów doby cesarstwa Charlesa Perciera i 
Pierre’a Françoisa Leonarda Fontaine’a, a następnie znacznie skromniejsze u berlińskiego twórcy Karla 
Friedricha Schinkla, jednak budowa nastąpiła dopiero po jego śmierci – zob. T.S. Jaroszewski, Projekty Perciera 
i Fontaine’a dla Krzeszowic, „BHS”, 26, 1964, s. 124-130; W. Bałus, Uwagi o kościele w Krzeszowicach Karla 
Friedricha Schinkla, [w:] Marmur dziejowy. Studia z historii sztuki, red. E. Chojecka, Poznań 2002, s. 326. 
766 ANK, AKPot. 282, s. 7; AKPot. 286, s. 87. 
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podejmowanych przez niego. Dążył on do wykreowania mitu rodziny od wieków osiadłej w 

tej okolicy, co legitymizowałoby jego obecność na tych terenach w oparciu o kult przodków, 

a zwłaszcza o ten wygasły w XVII wieku ród. Miał on podbudować zamiary Potockiego 

osiągnięcia wysokiej pozycji w Krakowie również dzięki odziedziczonych po Tęczyńskich: 

ziemiom i majątkowi. Członkowie tej rodziny od XV wieku piastowali najwyższą godność 

świecką w państwie, czyli kasztelanię krakowską, zgromadzili w swych rękach wiele starostw 

i kluczy majątkowych767. Ich siedzibą był zamek w Tęczynie, choć na początku XIX wieku 

opuszczony i w ruinie przypominał już tylko o dawnej świetności rodu. Górował nad doliną, 

w której położona była wieś Krzeszowice, gdzie jedynym pełniącym funkcję reprezentacyjną 

budynkiem w tym czasie był pałacyk Vauxhall urządzony jeszcze przez babkę Artura. 

Znajdowały się w nim dwa salony na parterze i na piętrze, które zdobiły „portrety naturalnej 

wielkości sławnych wojowników polskich”768 [il. 105-106]. A jak pisze Palarczykowa sale te 

były poświęcone przodkom księżnej marszałkowej, w dużej mierze przedstawicielom rodziny 

Lubomirskich, ale i polskim królom, hetmanom i wielu sławnym Polakom769. Pomieszczenia 

odznaczały się silnym zabarwieniem patriotycznym i były powszechnie dostępne dla 

zwiedzających kuracjuszy. Wisiał w Vauxhallu również portret Stanisława Tęczyńskiego, 

najmłodszego syna ostatniego przedstawiciela rodu Jana Magnusa (zm. 1637), który z woli 

Artura przeniesiono do sali jadalnej w pałacu „Pod Baranami”770.  

Nawiązanie Potockiego do tej wywodzącej się z ziemi krakowskiej rodziny 

podkreślono chociażby w niemieckim nekrologu Artura, w którym uwzględniono jego tytuł 

właściciela Hrabstwa Tęczyńskiego „Besitzer der Herrschaft Tenczyn”771. Zofia zaś 

ustanawiając fundację kaplicy Potockich w katedrze przeznaczyła pewną sumę na uposażenie 

dla czterech chłopców szkolących się na rzemieślników zapisaną właśnie „na swoich 

deportatach na dobrach państwa tenczyńskiego, w okręgu miasta Krakowa położonych”772. W 

kościele zaś w Tenczynku na grobie swych przodków, w sensie rzeczywistym, jak i 

duchowym, położył Artur w 1830 roku kamień o treści: „D. O. M./ Sławnej familii/ 

Tenczyńskich/ Szczątkom w jedno zebranym/ W grobie kaplicy/ Tegoż nazwiska zamku/ i w 

                                                 
767 Palarczykowa, op. cit., s. 13.  
768 Grabowski, Historyczny opis …, s. 195; galerię ukazuje również akwarela W. Richtera z r. 1826 – BJ, sygn. 
I.R. 2150. 
769 Palarczykowa, op. cit., s. 196. 
770 Ibidem, s. 14.  
771 ANK, AKPot. 297, s. 649.  
772 ANK, AKPot. 339, s. 2203; Urban, Akt fundacji …, s. 217. 
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kościele Tenczyńskim/ dnia 31 października 1786 roku pochowanym./ Epokę pamięci 

potomnym/ następca dziedzic dóbr/ hrabia Artur/ Potocki/ 1830 roku przekazał”773. 

W samym Krakowie oprócz gruntów zwanych „Na Tęczyńskiem” (lub na 

Rędzichowie) – gdzie w XVI wieku stał dwór Tęczyńskich – które odziedziczył Artur774, ród 

ten zaznaczył swą obecność także na wzgórzu wawelskim. Stał tam (przy murze 

południowym) ich dwór zwany Rabsztynem, który później przeznaczono dla urzędników 

sądowych, a za czasów Augusta II przekazano w ręce prywatne. Ze względu na to, że w 1820 

roku budynek częściowo się zawalił, osiem lat później został rozebrany775. Pozostała z niego 

jedynie dolna część baszty, której nazwa „Tęczyńska” wskazuje na swych pierwotnych 

właścicieli. Dzięki swoim przodkom Artur zyskiwał nie tylko legitymizację swojej obecności 

w Krakowie, nadając jej pozór kontynuacji, ale i być może dzięki nim czuł silniejsze 

przywiązanie do tego miasta. Wspierał znajdujący się na wzgórzu wawelskim Dom Ubogich, 

bronił lokalnych zabytków architektury, którym groziło rozebranie776, wreszcie obiecał 

znacznymi zasobami finansowymi wesprzeć odbudowę dawnej siedziby królewskiej (co 

uniemożliwił najpierw wybuch powstania listopadowego, a później śmierć Potockiego)777, nie 

wspominając o innej działalności charytatywnej, społecznej i filantropijnej. Zresztą komitet 

odbudowy zamku powołał go na stanowisko przewodniczącego, którego nie zdołał objąć z 

powyższych przyczyn. Jego pochówek w Krakowie (a nie w rodzinnych dobrach) jak i 

wzniesienie kaplicy grobowej mogło być swego rodzaju ukoronowaniem jego działań 

podejmowanych na rzecz tego miasta, jednak Artur nie zdecydował się na główny kościół 

miejski. Świątynia Mariacka bowiem w okresie Wolnego Miasta Krakowa zyskała w 

powszechnym odbiorze miano nekropolii obywatelskiej, gdzie grzebano głównie 

przedstawicieli władz tego miasta-państwa, wywodzących się z warstwy urzędniczej i 

bogatego mieszczaństwa778 (zresztą tam też początkowo spoczywała jego matka, Julia, o 

przeniesienie której szczątków do katedry zadbała jej matka, a babka Potockiego)779. 

Natomiast Artur ze względu na swój autorytet, jakim się cieszył i wysoką pozycję zapewne 

uważał, że zasłużył na Wawel. Taki był jego wybór i ostatnia wola wyrażona przed śmiercią. 

Żona postanowiła jednak dodatkowo uczcić pamięć męża.  Była inicjatorką nie tylko jego 

                                                 
773 Bąkowski, op. cit., t. 3, s. 41.  
774 Chodzi o obszar w okolicy dzisiejszej ul. Straszewskiego 14-15.  
775 Rederowa, op. cit., s. 115; Skowron, Wawel w okresie…, s. 48-49; J. Gwizdałówna, Ostatnie lata 
wawelskiego miasteczka przemiany zabudowy zachodniej części Wzgórze w drugiej połowie XIX wieku, „Studia 
Waweliana”, 8, 1999, s. 128.  
776 Palarczykowa, op. cit., s. 155. 
777 ANK, AKPot. 306, s. 47-48, 51-55; AKPot. 339, s. 2171-2175.  
778 Rostworowska, Kościół Mariacki … (zob. przypis 415). 
779 Palarczykowa, op. cit., s. 24. 
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pomnika w katedrze, ale jako druga po Annie Dunin-Wąsowiczowej, przekształcenia całej 

kaplicy w rodzinne mauzoleum. Uhonorowała w nim nie tylko męża, ale i jego przedwcześnie 

zmarłą matkę, chociaż co ciekawe wydaje się, że sama nigdy nie zamierzała ani spocząć obok 

nich, ani się wraz z nimi upamiętnić780. Wprawdzie mauzoleum rodowe zawierało szczątki 

jedynie trzech osób (również Włodzimierza Potockiego), to miało się stać miejscem modlitwy 

i za innych członków rodziny: rodziców Zofii oraz babkę Artura, za których zamówiono 

aniwersarze781. Fundując tę kaplicę Potocka zdradzała silne przywiązanie do uświęconych 

wielowiekową tradycją zwyczajów związanych z celebrowaniem śmierci i żałoby przez 

przedstawicieli swojej warstwy, gdyż to konserwatywne podejście do ceremoniału 

pogrzebowego (w którego szerokim rozumieniu mieściło się też wznoszenie kaplic 

grobowych) odróżniało arystokrację od bogatego mieszczaństwa782. Jak pisze Jerzy 

Żmudziński taka przestrzeń, jednak nie wszystkim dostępna, sprzyjała prywatnym i 

osobistym formom pobożności oraz umożliwiała przeżywanie śmierci bliskiej osoby w 

najbardziej intymnych i komfortowych warunkach783. Zofia zamówiła także aniwersarz za 

spokój duszy księcia Józefa Poniatowskiego, którego szczątki od ponad dwudziestu lat 

spoczywały w królewskiej krypcie, być może z uwagi na fakt, iż Artur był jego adiutantem784.        

Wprawdzie wolą samego Artura było, aby jego doczesne szczątki złożono w katedrze 

krakowskiej, jednak tak kosztowne i kunsztowne zaaranżowanie całej kaplicy wydaje się być 

inicjatywą samej Zofii. Do niej należał też wybór artystów, chociaż trzeba przyznać, że 

pomimo dwóch podróży do Włoch oraz innych stolic europejskich i po zapoznaniu się z 

tamtejszymi dziełami sztuki, a także mimo pasji kolekcjonerskiej męża, jej gust artystyczny 

nie był zbyt wyrobiony785. Nie można także w tym względzie porównywać Zofii z Dunin-

Wąsowiczową, która uważała się za znawczynię sztuki i wiedziała, jak się tym medium 

posługiwać, aby osiągnąć zamierzony cel. Potocka postanowiła w swych wyborach 

artystycznych zdać się na najlepszych twórców i co więcej dysponowała na to odpowiednimi 

środkami. Na decyzję o zatrudnieniu Pietro Nobilego miała zapewne wpływ jego reputacja i 

                                                 
780 Została pochowana w krypcie pod kościołem św. Marcina w Krzeszowicach w 1879 r. 
781 ANK, AKPot. 339, s. 2203-2229; Urban, Akt fundacji …, s. 215-217. 
782 J. Żmudziński, Mauzolea grobowe ziemiaństwa polskiego w XIX i XX wieku, [w:] Śmierć Przestrzeń Czas 
Tożsamość w Europie około 1900, Materiały międzynarodowej konferencji zorganizowanej w dniach 8-10 
grudnia 1996, red. K. Grodziska, J. Purchla, Kraków 2002, s. 304. 
783 Żmudziński, op. cit., s. 331. 
784 Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, że pochowanie w tej samej świątyni miało jakieś znaczenie 
dla wyboru miejsca ostatniego spoczynku Potockiego, chociaż bliskość pochówków bohaterów narodowych 
obok grobów królewskich, stanowiła niewątpliwe wyróżnienie. 
785 Podobnie zresztą, jak Artura, o czym miała świadczyć przeciętność ich kolekcji – zob.  E. Manikowska, Zbiór 
obrazów i rzeźb Artura i Zofii Potockich z Krzeszowic ze studiów nad dziewiętnastowiecznym kolekcjonerstwem 
w Polsce, „RHS”, 25, 2000, s. 147.  
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silna pozycja, jaką zajmował w wiedeńskim środowisku artystycznym i arystokratycznym, 

nawet bardziej niż jego dotychczasowe realizacje. Jednakże Zofia zlecając mu przygotowanie 

planów kaplicy decydowała się na określoną stylistykę. Natomiast Thorvaldsena znała 

osobiście i zdawała sobie sprawę z jego sławy, najważniejszego żyjącego rzeźbiarza w 

ówczesnej Europie (zwłaszcza po śmierci Canovy w 1822 roku). Powszechna była praktyka 

aranżowania prywatnych kaplic tak by przede wszystkim stanowiły godną oprawę dla dzieł 

pozyskanych przez członków arystokracji w czasie zagranicznych wojaży. Tak było w 

przypadku kaplicy Dunin-Wąsowiczowej. Trzeba przyznać, że i Zofia wykorzystała 

pochodzący ze zbiorów Potockich obraz Guercino, mający ozdobić retabulum ołtarzowe, jak i 

szesnastowieczną złotą plakietę ze sceną Złożenia do grobu osadzoną na agacie (którą miała 

otrzymać od papieża Grzegorza XVI786), umieszczoną na wewnętrznej stronie drzwiczek 

cyborium. Jednak to rzeźby zamówione u Thorvaldsena miały dopełniać wnętrze 

zaprojektowane przez Nobilego, nie zaś jego aranżacja stanowić jedynie tło dla dzieł sztuki.  

 Nie wiadomo jakie wytyczne Zofia przekazała wiedeńskiemu architektowi, gdyż nie 

dysponujemy ich korespondencją. Z wymiany listów z Thorvaldsenem wiemy z kolei, że 

pomysł jeszcze rzadkiego w tym czasie wykorzystania figury Chrystusa (w dodatku mającego 

stać na skale) w sztuce sepulkralnej oraz ustawienia w kaplicy popiersi należał do Zofii. Na 

pewno wielką pomocą służył jej Jan Wolański, który jak już zostało powiedziane, miał spore 

obycie w sprawach sztuki. Rodzi się więc pytanie, czy pomysły zleceniodawczyni były 

faktycznie jej, czy może uległa sugestiom swego plenipotenta (nie sposób będzie to 

rozstrzygnąć). Efektem jednak współpracy nie tylko samych artystów, ale i fundatorki oraz jej 

doradcy jest spójne stylistycznie i wysmakowane artystycznie wnętrze. Większość dużych 

przedsięwzięć o takim charakterze, które przyszło Zofii realizować, na etapie projektów 

została zatwierdzona jeszcze przez jej męża, jednak gdy sama musiała decydować zdawała się 

na specjalistów w tym względzie, a nie na swój własny gust787.   

 Podstawowym jednak pytaniem jest, dlaczego Zofia chciała upamiętnić Artura właśnie 

w taki sposób? Parę lat wcześniej Tekla z Sanguszków Potocka postanowiła uhonorować 

swego męża samym pomnikiem ustawionym w katedrze, choć Włodzimierz był tylko 

przelotnie związany z Krakowem, niedługo zaś przed Zofią o przekształcenie jednej z 

katedralnych kaplic na rodzinne mauzoleum zwróciła się do kapituły Dunin-Wąsowiczowa, 

również bardziej zżyta z warszawskim środowiskiem. Wszystko to byli ludzie nie tylko 

                                                 
786 Weidmann, op. cit., s. 312; Łętowski, op. cit., s. 29; Witko, op. cit., s. 80 (choć pisze, że w inwentarzach 
kaplicy jest podana odmienna wersja). Według innych relacji miał to być dar papieża Leona XII dla Artura – 
zob. AKKK, Inv.C.41, s. 10; Witko, ibidem; Urban, op. cit., s. 81. 
787 A. Palarczykowa, Potocka z Branickich Zofia (1790-1879), [w:] PSB, t. 27, Wrocław 1982, s. 747-749. 
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znający się wzajemnie, ale i połączeni więzami rodzinnymi, bądź pokrewieństwa. Można tu 

więc mówić nie tylko o pewnej modzie, ale i konkurowaniu między sobą. Zofia chcąc 

pokreślić znaczenie Artura w Krakowie musiała odpowiednio zaznaczyć jego obecność w 

katedrze. Chociaż kaplica nie była powszechnie dostępna, to rozpisywała się o niej prasa i w 

trakcie powstawania i już po jej ukończeniu788. Pojawiały się też artykuły o elementach jej 

wyposażenia, jak o kielichu Bongiovanniego789, które podsycały zainteresowanie kaplicą i 

trudno orzec, czy były wynikiem bezinteresownych dociekań badaczy, czy może jednak 

inicjowała je sama fundatorka.  

 Stworzenie mauzoleum rodzinnego w katedrze, w momencie gdy równocześnie 

wznoszono kościół w dobrach Potockich w Krzeszowicach, miało być takim symbolicznym 

ugruntowaniem ich wysokiej pozycji w Krakowie. Nie chodziło tylko o pamięć po Arturze, 

ale i dalsze funkcjonowanie w tym mieście Zofii, która przez męża w testamencie została 

namaszczona na kontynuatorkę jego działań790. Faktycznie przez kolejne prawie pół wieku 

Potocka angażowała się głównie w działalność dobroczynną, społeczną i kulturalną na rzecz 

krakowian zapoczątkowaną przez jej zmarłego męża791. Razem zaś mieli dać początek 

krzeszowickiej (krakowskiej) linii Potockich i w takim duchu służby obywatelskiej dla dobra 

mieszkańców Krakowa, Zofia wychowywała ich jedynego syna Adama. Jak pisze 

Żmudziński mauzolea rodowe powstawały zawsze w bliskości rodzinnej rezydencji792. 

Podobnie było w przypadku Potockich, gdzie w krajobrazie miasta ich obecność 

poświadczała zarówno kaplica w katedrze, jak i znajdująca się w pobliżu siedziba przy Rynku 

Głównym, co było kolejnym przykładem podkreślania ich silnych związków z Krakowem.      

W roku 1835 do kapituły katedralnej za pośrednictwem swego wuja Feliksa 

Grodzickiego, senatora dożywotniego Rzeczypospolitej Krakowskiej zwróciła się księżna 

Helena z Górskich Ponińska z prośbą o zgodę na umieszczenie w katedrze epitafium jej 

zmarłych dzieci, nad którym już pracował Thorvaldsen793. Kapituła wyraziła zgodę nie tylko 

na wmurowanie dzieła, ale także na zaproponowaną przez księżnę lokalizację, którą wskazał 

jej Lanci, gdyż według wykonanych przez niego pomiarów duński mistrz przygotowywał już 

                                                 
788 Weidmann, ibidem; „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.). s. 121-122.    
789 Zob. przypis 755. 
790 Redaktor lokalnej prasy pisząc o tym, co ma przynieść pocieszenie krakowianom po śmierci Artura ujął to 
następująco: „jego towarzyszkę, jego ubóstwioną małżonkę, którą im [krakowianom] w naydroższej puściźnie 
przekazał, - którey łzy obrał za świadków swojego ku nim przywiązania, w którey zostawił im swoich cnót 
najszacowniejszy upominek” – zob. „Gazeta Krakowska”, nr 137, 1832 (z 23.05.), s. 511. 
791 Palarczykowa, ibidem; eadem, Potocki Artur (1787-1832), [w:] PSB, t. 27, Wrocław 1982, s. 795-797. 
792 Żmudziński, op. cit., s. 316.  
793 AKKK, A.Cath. 530; AKKK, Pa 25, s. 316 (k. 158v.) – wpis z 14.02.1835.  
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pomnik794. Z niewiadomych przyczyn dzieło to nigdy nie trafiło do katedry (jego miejsce, 

naprzeciwko kaplicy Zygmuntowskiej zajął wkrótce inny pomnik), ponieważ umieszczono je 

w klasycystycznym mauzoleum rodzinnym Ponińskich wzniesionym w pobliżu ich siedziby, 

zamku w Czerwonogrodzie. Dzieło to nie zostanie szerzej omówione, jak w przypadku 

komemoracji znajdujących się w katedrze. Warto mu jednak poświęcić kilka uwag, ze 

względu na znany wygląd epitafium, które miało być kolejnym dziełem Thorvaldsena 

zdobiącym wnętrze katedry, kapituła zaś nie miała żadnych zastrzeżeń wobec tego 

upamiętnienia (a przynajmniej nie ma po nich śladu). Księżna Ponińska chciała uczcić pamięć 

swych przedwcześnie zmarłych dzieci: syna Władysława (1818-1833) i córki Heleny (zm. 

przed 1834). Zamówiła u Thorvaldsena ich pomnik w 1834 roku, który uwzględniał także i jej 

podobiznę, matki pogrążonej w żalu i nie chcącej puścić swych dzieci w zaświaty795 [il. 107]. 

Ponińska zapewne uznała, że nazwisko autora, jak i dzieło wysokiej klasy artystycznej 

wystarczą by kapituła krakowska zgodziła się na umieszczenie go w katedrze. Zanim 

uzyskała zgodę kanoników już nie tylko zamówiła pomnik z myślą o tej lokalizacji, ale także 

zasięgnęła rady Lanciego, który wskazał jej dogodne miejsce w arkadzie sąsiadującej z 

ustawionym niedawno pomnikiem Włodzimierza Potockiego. Jego umiejscowienie wybrał 

sam Thorvaldsen, dostępne powszechnie w ambicie, oświetlone światłem południowym 

padającym z wysoko umieszczonych okien. Arkada naprzeciwko kaplicy Zygmuntowskiej, po 

bokach ujęta epitafiami biskupa Szembeka i księdza Opelewskiego, w środku zachowywała 

pustą przestrzeń. Lanci miał ją zapewne odpowiednio zaaranżować, być może na wzór 

parawanu, na tle którego ustawiono posąg Potockiego, zwłaszcza, że epitafium Ponińskich 

będące płaskorzeźbą o kształcie tympanonu takiej oprawy plastycznej wymagało. Księżna 

Ponińska (dla pewności chcąc sobie zaskarbić przychylność kapituły) posłużyła się również 

protekcją swego wuja, senatora Grodzickiego, który był w Krakowie postacią ważną i 

wpływową, cieszącą się sympatią „dworów opiekuńczych”, prawą ręka prezesa Wodzickiego, 

choć jak wspomina Girtler bardzo nielubianą796. Warto się zastanowić, dlaczego Ponińska 

chciała upamiętnić dzieci w katedrze krakowskiej i wprowadzić swe nazwisko oprócz innych 

znaczących familii tam już uczczonych. Najwybitniejszym przedstawicielem rodziny był teść 

                                                 
794 AKKK, A.Cath. 531; AKKK, Pa 25, s. 351 (k. 176r.) – wpis z 19.09.1835.   
795 O okolicznościach zamówienia – zob. H. Kotkowska-Bareja, Thorvaldsen w Polsce, [w:] Thorvaldsen w 
Polsce…, s. 37; A. Badach, Dzieci prowadzone przez geniusza śmierci opuszczają matkę. Płaskorzeźba z 
pomnika Władysława i Heleny Ponińskich, [w:] Thorvaldsen w Polsce…, s. 147-148, nr kat. I. 98; S. Miss, Szkic 
pomnika nagrobnego Ponińskich, ok. 1834-35, [w:] Thorvaldsen w Polsce…, s. 148-149, nr kat. I.99-100; idem, 
List księżnej Heleny Ponińskiej do Muzeum Thorvaldsena, 3 stycznia 1850, w którym identyfikuje popiersie 
swego syna znajdujące się w Muzeum Thorvaldsena, [w:] Thorvaldsen w Polsce…, s. 151, nr kat. I. 101; 
Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 144-149, nr kat. 58. 
796 Girtler, op. cit., t. 1, s. 175-178; J. Bieniarzówna, Grodzicki Feliks, [w:] PSB, t. 8, Wrocław 1959, s. 614-615. 
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Heleny, książę Adam Poniński (1732-1798), jednak w wyniku swych działań i zdrady, której 

się dopuścił umarł bez tytułu, a nawet bez nazwiska797. „Minister, książę, przeor, patryota/ 

złodziej, krętacz, pijak, niecnota”, tak określała go popularna zagadka798. Jak pisze Zofia 

Zielińska w 1790 roku zapadł wyrok uznający Ponińskiego winnym nielegalnego zdobycia 

mandatu poselskiego i przywłaszczenia sobie laski marszałka sejmu w 1773 roku, 

bezprawnego postępowania z Rejtanem, brania pensji zagranicznych i działania na szkodę 

Rzeczpospolitej799. Lista przewinień była znacznie dłuższa. Ogłoszono go zbrodniarzem stanu 

i nieprzyjacielem ojczyzny, w wyniku czego został skazany na wygnanie. Jego syn Karol (ur. 

1760) w 1778 roku wszedł w posiadanie zniszczonego zamku w Czerwonogrodzie na Rusi a 

poprzez jego odbudowę i nadanie mu okazałości być może starał się przyćmić złą sławę ojca i 

przydać prestiżu zniesławionemu nazwisku, rezydencja bowiem z czasem stała się jedną z 

najwspanialszych we Wschodniej Galicji800. Podobna motywacja mogła przyświecać księżnej 

Ponińskiej, dlatego wybrała katedrę krakowską jako miejsce upamiętnienia dzieci: 

Władysława i Heleny. Ostatecznie jednak umieściła je w specjalnie wzniesionym 

klasycystycznym mauzoleum rodzinnym w Czerwnonogrodzie. Brak źródeł, które 

naświetliłyby zmianę decyzji odnośnie do lokalizacji pomnika Ponińskich, ukończonego 

przed lipcem 1842 roku, a w lutym 1843 roku przewiezionego do Lwowa i tam wystawionego 

przed przetransportowaniem go do Czerwonogrodu (obecnie znajduje się w Lwowskiej 

Galerii Sztuki)801. Kapituła krakowska dopiero późnym latem 1843 roku zezwoliła na 

umieszczenie innego monumentu w arkadzie przeznaczonej na epitafium Ponińskich (o czym 

będzie mowa przy okazji omówienia nagrobka Stanisława Ankwicza), wydaje się więc, że to 

raczej sama księżna Ponińska rozmyśliła się względem krakowskiej lokalizacji.                

 Wzmianka o planowanym epitafium dla opata Jana Kantego Wodzickiego  pojawiła 

się w aktach już w 1819 roku802, tuż po jego śmierci, ale dopiero w 1835 roku zapadła decyzja 

aby na ten cel przeznaczyć wolny pomnik pochodzący jeszcze z fundacji biskupa 

Potkańskiego803. Chodzi o ten, znajdujący się naprzeciwko monumentu biskupa Michała 

Wodzickiego, którym nieskutecznie chciał się upamiętnić dziekan Michał Sołtyk [il. 108]. 

Opłatę za jego wykorzystanie, czyli kwotę 4000 florenów wniósł Stanisław Wodzicki, prezes 

Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa. Przy okazji uhonorowania stryja (którego 
                                                 
797 Na co zwrócił mi uwagę dr Mikołaj Getka-Kenig; Z. Zielińska, Poniński Adam h. Łodzia, [w:] PSB, t. 27, 
Wrocław 1983, s. 504-512. 
798 Ibidem, s. 510. 
799 Ibidem. 
800 Jaroszewski, op. cit., s. 188.  
801 Zob. przypis 795. 
802 AKKK, Pa 23, k. 190v. (s. 370) – wpis z 28.08.1819.  
803 AKKK, Pa 25, s. 322 (k. 161v.) – wpis z 21.03.1835.  
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został spadkobiercą804), pomnikiem tym uczcił pamięć swoich rodziców: Franciszka z 

Granów Wodzickiego (zm. 1804) i Zofii z Krasińskich Wodzickiej (zm. 1815), o czym 

mówiła zdobiąca dzieło inskrypcja805.  

 Jan Kanty z Granowa herbu Leliwa (1743-1819) był duchownym przeznaczony do 

tego stanu już za młodu, nauki pobierał w Rzymie, w 1759 roku stał się koadiutorem stryja 

Michała (biskupa przemyskiego) przy dwóch beneficjach: kanonii sandomierskiej oraz 

opactwie mogilskim, do których doszła jeszcze kanonia krakowska. Na koadjutorię 

krakowską został instalowany w 1760 roku, wyższe święcenia duchowne otrzymał trzy lata 

później jako potrójny koadjutor. W 1764 roku został opatem, a po kolejnych czterech latach 

kanonikiem. Wysłano go na sąd Trybunału Koronnego (1775), a później wraz z S. 

Sierakowskim na sejmik proszowicki. W 1784 roku przyjął na koadiutora kanonii 

sandomierskiej Franciszka Zakrzewskiego, któremu w 1793 roku oddał kanonię krakowską, 

zachowując sobie jednak kamienicę kapitulną. Najdłużej pełnił urząd opata mogilskiego806. 

Był dziedzicem Kacic, gdzie urządzał przyjęcia i polowania807. Girtler niezbyt pochlebnie się 

o nim wyrażał, że żył po pańsku i był to „za młodu jeden z tych labusiów, co to wychodzili z 

Stanisławskiego Seminarium, co to się księżyli po to, aby o cudzym koszcie świata 

używać” 808. Bratanek i zarazem fundator monumentu także rzucił nieco światła na jego 

osobowość: „do Rzymu posłany, więcej przesiadywał w domu kardynała Albani protektora 

Rzeczypospolitej Polskiej, niż w seminarium, oddając się raczej zabawom światowym niż 

teologicznym naukom. Nie przeszkodziło mu to do promocyi; przyjął wszystkie święcenia, i 

zwojażowawszy Włochy, wrócił do Polski mając lat 24, dla objęcia  opactwa, scholasteryi 

Wiślickiej i rozmaitych gracyów episkopalnych, ustąpionych mu przez podeszłego stryja”809. 

Opinia Stanisława Wodzickiego o stryju, którego upamiętnił w katedrze (gdzie został też 

pochowany), nie wystawia świadectwa życia pełnego zasług dla kościoła, czy też samej 

katedry.  

 Podobnie było w przypadku rodziców Stanisława, o których syn pisał z szacunkiem, 

ale bez wykazania ich wybitności, poświęcenia, bądź godnych odnotowania czynów. Ojciec, 

                                                 
804 Girtler, op. cit., t. 1, s. 195.  
805 „Franciszkowi z Granowa hr. Wodzickiemu ord. ś. Stanisława kawalerowi, po 71 latach, 1804 r. i Zofii z hr. 
Krasińskiej po 69 latach, 1815 r. zmarłym, najukochańszym rodzicom dla cierpiącej ludzkości hojnym, tudzież 
Janowi Kantemu z Granowa Wodzickiemu kan. kat. krak., opatowi mogilskiemu, orła biał. kawalerowi, po dwa 
kroć trybunału prezesowi, dobroczynnemu stryjowi swemu, po 76 latach życia roku 1819 zmarłemu, ten pomnik 
wdzięczności i żalu Stan. hr. Wodzicki b. prezes Senatu w.m. Krakowa i sen. wojewoda Kr. polskiego położył” 
– zob. Łętowski, op. cit., s. 74.  
806 Łętowski, op. cit., t. 4, s. 243; Przybyszewski, op. cit., s. 238-239.  
807 Żychliński, op. cit., t. 11, s. 232; Girtler, op. cit., t. 1, s. 195, 360. 
808 Ibidem. 
809 Wodzicki, op. cit., s. 22-23.  



137 
 

Franciszek z Granowa herbu Leliwa (1733-1804) był starostą grzybowskim, o którą to 

godność wystarał się jeszcze jego ojciec, a od roku 1771 „nominatem kasztelanem 

sandeckim”. Był kawalerem orderu św. Stanisława, dziedzicem między innymi Siedlaszewic i 

Brześnika. Wraz ze starszym bratem uczył się u OO. Pijarów, a później wysłano go po nauki 

do Turynu i Lunewilu. Po powrocie ożenił się. Parę lat bawił w wielkim świecie, a potem 

zdarzył mu się bliżej nieokreślony wypadek, który spowodował wycofanie się z życia 

publicznego. Później po powrocie do kraju nastąpił kolejny incydent, który Wodzickiego już 

całkowicie unieruchomił w domu, gdzie dożył swych lat810. 

 Żona Franciszka, a matka Stanisława, Zofia z Krasińskich herbu Ślepowron (1746-

1815) była najmłodszą z czterech córek starosty nowomiejskiego Stanisława Krasińskiego i 

Anieli z Humieckich wojewodzianki podolskiej, spokrewniona z generałem Wincentym 

Krasińskim oraz skoligacona z dworem saskim przez jedną z sióstr. Wcześnie osieroconą 

oddano na wychowanie do klasztoru Sióstr Klarysek, a następnie, na rok przed 

zamążpójściem wzięła ją do siebie ciotka Lubomirska. Krasińska wyszła za mąż raczej z 

potrzeby posiadania własnego domu. Stanisław określa jej zalety następującymi słowami: 

„Pobożność jej była bez fanatyzmu, uprzejmość dla wszystkich nie udawana, słowem w 

każdym kroku przebijała się prostota serca i niewinność lat dziecięcych”811. Wodzickiemu 

wniosła w posagu między innymi: Morawicę, Lgotę, Medykę i Igołomię. Obydwoje rodzice 

Stanisława zostali pochowani w kościele Mariackim812. Należy się więc bliżej przyjrzeć 

powodom, dla których chciał on upamiętnić w katedrze tych członków swej rodziny.  

 Stanisław Wodzicki (1764-1843) był wieloletnim prezesem Senatu Wolnego Miasta 

Krakowa (w latach 1815-1831), a wcześniej Prefektem Departamentu Krakowskiego (w 

latach 1810-1815), senatorem wojewodą Królestwa Polskiego i kawalerem orderu świętego 

Stanisława813. Jak pisał o nim Klemens Bąkowski: „człowiek wysoko wykształcony, 

bezinteresowny i pracowity, z początku bardzo popularny, później zwykłym biegiem rzeczy 

ludzkich coraz mniej lubiany”814. Współcześni uważali, że nie tyle piastował stanowisko 

prezesa Senatu, co „zdawał się uważać je za własność, za posadę dziedziczną”815. 

Krakowianie mieli mu za złe nie tyle dopuszczenie, co wręcz zachęcanie do ingerowania w 

wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej Krakowskiej rezydentów „dworów opiekuńczych” 

                                                 
810 Ibidem, s. 25-26. 
811 Ibidem, s. 27.  
812 Żychliński, op. cit., s. 245.  
813 Nekrolog – zob. „Gazeta Krakowska”, nr 62, 1843 (z 16.03.), s. 1; Bąkowski, op. cit., t. 3: Od r. 1832 do 
1848, s. 149.  
814 Bąkowski, op. cit., t. 2, s. 8.  
815 Girtler, op. cit., t. 1, s. 321.  
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mających zachowywać neutralność. Kolejnym zarzutem było osłabianie konstytucji Wolnego 

Miasta Krakowa, a przede wszystkim skuteczne odebranie autonomii Uniwersytetowi, którą 

uczelnia cieszyła się w pierwszych latach utworzenia Rzeczypospolitej Krakowskiej816. 

Girtler takie świadectwo wystawił Wodzickiemu: „Wiele złego zrobił nie tylko dla Krakowa, 

ale i dla kraju, pociągnięcie wpływu rezydentów do mieszania się w krajowe sprawy, a 

pierwszy krok do sprawy studentów, w której chcąc postawić na swoim szukał zagranicznej 

pomocy, bajczył, wichrzył, kręcił, a do tego słuchał podszeptów senatora Feliksa 

Grodzickiego, tego prawdziwego judasza, najpodlejszego człowieka. Senat ulegał mu zrazu, 

odkąd Metternich i Nowosilcow rządzili, konstytucja czczym słowem się stała […] chaos się 

mnożył […]. Burzył się potem Senat, ale przepadło. Prezes zyskiwał przeważną władzę, ale 

tracił na szacunku i powadze z niej płynącej. Okazała się ku niemu niechęć na wyborze 1824, 

powszechny zaś wstręt w r. 1827, a dalej była to znienawidzona figura”817. Wydawało się, że 

jest on osobą nieusuwalną ze swego stanowiska, ale jego prezesura zakończyła się na 

początku 1831 roku zamachem dokonanym przez młodzież, niezadowoloną również z faktu 

zachowania przez Kraków neutralności w powstaniu listopadowym (choć nie była to wina 

Wodzickiego)818.  

Był jednak Stanisław najwybitniejszym reprezentantem swojej rodziny i w wieku XIX 

doszedł do najwyższych godności. Wywodził się z (młodszej gałęzi) familii Wodzickich, 

która zyskała znaczenie pod koniec XVII wieku, gdy przodek jego Wawrzyniec był 

podczaszym warszawskim i sekretarzem króla Jana Kazimierza, który następnie służył pod 

rozkazami króla Jana III Sobieskiego819. Wodzicki w dowód wdzięczności dostał w dzierżawę 

żupy wielickie i bocheńskie oraz cieszył się zaufaniem królewskim będąc wierzycielem 

monarchy. Dzięki zasługom Wawrzyńca rodzina zaczęła się pieczętować herbem Leliwa, z 

przydomkiem „z Granowa”. W XVIII wieku Wodziccy skoligacili się z najlepszymi polskimi 

familiami. Po upadku Rzeczypospolitej uzyskali tytuł hrabiów galicyjskich820. Ich awans 

społeczny i wzrost ambicji odzwierciedla również wybór przez nich miejsca spoczynku i 

świątyni, w której chcieli być upamiętnieni. Wawrzyniec, a więc protoplasta rodu spoczywa 

w krypcie rodzinnej pod łukiem tęczowym w kościele Mariackim (a więc w farze 

krakowskiej). Tam też wzniesiono jego nagrobek, którym swą pamięć uczcił także jego syn 

Piotr. W przylegającej do świątyni, od północy, kaplicy św. Wawrzyńca umieszczono zaś 

                                                 
816 Bieniarzówna, Małecki, op. cit., s. 61-68. 
817 Girtler, op. cit., t. 1, s. 444.  
818 Ibidem, s. 443; Bieniarzówna, Małecki, op. cit., s. 75. 
819 S. Wodzicki, Wspomnienia z przeszłości od roku 1768 do roku 1840, Kraków 1873, s. 14-15; T. Żychliński, 
Złota księga szlachty polskiej, t. 11, Poznań 1889, s. 223.  
820 Ibidem.  
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pomnik nagrobny Eliasza Wodzickiego, wnuka Wawrzyńca a stryja Stanisława. W kościele 

tym pochowano również, zgodnie z jego wolą, wspomnianego biskupa przemyskiego Michała 

Wodzickiego, jednak dzięki zabiegom rodziny upamiętniono go w katedrze – w mniemaniu 

familii – zapewne w  bardziej prestiżowej świątyni. Duchowny ten miał do tego honoru prawo 

jako kanonik katedralny. Śmierć kolejnego kanonika, opata mogilskiego Jana Kantego (zm. 

1819) stworzyła ponowną okazję do uczczenia w katedrze pamięci następnego członka 

rodziny Wodzickich, choć nastąpiło to dopiero 16 lat po jego zgonie. Zasadne wydawało się 

pozyskanie na ten cel pomnika stojącego po drugiej stronie arkady z monumentem biskupa 

Michała, zresztą o niemal identycznej formie. Starania te opóźniła być może niewyjaśniona 

sytuacja nagrobka, bowiem chciał się nim upamiętnić zmarły w 1815 roku dziekan Michał 

Sołtyk, jednak jego sukcesorzy zwlekali z wypełnieniem woli zmarłego i przekazaniem 

funduszy, o czym była już mowa821. Tak więc dopiero w 1835 roku kapituła zgodziła się, po 

wniesieniu ustalonej opłaty, przekazać pomnik do dyspozycji Stanisława Wodzickiego. Ten 

zaś wykorzystał go nie tylko by uczcić pamięć zmarłego stryja, ale zarazem i swoich 

rodziców. W ten sposób pierwsza od wschodu arkada południowego ramienia ambitu została 

zaaranżowana na mauzoleum rodziny Wodzickich (gdzie pomniki jej członków rozdzielał 

posąg Włodzimierza Potockiego, być może jako wyraz ich dalszych aspiracji). Wydaje się 

więc, że Wodziccy zrezygnowali z upamiętniania w kościele Mariackim na rzecz katedry 

krakowskiej, zamieniając świątynię o wybitnie miejskim charakterze na tą noszącą miano 

narodowej822. Mamy tu więc do czynienia z awansem społecznym (nobilitacją) 

manifestowanym poprzez wybór miejsca komemoracji, podobnie jak to było w przypadku 

Elżbiety z Laśkiewiczów Skotnickiej823. Monument Wodzickich został rozebrany w czasie 

Wielkiej Restauracji, jego wygląd znamy między innymi z rysunku Wojnarowskiego824 [il. 

109].  

Trzy lata później w aktach odnotowano przedłożenie kapitule wniosku urzędników 

Wydziału Spraw Wewnętrznych i Religii Senatu Rządzącego Wolnego Miasta Krakowa o 

wzniesienie epitafium dla kanonika i senatora Antoniego Walczyńskiego zmarłego przed 

pięcioma miesiącami, jesienią 1837 roku825. Był on kanonikiem katedralnym, jak podaje 

Łętowski, został nim w 1830 roku i doszedł do funkcji prokuratora kapituły826 oraz senatorem 

Wolnego Miasta Krakowa. Był doktorem teologii od 1826 roku, doktorem filozofii oraz 

                                                 
821 Zob. przypisy 429-430, 433-439. 
822 Rostworowska, Kościół Mariacki … (zob. przypis 416). 
823 Zob. przypis 417. 
824 Rysunek z 1845 r. – zob. BJ, sygn. I.R. 643.  
825 AKKK, Aa 27a, k. 56v. – wpis z 17.03.1838; Urban, op. cit., s. 98, przypis 151. 
826 Łętowski, op. cit., t. 4, s. 195.  
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prawa cywilnego na Uniwersytecie Jagiellońskim827, asesorem konsystorza kieleckiego, a 

następnie krakowskiego oraz plebanem w Ciernie828. Wspomina go również Girtler, który był 

jego szkolnym kolegą. Podaje wcześniejszą datę otrzymania kanonii krakowskiej (1822) oraz, 

że był on „kreacji woroniczowskiej”829. Nie wiadomo, czy jest to zwykłe przeoczenie, czy był 

on osobą o niewielkim znaczeniu, gdyż ani jego śmierć, ani pogrzeb nie zostały odnotowane 

w „Gazecie Krakowskiej”, zaś Łętowski w swym opracowaniu katedry nie wymienia jego 

epitafium, a wydaje się, że już w 1859 roku powinno być one gotowe, gdyż nie jest strukturą 

skomplikowaną (prosta tablica z krzyżem). Znajduje się ono w kaplicy św. Wawrzyńca 

(obecnie zwanej Skotnickich) na ścianie zachodniej. Umieszczona na nim inskrypcja 

informuje nie tylko komu jest poświęcone, ale wymienia zbiorczo grono jej fundatorów830. 

Jest to drugi przypadek spośród dziewiętnastowiecznych komemoracji katedralnych, gdy 

mamy do czynienia z fundatorem zbiorowym (podobnie jak to zostało wyrażone w napisie na 

tablicy ku czci generała Dąbrowskiego). Tym razem jednak gremium to stanowili bliscy 

współpracownicy, a może nawet przyjaciele zmarłego, czyli urzędnicy Wydziału Spraw 

Wewnętrznych i Religii Senatu Rządzącego Rzeczypospolitej Krakowskiej, nie zaś bliżej nie 

określeni reprezentanci narodu, bo i upamiętniony był raczej personą znaną jedynie w 

Krakowie.  

Kolejny wpis dotyczący zgody na wzniesienie pomnika pochodzi z 12 sierpnia 1843 

roku831. Jak informowano w nim, kapituła już wcześniej, 20 maja bieżącego roku, zgodziła się 

na prośbę hrabiny Kunegundy Ankwiczowej o zgodę na ustawienie monumentu 

upamiętniającego jej zmarłego męża (sic!) Stanisława, co wiązało się z wniesieniem opłaty 

4000 florenów832. Do zapisu tego jednak wkradł się błąd bowiem Stanisław Ankwicz był 

synem, a nie mężem Kunegundy. Wówczas też zapadła decyzja o wyborze miejsca, gdyż 

kapituła wyznaczyła dla pomnika arkadę naprzeciwko kaplicy Zygmuntowskiej, tam gdzie 

jeszcze niedawno planowano umieścić epitafium Ponińskich. Jest to pierwszy przypadek, gdy 

wspomina się o przedłożeniu rysunku nagrobka, który zresztą ksiądz Antoni Bystrzonowski 

przekazał władzom państwowym z prośbą o zatwierdzenie miejsca dla tego dzieła833. Dnia 30 

                                                 
827 Szczerba, op. cit., s. 116 (nr 369). 
828 Łętowski, loc. cit. 
829 Girtler, op. cit., t. 1, s. 196.  
830 „D. O. M. X. Antoniemu Walczyńskiemu/ Kanonikowi Katedralnemu i Senatorowi/ Rzeczypospolitej 
Krakowskiej/ po przeżyciu lat 42/ w dniu 16 Listopada 1837 r zmarłemu/ Urzędnicy/ Wydziału Spraw 
Wewnętrznych i Religii/ w Senacie Rządzącym/ Pomnik ten wdzięczności i żalu/ położyli” – zob. CIP, s. 298, nr 
II 31.  
831 AKKK, Aa 28a, k. 74v.   
832 Ibidem. 
833 AKKK, A.Cath. 496. Wspomniany rysunek nie zachował się.  
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sierpnia Wydział Spraw Wewnętrznych i Policji Senatu Rządzącego wyraził stosowną zgodę, 

jednak zastrzegł by ustawienie odbyło się pod nadzorem budowniczego rządowego ze 

względu na znaczny ciężar monumentu834. Należało bowiem wykonać fundamenty pod niego, 

ponieważ w miejscu tym znajdowała się komora grobowa, gdzie odnaleziono szczątki 

Nowogiusza z Tenczyna, które wówczas wydobyto835.  

 Stanisław Ankwicz z Posławic herbu Abdank (1782-1840) cesarsko królewski 

podkomorzy austriacki i członek stanów galicyjskich był potomkiem obu gałęzi swej rodziny 

i zarazem ostatnim z rodu, w linii senatorskiej836. Był synem Kunegundy z Ankwiczów 

Ankwiczowej, kasztelanki sandeckiej, pochodzącej ze starszej linii rodziny, wywodzącej się 

od Hieronima (starszego syna Andrzeja i Judyty z Kuropatnickich)837 oraz Jana Kantego 

Ankwicza, podsędka zatorskiego i oświęcimskiego, szambelana Stanisława Augusta w 1779 

roku i kawalera orderu św. Stanisława, przedstawiciela młodszej gałęzi rodziny Ankwiczów, 

wywodzącej się od Walentego (młodszego syna Andrzeja i Judyty z Kuropatnickich)838. 

Rodzina Stanisława miała dobra w województwie krakowskim, sandomierskim i w ziemi 

przemyskiej839. Cesarzowa Maria Teresa nadała tytuł hrabiowski jego ojcu840. Swój dwór miał 

Ankwicz w Machowej pod Tarnowem. Kilka słów o nim napisał biograf jego córki ksiądz Jan 

Siemieński w 1889 roku: „salon jego w Rzymie i w Genewie był bez wątpienia 

najznakomitszym salonem polskim literackim841; większą w nim rolę jak zwykle odgrywała 

żona, lecz i mężowi należy się znaczna część zasługi, gdyż on dostarczał środków i należał do 

inteligentniejszych obywateli swego czasu. Wiemy, że lubiał historyą i archeologią, któremi 

się zajmował, szczególnie zagranicą, a nadto był wyższym nad ciasne wyobrażenia 

ówczesnych hrabiów austriacko-galicyjskich […] córki za cudzoziemca żadnego wydać nie 

chciał, chociaż trafiały się świetne partye i dlatego też przyspieszył powrót do kraju […]. 

Należał do skrzętnych obywateli ziemskich i już przed 50. laty rozumiał, że jednej piędzi 

ziemi z rąk polskich wypuszczać się nie godzi, majątek powiększał, chociaż zagranicą żył po 

pańsku, należał do ludzi oszczędnych i ściśle się rachujących […] Siedząc w kraju sam 

                                                 
834 AKKK, A.Cath. 497.  
835 Łętowski, Katedra …, s. 16.  
836 Boniecki, op. cit., t. 1, s. 44.  
837 Żychliński, op. cit., t. 13, s. 2-3; Boniecki, op. cit., t. 1, Warszawa 1899, s. 43. 
838 Żychliński, op. cit., t. 13, s. 3; Boniecki, op. cit., t. 1, s. 44.  
839 „Kronika Rodzinna”, 1879, t. 10, s. 301. Ankwiczowie byli skoligaceni z Radziejowskimi, Wielkopolskimi i 
Małachowskimi. 
840 Ibidem. Błędnie tam podano jego imię Józef.  
841 „[…] progi jego domu otwarte były na oścież, tak dla swoich jak i dla obcych, z tą jednak różnicą, że jeśli z 
pomiędzy cudzoziemców znajdowali tylko przystęp ludzie uznanej nauki i sławy, co do ziomków zato dosyć 
było zwać się Polakiem, aby znaleźć  w nich gościnne i serdeczne przyjęcie, a co więcej czynną pomoc i 
przytułek w razie potrzeby” – zob. S. Duchińska, Kronika zagraniczna literacka, naukowa i artystyczna, 
„Biblioteka Warszawska”, 1871, t. 1, s. 448. 
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majątkami administrował”842. Związki Stanisława z Krakowem nie były zbyt silne: był on 

członkiem czynnym Towarzystwa Naukowego Krakowskiego843 oraz przy ulicy Brackiej pod 

numerem 7 (na rogu z ul. Gołębią) miał swą kamienicę, na fasadzie której, nad jednym z 

portali umieszczono rzeźbiony herb Abdank844. Umarł 1 marca 1840 roku w Machowej, gdzie 

w kościele parafialnym został pochowany. Jak się wydaje trafnie, już po wystawieniu 

pomnika w katedrze krakowskiej, podsumował go Ambroży Grabowski: „Ankwicz był wielce 

zacny człowiek, ale takich liczymy tysiącami, ale nie tu dla niego miejsce i mógłby nie 

być” 845.  

 Jego pomnik – według inskrypcji – ufundowały dwie kobiety: żona i córka, jednak to 

matka zmarłego zwróciła się w tej sprawie do kapituły. Do grona krakowskich kanoników 

zaliczał się we wcześniejszych latach Andrzej Ankwicz (zm. 1784), brat jej dziadka846. Do 

najwyższych godności kościelnych zaś doszedł Andrzej Alojzy Ankwicz (1774-1838), 

bratanek Kunegundy, kanonik ołomuński, arcybiskup lwowski i Prymas Galicji, a od 1833 

roku książę arcybiskup pragski847. W 1835 roku podarował on kapitule z okazji wstąpienia na 

stanowisko prymasa Czech pamiątkowy numizmat848. Wydaje się więc, że kapituła 

krakowska miała powody by przychylnie odnieść się do prośby Kunegundy, zwłaszcza, że 

była ona także siostrzenicą zasłużonego dla katedry kanonika Sebastiana Sierakowskiego849. 

W napisie na monumencie figurują: żona Anna Zofia Łempicka herbu Junosza, córka 

Konstantego Łempickiego i Bibianny z Balów850 oraz córka Henryka (Henrietta) Ewa 

Ankwiczówna (1810-1879), 1o voto Sołtyk, 2o voto Kuczkowska851, która w roku 1840 

straciła nie tylko ojca, ale i pierwszego męża Stanisława Sołtyka.  

                                                 
842 J. Siemieński, Ewunia. (Henryetta Ewa z hr. Ankwiczów 1-voto Sołtykowa, 2-voto Kuczkowska). 1810-1879, 
Tarnów 1886, s. 178-179. 
843 Ibidem, s. 26.  
844 J. Adamczewski, Mała encyklopedia Krakowa, Kraków 1997, s. 305, 555. 
845 Cyt. za: Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 248. 
846 Łętowski, Katalog biskupów…, t. 2, s. 5-6; Żychliński, op. cit., t. 13, s. 2.  
847 Łętowski, op. cit., t. 2, s. 6; Żychliński, op. cit., t. 13, s. 3. 
848 AKKK, Pa 25, s. 351-352 (k. 176r.-v.) – wpis z 19.09.1835. Antoni Bystrzonowski w imieniu kanoników 
wystosował list dziękczynny, w którym pisał: „Składamy więc WXMci naypowinniejsze podziękowanie, żeś o 
nas i w tem zdarzeniu pomnieć raczył. Winszujemy WXMci tego wysokiego w Hierarchii Kościelnej i w 
pobratnim nam Narodzie Dostojeństwa, na którem posadziły Go Cnota i Zasługi, a winszujemy tem ochotniej i 
szczerzej że wywyższenie WXMci, Rodaka naszego, ku chlubie naszej poczytujemy. Dlatego o upominku nam 
nadesłanym dla wiadomości Następców naszych w Aktach naszych wspomnienie zapisać, a sam upominek 
pomiędzy  pomnikami i kosztownościami starożytnej Bazyliki naszej przechowywać polecilibyśmy, Racz 
WXMc to doniesienie chętnem sercem przyjąć, i w dalszej nas swej łasce zachować” – zob. AKKK, Pa 25, s. 
366-367 (k. 183v.-184r.) – wpis z 28.11.1835. 
849 http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=909155&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off&  
spouse =on&n=lu.27862 [dostęp: 2019_07_08]. 
850 Boniecki, op. cit., t. 15, s. 304.  
851 S. Pigoń, Kuczkowska z Ankwiczów 1. v. Sołtykowa Henryka Ewa (1810-1879), [w:] PSB, t. 16, Wrocław 
1971, s. 77-79. 
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W latach 1827-1833 Ankwiczowie przebywali poza krajem, ze względu na słabe 

zdrowie swej córki Henrietty. Mieszkali głównie w Rzymie (przy via Mercede), gdzie 

spędzali zimy, przez pozostałe miesiące podróżując po Włoszech i innych europejskich 

krajach (Francji i Szwajcarii)852. W stolicy Italii prowadzili salon, gdzie spotykało się 

międzynarodowe towarzystwo oraz wielu Polaków przebywających w Wiecznym Mieście. 

Utrzymywali kontakty chociażby z Arturostwem Potockimi, we Florencji ich gościem bywał 

mieszkający tam Michał Kleofas Ogiński853. Równie chętnie gościli polskich literatów, 

stałymi bywalcami byli u nich Edward Odyniec i Adam Mickiewicz, który przez kilka lat 

miał adorować młodą córkę państwa domu. Mówiło się nawet o planach matrymonialnych 

pomiędzy Ankwiczówną a Mickiewiczem, jednak Stanisław Ankwicz był przeciwny wydaniu 

jedynaczki za człowieka bez tytułu i majątku, choć cieszącego się pewną pozycją854. Jak 

podaje biograf Ewy, Mickiewicza ujęła między innymi wiedza panny o zabytkach Rzymu i 

rola przewodnika, w którą miała się wcielić oprowadzając poetę po najważniejszych 

miejscach, rodzice bowiem w pierwszym roku pobytu w tym mieście wysłali córkę na kurs 

archeologii prowadzonej przez znanego antykwariusza Viscontiego855. Ankwiczowie zgodnie 

z obowiązującym zwyczajem odwiedzali pracownie znanych artystów i galerie mieszczące się 

w rzymskich pałacach856. Zamówili portret u sławnego wówczas w Rzymie malarza Giuseppe 

Craffonary (choć niezachowany) oraz popiersie Ewy u Adamo Tadoliniego857. Thorvaldsen 

zaś miał rzeźbić biust jej ojca Stanisława przechowywany później w pałacu w Przecławiu858. 

Tak więc Ankwiczowie mieli dobre rozeznanie w kręgach artystycznych oraz szerokie 

kontakty towarzyskie.  

Po śmierci głowy rodziny, a następnie również młodego męża zamówienie pomników 

nagrobnych wykonanych w Italii jako świadectwo smaku i obycia pań Ankwiczowych było 

niejako naturalną konsekwencją. Panie dysponowały do tego odpowiednimi funduszami. O 

tym, że ten rodzaj sztuki, czyli rzeźba sepulkralna stanowiła przedmiot zainteresowania Ewy, 

jak również o jej znajomości włoskich cmentarzy, może świadczyć jej uwaga o nagrobku 

teścia Antoniego Sołtyka w Stopnicy, że „mógłby i w Campo Santo w Pizie się 

                                                 
852 Duchińska, op. cit., s. 449; Siemieński, op. cit., s. 4, 10.  
853 Ibidem, s. 10, 61, 65. 
854 Wieszcz kolejną niespełnioną miłość miał unieśmiertelnić w swych utworach w postaci Ewuni w III części 
Dziadów oraz w postaci Ewy Horeszkówny, córki stolnika w Panu Tadeuszu, gdyż Ankwiczówna używała 
wówczas głównie swego drugiego imienia – zob. „Kronika Rodzinna”, 1879, t. 10, s. 301; Duchińska, op. cit., s. 
447. 
855 „Kronika Rodzinna”, 1879, t. 10, s. 302; Duchińska, op. cit., s. 450-451; Siemieński, op. cit., s. 22. 
856 „Kronika Rodzinna”, 1879, t. 10, s. 303.  
857 Siemieński, op. cit., s. 126; Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 275, nr kat. 285; eadem, 
Rzeźba włoska…, t. 2, s. 553, nr kat. 516. 
858 Ibidem, s. 153, nr kat. 64. 
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znajdować” 859. Nie znamy jednak żadnych szczegółów zamówienia dwóch pomników 

nagrobnych u florenckiego rzeźbiarza Francesco Pozziego (1790-1844)860 przez Ankwiczową 

i Sołtykową861. Zimą 1840 roku, czyli już po śmierci Stanisława Ankwicza i zarazem 

Stanisława Sołtyka same wyjechały do Włoch862. Jadąc do Rzymu, musiały zatrzymać się we 

Florencji, gdzie już wówczas w kościele Santa Croce, obok nagrobka Michała Bogorii 

Skotnickiego, można było podziwiać niedawno ustawiony pomnik Michała Kleofasa 

Ogińskiego (zm. 1833) dłuta Pozziego863. Widocznie monument ten na tyle spodobał się 

Sołtykowej i Ankwiczowej, że zachęciło je to do złożenia zamówiła u jego autora.  

Zlecenie wykonania nagrobków włoskiemu rzeźbiarzowi w przypadku Anny Zofii 

Ankwicz i jej córki Henryki Sołtykowej należy potraktować głównie jako wyraz mody. Miały 

one przez lata styczność z Polakami, którzy często specjalnie po to przyjeżdżali do Włoch. 

Wśród rodaków, którzy sprowadzili dzieła sztuki sepulkralnej do kraju byli chociażby znani 

im Potoccy z Krzeszowic. Może więc obu paniami kierowała chęć dorównania innym 

znaczącym rodzinom i nobilitacji poprzez upamiętnienie się dziełem najwyższej klasy (obie 

są wymienione w inskrypcji) zwłaszcza, że pomnik Ankwicza nie odbiega ani rozmiarami, 

ani wartościami artystycznymi od monumentów znajdujących się w katedrze864. Wówczas 

można już było podziwiać i pomnik Skotnickiego (w kaplicy Szafrańców) i posąg 

Włodzimierza Potockiego (naprzeciwko kaplicy biskupa Konarskiego), ukończone przed 

kilku laty mauzoleum Potockich oraz właśnie wykańczaną kaplicę Dunin-Wąsowiczów 

(zapewne z gotowymi rzeźbami). Dołączenie do tego wyjątkowego zespołu włoskich 

pomników może stanowiło kluczowy powód wyboru akurat świątyni wawelskiej na miejsce 

ustawienia monumentu Ankwicza. Fundatorki zdawały sobie sprawę, że w katedrze nagrobek 

ich męża i ojca będzie oglądany i podziwiany. Gdyby ustawiły go w kościele parafialnym w 

Machowej, gdzie Stanisław został pochowany, cieszyłby się tam o wiele mniejszym 

zainteresowaniem, o ile jakimkolwiek. Skoro więc panie wykosztowały się na takie dzieło, 

                                                 
859 Siemieński, op. cit., s. 176. 
860 Pozzi, Francesco, Bildhauer, [w:] U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon …, t. 27, Leipzig 1933, s. 338; 
Pozzi (Francesco), [w:] E. Bénézit, Dictionnaire des Peintres…, t. 7, s. 4; Mikocka-Rachubowa, Canova - jego 
krąg…, t. 2, s. 247; Panzetta, op. cit., s. 701; Pozzi, Francesco, [w:]  Benezit Dictionary …, t. 11, s. 317; 
Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 463-464. 
861 Eadem, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 248-249, nr kat. 264-265; eadem, Rzeźba włoska…, s. 465-467, nr kat. 
396-397. 
862 Siemieński, op. cit., s. 180; Litwornia, op. cit., s. 306.  
863 Ogiński zmarł 14.10.1833 r. w parafii Santa Trinità we Florencji, w dniu następnym został pochowany na 
krużganku kościoła Santa Maria Novella, 7.12.1837 jego ciało zostało przeniesione do nowego nagrobka w 
kościele Santa Croce – zob. ANK, AW (Archiwum Wysockich) 16, s. 1, 5, 9; AOSC, Filza II, fasc. 21, k. 3r.-4v.  
864 Nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, aby fundatorki chciały ustawić w katedrze oba monumenty, 
drugi znajduje się bowiem w kaplicy pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej przy kościele OO. 
Dominikanów w Krakowie - Mączyński, op. cit., t. 2, s. 283-284. 
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zapewne liczyły na podziw oraz idącą za nim pamięć o bliskim im człowieku. Ankwiczowe 

tym samym dołączyły do elitarnego grona fundatorów ustawionych w katedrze na Wawelu 

dzieł sztuki i do dziś wymieniane są obok takich nazwisk jak: Potoccy, czy Dunin-

Wąsowiczowie. Wizerunek pomnika przekazuje rysunek Wojnarowskiego865 [il. 110].  

 Wpis odnośnie do ostatniego epitafium zrealizowanego w omawianym przeze mnie 

okresie pochodzi z 24 lutego 1844 roku i dotyczy komemoracji zmarłego przed ośmioma 

laty866 księdza kanonika Mikołaja Janowskiego867. W tym celu wystąpiło do kapituły 

Arcybractwo Miłosierdzia chcąc uczcić swojego współbrata. Na miejsce memorii wybrano 

kaplicę Szafrańców (zwaną też Doktorów), ze względu na to, że zmarły był profesorem 

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz został pochowany pod tą kaplicą868. Fundatorzy epitafium 

zostali zwolnienie z płacenia taxy ze względu na zasługi Janowskiego i fakt, iż był on 

kanonikiem. Ksiądz Mikołaj Janowski (1758-1836) był początkowo franciszkaninem (od 

1776 roku, w 1781 roku złożył śluby), doszedł nawet do urzędu prowincjała, ale w wyniku 

licznych obowiązków profesorskich uzyskał zwolnienie ze ślubów zakonnych w 1817 roku869. 

Był profesorem teologii moralnej na Uniwersytecie Jagiellońskim (od 1815 roku), w latach 

1824-27 pełnił obowiązki dziekana wydziału teologicznego870. W 1819 roku otrzymał jedną z 

czterech kanonii profesorskich przy kościele katedralnym. Od roku 1825 był proboszczem 

parafii św. Mikołaja, a następnie św. Floriana. Biskup Woronicz obdarzył go kilkoma 

ważnymi urzędami. Został także prowizorem seminarium duchownego na Stradomiu, 

Prezesem Dozoru Głównego szkół początkowych, Radcą Arcybractwa Miłosierdzia i Banku 

Pobożnego (w latach 1816-1829). Spore sumy złożył w tymże bractwie i kapitule, z których 

procenty miały iść na rzecz ubogich (w tym tych, którzy wstydzą się żebrać oraz ich 

pogrzeby). Przeznaczył też pewne kwoty dla kościołów: OO. Franciszkanów871, OO. 

Reformatów i OO. Kapucynów, dla szpitala Braci Miłosierdzia, ale cały pozostały po sobie 

majątek testamentem przekazał Arcybractwu Miłosierdzia oraz Bankowi Pobożnemu z 

                                                 
865 Rysunek bez daty – zob. BJ, sygn. I.R. 641. 
866 AKKK, Księga Zgonów…, s. 113 (pod datą 19.02.) – pochowany w grobie akademickim w katedrze, a więc 
pod dawną kaplicą Doktorów, czyli chodzi o kaplicę Szafrańców; ANK, Akta stanu cywilnego Parafii 
Rzymskokatolickiej św. Wacława w Krakowie, Akta zgonów, indeksy do akt zgonów (za lata 1835-1870), sygn. 
29/333/0/3/68, s. 51. 
867 AKKK, Aa 28a, k. 97v.; Urban, op. cit., s. 99.  
868 Łętowski, op. cit., s. 33.  
869 Na chrzcie otrzymał imiona Jan Boży Maciej Józef, wstępując do zakonu przyjął imię Mikołaj – zob. M. 
Gładyszewicz, Rys życia i zasługi xiędza Mikołaja Janowskiego Ś.T.D. KAN. KATEDR. KRAK. w Uniwersytecie 
Jagielońskim wysłużonego profesora przedstawiony na posiedzeniu publicznem Towarzystwa Naukowego w dniu 
21 Lutego 1842 r., Kraków 1842, s. 3-5.  
870 Ibidem; Szczerba, op. cit., s. 405 – podaje też, że wykładał homiletykę.  
871 Łętowski dodawał, że Janowski „łożył na restaurację krużganków u franciszkanów”, więc może kwota ta była 
przeznaczona i na ten cel – zob. Łętowski, Katalog biskupów…, t. 3, s. 91-92. 
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przeznaczeniem dla potrzebujących i biednych872. Jego życiorys wygłosił na posiedzeniu 

Towarzystwa Naukowego, a następnie spisał były uczeń kanonik Mateusz Gładyszewicz, 

nazywający go mistrzem, któremu – jak mówił – hołd pamiątce „niepospolitym 

nauczycielskim jego talentom publiczne tu oddaję świadectwo”873. Janowski pozostawił także 

kilka pism (kazań i rozpraw) wydanych drukiem. Łętowski podawał również, że w katedrze 

odnowił kaplicę św. Wawrzyńca, gdzie w ołtarzu znajdował się obraz malowany przez jego 

ojca874.  W roli fundatora epitafium Janowskiego wystąpiło Arcybractwo Miłosierdzia. Był to 

więc kolejny przykład inicjatywy zbiorowej podobnie, jak w przypadku poprzedniego 

kanonika Walczyńskiego. Płytę z czarnego marmuru umieszczono w ścianie północnej 

kaplicy Szafrańców, po prawej stronie monumentu Michała Bogorii Skotnickiego, jeszcze w 

roku 1844, o czym informuje wyryty na niej napis875 [il. 111].      

W aktach kapituły pojawia się przed końcem 1846 roku jeszcze jedna adnotacja  

informującą o planowanym wzniesieniu pomnika Jana Kochanowskiego. We wpisie z dnia 15 

lutego 1845 roku kapituła zawiadamia, że jest przychylna inicjatywie, z którą wystąpił 

Franciszek Wężyk, zapewne w imieniu Towarzystwa Naukowego Krakowskiego876. W 

odpowiedzi listownej zaadresowanej do inicjatora przedsięwzięcia kustosz Bystrzonowski 

pisał: „Myśl wzniesienia Pomnika najcelniejszemu z starych Poetów naszych i tłumaczów na 

ojczystą mowę Psalmów Króla Proroka, mająca być staraniem JWPana  urzeczywistnioną 

rodząc w każdym na sławę narodową nie obojętne uczucia uwielbienia, znaleźć musiała w 

Kapitule tak najlepsze przyjęcie – a ztąd musiała w Kapitule jednomyślnością, przyzwolenie 

Jej zyskało”877. Wężyk jeszcze pod koniec 1844 roku uzyskał zgodę Senatu Rządzącego na 

prowadzenie składki dobrowolnej na ten cel878. Miał to być pierwszy przypadek ustawienia w 

katedrze krakowskiej pomnika ufundowanego ze składek publicznych. Wężyk wybrał 

lokalizację, naprzeciwko zakrystii pomiędzy epitafiami: Krasickich oraz z Rzewuskich 

Małachowskiej, na którą kapituła się zgodziła. Postawiła jednak kilka warunków, 

wynikających zapewne z doświadczeń w umieszczaniu komemoracji w katedrze w ciągu 

ostatnich ponad czterdziestu latach. Przede wszystkim należało przedłożyć kanonikom projekt 

monumentu wraz z treścią napisu zanim rzeźbiarz rozpocznie prace, usunięcie zaś 

znajdujących się w planowanym dla pomnika miejscu trzech epitafiów: Jakuba Górskiego, 
                                                 
872 Gładyszewicz, op. cit., s. 3-16.  
873 Ibidem, s. 9. 
874 Łętowski, loc. cit.   
875 Napis – zob. CIP, s. 302, nr kat. II 44; epitafium ukazane na fotografii Karola Kroha, o którym będzie szerzej 
mowa przy okazji pomnika M. Skotnickiego – zob. przypis 1036.   
876 AKKK, Aa 28a, s. 141v.  
877 AKKK, A.Cath. 532.  
878 Ibidem. 
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Marcina Izdbieńskiego oraz Jakuba Montanusa nastąpi dopiero po przywiezieniu do Krakowa 

rzeczonego monumentu a także koszt tej translokacji miałby być pokryty również z funduszy 

ze składki879. Do realizacji tej inicjatywy jednak nie doszło880. 

     *  

W latach 1796-1846 w katedrze przybyło dwanaście epitafiów (z czego w czterech 

przypadkach wykorzystano istniejące choć puste dotąd struktury), dziesięć pomników (w tym 

dwa powstałe wcześniej) oraz dwa mauzolea rodzinne. Mamy do czynienia w większości 

przypadków z monumentami honorującymi pojedyncze osoby, jednak wystąpiły także 

komemoracje mnogie, upamiętniające jednym pomnikiem dwie osoby (bracia Krasiccy) oraz 

trzy (małżonkowie Wodziccy i brat męża). Nie wymieniam tutaj Julii Dunin-Wąsowiczowej, 

bo choć została uwzględniona w nagrobku matki, to zarazem ma swój odrębny posążek. Nie 

wszystkie inicjatywy udało się zrealizować, choć nie z winy decydentów, a więc nie z 

powodu niechęci lub braku zgody kapituły. Przyczyną był raczej albo brak funduszy, albo 

zmiana decyzji fundatorów. Katedra wzbogaciła się o cztery dzieła Bertela Thorvaldsena a 

mogła o jeszcze jedno. Ponadto ozdobiło ją pięć dzieł innych rzeźbiarzy włoskich z dwóch 

ośrodków: Rzymu i Florencji. Również ze względu na tę ilość i jakość artystyczną pomników 

katedra zyskała nową rangę, miejsca do którego nie tylko się pielgrzymuje, ale gdzie można 

w pierwszej połowie XIX wieku zobaczyć najlepsze przykłady rzeźby, na dawnych ziemiach 

polskich, zgromadzone w jedynym miejscu.    

W latach 1796-1815 w katedrze podejmowano jedynie inicjatywy prywatne, gdzie 

fundatorami byli krewni, bądź przyjaciele zmarłego. W kolejnym okresie od 1815 do 1846 

roku nadal dominowały komemoracje prywatne, ale pojawiło się także kilka wniosków o 

upamiętnienie ze strony różnych gremiów. Fundowanie pomników w pierwszej połowie XIX 

wieku w katedrze było odbiciem tendencji obowiązujących na zachodzie Europy, a więc z 

jednej strony było przejawem uczuć rodzinnych, z drugiej dowodem uznania za zasługi. Ten 

pierwszy rodzaj motywacji wynikał ze zmiany w stosunkach rodzinnych i uczuciowości oraz 

z chęci manifestowania przywiązania do osób bliskich881. Wraz z postępującą laicyzacją 

mówi się nawet o zeświecczeniu zaświatów i postrzeganiu ich jako miejsca spotkania nie tyle 

z Bogiem, co bardziej ze wszystkimi zmarłymi członkami rodziny. W związku z czym śmierć 

postrzegano głównie jako rozłąkę z bliskimi882. Wzniesienie monumentu swemu krewnemu 

                                                 
879 Ibidem; AKKK, Aa 28a, s. 141v.  
880 O przyczynach pisze Franciszek Ziejka – F. Ziejka, „Tu wszystko jest Polską…” (o roli Krakowa w życiu 
duchowym Polaków w wieku XIX), „RK”, 62, 1996, s. 43, przypis 40.  
881 Ariès, op. cit., s. 460-463.  
882 Ibidem.  
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było wizualnym wyrazem pamięci o nim, formą przedłużenia jego ziemskiego życia na ziemi. 

Fundowanie memorii w XIX wieku może być odbierane jako rodzaj konsolacji w 

oczekiwaniu na ponowne spotkanie ze zmarłymi.  

Drugą motywacją przy wznoszeniu pomników było powszechne uznanie zasług 

rozumianych jako działanie na rzecz ogółu społeczeństwa, dla jego dobra na różnych 

polach883. Jednak w omawianym okresie te oba powody upamiętnienia (rodzinny i w uznaniu 

zasług) często się ze sobą mieszają. Tylko jedną osobę uczczono epitafium w dowód 

powszechnego uznania, za zasługi militarne (a więc wówczas cenione najwyżej) w imieniu 

narodu, a raczej jego reprezentantów (Dąbrowski). Kolejna osoba publiczna, której 

należałoby się podobne upamiętnienie z uwagi na talent i dokonania na polu literackim, 

została jednak uhonorowana pomnikiem dzięki rodzinie (I. Krasicki). Były też przypadki, gdy 

familia może nie wyolbrzymiła, ale silnie akcentowała rangę dokonań zmarłego, starając się 

dzięki nim nadać komemoracji pozór powszechnego uznania za zasługi dla dobra ogółu (W. 

Potocki, A. Potocki), na rzecz katedry (biskup Wodzicki). Nawet wśród samych kanoników 

różnie rozkładają się powody ich upamiętnienia. Bardzo zasłużony zarówno dla katedry, jak i 

społeczeństwa krakowskiego duchowny (W. Sierakowski) został uczczony epitafium przez 

brata, ten zaś, nie mniej godny upamiętnienia sam zadbał o stosowną memorię, w której 

kapituła jedynie dopilnowała wykonania napisu (S. Sierakowski). Gremium to uczciło z kolei 

pamięć jednego z kanoników, jak się wydaje bez większych zasług (Starowieyskiego). W 

jeszcze innym przypadku wieloletnia służba na rzecz katedry, wprawdzie osoby świeckiej, nie 

została nagrodzona przez kapitułę, lecz z inicjatywy rodziny (Kratzer). W dowód uznania za 

konkretne działania został uczczony kolejny kanonik (Janowski). Jednak upamiętnień z 

powodów więzów krwi było najwięcej, jak na przykład, kiedy syn uhonorował rodziców i 

stryja (rodzina Wodzickich: Jan Kanty, Franciszek i Zofia z Krasińskich), żona i córka ojca i 

męża (Ankwicz), żona męża (Skotnicki, A. Krasicki), syn matkę (Małachowska). W tej 

kategorii może się też mieścić uczczenie pamięci przez grono współpracowników 

(Walczyński) lub przez ucznia, podopiecznego - przy próbie wskazania ogólnych zalet 

(biskup Podhorodeński), bądź z podaniem jedynie wątków biograficznych (Opelewski, biskup 

Szembek). Wystąpił też jeden przypadek, gdzie ktoś sam siebie uczcił, więc nie musiał tego 

uzasadniać (Dunin-Wąsowiczowa). Znalazły się w katedrze także dwa upamiętnienia, które 

można by nazwać „przy okazji”, w jakiś sposób dopełniające komemoracji innych osób 

pochodzących z bliskiej rodziny (K. z Poniatowskich Tyszkiewiczowa, J. z Lubomirskich 

                                                 
883 Getka-Kenig, op. cit., s. 10.   
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Potocka, J. Dunin-Wąsowiczowa884). Nasuwa się więc pewne spostrzeżenie, że jeżeli zmarły 

został uhonorowany przez rodzinę lub przyjaciół, to „ku wiecznej pamiątce”, bądź w dowód 

wdzięczności, bez podawania konkretnych zasług, te zaś pojawiają się głównie w 

komemoracjach fundowanych przez różne gremia. W katedrze znalazły miejsce także 

memorie dziecięce, ale pozostały one anonimowe (bez podpisów) i będące w ścisłej 

zależności z pomnikiem jednego z rodziców. Chociaż jak w przypadku Dunin-Wąsowiczowej 

wiadomo (dzięki chociażby jej listom do kapituły), że chodzi o jej córkę Julię, natomiast w 

nagrobku  Potockich dzieci pozostały bezimienne.  

Osobną kwestią jest odpowiedź na pytanie, czym kierowali się fundatorzy przy wyborze 

akurat świątyni wawelskiej, gdyż często zdarzało się, że upamiętniony nie miał wiele z nią 

wspólnego. Odpowiedź jednak wydaje się znana od lat. Najpierw zapewne czynnikiem 

przyciągającym były znajdujące się w katedrze krakowskiej groby królewskie, zaś po 

pochowaniu bohaterów narodowych nowa sława i kolejny wzrost znaczenia tego kościoła nie 

tylko w mieście, lecz i w całej Galicji. W dobie powszechnego zwyczaju grzebania na 

cmentarzach pozamiejskich, gdzie każdy miał prawo do swojego grobu (części podziemnej i 

zarazem formy nadziemnej oznaczającej miejsce pochówku), upamiętnienie w katedrze na 

Wawelu swego krewnego było dla całej rodziny wyróżnieniem, podniesieniem prestiżu 

familii a nawet formą nobilitacji.   

 W latach 1796-1846 uczczono pomnikiem, bądź epitafium w sumie dwadzieścia pięć 

osób, w tym pięć kobiet i dziewiętnastu mężczyzn (z czego jedenastu było duchownymi) oraz 

jedno dziecko. Z tej liczby, dwudziestu pięciu upamiętnionych, przypomnijmy, w katedrze 

spoczęło zaledwie dziesięć osób. Widać więc, że komemoracje tych, których nie pochowano 

w tej świątyni stanowiły większość.  

 

4.4 ROLA KAPITUŁY  

 

Kapituła sprawowała opiekę nad katedrą wraz z biskupem. Jednak względem wydawania  

zgód na upamiętnienie zachowała całkowitą autonomię (nie ma dowodów na to, by kanonicy 

przedkładali takowe prośby ordynariuszowi). Jedynym śladem ingerencji duszpasterza 

diecezji (albo raczej wsparcia decyzji kapituły) była odmowa Thorvaldsenowi odnośnie do 

pierwotnego wyboru miejsca pod posąg Włodzimierza Potockiego (chodziło o królewską 

kaplicę Wazów)885. Mechanizm wyglądał tak, że na jednej z cotygodniowych sesji 

                                                 
884 Tutaj można by też wskazać wspomnianego już I. Krasickiego.  
885 Zob. przypisy 467-469. 
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(przeważnie sobotnich) przedkładano pisemne lub we wcześniejszym okresie ustne – za 

pośrednictwem prefekta fabryki katedry, bądź kustosza – prośby o komemorację. Zarówno 

wnioski, jak i stosowną zgodę wpisywano do akt.  W pierwszej połowie XIX wieku nie było 

takiego przypadku, aby kapituła odrzuciła czyjąś prośbę i nie wyraziła zgody na jakiekolwiek 

upamiętnienie. Jednak zawsze chciała mieć wpływ na treść napisu, albo zastrzegała sobie 

prawo jego ułożenia („salva prius exaranda Inscriptione suo Capitulo producenda”), co 

zlecano jednemu z kanoników. Od lat czterdziestych kapituła zaczęła żądać przedkładania 

rysunków lub projektów pomnika (Ankwicz, niezrealizowany monument Kochanowskiego). 

Mogło to wynikać z kontrowersji, jakie zaczęły budzić dotychczas ustawione dzieła. 

Odpowiedź na pytanie, dlaczego właściwie kapituła tak chętnie zgadzała się na te wszystkie 

upamiętnienia jest skomplikowana. W początkowym okresie kanonicy pobierali z tego tytułu 

opłaty, ale tak było w przypadku kilku gotowych pomników, które ufundował biskup 

Potkański, później kapituła powróciła do obowiązku opłaty dopiero w latach czterdziestych. 

Trudno więc jednoznacznie wskazać kwestię finansową jako jedyny powód. Nie zachował się 

nigdzie nawet cień dyskusji wśród kanoników, albo chociażby ślad uzasadnienia decyzji o 

upamiętnieniu. Być może kapitułę cieszyło zainteresowanie katedrą, fakt, że nadal budzi 

emocje i jest miejscem żywym, a nie skostniałym mauzoleum. Tak mogło być zwłaszcza w 

pierwszych dwóch okresach (w latach 1796-1815), gdyż później po pochowaniu w 

podziemiach, w królewskiej krypcie, księcia Poniatowskiego oraz naczelnika Kościuszki, to 

ich groby i wzrastające, wręcz symboliczne znaczenie świątyni wawelskiej przyciągało 

zapewne kolejne komemoracje. Trzeba przyznać, iż pomimo tego, że członkowie kapituły 

należeli do elity duchowieństwa i byli ludźmi dobrze wykształconymi, zdającymi sobie 

sprawę z wagi miejsca, nad którym sprawują opiekę, to oprócz treści zawartych w mowach 

pogrzebowych wygłaszanych w katedrze, trudno mówić o jakiejś polityce upamiętniania. 

Kapituła będąc gremium decyzyjnym nie kreowała określonego wizerunku kościoła 

wawelskiego, który mogłyby wzmocnić konkretne i pożądane przez to memorie. Być może 

oprócz upamiętniania kanoników oraz duchownych wyższego szczebla, kapituła popierała 

wprowadzanie w mury katedry nowych nazwisk, osób mających wysoką pozycję społeczną i 

nierzadko o historycznych konotacjach: Potoccy, Dunin-Wąsowiczowie, Małachowscy, 

Krasiccy, Wodziccy. Częściej nawet nie były to nowe nazwiska, bowiem nosili je także ludzie 

związani z katedrą, bądź samą kapitułą: Skotnicki, Ankwicz, Sołtyk (choć tego pomnika nie 

zrealizowano), Małachowski, Wodzicki. Wydaje się również wielce prawdopodobne, że 

kapituła przy wydawaniu zgody na pomnik mogła się kierować względami estetycznymi.   
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 Spośród grona kanoników na czoło wysuwają się dwie sylwetki jeżeli chodzi o 

zaangażowanie w kwestie powstawania nowych nagrobków i pomników w katedrze. Jednym 

z nich był Sebastian Sierakowski, który dzięki pełnionym funkcjom prefekta fabryki kościoła 

katedralnego886 (od 1779) a następnie (od 1806 roku) także prepozyta katedry, mógł może nie 

samodzielnie podejmować decyzje, ale pozytywnie je opiniować członkom kapituły, więc być 

może to jemu zawdzięczamy istnienie wszystkich komemoracji przynajmniej tych powstałych 

do jego śmierci w 1824 roku. Nie byłoby w tym nic dziwnego, bowiem Sierakowski miał 

wykształcenie architektoniczne i spośród kanoników dysponował najlepszymi 

predyspozycjami do zabierania głosu i wypowiadania się na ten temat. Zaskakujące jest 

jednak to, że w świetle ostatnich badań oraz także moich ustaleń był on odpowiedzialny za 

kształt większości realizacji, zwłaszcza tych, które powstały w lokalnym ośrodku (a nie 

zostały sprowadzone z Włoch). Szerzej na ten temat będę pisać w rozdziale kolejnym, 

traktującym o kwestiach artystycznych. Warto jednak zaznaczyć, że wydaje się, iż to również 

przychylności Sierakowskiego dla włoskiej rzeźby sepulkralnej zawdzięcza katedra tych kilka 

dzieł wykonanych przez mistrzów w Italii. Właśnie ten kanonik-architekt mógł wybrać 

dogodne miejsce dla pomnika Skotnickiego i dzięki dobrej aranżacji odpowiednio go 

wyeksponować. Nadzorował także wybór lokalizacji pod posąg Włodzimierza Potockiego, 

dokonywał potrzebnych pomiarów i korespondował w tej kwestii z Thorvaldsenem887. 

Pozostałych realizacji nie doczekał, ale kapituła mogła podążać wyznaczoną przez niego 

drogą.  

 Drugą osobą był kanonik Mateusz Dubiecki, który tworzył słowne, literackie, głównie 

pisane po łacinie nagrobki dla osób związanych z katedrą, członków kapituły i przyjaciół. W 

zbiorze wydanym w 1815 roku Subseciva carmina znalazły się między innymi epitaphia ku 

czci wielu osób pochowanych lub upamiętnionych w katedrze: Michała Sołtyka, Wacława i 

Sebastiana Sierakowskich (nawet po kilka), Antoniego Bystrzonowskiego, Andrzeja 

Trzcińskiego, księcia Krasickiego, biskupa Podhorodeńskiego, biskupa Pawła Turskiego, 

wikariusza generalnego diecezji krakowskiej Franciszka Zglenickiego, biskupa Jana Pawła 

Woronicza, króla Jana III Sobieskiego, księcia Poniatowskiego, Tadeusza Kościuszki, czy 

wreszcie utwór poświęcony grobom królewskim888. Wiadomo również, że w kościele 

katedralnym znajduje się tablica poświęcona biskupowi Podhorodeńskiemu z inskrypcją 

ułożoną przez Dubieckiego oraz jest on autorem napisu na pomniku Sebastiana 

                                                 
886 Zob. przypisy 345, 565.  
887 Zob. przypis 470-473. 
888 Zob. przypis 451, 454-458, 563.  
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Sierakowskiego, na epitafium kanonika Starowieyskiego oraz kantora Kratzera. Jego 

działalność w kapitule pokrywa się niemal całkowicie z omawianym przez mnie okresem.  

 Tak więc tych dwóch kanoników odegrało największą rolę w kształtowaniu nekropolii 

wawelskiej w pierwszej połowie XIX wieku, jak gust Sierakowskiego zdeterminował wygląd 

monumentów w pierwszej ćwierci tego stulecia, tak twórczość Dubieckiego dopełniła go w 

warstwie słownej, a ponadto dostarczyła swego rodzaju poetyckiego obrazu tego miejsca 

komemoracji.                  

 

4.5 KOSZT UPAMIĘTNIENIA POMNIKIEM 

 

 Łączny koszt wykonania dziewięciu monumentów z fundacji biskupa Potkańskiego, 

którymi kapituła od 1791 roku mogła swobodnie dysponować wynosił 22 171 złotych i 6 

groszy889. Jednak cena wykonania różniła się od kwoty wniesionej na rzecz kapituły przez 

inicjatorów komemoracji. Każda zgoda wydana przez kolegium kanoników za upamiętnienie 

kogoś w katedrze, w latach 1796-1809, wiązała się z uiszczeniem stosownej (do wielkości i 

okazałości pomnika) opłaty. Jedynie sufragan Olechowski chcąc sfinansować pomnik swego 

poprzednika biskupa Szembeka zapłacił równoważność sumy (czyli 1135 florenów i 21 

groszy), jaką przeznaczono na wykonanie epitafium z funduszu wspomnianego 

ordynariusza890.  Przeważnie jednak kwoty te były albo nieco niższe, albo znacznie wyższe i 

przekraczały wartość samego pomnika. Chcąc skłonić kapitułę by jeden z istniejących 

monumentów przeznaczyła dla biskupa Michała Wodzickiego rodzina zapłaciła w roku 1800 

kwotę jedynie 2000 florenów polskich, choć samo wykonanie pomnika kosztowało 2845 

florenów i 21 groszy. Nie należy jednak zapominać, iż wcześniej familia chcąc sobie być 

może zaskarbić przychylność kapituły przekazała mając na uwadze wspomniany cel, komplet 

szat liturgicznych jako pamiątkę po zmarłym biskupie891. Następnie, w 1796 roku, Wodziccy 

postarali się aby kwotę 1000 złotych zdeponowaną w skarbcu (a pochodzącą z sumy 10000 

florenów zapisanej w dniu 17 maja 1791 roku na dobrach Kościelniki892) zdeponować 

tymczasowo na jakiś dobrach tak, by kapituła mogła z niej uzyskać dodatkowy dochód893. 

Wspomniana kwota 2000 florenów z roku 1800 także pochodziła z tego zapisu (1791)894. W 

roku 1803 Róża z Charczewskich Krasicka musiała wpłacić kwotę 1800 złotych za wspólne 

                                                 
889 AKKK, Pa 19a, k. 109r.; Fabrica Ecclesiae Cracoviensis …, s. 254-355, nr 554 (zob. przypis 300). 
890 AKKK, Aa 26, s. 457. 
891 Zob. przypis 318.  
892 Zob. przypis 316. 
893 Zob. przypis 317. 
894 Zob. przypis 319. 
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epitafium męża i szwagra, czyli braci Krasickich895, warte nieco więcej, bo 2395 florenów i 

21 groszy896. Cztery lata później Jan Małachowski zaś chcąc uczcić swą matkę Antoninę 

Petronelę z Rzewuskich Małachowską i bliskiego rodzinie duchownego Szymona 

Opelewskiego zobowiązał się zapłacić sumę 6500 złotych polskich i dodatkowe 500 złotych 

za wykonanie napisów897. Epitafium Małachowskiej było warte 2395 florenów i 21 groszy, to 

drugie, księdza Opelewskiego zaś tylko 1135 florenów i 21 groszy898. W dokumentach nie ma 

natomiast żadnej informacji o jakichkolwiek opłatach przy okazji wznoszenia memorii 

Wacława Sierakowskiego (napis przygotował brat Sebastian)899. Akta milczą też w kwestii 

ewentualnego finansowania niezrealizowanych pomników biskupa Turskiego oraz księżnej 

Judyty, do którego treść inskrypcji przygotował kanonik Hołowczyc900. Tak więc w ciągu 

pierwszego dziesięciolecia XIX wieku kapituła, której sytuacja finansowa znacznie się 

wówczas pogorszyła z powodów politycznych i zaczynało brakować funduszy na utrzymanie 

katedry w dobrym stanie, zdołała pozyskać wyżej wymienione kwoty a część pustych 

epitafiów została zagospodarowana.   

 Przez następne lata nie ma w dokumentach kapituły żadnych wzmianek o opłatach za 

nowe pomniki. W przypadku posągu Włodzimierza Potockiego wiadomo, że fundatorka 

zapłaciła artyście za samą rzeźbę 3000 cekinów (dukatów), lecz nie wiadomo,  czy musiała 

wpłacić jakąś sumę za rzecz kapituły, za zgodę za ustawienie dzieła.  

W przypadku dwóch inicjatyw przekształcenia kaplic biskupa Tylickiego oraz biskupa 

Padniewskiego na rodzinne mauzolea Dunin-Wąsowiczów oraz Potockich, kapituła zyskiwała 

dwa wnętrza w dobrym stanie technicznym i akty fundacji zabezpieczające je finansowo 

także od skutków działania czasu.  

Dopiero przy okazji przeznaczenia jednego z wolnych monumentów dla upamiętnienia 

członków rodziny Wodzickich w 1835 roku jest mowa o wniesieniu opłaty w wysokości 4000 

florenów przez Stanisława Wodzickiego901. Kolejna taka informacja o identycznej sumie 

pojawia się w związku ze zgodą na ustawienie pomnika Stanisława Ankwicza w 1843 roku902. 

Już bowiem w maju 1843 roku kapituła podjęła decyzję, że ze względu na znajdujące się w 

katedrze groby i memorie królów oraz bohaterów narodowych, wszyscy zainteresowani 

                                                 
895 AKKK, Aa 27, s. 12; Pa 22, k. 9v. (wpis z dn. 25.06.1803), 13v. (wpis z dn. 27.08.1803).  
896 AKKK, Pa 19a, k. 109r.  
897 AKKK, Aa 27, s. 165; Pa 22, k. 106r. (wpis z dn. 21.03.1807).  
898 AKKK, Pa 19a, k. 109r.  
899 Zob. przypis 342. 
900 Zob. przypisy 380 i 383. 
901 Zob. przypis 803. 
902 Zob. przypis 832.  
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upamiętnieniem obok nich swych krewnych będą musieli wnieść opłatę właśnie w wysokości 

4000 florenów903. 

Tak więc bliżej połowy wieku koszt wzniesienia memorii wzrósł niemal dwukrotnie w 

stosunku do początku stulecia. Przez wiele lat jednak – jak się wydaje – kapituła wolała, by 

katedra wzbogacała się o nowe dzieła i nie pobierała z tego tytułu żadnych opłat.  

  

                                                 
903 AKKK, Aa 28a, k. 66r.-v. (wpis z dn. 20.05.1843); Urban, op. cit., s. 100, przypis 159. 
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5. STYLISTYKA POMNIKÓW, KWESTIE ARTYSTYCZNE, PRÓBY ATRYBUCJI, 

TREŚCI IDEOWE WYBRANYCH DZIEŁ SZTUKI ORAZ ODBIÓR RZEŹB 

SEPULKRALNYCH W OPINII WSPÓŁCZESNYCH 

 

5.1 POMNIKI O FORMACH BAROKOWYCH I NOWA STYLISTYKA ZWIĄZANA Z 

DZIAŁANOŚCIĄ SEBASTIANA SIERAKOWSKIEGO 

 

 Większość epitafiów przeznaczonych przez kapitułę do upamiętnienia osób 

duchownych i świeckich w latach 1796-1809 powstało jeszcze pod koniec XVIII wieku z 

fundacji biskupa Potkańskiego904. Jednakże tylko pomniki biskupa Szembeka i księdza 

Opelewskiego zdradzają zapóźnione barokowe formy905 [il. 12, 20]. Monumenty zostały 

pogrupowane parami jednakowych struktur rozmieszczonych naprzeciwko siebie po obu 

stronach arkad otaczających prezbiterium, porządkując niejako wizualnie wnętrze katedry. 

Epitafia wspomnianych duchownych charakteryzują się przede wszystkim dwubarwnym 

zestawieniem kolorystycznym materiałów. Podłużne, z tablicą w środku opatrzoną inskrypcją, 

z naczółkiem i listwami po bokach zakończonymi wolutami, wykonane są z czarnego 

marmuru, wypełnienie zaś pomiędzy nimi  tworzą płyciny z różowego kamienia. W ich 

górnej partii umieszczono owalny, namalowany na blasze portret w marmurowym 

obramieniu, w przypadku obu epitafiów Opelewskiego i Szembeka nie zachowany906 [il. 

112]. U dołu, na osi znajduje się kartusz herbowy przyozdobiony muszlą i ujęty w dwie 

woluty. Naczółek wieńczyła kula z krzyżem, a boczne listwy zdobiły kampanule. Jednak, jak 

ujawnia dziewiętnastowieczna ikonografia, czyli akwarele Wojnarowskiego, wygląd tych 

monumentów uległ zmianie907. Pierwotnie bowiem, epitafia te przymocowane były do 

kamiennych ekranów (a nie bezpośrednio do filarów, jak dzisiaj) ujętych od góry gzymsem, 

na wysokości pomnikowych naczółków. Na nich umieszczono pary drewnianych, 

                                                 
904 Zob. przypis 300. 
905 „Liczne epitafia, zakontraktowane do katedry krakowskiej w r. 1788 przez kanonika Potkańskiego, nie 
zdradzają nowego, klasycystycznego stylu Stanisława Augusta” – zob. Tatarkiewicz, op. cit., s. 99. Powtarzają 
one monumenty zrealizowane w 1786 r. ku czci Stanisława Chomętowskiego i Jana Tarły a mogły się 
wykształcić z jeszcze wcześniejszego epitafium, poświęconego Franciszkowi ze Słupowa Szembekowi (zm. 
1693), pochodzącego z końca w. XVII i znajdującego się w kościele Mariackim. 
906 Epitafia zdobią portrety zmarłych duchownych widoczne jeszcze na akwarelach Wojnarowskiego – zob. 
przypisy 309 i 375. Konterfekt bpa Szembeka znany jest ponadto z czarno-białej fotografii (w zb. Zamku 
Królewskiego na Wawelu, sygn. AZK PZS AF-I-2686).  
907 Ibidem. 
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pozłacanych figurek aniołków908. Z tego samego materiału wykonano zdobiące pomniki 

elementy, które po obu stronach tworzyły dekorację ze zwisających na taśmach wysuszonych 

liści (usuniętych przy okazji Wielkiej Restauracji, podobnie jak wspomniane ekrany). Oprócz 

tych opisanych realizacji, o formach typowych dla schyłku wieku XVIII i powtarzających się 

motywach: kartuszach, wolutach i obeliskach, w katedrze znajdowały się już wówczas dwa 

dzieła przełamujące dotychczasową stylistykę. Monumentalny pomnik biskupa Kajetana 

Ignacego Sołtyka909 [il. 119], który zdominował wnętrze kaplicy Świętokrzyskiej ze 

stiukowymi figurami i rozbudowaną warstwą alegoryczną oraz kameralny pomnik Julii z 

Lubomirskich Potockiej w kaplicy biskupa Padniewskiego910 [il. 61], obojga pochowanych w 

katedrze przed 1796 rokiem. Właśnie te nagrobki, głównie w warstwie artystycznej zdradzają 

najbardziej słabość rzeźbiarskiego ośrodka krakowskiego i jego postępującą 

prowincjonalizację w ostatnich dwudziestu latach XVIII wieku911. Twórcy działający na tym 

terenie podjęli jednak próbę wprowadzenia nowych motywów i nowej stylistyki, nawet jeżeli 

miało to miejsce na niewielką skalę, a jej efektem jest zaledwie kilka skromnych przykładów 

sztuki sepulkralnej.  

Epitafia Małachowskiej i braci Krasickich przedstawiały nowy typ, choć ich 

kompletny wygląd znamy jedynie dzięki rysunkom Wojnarowskiego912 [il. 16, 19] oraz z 

widocznego fragmentu jednego z nich na obrazie Saturnina Świerzyńskiego913. Ich 

konstrukcja składała się z dwóch części: wysokiego boniowanego cokołu z jasnego kamienia, 

bądź stiuku, gdzie w środku, w półkoliście zamkniętej niszy umieszczono sarkofag widoczny 

krótszym bokiem, wsparty na dwóch kulach i zamknięty dwuspadowym wiekiem. Powyżej 

znajdowała się wykonana z czarnego marmuru tablica z inskrypcją (jedyny zachowany 

element), umieszczona na tle rozpiętej złotej tkaniny, która już nie przypominała barokowego 

paludamentum. Tablica wspierała się na dwóch pozłacanych czaszkach i zwieńczona była 

dodatkowymi atrybutami: kolejną czaszką, trąbą, zapaloną pochodnią i krzyżem. Po bokach, 

na dwóch cokolikach ustawiono pomalowane na złoty kolor dwie wazy (być może 

płomieniste, co niedokładnie oddał Wojnarowski). W przypadku natomiast epitafium 

                                                 
908 Wojciechowski, op. cit., s. 121, przypis 1; „Potkański sprawił dla wszystkich portali oraz dla wielu ołtarzy, 
pomników i epitafiów złocone drewniane figury aniołów i świętych, które usunięto podczas ostatniej restauracji” 
– zob. Lepiarczyk, Przybyszewski, op. cit., s. 29-30.  
909 Daranowska-Łukaszewska, op. cit., s. 85-95; Lepiarczyk, Przybyszewski, op. cit., s. 116-117; A. Dettloff, 
Rzeźba krakowska drugiej połowy XVIII w. Twórcy, nurty i tendencje, Kraków 2013, s. 243. 
910 Zob. przypis 660.  
911 Badaczka zajmująca się osiemnastowieczną rzeźbą w Krakowie podsumowała ówczesne realizacje jako: 
„niezbyt wyszukane i dalekie od europejskich trendów” – zob. Dettloff, op. cit., s. 229. 
912 Zob. przypisy 341, 367.  
913 S. Świerzyński, Wnętrze katedry na Wawelu, 1877, Zamek Królewski na Wawelu, nr inw. 6327. 
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Krasickich samą tablicę obiegał dodatkowo dookoła stiukowy wieniec laurowy z kokardą w 

najwyższym punkcie, a całość wzbogacono nowym elementem w postaci otwartej księgi. 

Motyw opisanego sarkofagu, dla odmiany wspartego na lwich łapach oraz boniowany cokół 

wystąpił już na wspomnianym nagrobku Julii z Lubomirskich Potockiej. Nieobecność 

większych elementów rzeźbiarskich można prawdopodobnie tłumaczyć brakiem 

odpowiedniej ilości miejsca, pomimo znacznej wysokości obu pomników wydają się one być 

dosyć płaskie. Dzięki wprowadzonym elementom rzeźbiarskim oraz architektonicznym, 

pewnemu większemu zróżnicowaniu użytych materiałów a także kolorystyki, te dwa 

monumenty nie przypominają już innych realizacji z fundacji biskupa Potkańskiego. Nie ma 

na nich portretów zmarłych, ani innych ich wyobrażeń, nie zostały też wyeksponowane herby 

czy inne oznaki przynależności rodowej, co było wówczas niespotykane, zwłaszcza że 

wszyscy zmarli się nimi pieczętowali Krasiccy herbem Rogala, a Małachowska z Rzewuskich 

herbem Krzywda.  

 Kolejne dwa, marmurowe przyścienne pomniki – będące już strukturami 

trójwymiarowymi, niemal identycznymi – ustawiono w arkadzie naprzeciwko kaplicy biskupa 

Zadzika [il. 13, 109]. Jest to para monumentów o następującym schemacie: wysoki cokół z 

jaśniejszego materiału, z boniami w narożnikach, na nim część środkowa w formie 

boniowanego postumentu z kwadratową tablicą inskrypcyjną (w miejscu, gdzie w powyżej 

omawianych przykładach znajdowała się nisza z sarkofagiem), dalej kilkustopniowa plinta z 

umieszczoną na niej niewysoką, kanelowaną kolumną zwieńczoną płomienistym wazonem o 

skomplikowanym wykroju uszu. Podobne dwa wazony (bez uszu) flankują ją poniżej. U góry 

kolumnę (z prawej strony) ozdobiono motywem czaszek, na których czerepy narzucono 

tkaninę, zwisającą luźno pomiędzy nimi. Na jednym z pomników (tym z prawej strony), u 

podnóża kolumny umieszczony był owalny portret zmarłego, a na drugim w późniejszym 

okresie pojawił się w tym samym miejscu herb. W omawianym przedziale czasowym 

wykorzystano tylko stojący po prawej stronie monument i poświęcono go pamięci biskupa 

Wodzickiego, którego wspomniany portret malowany na blasze jest dziś jedynym 

zachowanym elementem914 [il. 113]. Oba pomniki nie przetrwały w katedrze do naszych 

czasów, gdyż zostały rozebrane podczas Wielkiej Restauracji915. Mają one nieco bogatszą 

                                                 
914 Znajduje się w skarbcu katedralnym, ale przez całe lata uchodził za portret bpa Andrzeja Załuskiego – zob. 
KZSP, t. 4, cz. 1, s. 121, il. 412; zidentyfikował go poprawnie dopiero Czyżewski – zob. K.J. Czyżewski, Portret 
epitafijny biskupa Michała Wodzickiego (1687-1764), [w:] Kraków europejskie miasto prawa magdeburskiego 
1257-1791, [katalog wystawy], Kraków 2007, s. 578, poz. X. 56.  
915 Komplet pochodzących z nich fragmentów wymienia jeszcze inwentarz spisany w 1904 r. przez Sławomira 
Odrzywolskiego. Inwentarz odnotowuje po raz ostatni: „2 całe pomniki hr. Wodzickich z czarnego marmuru (7 
sztuk) z nawy bocznej południowej oraz Chusta zwinięta wężowato ozdobiona 3-ma trupiemi głowami, 
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ikonografię, niż poprzednie dwa (Krasickich i Małachowskiej). Ukazują je, choć 

wyabstrahowane z kontekstu dwa rysunki Wojnarowskiego pochodzące z lat czterdziestych 

XIX wieku916. Liczne fotografie, heliograwiura [il. 108], rysunki i ryciny przechowały ich 

wygląd oraz początkowe ustawienie, ale zostaną omówione przy okazji pomnika 

Włodzimierza Potockiego, który pomiędzy nie wstawiono. Inskrypcje z pomników znane są 

dzięki odpisowi księdza Łętowskiego917 oraz wspomnianym pracom Wojnarowskiego.  

Całkowicie odbiegał od tych struktur zarówno kształtem, jak i skalą monument 

upamiętniający Wacława Sierakowskiego [il. 17]. Już Mańkowski, na podstawie 

zachowanego w Bibliotece Jagiellońskiej projektu [il. 114], stwierdził, że autorem jest drugi z 

braci Sierakowskich918. Jest to pomnik, który może wydawać się nader skromny, ale ma 

interesującą formę, pomimo iż realizacja minimalnie różni się od wersji projektowej919. 

Widoczna na niej owoidalna urna zakończona kulą umieszczona jest na trójnogu z okrągłymi 

uchwytami a nogi zdobi motyw cekinów. Wykonana urna nie ma kuli, swym kształtem 

zbliżona jest bardziej do lekytu, a na gładkich nogach brak cekinów920. Motyw trójnogu 

cieszył się powodzeniem od lat sześćdziesiątych XVIII wieku w sztuce 

zachodnioeuropejskiej. W przypadku Sierakowskiego bardziej prawdopodobna wydaje się 

jednak inspiracja dwoma miedziorytami ukazującymi katafalk i castrum doloris króla 

Stanisława Augusta (zm. 1798) projektu Vincenzo Brenny (1745-1820)921, który w dniach 5-8 

marca 1798 roku ustawiono w petersburskim kościele św. Katarzyny. Ryciny, wykonane 

przez Ivana Ivanovicha Kolpakova (1771-1840) według rysunków Josepha Lapeine’a (1759-

1807)922 [il. 115-116], oprócz wysokich kandelabrów, wiszących świeczników i obelisków 

zwieńczonych dymiącymi urnami towarzyszących wystawionym na widok publiczny 

zwłokom, ukazują w sumie cztery (po dwie z przodu i z tyłu – jak sugeruje widok boczny) 

kadzielnice na trójnogu. Jest wielce prawdopodobne, że Sierakowski znał te ryciny, które 

mogły go zainteresować chociażby ze względu na łączące go dawniej relacje ze zmarłym 

                                                                                                                                                         
wszystko rzeźbione i złocone. Pochodzi z pomnika Wodzickich” – zob. AKKK, Inv. 21, s. 16, poz. 237 i s. 23, 
poz. 319. Ich dalszy los nie jest znany, zapewne uległy całkowitemu zniszczeniu 
916 Ten, z lewej strony arkady, poświęcony J.K. Wodzickiemu oraz F. i Z. z Krasińskich Wodzickim – zob. 
przypis 824 (oraz zachowany niedokończony szkic Wojnarowskiego do tego rysunku w zb. Muzeum 
Narodowego w Krakowie, MNK nr inw. 03-r.a.-018218) a także ten z prawej strony arkady, bpa M. 
Wodzickiego – zob. przypis 324.  
917 Łętowski, Katedra…, s. 74. 
918 Mańkowski, op. cit., s. 45*.  
919 BJ, sygn. I.R. 931.  
920 Widać to również na rysunku Wojnarowskiego – zob. przypis 362.  
921 B. Majewska-Maszkowska, Brenna Vincenzo, [w:] SAP, red. J. Maurin-Białostocka, t. 1, Wrocław 1971, s. 
230-232.  
922 Obie ryciny znajdują się w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, ukazująca widok na wprost 
(krótszy bok) – nr inw. Gr.Pol.9982; widok dłuższego boku – nr inw. 41257.    
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monarchą923. Brenna przetwarzając twórczo znany mu motyw trójnogu mógł się zainspirować 

jego przedstawieniami obecnymi w dekoracji malarskiej Złotego Domu Nerona (uznawanymi 

za tzw. Termy Tytusa), który inwentaryzował wraz z Franciszkiem Smuglewiczem w latach 

sześćdziesiątych XVIII wieku924. Wydaje się jednak bardziej prawdopodobne, ze względu na 

zachodzące podobieństwo, że w projekcie castrum doloris króla Stanisława Augusta Brenna 

posłużył się formą trójnogu z willi Laurentina Pliniusza Młodszego (z wnętrza frigidarium) 

[il. 117], której był jednym z inwentaryzatorów na zlecenie Stanisława Kostki Potockiego w 

latach 1777-1778925. Nawet jeżeli trudno jest przesądzić, czy faktycznie rycina z projektem 

autorstwa Brenny zainspirowała Sierakowskiego, to próżno szukać w sztuce sepulkralnej 

innego, współczesnego przedstawienia urny na trójnogu jako osobnej struktury926.    

Architekt jednak zaplanował epitafium w takim kształcie, z myślą o stworzeniu 

większej kompozycji, bo tak należy spojrzeć na kontekst miejsca, do którego była 

przeznaczona. Miała ujmować z prawej strony portal do kaplicy, flankowany z lewej strony 

identyczną strukturą, po śmierci Sebastiana w 1824 roku, wykorzystaną jako jego własna 
                                                 
923 Król polecił mu przegląd kamieniołomów w woj. krakowskim, następnie powierzył mu kierowanie fabryką 
marmurów w Czernej (zob. przypis 321).  Od r. 1778 Sierakowski częściej bywał także w Warszawie w związku 
z pracami Towarzystwa do Spraw Ksiąg Elementarnych w Komisji Edukacji Narodowej, którego był członkiem. 
Przygotował zamek królewski na przyjazd króla w 1787 r. do Krakowa i nawet wraz z bratem gościli monarchę 
u siebie w kamienicy przy ul. Kanoniczej. Decyzją królewską kanonik sprawował urząd kustosza koronnego, zaś 
w dn. 18-21.04.1792 między innymi jemu Stanisław August polecił lustrację skarbca koronnego – zob. 
Mańkowski, op. cit., s. 45*; Poplatek, op. cit., s. 184, 187-190; Róg, op. cit., s. 294-295; Skowron, Restauracja i 
urządzenie…, loc. cit. Zob. także przypis 567. 
924 Plansza 9: Dekoracja ściany w sali 25; plansza 10: Widok absydy w sali 25 z posągami Minerwy, Junony i 
Wenus; plansza 29: Dekoracja sklepienia w galerii 14; plansza 57: Dekoracja sklepienia zw. „ in fondo gensola”, 
w sali 29; plansza 59: Dekoracja „sordino” w sali 29 wszystkie znalazły się w książce: Vestigia delle Terme di 
Tito wydanej w Rzymie w 1776 r. przez L. Mirriego – podaję za: Złoty Dom Nerona. Wystawa w 200-lecie 
śmierci Franciszka Smuglewicza, katalog wystawy w Muzeum Narodowym w Warszawie, oprac. J. Guze, 
Warszawa 2008, s. 140-143, 182-183, 240-241, 244-245.    
925 Rysunek wykonany przy współudziale Giuseppe Mannocchiego (lub jemu przypisywany) przedstawiający 
przekrój podłużny wnętrza frigidarium (zwany też jako Łazienka w zachodnim trakcie willi, przy północnym 
ryzalicie) ukazuje przekrój wnętrza z kasetonową kopułą, Biblioteka Narodowa, sygn. (WAF.67) R. 5012; J. 
Miziołek, Villa Laurentina. Arcydzieło epoki stanisławowskiej, Warszawa 2007, s. 113, il. 88. 
926 Warto pamiętać, że forma ta pojawiła się w Warszawie za sprawą P. Caffieriego (1714-1774) i jego 
kandelabrów wykonanych na zamówienie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1767 r. – Zamek 
Królewski w Warszawie, nr inw. ZKW 2035/1-6. Należy jednak zauważyć, że Sierakowski był jednym z 
pierwszych rodzimych artystów, u których pojawił się ten motyw, choć w Warszawie twórczo przerabiał go też  
S.B. Zug, wykorzystując go m.in. w projekcie Panteonu w świątyni Diany w nieborowskiej Arkadii, jak 
pokazywały to zaginione rysunki ze zbiorów radziwiłłowskich („Et in Arcadia ego” Muzeum księżny Heleny 
Radziwiłłowej. Katalog wystawy w Świątyni Diany w Arkadii, maj – wrzesień 2001, red. T. Mikocki, W. 
Piwkowski, Warszawa 2001, s. 82). W sztuce europejskiej antyczny trójnóg znany był z publikacji 
poświęconych starożytnościom (A.C.P. de Caylus, Recueil d’antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, 
romaines et galoises, t. 2, Paris 1756, pl. LIII; t. 3: 1759, pl. XXXVIII czy B. de Montfaucon, L’Antiquite 
expliquée et representée en figures, t. 2, cz. 1, Paris 1722, pl. LII i LIII) i dzięki artystom prowadzącym 
wykopaliska we Włoszech (W. Chambers i jego Franco-Italian Album – rysunki w Victoria and Albert Museum, 
sygn. 5712:374). Być może na fali tej mody księżna Radziwiłłowa nabyła uchodzący za antycznych trójnóg 
zwany nieborowskim, który okazał się osiemnastowiecznym pasticciem. Forma trójnogów wykorzystywana była 
od 2. poł. XVIII w. głównie w meblarstwie jako stoliki bądź postumenty, a przede wszystkim jako kandelabry; w 
Anglii w projektach R. Adama, we Francji u P.P. Thomire’a, później C. Perciera i P.F.L. Fontaine’a, w 
Niemczech na początku XIX w. w dekoracjach projektu K.F. Schinkla.  
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memoria [il. 118]. Sierakowski doskonale znał układ i przestrzeń katedry i wydaje się, że 

celowo wybrał portal konkretnej kaplicy pomimo małej ilości miejsca wokół niego. Należy 

tutaj podkreślić dobre dopasowanie kompozycyjne i kolorystyczne nowego elementu. 

Postument trójnogu ma niemal tę samą wysokość, co cokoły portalu. Również osadzona na 

trójnogu urna zdaje się powtarzać kształt i barwę znajdującej się na tej samej wysokości 

płyciny portalowego pilastra. Podobnie jest z kolorystyką czarno-różową urny i jej oprawy 

nawiązującymi do kamiennego obramienia wejścia do kaplicy. Wcześniej zdobiła je krata z 

herbem Ciołek należącym do Maciejowskich, która około 1770 roku została przeniesiona do 

kaplicy biskupa Tomickiego (obecna zaś według projektu Sławomira Odrzywolskiego 

pochodzi dopiero z roku 1908), tak więc przez cały wiek XIX portal kaplicy pozostawał 

otwarty927. Jedna z możliwych interpretacji jest taka, że gdyby pierwotna krata pozostała w 

tym miejscu, z uwagi na sam herb, można by całą kompozycję uznać za ideowe nawiązanie 

do kształtu castrum doloris króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, gdzie obie urny na 

trójnogach zamiast oświetlać blaskiem ognia całą konstrukcję i osobę monarchy (ukrytą pod 

postacią znaku rodowego) symbolicznie czynią to poprzez „niegasnącą” pamięć dwóch 

zasłużonych dla epoki stanisławowskiej krakowskich luminarzy (przynajmniej w mniemaniu 

samego autora). Obie urny flankujące portal mogą się też odnosić do koncepcji nagrobków z 

wykorzystaniem bramy jako symbolicznego przejścia do nowego, wiecznego życia i pomimo 

użycia klasycystycznej formy urn byłby to koncept jeszcze z gruntu barokowy.      

Powstaje pytanie, kto mógł być autorem pozostałych realizacji powstałych do 1809 

roku (epitafiów Małachowskiej i Krasickich oraz pomnika biskupa Wodzickiego) i czy mógł 

nim być Sebastian Sierakowski? Kierując fabryką marmuru w Dębniku, zawsze podpisywał 

umowy na wykonanie nagrobków, ale nie oznaczało to wcale, że stawał się od razu ich 

projektantem zwłaszcza, iż w przypadku przykładów z 1788 roku mowa była o dostarczeniu 

stosownych abrysów928. Przyglądając się jednak bliżej kolejnym, przybywającym w katedrze 

pod koniec XVIII wieku nagrobkom, to wszystkie one powiązano z Sierakowskim, zarazem 

jako autorem ich koncepcji. Powstałe po 1789 roku (kontrakt z 26 września 1789) olbrzymie 

dzieło sztuki sepulkralnej poświęcone biskupowi Sołtykowi [il. 119], Joanna Daranowska-

Łukaszewska – przekonująco, jak twierdzą badacze – przypisała kanonikowi i architektowi na 

podstawie ryciny przedstawiającej rzymski pomnik o analogicznej kompozycji, którą miał w 

                                                 
927 KZSP, t. 4, cz. 1, s. 99-100.  
928 Zob. przypis 322.   
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swym posiadaniu Sierakowski929 [il. 120]. Z kolei J. Lepiarczyk i B. Przybyszewski powiązali 

z jego osobą projekt nagrobka Julii z Lubomirskich Potockiej (choć nie zdradzili na czym 

oparli swe przypuszczenia)930. W katedrze krakowskiej kanonik ten nadzorował liczne prace 

(również konserwatorskie931), z tytułu sprawowanej funkcji prefekta fabryki kościoła 

katedralnego932. Jednakże zanim otrzymał to stanowisko też prowadził podobną działalność 

architektoniczno-projektową933. O powierzeniu mu takiej funkcji zadecydowały zapewne jego 

kwalifikacje. Po ukończeniu nauki w przemyskim kolegium jezuickim, podjął studia z 

zakresu filozofii (w Jarosławiu) oraz matematyki (we Lwowie, gdzie nauczano także 

architektury cywilnej). Swe studia pogłębiał również zagranicą w Wiedniu (w latach 1767-68) 

i w dziedzinie teologii w Rzymie (w latach 1768-1769), tam mógł się dodatkowo zapoznać z 

antycznymi, jak i współczesnymi budowlami Wiecznego Miasta. Zbierał książki z zakresu 

budownictwa, sam projektował oraz wydał przygotowywany przez kilka lat traktat 

architektoniczny (1812)934. Co ważniejsze, na podstawie zachowanych w Bibliotece 

Jagiellońskiej rysunków, jak i wzmianek archiwalnych wiadomo, że Sierakowski projektował 

również dla katedry i to zarówno większe struktury architektoniczne, jak i przedmioty 

rzemiosła artystycznego935.    

                                                 
929 Chodzi o pomnik kardynała Lorenzo Imperiali autorstwa Domenica Guidiego z rzymskiego kościoła S. 
Agostino, którego wizerunek w odbiciu lustrzanym został zamieszczony w dziele P. Heinekena Lucidum 
prospectivae speculum, Augsburg 1727, il. LXXI należącym do księgozbioru Sierakowskiego o czym 
informował spis książek przekazanych Bibliotece Jagiellońskiej (BJ, rkps 1782, poz. 247 (267)) – zob. 
Daranowska-Łukaszewska, op. cit., s. 85-95. 
930 Lepiarczyk, Przybyszewski, op. cit., s. 31; chociaż zachowany rysunek, bądź projekt nie nosi sygnatury 
autora – zob. ANK, AKPot. 3097.  
931 Zob. przypis 566. 
932 Zob. przypisy 345, 565, 886.  
933 W l. 1777-1778 miał udział w nadzorowaniu budowy organów na stallami w prezbiterium (zob. K.J. 
Czyżewski, Organy z lat 1785-1788 w katedrze krakowskiej, [w:] Katedra krakowska w czasach nowożytnych 
(XVI-XVIII w.), red. D. Nowacki, Kraków 1999, s. 153). W r. 1787 miał urządzić nowe zejście z chóru kaplicy 
Batorego przez zakrystię św. Marii Egipcjanki do zamku (Fabrica Ecclesiae Cathedralis…, nr 526, s. 241-242), 
co być może wiązało się z planowaną wizytą króla Stanisława Augusta w Krakowie, pragnącego zatrzymać się 
na zamku. 
934 Poplatek, op. cit., s. 180-182, 194; Róg, op. cit., s. 293, 296. Zob. przypis 357. 
935 W 1778 r. zaprojektował parę identycznych kropielnic, które ufundował kanonik A. Ankwicz – zob. AKKK, 
Aa 25, s. 121 (Fabrica Ecclesiae Cathedralis…, nr 426, s. 201, nr 444, s. 207; KZSP, t. 4, cz. 1, s. 68, fig. 314), 
projekt – zob. BJ sygn. I.R. 2546; w r. 1784 tabernaculum oraz sześć świeczników do konfesji św. Stanisława, 
srebrne wykonane przez M. Lekszyckiego (zob. Róg, op. cit., s. 294), sprzed tego roku miał też pochodzić 
projekt prospektu organowego nad chórem zachodnim katedry przypisany Sierakowskiemu przez Czyżewskiego 
(zob. Czyżewski, op. cit., s. 166); niezrealizowany projekt nowej fasady zachodniej katedry przewidujący 
wyburzenie kaplic królewskich: Świętokrzyskiej i św. Trójcy z 1788 r. (zob. Fabrica Ecclesiae Cathedralis…, nr 
421, s. 198-199; Lepiarczyk, Przybyszewski, op. cit., s. 30) – projekt BJ, sygn. 1044; z 1794 r. pochodzi projekt 
dwunastoramiennego świecznika wiszącego do prezbiterium – zob. BJ, sygn. I.R. 2558, krzyża procesyjnego 
wraz z dwoma świecznikami, mosiężnych świeczników do głównego ołtarza – zob. AKKK, Aa 26, s. 110 oraz 
kociołka na wodę święconą (aspersorium) – zob. BJ, sygn. 2548; AKKK, Aa 25, s. 121 – wykonanego przez J. 
Lekszyckiego (KZSP, t. 4, cz. 1, s. 116, fig. 766; Przybyszewski, op. cit., s. 191; Lepiarczyk, Przybyszewski, op. 
cit., s. 31).  
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Ostatnie badania pokazały, na podstawie odnalezionych i opublikowanych niedawno 

kontraktów podpisanych przez Sierakowskiego, że w Dębniku zostały zamówione również 

nagrobki przeznaczone dla miejsc znacznie odleglejszych od Krakowa. W okresie zbliżonym 

do czasu powstania wawelskich memorii (1791) Sierakowski zaprojektował aż trzy wersje 

pomnika księcia Pawła Karola Sanguszki (zm. 1751) i jego żony Barbary z Duninów (zm. 

1791) do lubartowskiego kościoła na Lubelszczyźnie, które jednak nie zostały wykorzystane 

[il. 121-123]. Zrealizowany wariant (1793) [il. 124] okazał się przetworzeniem jego projektu 

ołtarza przeznaczonego do kościoła norbertanek na Zwierzyńcu936 [il. 125]. Z Sierakowskim 

powiązano ostatnio epitafium Jadwigi Korduli z Łochockich Małachowskiej (zm. 1789), 

pierwszej żony Piotra Małachowskiego wykonane na przełomie 1790 i 1791 roku w kościele 

w Rzeczniowie937. Jeżeli Sierakowski byłby faktycznie autorem nagrobka Julii z 

Lubomirskich Potockiej (powstałego po 1794 roku), to warto zwrócić także uwagę na 

analogiczną kompozycję, choć w odbiciu lustrzanym, z dodanym podwójnym obeliskiem i 

portretami zmarłych: Aleksandra Szembeka (zm. 1806) i jego żony Urszuli z Wielopolskich 

(zm. 1803) w kościele Stygmatyzacji św. Franciszka w Alwernii938 [il. 126].  

Porównując zachowane w Bibliotece Jagiellońskiej projekty nagrobków autorstwa 

Sierakowskiego ze zrealizowanymi przykładami, można go uznać za projektanta kilku 

kolejnych pomników. W krakowskim kościele Mariackim, w kaplicy św. Wawrzyńca 

(obecnie zwanej Mazarakich) po 1805 roku ustawiono monument upamiętniający Eliasza 

Wodzickiego (zm. 1805), starostę krakowskiego staraniem żony Ludwiki z Wielopolskich [il. 

127]. Jego kompozycja nieco odbiega od zachowanego rysunku prostokątnej steli nagrobnej, 

z motywem antycznych masek i wieńca w zwieńczeniu. Poniżej na projekcie znajduje się fryz 

z jajowników, w dolnej partii płaskorzeźbiony geniusz śmierci (ukazany z profilu) wsparty na 

odwróconej, płonącej pochodni, nad nim umieszczono inskrypcję, a poniżej, w cokole herb 

Leliwa Wodzickich939 [il. 128]. Głównie dzięki niemu udało się powiązać rysunek z 

                                                 
936 Trzy projekty nagrobka – zob. BJ, sygn. I.R. 927, 934, 935 zidentyfikował A. Betlej m.in. na podstawie 
zachowanego kontraktu zawartego pomiędzy Sierakowskim a księciem Hieronimem Sanguszką synem 
zmarłych, rysunek ołtarza – zob. BJ, sygn. I.R. 987; (A. Betlej, Pogrzeby i lubartowski nagrobek Sanguszków z 
XVIII wieku, [w:] Wokół Sanguszków. Dzieje – sztuka – kultura. Materiały I Ogólnopolskiej Konferencji 
Naukowej, 29-30 czerwiec 2006. Ratusz, Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Tarnów 2007, s. 179-191). 
937 Powiązała go z Sierakowskim M. Szot-Wróblewska na podstawie zachowanego kontraktu z 1790 r. pomiędzy 
nim a ks. F.T. Karpińskim przełożonym klasztoru trynitarzy w Mielcu, działającym w imieniu Małachowskiego 
oraz typowego dla twórcy zestawu motywów: czarnej, marmurowej płyty z inskrypcją, wystającego zza niej 
sarkofagu, trzech kroksztyn z motywem płaskich tarczek. Całość umieszczona na tle stiukowej tkaniny i z 
owalnym portretem ponad nią (nie zachowanym), ale z dodaną bardzo słabą rzeźbą płaczki, bądź jakiejś alegorii 
– zob. M. Szot-Wróblewska, Przez sztukę do wieczności. Rzeczniów i Grabowiec. Dzieje ludzie sztuka od XVI do 
XIX wieku, Solec 2013, s. 57-60. Za wskazanie mi tej pozycji dziękuję panu mgr. Szymonowi Cierpiszowi.  
938 T. Chrzanowski, M. Kornecki, Sztuka Ziemi Krakowskiej, Kraków 1982, s. 532-533, il. 344a.  
939 BJ, sygn. I.R. 943.  
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istniejącym nagrobkiem940, którego kształt steli nieznacznie rozszerza się ku dołowi, maski 

zostały zastąpione dekoracją, wykorzystaną przez Sierakowskiego w późniejszych projektach 

sarkofagu Tadeusza Kościuszki941. Sam herb został przeniesiony w partię zwieńczenia, a 

zamiast geniusza śmierci wyrzeźbiono stiukową, konwencjonalną płaczkę, przedstawioną z 

profilu, siedzącą na nożycowym krześle. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Sierakowski 

był także pomysłodawcą  pomnika wystawionego w katedrze łacińskiej we Lwowie dla 

Katarzyny z Ossolińskich Jabłonowskiej (zm. 1806) ufundowanego przez jej dzieci, w tym 

Annę z Jabłonowskich Wodzicką (żonę Stanisława Wodzickiego, bratanka wspomnianego 

starosty krakowskiego Eliasza) [il. 129]. Zachowany projekt Sierakowskiego został niemal w 

całości powtórzony w wersji zrealizowanej942 [il. 130], której autorem był działający 

wówczas we Lwowie, przybyły z Wiednia, rzeźbiarz Hartman Witwer943. Należy dodać, że 

jest to najlepsza praca, wykonana według omawianych rysunków, tego wawelskiego kanonika 

i architekta w jednej osobie. Wspomnę na końcu jeszcze o dwóch przykładach wykonanych 

dzieł, które jednak zrealizowano znacznie później, a mianowicie o nagrobku Józefy z 

Girtlerów Mazaraki (zm. 1822)944 [il. 131]. Jej pomnik, ufundowany przez męża Karola 

Mazaraki, stanął w kościele Mariackim w tej samej kaplicy, co nagrobek Wodzickiego i 

powtarza projekt Sierakowskiego wysokiego, prostego sarkofagu będącego zarazem cokołem, 

dla ustawionej na nim urny z narzuconym udrapowanym całunem945 [il. 132]. Podobnie było 

również ze zrealizowanym w maju 1823 roku w kościele św. Anny monumentem 

upamiętniającym Mikołaja Kopernika946 [il. 133-134].         

W ten sposób możemy się przekonać, że działalność Sierakowskiego w dziedzinie 

sztuki sepulkralnej nie była tak incydentalna, jak dawniej sądzono i co więcej trwała, znacznie 

dłużej niż kierowanie samą fabryką w Dębniku, której dzierżawę król wypowiedział w 1794 

                                                 
940 Po raz pierwszy nagrobek E. Wodzickiego został przeze mnie przypisany Sierakowskiemu w odczycie  
Pomniki prywatne Sebastiana Sierakowskiego wygłoszonym w czasie sympozjum naukowego pod tytułem: 
Sebastian Sierakowski a architektura ziem polskich na przełomie XVIII i XIX wieku zorganizowanego wraz z dr 
M. Getką-Kenigiem w Instytucie Historii Sztuki UJ, w dn. 11.12.2015. Odczyt ten nigdy nie ukazał się drukiem; 
Rostworowska, Kościół Mariacki …, (zob. przypis 416).  
941 Projekty sarkofagu T. Kościuszki – zob. BJ, sygn. I.R. 936, 937, 941, 942.  
942 BJ, sygn. I.R. 933.  
943 Biriulow, op. cit., s. 29-31, s. 343, il. IX. 
944 Rostworowska, Kościół Mariacki …, (zob. przypis 416). 
945 BJ, sygn. I.R. 926. W zrealizowanym dziele dodana została jeszcze jasna, marmurowa lampa oliwna stojąca 
obok urny, ozdobionej herbem Newlin, pięć jasnych rozetek we fryzie odcinających się od czarnego tła i dwie 
odwrócone, płonące pochodnie oraz portret zmarłej znajdujący się obecnie w skarbcu kościoła Mariackiego 
(informacja od pani Marii Mazaraki, posiadającej jego fotografię).   
946 Zachowały się dwa projekty tego monumentu jeden wolnostojący (BJ, sygn. I.R. 948), który zapewne 
przeznaczony był do przestrzeni miejskiej oraz drugi, przyścienny (BJ, sygn. I.R. 944). Monument Kopernika 
ustawiono w maju 1823 r. (o czym donosiła gazeta - „Gazeta Krakowska”, nr 44, 1823 (z 1.06.), s. 525-526).   
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roku zwalniając Sierakowskiego z dotychczasowego stanowiska947. Od 1787 roku w fabryce 

marmurów zatrudnieni byli, sprowadzeni przez Stanisława Augusta, Włosi jak na przykład 

Odoardo Galli948. Po roku 1794 to on przejął dzierżawę fabryki, a później dołączył do niego 

syn Jan Nepomucen. Właśnie on odnotowany został przy okazji współpracy nad wykonaniem 

monumentu Kopernika. Wydaje się więc, że Sierakowski nadal utrzymywał kontakty z 

prosperującą wciąż fabryką. Jego działalność projektowa w zakresie sztuki sepulkralnej 

początkowo ściśle związana była ze stanowiskiem kierowniczym w Czernej, wówczas to 

powstały nagrobki biskupa Sołtyka, Jadwigi Małachowskiej czy księcia Sanguszki i jego 

żony. Później (po 1794 roku) Sierakowski zapewne także zlecał dębnickim artystom 

wykonanie dzieł według swoich projektów, ale jest wielce prawdopodobne, że rodzina 

Gallich sama wykorzystywała jego wzory. Wśród dużej spuścizny projektowej kanonika 

Sebastiana zapisanej przez niego wraz z bogatym zbiorem książek Bibliotece Jagiellońskiej 

jedynie 13 rysunków przedstawia nagrobki949. Popularna była praktyka, polegająca na tym, że 

artysta czerpał inspiracje z wzorów dostarczanych przez innych twórców, 

rozpowszechnianych w postaci luźnych rycin, bądź zwartych wydawnictw. Kilka z projektów 

Sierakowskiego zdradza dużą zależność od pomysłów francuskiego rysownika Jeana-

Charlesa Delafosse’a (1734-1789 lub 1791)950. Jego prace zostały wydane w 1768 roku w 

zbiorze o nazwie Nowa ikonologia historyczna…951, zawierającym projekty ornamentów, 

dekoracyjnych przedmiotów, trofeów, nagrobków i zegarów. Zostały tam zobrazowe różne 

pojęcia według koncepcji autora, niezależnie od najbardziej znanego dzieła w tej dziedzinie, a 

mianowicie pracy Cesarego Ripy, na którym wzorowali się późniejsi autorzy na przestrzeni 

kilku wieków. Ryciny Delafosse’a oddziaływały najsilniej w warstwie wizualnej jako 

atrakcyjne wzory. Artysta stosował metodę Giovanniego Battisty Piranesiego (1720-1778) 

polegającą na przeskalowaniu poszczególnych elementów wyrwanych z szerszej całości, 

Delafosse rozdzielał fragmenty architektoniczne i umieszczał w nowym kontekście. Pomimo 

licznych rysunków nagrobków określanych jako utrzymane w „guście antycznym”, 

                                                 
947 Mańkowski, op. cit., s. 44*.  
948 Znany też jako Leonardo Galli (zm. 1812), zarówno on, jak i dwaj synowie: Mikołaj (zm. 1830) i Jan 
Nepomucen (1800-1891) byli rzeźbiarzami-kamieniarzami, zatrudnionymi w fabryce marmurów w Czernej – 
zob. Z. Prószyńska, Galli, rodzina rzeźbiarzy-kamieniarzy pochodzenia włoskiego, [w:] SAP, red. J. Maurin-
Białostocka, t. 2, Wrocław 1975, s. 275-276. 
949 BJ, sygn. I.R. 924, 925, 926, 927, 928, 931, 932, 933, 934, 935, 943, 944, 948.  
950 C. Baines, Delafosse, Jean-Charles (1734-1789), [w:] The Dictionary of Art…, t. 8, s. 649; M. Mosser, 
Delafosse (de la Fosse), Jean-Charles, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon…, t. 25, s. 332-334. 
951 J.-C. Delafosse, Nouvelle Iconologie historique, ou Attributs hiéroglyphiques qui ont pour objets les quatre 
éléments, les quatre  Saisons, les quatre parties du monde et les différentes Complexions de l’Homme. Ces 
memes attributs peignent aussi les divers nations, leurs Religions, les Epoques Cronologique de l’Histoire tent 
ancienne que moderne, les vertus gloires renommées, les divers genres de Poësies, les Passions, les différens 
Gouvernemens, les Arts et les Talens …, Paris 1768. 
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najchętniej wykorzystywali jego kompozycje inni twórcy zajmujący się wytwarzaniem 

przedmiotów użytkowych: mebli, czy zegarów952.  

Rodzi się jednak pytanie, gdzie Sierakowski mógł się zetknąć z projektami tego 

francuskiego autora, bowiem wśród pozostawionych przez niego książek, dzięki zachowanym 

w Bibliotece Jagiellońskiej spisom wiadomo, że Nowej ikonologii historycznej nie posiadał953. 

Popularyzacją rycin Delafosse’a zajmował się między innymi augsburski wydawca Johann 

George Hertel (1719-1768?)954, którego nazwisko okaże się istotne w kontekście pomnika 

biskupa Wodzickiego. Obecność konceptów francuskiego artysty w Krakowie zdradzają 

istniejące dzieła, jak na przykład przypisywany Szczepanowi Humbertowi (choć nie 

wiadomo, na jakiej podstawie) nagrobek Piotra Fryderyka Dunina z kościoła Mariackiego955 

[il. 135-136], czy Rozalii z Laśkiewiczów de Wolffstahl na cmentarzu Rakowickim 

nieznanego autora956 [il. 137-138]. Być może Sierakowski posiadał poszczególne ryciny, 

które w wyniku częstego z nich korzystania nie przetrwały do naszych czasów. Istnieje też 

możliwość, że zetknął się z nimi gdzie indziej i przerysował przetwarzając je twórczo na 

własny użytek957.  Miejscem, czy właściwie środowiskiem, w którym gromadzono francuskie 

projekty w stylu Ludwika XVI była Warszawa i dwór królewski, ze względu na 

zainteresowanie nimi samego króla. Stanisław August bowiem sprowadzał z Francji albo 

gotowe dzieła sztuki958, albo czerpał stamtąd pomysły, dzięki wzorom antycypowanym przez 

pracujących dla niego artystów959. Sierakowski mógł się spotkać z francuskimi rycinami 

również Delafosse’a na dworze warszawskim960. Motywy najczęściej powtarzające się w 

                                                 
952 Zestaw motywów zdobniczych Delafosse’a określano we Francji jako styl Ludwika XVI. W. Rostworowska, 
Związki formalne i ideowe pomiędzy nagrobkami a zegarami w okresie klasycyzmu – próba charakterystyki, [w:] 
Kategorie kultury. Czas, red. M. Bator, M. Krzysztofik, Z. Trzaskowski, Kielce 2015, s. 393-395. 
953 BJ, rkps 1782.  
954 Hertel, Augsburger Kupferfamilie, [w:] U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon …, t. 16, Leipzig 1923, s. 
552; Hertel, Johann Georg, the Elder, [w:] Benezit Dictionary of Artists…, t. 7, Paris 2006, s. 14.  
955 KZSP, t. 4, cz. 2, s. 28, il. 725.   
956 Nagrobek ten został przeze mnie zestawiony z projektem Delafosse’a w odczycie Pomniki prywatne 
Sebastiana Sierakowskiego – zob. przypis 940.  
957 Trzy rysunki Sierakowskiego są powtórzeniami pomysłów Delafosse’a: proj. nagrobka BJ, sygn. I.R. 928 
odpowiada rys. Delafosse’a wyd. przez J.G. Hertla z Biblioteki Marucelliana we Florencji (podaję za: R. Villani, 
Giovanni Battista Capezzuoli: due opere, [w:] Florence et la France. „Rapports sous la Révolution et 
l’Empire”. Actes du colloque, Florence 2-4 juin 1977, Firenze – Paris 1979, fig. 12); proj. BJ, sygn. I.R. 925 
odpowiada Tombeau Delafosse’a (podaję za: L’oeuvre de Delafosse, wyd. A. Guérinet, Paris 1900, il. 9 - zbiór 
rysunków opisanych jako Dessins inédits de Delafosse („Époque Louis XVI)); proj. BJ, sygn. I.R. 932 
odpowiada dwóm rys. Tombeau Antiques Delafosse’a z 1771, Museum für Angewandte Kunst w Kolonii, nr 
2439, 2440.     
958 A. Saratowicz-Dudyńska, N. Ładyka, Brązy wykonane przez Philippe’a Caffieriego L’Aîné dla Stanisława 
Augusta, „Kronika Zamkowa”, 1-2/51-52, 2006, s. 73-99. 
959 Ibidem; Z. Prószyńska, Zegary Stanisława Augusta, Warszawa 1994, s. 11, 17, 22, 24-25, 73, 75.  
960 Sprawa jest dosyć skomplikowana i wymagałaby wielu kwerend by ustalić, gdzie, ile i jakie ryciny 
Delafosse’a znajdują się, bądź znajdowały w zbiorach warszawskich. O jednej, ze zbioru królewskiego pisze 
Prószyńska – zob. ibidem, s. 21, 27 przypis 22; wiadomo natomiast, że wzory Delafosse’a znano i antycypowano 
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projektach krakowskiego architekta to: płaczki odziane w antyczne szaty, czasem wsparte o 

tarcze, ale zawsze trzymające urny, dalej sarkofagi na kształt rzymskich wsparte na lwich 

łapach i antabach o lwich głowach, obeliski, portrety w otoku z wieńców, girlandy laurowe, 

lekyty – to elementy rzeźbiarskie występujące zawsze w połączeniu z architektonicznymi: 

masywnymi, boniowanymi cokołami stwarzającymi wrażenie właściwych grobów, nad 

którymi ustawiano sarkofagi i obeliski. Partie rzeźbiarskie były podporządkowane 

architektonicznym. Jednakże widać dużą rozbieżność pomiędzy projektami nagrobków, a 

gotowymi, znacznie uboższymi kompozycyjnie realizacjami. Sytuacja ta mogła być 

spowodowana brakiem w ówczesnym Krakowie odpowiednich artystów, zdolnych 

urzeczywistnić rysunkowe wizje Sierakowskiego. Rzeźbiarz, z którym wcześniej 

współpracował, Mateusz Szeps wyjechał z miasta i przeniósł się do Warszawy961, zaś Galli, 

jak i zatrudniony w Czernej Domenico Schianta, jak się wydaje, wykonywali jedynie prostsze 

formy o architektonicznych kształtach962.  

Należy się jednak skupić na tym, czy epitafia Małachowskiej i braci Krasickich oraz 

pomnik biskupa Wodzickiego posiadają elementy typowe dla innych dzieł sepulkralnych 

wiązanych z Sierakowskim lub jego rysunkami. Pierwsze dwa dzieła posiadają wysokie 

boniowane cokoły, w których wyższej partii widać krótszy bok sarkofagu wspartego na 

dwóch kulach, jak w jednym z niezrealizowanych projektów na pomnik księcia Sanguszki963 

[il. 121]. Jest to najbardziej typowe rozwiązanie charakterystyczne dla Sierakowskiego. W 

zwieńczeniu głównym elementem jest owalna tablica na tle stiukowej tkaniny, co z kolei 

przypomina epitafium Jadwigi Korduli z Rzeczniowa, gdzie zamiast tablicy został użyty 

portret. Również kształt urn może być echem jednego z rysunków Sierakowskiego 

przedstawiających osiem różnych ich wariantów964 [il. 139]. Natomiast kompozycja 

monumentu biskupa Wodzickiego przypomina projekt fontanny wydany przez J.G. Hertla i 

datowany na lata 1770-1800 według rysunku Johanna Thomasa Hauera965 [il. 140]. Zbieżne 

                                                                                                                                                         
w warszawskim środowisku artystów i rzemieślników należących do bliskiego kręgu związanego z królem 
Stanisławem Augustem na przykład przez Szymona Bogumiła Zuga – zob. Katalog rysunków z Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, cz. 3: Varia. Rysunki architektoniczne, dekoracyjne i varia z XVIII i 
XIX wieku. Miejscowości nieokreślone. Uzupełnienia do części 1-2, oprac. T. Sulerzyska, Warszawa 1972, s. 
140, nr kat. 555, s. 146-147, nr kat. 581, il. 212; Prószyńska, op. cit., s. 17, 21.  
961 Dettloff, op. cit., s. 230-231.  
962 Jak pisze Michał Wardzyński to nie właściwości samej skały, czyli wapienia dębnickiego stawały na 
przeszkodzie w odkuwaniu z niego figur, lecz „niedostatek talentu” u twórców – M. Wardzyński, Organizacja 
pracy i praktyka warsztatowa w kamieniołomach dębnickich od drugiej ćwierci XVII do początku XVIII wieku a 
„długie trwanie” form późnomanierystycznych i wczesnobarokowych, [w:] Studia nad sztuką renesansu i 
baroku, red. I. Rolska, K. Gombin, t. 11, Lublin 2012, s. 334-335.   
963 BJ, sygn. I.R. 927.  
964 BJ, sygn. I.R. 2550.  
965 Z Kunstbibliothek, Staatliche Museen zu Berlin.  
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są na nich: kanelowana kolumna zwieńczona płomienistym wazonem, właściwie urną o 

charakterystycznym wykroju uszu oraz poniżej symetryczne rozmieszczenie dwóch urn (na 

rysunku wytryska z nich woda, a w nagrobku zastąpiły ją wyrzeźbione płomienie). Świadczy 

to o tym, że Sierakowski mógł czerpać inspiracje nie tylko z gotowych pomysłów na nagrobki 

i przestawienia dotyczące sztuki sepulkralnej, ale i wzorować się na projektach małej 

architektury, a nawet meblarskich czy chociażby – jak już zostało powiedziane – na 

rysunkach Delafosse’a, które zostały tak pomyślane, aby ich uniwersalna symbolika pasowała 

zarówno do dzieł sztuki sepulkralnej, jak i wyposażenia wnętrz mieszkalnych (wszystko 

zależało od skali i użycia albo portretu zmarłego wraz z zastosowaniem stosownej inskrypcji, 

albo wstawienia w puste miejsce cyferblatu)966. Oprócz powyższych wniosków oraz 

wzmianek w dokumentach z posiedzeń kapituły, gdzie sprawę omawianych epitafiów 

pozostałym kanonikom przedstawiał sam Sierakowski nie ma innych dowodów 

poświadczających jego autorstwo. Na koniec warto jeszcze przyjrzeć się bliżej związkom 

rodzinnym i kontaktom pomiędzy zamawiającymi a osobą wawelskiego architekta.  

W przypadku Jana Małachowskiego, był on zarówno kuzynem drugiego stopnia Piotra 

Małachowskiego, fundatora epitafium żony, Jadwigi Korduli z Łochockich zamówionego u 

Sierakowskiego w fabryce marmuru w Dębniku, jak i poprzez małżeństwo z drugą żoną Teklą 

(1764-1829) związany był z rodziną Wodzickich967. Z kolei familia ta miała liczne koneksje z 

samym architektem i była z nim na różne sposoby skoligacona, chociażby przez fakt, że 

szwagier Eliasza (brat żony) ożeniony był z Teklą siostrą Sierakowskiego. Wraz z generałem 

Józefem Wodzickim (bratem Eliasza) w roku 1792 kanonik dokonał lustracji skarbca 

koronnego968. Wzajemne kontakty pomiędzy starostą krakowskim i stopnickim a 

Sierakowskim zostały odnotowane w notatkach z posiedzeń kolegium kanoników odnośnie 

do zabiegów czynionych przez Wodzickiego w celu upamiętnienia w katedrze stryja biskupa 

                                                 
966 K. Maurice, Die französische Pendule des 18. Jahrhunderts, Berlin 1967, s. 11-12; Rostworowska, Związki 
formalne …, s. 394-395. 
967 Sam Jan Małachowski (zm. 1821) był wnukiem Michała Rzewuskiego, którego siostra Antonina z 
Rzewuskich Miączyńska, była żoną Piotra Miączyńskiego, brata babki Sebastiana Sierakowskiego – zob. 
http://www.sejm-wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=550152&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off&spouse 
=on&n=dw.14256 [dostęp: 2019_08_30]. Natomiast wspomniana Jadwiga Kordula z Łochockich, była córką 
Krystyny z Szwarcenbergów i siostrzenicą Elżbiety z Szwarcenbergów Ankwiczowej, ta zaś była teściową Tekli 
z Sierakowskich Ankwiczowej, siostry Sebastiana – zob. http://www.sejm-
wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=550152&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off&spouse=on&n=15.476.4
1 [dostęp: 2019_08_30]. Ponadto ojciec Jana, Jacek Małachowski był kuzynem pierwszego stopnia Zofii z 
Krasińskich Wodzickiej żony Franciszka, brata Eliasza, bowiem zarówno Jacek, jak i Zofia byli wnukami 
Stefana Humieckiego i Katarzyny Krosnowskiej – zob. http://www.sejm-
wielki.pl/s/?lang=;em=R&ei=676789&m=NG&select=input&t=PN&et=S&image=off&spouse=on&n=9.522.61
9 [dostęp: 2019_08_30].     
968 Również z Tadeuszem Czackim – zob. Róg, op. cit., s. 295.  
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przemyskiego Michała969. Następnie, po 1805 roku według wspomnianych ustaleń, kanonik 

ten miał zaprojektować nagrobek samego Eliasza970.  

W związku z tym, Sierakowski projektował nagrobki, które później wykonywane były 

w dębnickiej fabryce (choć nadal pozostaje zagadką, kto jest twórcą ich części figuralnych), 

ale poza nielicznymi wyjątkami (osoby nimi upamiętnione bądź fundatorzy) należeli do 

wąskiego grona rodziny bliższej lub dalszej, czy jak się wydaje znajomych architekta. Nie 

było to zajęcie, bez którego Sierakowski nie miałby zapewnionego bytu. Nie wiadomo nawet, 

czy pobierał z tego tytułu wynagrodzenie. Sumy podane w kontraktach dotyczą jedynie 

samego wykonania pomników, transportu i nadzoru nad ich ustawieniem. Można się pokusić 

o stwierdzenie, że twórca ten zapewnił sobie swego rodzaju monopol na produkcję 

sepulkralną w katedrze od końca XVIII i na początku XIX wieku (co mogło wynikać po 

prostu z braku konkurentów na tym polu). W dziedzinie tej, w omawianym okresie (do 1809 

roku), był więc osobą, która zdecydowanie wybija się na plan pierwszy i zdominowała sztukę 

funeralną na początku XIX stulecia w katedrze wawelskiej.    

 

5.2 POMNIK MICHAŁA BOGORII SKOTNICKIEGO 

  

W latach 1810-1815 zaczęto starania o ustawienie pomnika sepulkralnego bardziej 

okazałego i zdecydowanie odstającego stylistycznie od dotychczasowych realizacji, 

przewyższającego je także pod względem artystycznym, który umieszczono w katedrze 

prawdopodobnie później, nie w tym przedziale czasowym. Chodzi o monument Skotnickiego, 

który jest repliką jego nagrobka i dlatego nie można, a nawet wręcz nie należy omawiać go w 

oderwaniu od pierwowzoru, wzniesionego we florenckim kościele Santa Croce.    

 Artystą, którego wybrała fundatorka by upamiętnił jej zmarłego męża, był Stefano 

Ricci od roku 1802 zatrudniony na Akademii Sztuk Pięknych we Florencji jako profesor 

rzeźby, zastępujący podczas nieobecności Francesco Carradoriego, po którego śmierci zajął 

jego stanowisko971. Florencki rzeźbiarz był uczniem Innocenzo Spinazziego972, uważanego za 

odnowiciela rzeźby w Toskanii973. W całej twórczości Ricciego znanych jest około dziesięciu 

nagrobków. Zanim otrzymał on zlecenie od Skotnickiej miał już na koncie pomnik biskupa 
                                                 
969 Zob. przypisy 311, 321-323. 
970 Zob. przypis 940. 
971 S. Bellesi, Scultura e scultori all’Accademia di Belle Arti di Firenze in età lorenese: normative, insegnamenti, 
collezioni d’arte, concorsi, commissioni restauri e altro, [w:] Accademia di Belle Arti di Firenze. Scultura. 
1784-1915, red. S. Bellesi, Pisa 2016, s. 35. 
972 R. Caldini, Percorso di Stefano Ricci, [w:] Stefano Ricci …, s. 14; Bellesi, op. cit., s. 22.    
973 E. Spalletti, La scultura dell’Ottocento a Santa Croce, [w:] Santa Croce nell’800, [katalog wystawy], Firenze 
1986, s. 99. 
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Niccolò Marcacciego (1739-1799) w katedrze w Arezzo, utrzymany jeszcze w dawnej 

barokowej stylistyce974. Głównym motywem kompozycyjnym jest tam piramida, na tle której 

dominuje duża stiukowa postać biskupa w ekspresyjnej, bądź teatralnej pozie uzupełniona 

powyżej okazałym herbem duszpasterza, poniżej zaś umieszczono formę przypominającą 

rzymski sarkofag. Styl Ricciego ewoluował, po pierwsze pod wpływem zwrotu ku stylistyce 

klasycystycznej jego mistrza Spinazziego, czego przykładem był pomnik tego ostatniego 

upamiętniający Niccolò Machiavellego, po drugie dzięki kopiowaniu dzieł sztuki antycznej, 

co było codzienną praktyką na florenckiej Akademii Sztuk Pięknych, a po trzecie dzięki 

inspiracjom czerpanym z rzeźb Canovy. Często w opracowaniach podawana jest informacja, 

że Ricci był nawet jego uczniem, choć jak twierdzi Caldini powołując się na słowa 

Pucciniego, florencki artysta nigdy nie był w Rzymie (choć gdzieś jednak musiał się zapoznać 

z twórczością Canovy)975. Można się dopatrzyć pewnych zbieżności warsztatowych, 

podobieństwa w opracowaniu kamienia, rzeźbiarskiej biegłości w obróbce materiału, 

miękkość modelunku. Jednak już same motywy canoviańskie wykorzystywane przez 

Ricciego były traktowane dosyć swobodnie i w ostatecznym odbiorze rzeźby dawały zupełnie 

inny efekt niż u rzymskiego mistrza. W nagrobku Ricciego, w którym ujawniło się 

zainteresowanie formami i gustem klasycznym, czyli w pomniku Marii Anny Testard Venturi 

z kościoła Santa Maria Novella we Florencji [il. 141], Caldini dopatrzył się raczej inspiracji 

malarstwem Antona Raphaela Mengsa (być może chodziło mu o przedstawienie leżącej na 

ziemi i podnoszącej się, z wyciągniętą ku górze ręką, Marii Magdaleny), czy Gavina 

Hamiltona976. Nieoczywisty jest sam kształt cokołu, rodzaj łoża, na którym spoczywa zmarła, 

ozdobionego jedynie dosyć przyciężką wizualnie girlandą złożoną z liści wawrzynu. Poniżej, 

na piedestale znajduje się tablica z inskrypcją a po jej obu stronach dwa żurawie. Interpretacja 

Caldiniego mówi o wiecznej jutrzence i budzeniu się do życia wciąż na nowo977. Postać z 

monumentu Venturi nie jest klasyczną płaczką. Ta, została przedstawiona dopiero na 

kolejnym chronologicznie nagrobku, Michała Skotnickiego [il. 23]. Ubrana, niemal ukryta 

pod tkaniną zasłaniającą jej postać, siedzi u stóp kolumny, na której stoi urna nakryta 

całunem. Obok figury leżą atrybuty różnych sztuk, czyli paleta z pędzlami oraz lira. Płaczki 

Ricciego są zawsze pełnoplastyczne, przeważnie ukazane w pozycji siedzącej, stojąca 

pojawiła się tylko w nagrobku Ipolito Venturiego z kościoła Santa Maria Novella [il. 142] 

                                                 
974 Przypominający zresztą kompozycją i użyciem wielobarwnych materiałów monument Angelo Tavantiego z 
kościoła Santa Croce we Florencji, autorstwa Spinazziego. 
975 Caldini, op. cit., s. 26. 
976 Ibidem, s. 16.  
977 Ibidem, s. 14.  
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oraz (jako jedna z dwóch) na pomniku Vincentio Mazzonio (zm. 1820) z kościoła San 

Francesco w Prato [il. 143], pochodzącym już z ostatnich lat życia rzeźbiarza978. Canova zaś 

ukazywał płaczki najczęściej w płaskorzeźbie, przed postumentem zwieńczonym popiersiem 

zmarłego, niemal zawsze siedzące na krześle a là antique (na wzór postaci kobiecych 

wyobrażonych na greckich stellach) lub stojące, obejmujące kolumnę bądź wieńczącą ją urnę. 

Działający w Rzymie artysta najczęściej sięgał po formę steli nagrobnej i w niej płaskorzeźbił 

opłakującą postać. Ricci tylko raz zastosował ten kształt (steli) choć nieco przeskalowany, w 

nagrobku Pompeo Signoriniego z kościoła Santa Croce [il. 144], lecz ukazana tam figura 

kobieca, interpretowana zresztą jako filozofia, nie jest częścią steli, siedzi przed nią, jak przy 

kamiennej tablicy, która zwieńczona jest medalionem z popiersiem zmarłego. Postać ta jest 

pełnoplastyczna i swymi rozmiarami znacznie przytłacza całość kompozycji. Figura na 

pomniku Skotnickiego zamiast canoviańskich płaczek bardziej przypomina swym wyrazem 

przygnębienia, zadumy, spuszczoną głową, bezradnym rozłożeniem rąk, czyli gestem 

rezygnacji inne postacie wyrzeźbione przez Canovę, a mianowicie siedzącą Marię Magdalenę 

(choć ona trzyma krzyż, na który spogląda)979 [il. 145], jedną z figur określaną jako 

Mansuetudine (czyli łagodność) z papieskiego nagrobka Klemensa XIV z rzymskiego 

kościoła Santi Dodici Apostoli980 [il. 146], czy też znaną z niewykorzystanego projektu do 

tego samego monumentu postać określaną jako La Pietà981 [il. 147]. Różnią się one jednak 

postawą, Maria Magdalena ma zgięte kolana i siedzi na piętach, zaś pozostałe dwie figury 

choć siedzą to jednak na podwyższeniu, nie na płaskiej powierzchni982, jak w przypadku 

wszystkich płaczek Ricciego.  

Caldini w monumencie Skotnickiego dopatrzył się jednak również poza canoviańskiej 

inspiracji figurą kobiecą siedzącą na sarkofagu, będącym fragmentem cenotafu Krystyny 

Boyer Bonaparte (1777-1800) dłuta Francesco Massimiliano Laboureura w Cappella 

Gentilizia di Luciano Bonaparte w kościele SS. Giovanni e Andrea w Canino [il. 148]. 

Płaczka z nagrobka Skotnickiego przypomina ten posąg, choć różni się ułożeniem rąk. 

Istnieje także jeszcze inne wizualne podobieństwo z postacią, wprawdzie męską, lecz 

wyrażającą te same uczucia – żalu i rezygnacji, a mianowicie chodzi o siedzącego na 

kamiennej posadce starca, niemal całkowicie nakrytego czerwonym całunem (nie widać jego 

twarzy, odsłania się jednak nagi tors, ramiona i nogi) z obrazu F.X. Fabre’a [il. 149]. To 

                                                 
978 Monument nosi datę 1841 jako rok fundacji, ale musiał powstać wcześniej, gdyż Ricci zmarł w 1837.  
979 I. Teotochi-Albrizzi, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova, t. 1, Pisa 1821, s. 85, nr XXIII. 
980 Eadem, op. cit., t. 2, Pisa 1822, s. 52, nr LVII.    
981 Eadem, op. cit., t. 3, Pisa 1823, s. 10, nr LXXX. 
982 Dobrowolski nazywa to pozycją półleżącą – zob. Dobrowolski, op. cit., s. 67.   
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żałobnik ze sceny śmierci Sokratesa namalowanej w 1802 roku we Florencji, o czym 

świadczy sygnatura983, które to dzieło mogło być znane Ricciemu.  

Pisząc powyżej o innym wyrazie rzeźb sepulkralnych Canovy i florenckiego artysty, 

chodziło przede wszystkim o zwrócenie uwagi na to, że postacie żałobnic autorstwa 

pierwszego z nich często wyrażają żal poprzez gest rozpaczy (chociażby poprzez wsparcie 

głowy na jednym przedramieniu) i niezgody na fakt czyjeś śmierci. W nagrobkach Ricciego 

płaczki zaś zdają się wyrażać smutek poprzez rezygnację, w geście pogodzenia się z utratą 

bliskiej osoby. Zamiast rozpaczy jest cichy żal, co daje efekt pewnej elegancji wyobrażonych 

postaci.  

Motyw zastosowany w pomniku Skotnickiego, figury kobiecej siedzącej u stóp kolumny 

zwieńczonej urną z całunem, wykorzystał rzeźbiarz po kilkudziesięciu latach w swoim innym 

dziele, nagrobku Mazzonio w Prado [il. 143], choć tam kompozycja różni się dodaną jeszcze 

jedną, stojącą postacią kobiecą w antycznej stylizacji. Co więcej, ta siedząca przypomina 

bardziej kobietę współczesną, ma odkrytą głowę, modną wówczas fryzurę, a jej suknia 

odkrywa nagi dekolt i ramiona.  

Monument Skotnickiego spowodował, że zwrócono uwagę na już wówczas ponad 

czterdziestoletniego rzeźbiarza. Dzieło to przyniosło Ricciemu sławę i uznanie lokalnego 

środowiska artystycznego, czego wyrazem było powierzenie mu w 1818 roku wykonania 

cenotafu Dantego [il. 150], pomnika tak istotnego dla Florencji i samej bazyliki Santa Croce 

(o czym będzie mowa szerzej w rozdziale 7.).  

Krakowska wersja pomnika różniła się od florenckiej przede wszystkim otrzymaną 

oprawą architektoniczną [il. 111]. Rzeźba stanęła w kaplicy Szafrańców mieszczącej się w 

przyziemiu Wieży Srebrnych Dzwonów (Wikaryjskiej). W ścianie zachodniej (naprzeciwko 

ołtarza) zaaranżowano niszę, której efekt został spotęgowany przez konstrukcję, składającą 

się z boniowanej arkady, ujętej dwoma kanelowanymi kolumnami (pozbawionymi baz) 

dźwigającymi masywne belkowanie. Dała ona złudzenie głębi a ustawienie białego pomnika 

na ciemnym tle pozwoliło go dobrze wyeksponować, pomimo tego, że całość oprawy 

stwarzała efekt ciężkości i przeładowania małego wnętrza oraz mogła się nie podobać. Nie 

ma wprawdzie przekazów pochodzących sprzed połowy wieku mówiących o krytykowaniu 

tej konstrukcji984. Porównując zachowane projekty S. Sierakowskiego z tą aranżacją, 

                                                 
983 Pellicer, Hilaire, op. cit., s. 244-245, nr kat. 108. 
984 Niezbyt pochlebnie wyrażał się o niej J.K. Ehrenberg, choć doceniał efekt, jaki przydaje pomnikowi: „Część 
jego architektoniczna przedstawia się najsłabiej […] pomimo tej niezwykłej i niebardzo szczęśliwej mięszaniny 
stylów, całość wytwarza szerokie i dobre ramy dla właściwego pomnika” – zob. Wawel. Szesnaście pomników 
naszej przeszłości w obrazach, wydał Adam Kaczurba, Kraków 1892, s. 5, nr XI.  
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zwłaszcza ulubiony przez niego motyw boniowanej arkady oraz ze względu na pełnioną w 

katedrze rolę prefekta fabryki, o czym już była mowa, można pokusić się o przypisanie mu 

autorstwa tej oprawy architektonicznej985. Całość – rzeźba i jej otoczenie – były dodatkowo 

ogrodzone żelazną balustradą, z motywem sterczących ku górze grotów strzał, co mogło być 

jakimś nawiązaniem do herbu Skotnickiego Bogoria widniejącego na cokole pomnika. Wersja 

krakowska dzieła nie nosi sygnatury swego mistrza, którą z kolei opatrzony jest nagrobek 

florencki [il. 151].        

Rzeźba upamiętniająca młodego malarza, podobnie jak kilka kolejnych, które powstały w 

kręgu kultury śródziemnomorskiej i pod wpływem wciąż żywej tradycji antycznej a następnie 

trafiły do katedry krakowskiej, zasługuje na szczególną uwagę. Jest jednym z tych dzieł sztuki 

sepulkralnej, które poddam analizie ikonologicznej i spróbuję odczytać (czasami na nowo) ich 

ukryte znaczenia lub poszerzyć ich interpretację w stosunku do tego, co dotychczas napisano.   

Figura kobieca z pomnika Michała Skotnickiego, Tadeuszowi Dobrowolskiemu 

skojarzyła się ze starożytnym „sarkofagiem płaczek” pochodzącym z IV w. p.n.e., 

przechowywanym w Muzeum Archeologicznym w Stambule986 [il. 152]. Zadaniem żałobnic 

w czasie obrzędów pogrzebowych było głośne manifestowanie rozpaczy oraz wyrażanie żalu. 

Był to ich zawód, wynajmowano je na wszelkie uroczystości żałobne i otrzymywały za to 

wynagrodzenie. Jednak już kościół katolicki potępił „instytucję najemnych płaczek”987. Jak 

pisał Ariès, nie ze względu na jej płatny charakter, lecz z uwagi na cechującą zachowanie 

żałobnic przesadę. Cedowano na osoby obce obowiązek wyrażenia żalu, zwłaszcza tam, gdzie 

niezbyt odczuwali go krewni zmarłego988. Taka opłacana ostentacja kojarzyła się przede 

wszystkim z obłudą, ale i zwracano uwagę na pogański charakter tego typu zachowań, 

ponieważ manifestowanie żałoby nie należało do obrzędów religijnych. Z drugiej strony 

Kościół nie zakazywał wyrażania jej przez bliskich zmarłego989.  

W kolejnych epokach płaczki nadal były obecne w sztuce. Zdobią chociażby boki 

średniowiecznych tumb, jak w przypadku wawelskiego nagrobka Władysława Łokietka, tym 

razem symbolizując lud opłakujący władcę990. W okresie nowożytnym żałobnice zostały 

wyparte przez figury alegoryczne odnoszące się do różnych cnót zmarłego. Pod koniec zaś tej 

epoki, w dobie baroku stronę wizualną nagrobków zdominowały szkielety i elementy 

                                                 
985 Rostworowska, Pomnik Michała… , s. 126, przypis 39.  
986 Dobrowolski, op. cit., s. 67.  
987 M. Wańczowski, Księga żałoby i śmierci, Opole 1993, s. 252. 
988 Ariès, op. cit., s. 148.  
989 Ibidem, s. 147.  
990 Na tumbie króla Władysława Łokietka występują zarówno płaczki, jak i płaczkowie – M. Walczak, Rzeźba 
architektoniczna w Małopolsce za czasów Kazimierza Wielkiego, Kraków 2006, s. 88, 98. 
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kojarzące się z makabrycznością śmierci i rozkładem ludzkiego ciała. Płaczka zastąpiła je 

ponownie w stylistyce klasycystycznej, gdy przestano epatować symbolami explicite 

odnoszącymi się do zgonu, unicestwienia i nietrwałości ziemskiego życia. Na początku wieku 

XIX w sztuce sepulkralnej zmieniły się także akcenty. Zamiast ukazywać atrybuty i cnoty 

zmarłego, skoncentrowano się na rzeczywistości już po jego odejściu, wszechogarniającym 

poczuciu straty kogoś bliskiego, przedstawiając najczęściej tych, którzy go opłakują i 

odczuwają smutek rozstania. Dziewiętnastowieczne płaczki z jednej strony nawiązywały do 

swej pierwotnej, znanej od starożytności roli, z drugiej nowością było, iż utożsamiano je 

głównie z kimś, kogo łączyła ze zmarłym bardziej rodzinna, intymna relacja. Wiązało się to 

ze zmianami w okazywaniu uczuć i manifestowaniu przywiązania do członków rodziny, o 

czym była już mowa991. Motyw płaczki stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych i 

popularnych na wielu europejskich nekropoliach.  

Poza, jaką przyjęła żałobnica na nagrobku Skotnickiego pod względem formalnym w 

sposób pośredni skojarzyła się Riccardo Caldiniemu z postacią Dacia piagente (Dacji 

płaczącej) z Muzeum Kapitolińskiego [il. 153]992. Jest to przedstawienie ukazujące siedzącą 

kobietę ze zgiętymi i przyciągniętymi do siebie kolanami, ze spuszczoną głową wspartą na 

ręce opartej o kolano. Relief ten zdobi cokół posągu Romy, który znajduje się w Muzeum 

Kapitolińskim i znany był dobrze wszystkim Europejczykom odwiedzającym Rzym w 

ramach Grand Tour993. Możemy spostrzeżenie Caldiniego nieco rozszerzyć. Malcolm Baker 

pisząc o recypowaniu wzorów sztuki antycznej w twórczości osiemnastowiecznych 

brytyjskich artystów wspominał między innymi o wykorzystywaniu ich w powstających w 

Italii portretach angielskich szlachciców994. Przykładem, który przywołał jest podobizna 

myśliwego, pisarza i kolekcjonera Petera Beckforda (1740-1811) z 1766 roku namalowana 

przez Pompeo Batoniego (1708-1787)995 [il. 154], gdzie widzimy modela we współczesnym 

stroju opartego o przywołany posąg Romy ukazanego wraz ze swoim psem na tle wiejskiego 

krajobrazu. Oprócz bezpośrednich cytatów z rzeźb antycznych Baker podaje bardziej subtelne 

wykorzystanie starożytnych wzorów i ich twórcze przetworzenie. Wspomina tutaj obraz 

                                                 
991 Ibidem, s. 462-463.  
992 Caldini, op. cit., s. 24. 
993 Czy płaskorzeźba zdobiła cokół posągu Romy pierwotnie tego nie wiadomo, znajdowała się w jego 
postumencie już w XVI w.; papież Klemens XI odkupił całość od rodziny Cesich (gdyż wcześniej znajdowała 
się w ogrodzie pałacu kardynała Cesiego) i w 1719 r. umieścił w Palazzo dei Conservatori; określona jako 
personifikacja Dacji przez U. Aldrovandiego w 1556 r. – zob. F. Haskell, N. Penny, Taste and the Antique. The 
Lure of Classical Sculpture 1500-1900, London 1982, s. 193-194. 
994 M. Baker, La consommation de l’antique: le Grand Tour et les reproductions de sculpture classique, [w:] 
D’après l’antique, red. J.-P. Cuzin, [katalog wystawy] Paris, Musée du Louvre, 16 octobre 2000-15 janvier 
2001, Paris 2000, s. 75. 
995 Informację o tym portrecie podają również Haskell i Penny – zob. Haskell, Penny, op. cit., s. 194.  
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Josepha Wrighta of Derby (1734-1797) zatytułowany Maria i jej pies Silvio z 1781 roku [il. 

155]. Modelka ukazana została na tle krajobrazu, ale w pozie zainspirowanej Płaczącą Dacją, 

która spopularyzowała się w Anglii również dzięki przywołanemu portretowi Batoniego. 

Tytułowa Maria to postać zaczerpnięta z powieści Laurence’a Sterne’a Podróż sentymentalna. 

Jak opisuje ją autor słowami swego głównego bohatera Yoricka: „spostrzegłem Marię996. 

Siedziała pod topolą, z łokciem opartym o kolano, a głową przechyloną na bok i wspartą na 

dłoni”997. Pogrążona jest ona w żalu i tęsknocie po utraconym kochanku i niedawno zmarłym 

ojcu. Jeden ze szkiców do tego przedstawienia malarz zatytułował wprost Studium do 

dziewczyny pogrążonej w melancholii998 [il. 156].  

Kolejnym skojarzeniem Caldiniego – snującego refleksję o płaczce z nagrobka 

Skotnickiego – z czysto formalnego punktu widzenia, był obraz Constance Charpentier 

zatytułowany Melancholia, wystawiony w Paryżu na Salonie w 1801 roku999 [il. 157]. Na tle 

ciemnego pejzażu z sadzawką, w której odbijają się zwisające nisko gałęzie wierzby płaczącej 

i z jasnym prześwitem z prawej strony, odcina się wyraźnie postać kobieca w białej 

empirowej sukni, przewiązanej w pasie spadającym z tyłu jedwabnym szalem w szaro-czarne 

pasy. Kobieta ta siedzi na trawie, pochylona nieco do przodu ze wzrokiem utkwionym nisko 

przed siebie i z opuszczonymi bezwładnie rękami. Jak pisał Maxime Préaud: „melancholię w 

obrazach określa przede wszystkim pozycja figury, alegorycznej bądź nie, najczęściej 

podpierającej głowę jedną ze swych rąk” 1000. Jednak, Wojciech Bałus dodawał, że: „postać 

taka zazwyczaj siedzi pochylona jakby przytłoczona niewidzialnym ciężarem. Czasem w 

miejsce podparcia głowy spotyka się wyobrażenie rąk […] opuszczonych wzdłuż 

tułowia”1001. Często w przedstawieniach malarskich takiej figurze towarzyszą odpowiednie i 

dookreślające ją przedmioty lub elementy krajobrazu. W okresie romantyzmu pojawił się 

zarazem typ pejzażu o melancholijnym nastroju wywołanym głównie obecnością ruin, bądź 

grobów, kojarzących się z przemijaniem i nietrwałością dzieł ludzkich1002. Innym typem był 

krajobraz dający podobny efekt, ale uzyskany za pomocą odpowiednio dobranych składników 

samej natury. Tak, jak to opisuje Christian Cay Lorenz Hirschfeld: „sąsiedztwo ciemnego lasu 

                                                 
996 Baker, op. cit., s. 75. 
997 L. Sterne, Podróż sentymentalna przez Francję i Włochy, przekł. A. Glinczanka, oprac. Z. Sinko, Wrocław 
2009, s. 155.  
998 Joseph Wright of Derby, Study of a Melancholy Girl, 1775, w zbiorach British Museum, nr inw. 
1873,1213.1041.  
999 Caldini, op. cit., s. 24. 
1000 Cytuję za: W. Bałus, Mundus melancholicus. Melancholiczny świat w zwierciadle sztuki, Kraków 1996, s. 
16-17. 
1001 Ibidem. 
1002 P. Krakowski, Ruiny i groby w sztuce preromantyzmu i romantyzmu, „FHA”, 14, 1978, s. 103-122. 
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jodłowego i przytłumiony szmer niedalekiego wodospadu pogłębiający świętą melancholię 

tego miejsca. Drzewa przez swoje brunatne i ciemne listowie powinny nadawać scenerii 

charakter żałobny. […] Całość musi być wielkim poważnym, posępnym i uroczystym 

malowidłem, które nie ma w sobie nic przejmującego grozą, nic okropnego, które jednak 

wstrząsa wyobraźnią, a zarazem wzbudza w sercu uczucie litości, delikatne i łagodnie 

melancholijne”1003. Pejzaż na obrazie Charpentier jest utrzymany w ciemnych barwach, widać 

tam wierzbę płaczącą i sadzawkę, ale poza tym nie ma żadnych elementów natury 

jednoznacznie przywołujących pożądany nastrój. Tutaj melancholię zdefiniowała sama 

autorka dzieła w ukazanej na pierwszym planie postaci kobiecej, wypełniającej przestrzeń 

obrazu. Nie sposób jednak odczytać przyczynę jej smutku i zadumy, nie wiadomo też, co jest 

przedmiotem tęsknoty kobiety1004. Nie patrzy ona w dal, czyli w nieskończoność, tylko wzrok 

utkwiła w ziemi, przed sobą. W tym miejscu rodzi się pytanie, czy podobieństwo pomiędzy 

figurą z nagrobka Skotnickiego, a postacią z obrazu Charpentier (czy też wcześniej 

wspomnianą Płaczącą Dacją), którego dopatrzył się Caldini, jest czysto formalne?  

Związek pomiędzy stanem melancholii a żałoby, uważając je za zjawiska paralelne, badał 

nieco później Zygmunt Freud1005, choć pokrewieństwo pomiędzy nimi było czytelne znacznie 

wcześniej, również na początku XIX wieku1006. Nie ma podstaw by twierdzić, że postać 

alegoryczna na obrazie francuskiej artystki pogrążona jest w żałobie. Jednak właśnie takie 

konotacje wiążą się z płaczką z nagrobka Skotnickiego, która formalnie nawiązuje do 

namalowanej melancholii. Wprawdzie Freud argumentował, że żałoba jest stanem 

normalnym, zaś melancholia już patologią1007, to zarazem jeden, jak i drugi nastrój był 

reakcją na jakąś „utratę” 1008. Freudowska melancholia jest formą tęsknego żalu za utraconym 

samym sobą1009. Utratę czego symbolizuje więc żałobnica z pomnika polskiego malarza? 

Pomocny w odpowiedzi na to pytanie jest nie tylko sam przedmiot upamiętnienia, ale również 

zestaw towarzyszących rzeźbie atrybutów [il. 158]. Przedstawiona paleta odnosi się do 

malarskiego talentu zmarłego, który został przerwany i zmarnowany równie szybko, co życie 

                                                 
1003 To cytat z dzieła C.C.L. Hirschfelda Theorie der Gartenkunst  - cytuję za: J. Białostocki, Motywy śmierci 
jako formy symboliczne w sztuce XVIII i XIX wieku, [w:] idem, Płeć śmierci, Gdańsk 2007. Tekst polskiego 
badacza został opublikowany po raz pierwszy w 1982 r.  
1004 Bałus, op. cit., s. 95.  
1005 A. M. di Nola, Tryumf śmierci. Antropologia żałoby, Kraków 2006, s. 17.  
1006 Przykładem tych związków może być wykorzystanie omówionej płaskorzeźby z Płaczącą Dacją w 
angielskich nagrobkach, chociażby w monumencie Edwarda Wortleya Montagu z 1787 r. w Westminster Abbey 
oraz we fragmencie płaskorzeźbionego pomnika kapitana marynarki Richarda Rundle’a Burgessa dłuta Thomasa 
Banksa z l. 1798-1802, w katedrze św. Pawła w Londynie.  
1007 Ibidem. 
1008 Bałus, op. cit., s. 137. 
1009 Ibidem.  
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młodego artysty, a śmierć nie pozwoliła mu się w pełni rozwinąć. Do Skotnickiego odwołuje 

się także bezpośrednio urna mieszcząca (choć niewidoczne) prochy zmarłego. Ukazana lira 

wywołuje znacznie szerszą paletę skojarzeń. Nie symbolizuje jednak talentu muzycznego 

Polaka, jak chcieli niektórzy badacze1010, ale może odsyłać do postaci Apollina, opiekuna muz 

jako że zmarły był artystą. Lira jest także atrybutem Orfeusza, zstępującego do podziemi po 

swą ukochaną (choć tutaj role: męska i żeńska zostałyby odwrócone). Jak podaje Słownik 

symboli lira oznacza też harmonijne połączenie sił kosmicznych, bądź miłość małżeńską1011. 

Taka zresztą była interpretacja włoskich badaczy niemal od powstania monumentu, w postaci 

kobiecej z nagrobka Skotnickiego widzących alegorię „wierności małżeńskiej” (Fede 

conjugale)1012. Niektórzy uważali nawet, że fundatorka poleciła przedstawić samą siebie jako 

opłakującą męża. Zestawiano także pomnik z portretem Elżbiety Skotnickiej pędzla Fabre’a, 

głównie ze względu na podobną pozę modelki siedzącej na ziemi, z lekko ugiętymi kolanami 

i skrzyżowanymi nogami oraz złożonymi na nich rękoma1013 [il. 159]. Przyjmując tę 

interpretację można się więc zastanowić jaką stratę rozpamiętuje przedstawiona płaczka. 

Przedmiotem jej tęsknoty, jest zarówno postać zmarłego, jak i żal żony za utraconym 

wspólnym życiem, a nawet za cząstką samej siebie. Stratę można rozpatrywać na 

płaszczyźnie duchowej, ale i mającej rzeczywisty wymiar, bowiem wpływała zarazem na 

dalsze życie wdowy. Po śmierci męża Elżbieta musiała, bądź chciała zrezygnować z życia we 

Włoszech, podróżowania po Europie, obracania się w kosmopolitycznej społeczności 

zamieszkującej ówczesną Florencję, utrzymywania kontaktów z międzynarodowym 

środowiskiem artystyczno-kulturalnym, wreszcie bywania w modnym salonie Madame 

d’Albany. Wróciła do Krakowa i prowadziła ciche oraz zwyczajne życie w kamienicy przy 

Rynku Głównym, do śmierci kultywując pamięć po mężu. O jej przepełnionym czułością i 

miłością stosunku do zmarłego małżonka, świadczy także napis, który poleciła wyryć na 

cokole pomnika, gdzie Skotnickiego określała jako „coniugi suo dulcissimo incomparabili 

etiam in cineribus caro”.  

Ta strona świecka, rodzinna, intymna zdominowała warstwę wizualną monumentu dłuta 

Ricciego, pominięto w niej zaś wszelkie symbole wiary chrześcijańskiej. Nie ma tam krzyża, 

ani nawet zaczynającego napis skrótu „D.O.M.”, chociaż nagrobek i jego replika 

                                                 
1010 Zob. przypis 402. 
1011 W. Kopaliński, Słownik symboli, Warszawa 2001, s. 199.  
1012 Monumenti sepolcrali …, s. 21; Le tombe…, s. 170; A. de Koomen, L’èta dei lumi e il Sublime i monumenti a 
Niccolò Machiavelli e a Vittorio Alfieri, [w:] Il Pantheon di Santa Croce, red. L. Berti, Firenze 1993, s. 208; S. 
Grandesso, La scultura in Italia dal tardo Settecento al primato di Canova e Thorvaldsen, [w:] L’Ottocento in 
Italia. Le arti sorelle, red. C. Sisi, t. 1: Il Neoclassicismo 1789-1815, Milano 2005, s. 158.  
1013 De Koomen, op. cit., s. 209.  
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przeznaczone były do przestrzeni sakralnej. Pomimo tego, że było to zjawisko typowe w 

sztuce sepulkralnej tego okresu, nie tylko z uwagi na postępującą laicyzację życia, co również 

bezpośrednie odwołania do sztuki klasycznej, a więc pogańskiej, to jednak w katedrze 

wawelskiej, pełniącej też rolę sanktuarium, była to nowość. W ówczesnym Krakowie dopiero 

oswajano się z nową stylistyką i zarazem symboliką, chociaż brak przekazów świadczących o 

tym, że fakt ten budził czyjś sprzeciw.   

W ten sposób płaczka z pomnika Skotnickiego może być odczytywana jako alegoria 

melancholii, która to interpretacja nie stoi w sprzeczności, a nawet dopełnia jej postrzeganie 

jako wierności małżeńskiej. 

O tym, jak odbierano nagrobek młodo zmarłego Polaka i jak duże pomnik ten 

wzbudził  zainteresowanie świadczą albo jego opisy zawarte w opracowaniach dotyczących 

całego kościoła, albo liczne opinie osób odwiedzających florencką świątynię jeszcze w 

pierwszej połowie XIX wieku, które pojawiły się w ich wspomnieniach z podróży. Wraz z 

pierwszą wzmianką zawartą w dziele Monumenti sepolcrali della Toscana z 1819 roku  

opublikowano także wizerunek pomnika Skotnickiego (czyli zaledwie cztery lata po 

ustawieniu go w kościele)1014 [il. 160]. Album ten zbiera pięćdziesiąt najlepszych nagrobków 

z całej Toskanii, w tym dziewięć pochodzących z kościoła Santa Croce. Monument 

Skotnickiego (jako jedno z trzech uwzględnionych dzieł Ricciego) znalazł się obok 

pomników upamiętniających chociażby Michała Anioła, Machiavellego, Galileusza, czy 

Vittorio Alfieriego. Autor wzmianki o nagrobku polskiego malarza zauważa, że ranga tego 

dzieła sztuki może stwarzać złudzenie, iż zmarły był kimś wielkim, z drugiej strony sama 

rzeźba jest świadectwem „awansu sztuk włoskich”1015. Uwzględnienie monumentu Polaka w 

tym prestiżowym wydawnictwie, zadedykowanym księciu Mikołajowi II Esterhazy’emu 

(1765-1833)1016, znanemu miłośnikowi sztuk, było dużym wyróżnieniem i przyczyniło się do 

upowszechnienia wizerunku pomnika Skotnickiego.  

Dziełem zachwycał się także przebywający we Florencji w latach 1815-1816, polski 

badacz i podróżnik Stanisław Dunin-Borkowski. Podkreślał, że jest to najlepsza z rzeźb 

Ricciego. Przytoczył też historię, którą być może znał z książki Moreniego1017 o uznaniu dla 

pomnika wyrażonym przez Canovę1018. 

                                                 
1014 Monumenti sepolcrali della Toscana …, tabl. IX.  
1015 Ibidem, s. 21-22.  
1016 Encyklopedya powszechna, t. 8, Warszawa 1861, s. 433; S. Körner, Art and collecting or how to win royal 
status, [w:] Fastes & Grandeur des Cours en Europe, [katalog wystawy], Grimaldi Forum Monaco, 11.07.-
11.09.2011, Monaco 2011, s. 298-302. 
1017 Zob. przypis 410.  
1018 S. Dunin-Borkowski, ibidem.  
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 O tym, że nagrobek Skotnickiego zwracał uwagę nie tylko przebywających we 

Florencji Polaków, świadczą dwie relacje obcokrajowców. Autorką pierwszej jest Lady 

Morgan (irlandzka pisarka Sydney z Owensonów Morgan), która w swych wspomnieniach z 

Włoch wydanych w Paryżu pisała, o pięknym nagrobków młodego i wybitnego Polaka. 

Dzieło Ricciego określiła jako pracę „szlachetnej prostoty i wyszukanego gustu”1019.  

Siedemnaście lat później francuski pisarz Antoine Claude Pasquin, piszący pod 

pseudonimem Valéry, oprócz pochwał pod kierunkiem autora pomnika, jak i samej rzeźby, 

dodał jeszcze cenną uwagę, iż „Polak wydaje się godny zamieszkiwania wśród chwały 

zmarłych w Santa Croce”1020.  

Kolejnym opracowaniem dotyczącym florenckiej bazyliki i uwzględniającym 

nagrobek Skotnickiego jest praca wydana w 1823 roku: Le tombe ed i monumenti illustri 

d’Italia , która nie wnosi jednak nic nowego zwłaszcza, że w dużej mierze przytacza tekst z 

Monumenti sepolcrali, jedyną nowością jest zacytowana w całości inskrypcja1021. W swym 

dziele Bibliografia critica delle antiche reciproche badacz historii i kultury polskiej 

Sebastiano Ciampi oprócz krótkiej wzmianki o pomniku polskiego malarza, dodał informację 

o identycznym monumencie ustawionym w Krakowie (choć błędnie podał, że chodzi o 

kościół Mariacki zamiast katedrę)1022. Ostatnia publikacja to pierwsza dziewiętnastowieczna 

monografia kościoła Santa Croce autorstwa Filippo Moisé z 1845 roku. Wzmianka o pomniku 

jest tam nader skromna, wspomniany jako dzieło rzeźbiarza Ricciego, poświęcone jednemu z 

zasłużonych obcokrajowców, którego kości zostały złożone w tej świątyni a kopia 

monumentu znajduje się w katedrze krakowskiej1023.   

Rodzi się pytanie, czy te opinie i informacje były znane w Krakowie? Odpowiedź jest 

twierdząca, gdyż relację Lady Morgan cytuje A. Grabowski już w 1830 roku przy opisie 

krakowskiego przykładu1024. Wcześniej polscy badacze ograniczali się jedynie do 

lakonicznych spostrzeżeń. W 1822 Grabowski pisał: „nagrobek bardzo piękney rzeźby 

                                                 
1019 [Lady Morgan], L’Italie , t. 2, Paris 1821, s. 294.  
1020 [Valéry], Voyages historiques, littéraires et artistiques en Italie, t. 2, Paris 1838, s. 254. Niestety pomylił 
imię Skotnickiego, zamiast Michał podając: Józef.  
1021 Le tombe ed i monumenti illustri d’Italia. Classe settima. Firenze, Ducati di Toscana e Lucca, Milano 1823, 
s. 169-170. Nastąpiła tam pomyłka w roku urodzenia Skotnickiego, zamiast 1775, podano: 1795.   
1022 [S. Ciampi], Bibliografia critica delle antiche reciproche corrispondenze politiche, ecclesiastiche, 
scientifiche, letterarie, artistiche dell’Italia colla Russia, colla Polonia ed altre partii settentrionali, il tutto 
Raccolto ed illustrato con brevi cenni biografici delli autori meno conosciuti, t. 1, Firenze 1834, s. 186 nr 
XXXXIII, s. 191 nr XLIII.  
1023 Moisé, Santa Croce …, s. 281.  
1024 Grabowski, Kraków i jego…, (1836), przypis 13 na s. 392-393. Zarówno jej słowa, jak i Valéry’ego 
przytoczył Józef Kremer, choć dopiero w 1878 r. - J. Kremer, Podróż do Włoch. Z drzeworytami, t. 3: Medyolan, 
Pawia, Genua, Florencya, Warszawa 1878, s. 241. 
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Mich.[ała] Skotnickiego, z marmuru białego w Florencyi robiony”1025. Istniała też 

powszechna wiedza, na temat istnienia w stolicy Toskanii pierwowzoru tego monumentu. O 

krakowskim egzemplarzu Grabowski wspomina w każdym kolejnym wydaniu swego dzieła 

Kraków i jego okolice1026. Mączeński podał jedynie krótką informację, ale wstrzymał się od 

jakiegokolwiek osądu i próby wartościowania dzieła. Już w drugiej połowie stulecia biskup 

Łętowski wyraźnie nie ceniący stylu klasycystycznego w rzeźbie pisał: „oblicze niewiasty jest 

piękne, ale obnażone ręce są martwe, a draperie twarde”1027. 

 W 1866 roku Grabowski podniósł bardzo istotną kwestię. Stwierdzał: „Pomimo 

wszystkie zalety [monumentu], są przecież którzy nie zgadzają się na to, aby człowiek bez 

wyraźnych zasług, miał prawo do posiadania w katedrze pomnika? … Nawet mąż obcej 

narodowości z pełnem naukowym wykształceniem (pułkownik Karsakoff), gdym zwracał 

uwagę jego na ten piękny utwór sztuki zapytał mię: jaką S. odznaczył się zasługą, że mu w 

tem miejscu pomnik wzniesiono? … a po mojej okrążającej odpowiedzi, pomiędzy innemi 

rzekł: iż odpowiedniejsze dla niego miejsce byłoby w innym kościele, których macie taką 

wielką liczbę, nie zaś tu, gdzie spoczywają wasi wielcy Królowie, prawodawcy, bohaterowie i 

inni znakomici mężowie, których zasługi są niezaprzeczone … (Wolno każdemu sądzić, ażali 

uwagi półk. [sic!] K. mają podstawę słuszności)” 1028. W swych prywatnych notatkach 

krakowski badacz wyrażał się nawet dosadniej pisząc: „pomnik Skotnickiego, chociaż nie 

przypomina żadnej zasługi jego, bo to był bardzo prozaiczny Consumator fragum …”1029. 

Należy jednak pamiętać, że przytoczone opinie pochodzą już z drugiej połowy XIX wieku, 

czyli z czasu, gdy w katedrze spoczywali uznani i zasłużeni współcześni bohaterowie. W 

momencie jednak ustawiania dzieła, zwłaszcza w świetle wcześniejszych komemoracji nikt 

nie poruszał tego problemu, ani nie odmawiał Skotnickiemu prawa do upamiętnienia w tej 

właśnie świątyni.  

Pomimo dużej, jak się wydaje, popularności monumentu Michała Skotnickiego można 

odnaleźć tylko dwa powtórzenia, jedno bezpośrednio odwołuje się do jego formy, a drugie 

jedynie pośrednio. Oba dzieła znajdują się na europejskich cmentarzach, pierwsze 

zdecydowanie bliżej topograficznie włoskiego pierwowzoru, drugie zaś w Galicji, czyli w 

kręgu kulturowym zbliżonym do Krakowa. Pierwszym jest nagrobek umieszczony na 

paryskiej nekropolii Pére-Lachaise [il. 161]. Nie wiadomo, przez kogo został odkuty, chociaż 

                                                 
1025 Grabowski, Historyczny opis …, s. 99.  
1026 Ibidem; idem, Kraków i jego…, (1830), s. 99, 392-393; idem, Kraków i jego…, (1836), s. 91, 340; idem, 
Kraków i jego…, (1844), s. 135-136, 502; idem, Kraków i jego…, (1866), s. 84, 351-352. 
1027 Łętowski, op. cit., s. 31.  
1028 Grabowski, Kraków i jego…, (1866), s. 352.  
1029 Jego notatki przytacza: I. Trybowski, Grobowiec generała Skrzyneckiego, „RK”, 40, 1970, s. 121.  
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publikacja La sculpture dans les cimitière de Paris jako autora podaje samego Ricciego, 

powołując się nawet na rzekomą sygnaturę na pomniku1030. Jednakże późna data wykonania 

(po 1850 roku) wyklucza tę atrybucję. Nagrobek ten upamiętnia trzy osoby, małżonków: 

Josepha Panon-Desbassynsa (1780-1850) i jego żonę Elisabeth Pajot Desbassyns (1783-1844) 

oraz jej siostrę Marie-Antoinette Pajot Dumont (1781-1861)1031. Nie wiadomo jednak skąd 

wzięła się inspiracja florenckim pomnikiem, czy na wzór wskazał zleceniodawca (również 

nieznany), czy sam wykonawca. Drugim powtórzeniem monumentu, już raczej krakowskiego 

egzemplarza jest nagrobek Hoffmannów (Apolonii Hoffmannowej) przypisywany braciom 

Antonowi i Johannowi Schimserom na cmentarzu Łyczakowskim1032 [il. 162].     

Ikonografia pomnika Skotnickiego znajdującego się w Krakowie nie ma tak wczesnej 

metryki, jak pierwowzór z Santa Croce (1819), bowiem jego wizerunki zarówno rysunkowe, 

jak i fotograficzne datowane są dopiero na drugą połowę XIX wieku. Najwcześniej powstała 

akwarela Wojnarowskiego, wykonana w 1868 roku1033 [il. 24]. Taka data widnieje na wersji 

kolorowej, która przechowywana jest w Bibliotece Jagiellońskiej1034, natomiast w Archiwum 

Narodowym w Krakowie, w Tekach Grabowskiego, znajduje się wersja monochromatyczna 

akwareli, opatrzona jedynie sygnaturą autora JKW1035. Również dwie fotografie ukazują 

pomnik w swej pierwotnej oprawie i lokalizacji, szerszy kadr prezentuje zdjęcie Karola 

Kroha, pracującego w zakładzie Awita Szuberta, znanego krakowskiego fotografa, wykonane 

przed 1892 roku i opublikowane w kosztownej technice heliograwiury w albumie Adama 

Kaczurby1036 [il. 111]. Prawdopodobnie z podobnego czasu pochodzi zdjęcie sygnowane 

przez najsłynniejszego fotografa działającego w tym okresie w Krakowie Ignacego Kriegera 

[il. 163]. Datę 1892 nosi album z jego fotografiami poświęcony katedrze na Wawelu1037.   

                                                 
1030 H. Jouin, La sculpture dans les cimitières de Paris (Le Père-Lachaise – Montmartre – Montparnasse): 
Ouvrages précédé du Musée de la mort et suivi du Jour de l’an des trépassés, Macon 1898, s. 130.  
1031 Wszyscy troje pochodzili z wyspy na Oceanie Indyjskim o dawnej nazwie Reunion, przemianowanej przez 
Francuzów na Burbon. Joseph był inżynierem rolnictwa, znanym jako jeden z ojców przemysłu cukrowego na 
tej wyspie. Prawdopodobnie po jego śmierci postanowiono wznieść nagrobek na paryskim cmentarzu. 
1032 S.S. Nicieja, Cmentarz Łyczakowski we Lwowie w latach 1786-1986, Wrocław 1989, s. 65, il. 34; Biriulow, 
op. cit., s. 44, il. 26. 
1033 Zob. przypis 403.  
1034 Ibidem.   
1035 ANK, Teki Grabowskiego, Album Wojnarowskiego, sygn. 29/679/114, s. 215.   
1036 Wawel. Szesnaście…, nr XI.  
1037 Samo zdjęcie musiało albo powstać wcześniej, albo jego autorami były już dzieci artysty: Natan i Amalia 
Kriegerowie, które przejęły zakład po śmierci ojca w 1889 r. i sygnowały swe dzieła nadal jego imieniem i 
nazwiskiem. Ta sama odbitka w kilku zbiorach muzealnych i bibliotecznych: w Zamku Królewskim na Wawelu, 
sygn. AZK PZS AF-IIa-1184/33; Muzeum Historycznym Miasta Krakowa, sygn. MHK-3736-K; Fototece 
Lanckorońskich PAU, sygn. Fl. 2196.6.  
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Pod koniec XIX wieku pomnik Skotnickiego został usunięty z kaplicy Szafrańców, jak 

wynika z korespondencji Sławomira Odrzywolskiego na polecenie biskupa Jana Puzyny1038. 

Zresztą już wcześniej, w roku 1844 ważyły się losy monumentu ustawionego w tym właśnie 

miejscu1039. W czasie akcji prowadzonej pod koniec XIX stulecia i zmierzającej do usunięcia 

pomnika z kaplicy Szafrańców, początkowo też nie było mowy o pozbawieniu go oprawy 

architektonicznej1040. Tymczasowo pomnik stanął w kaplicy Książąt Czartoryskich, ale już 

zapewne pozbawiony owej oprawy1041. Bez niej też znalazł swe ostateczne miejsce w kaplicy 

biskupa Jarosława Skotnickiego [il. 164], zresztą ze względu na brak przestrzeni zapewne w 

otoczeniu większej konstrukcji nie zmieściłby się tam. Monument osadzono w nowej 

lokalizacji w 1903 roku1042. Wymienione powyżej przekazy ikonograficzne ukazują więc nie 

tylko oryginalną lokalizację, ale i oprawę, która została zniszczona.           

Jest to pierwszy przykład sztuki sepulkralnej, który powstał we Włoszech i został 

sprowadzony do katedry krakowskiej w pierwszej połowie XIX wieku. Jego ustawienie 

zaowocowało kolejnymi pomnikami już specjalnie zamawianymi do tej świątyni przez 

przedstawicieli arystokracji.  

 

  

                                                 
1038 Planowano bowiem umieszczenie tam rzeźby upamiętniającej kardynała Jerzego Radziwiłła (zm. 1600) - 
AKKK, A.Cath. 2480; na ten i kolejne dokumenty powołuję się już w: Rostworowska, op. cit., s. 126-127, 
przypis 40-41.  
1039 Skotnicka bowiem chciała podjąć jakieś prace mające na celu odnowienie dzieła upamiętniającego jej męża, 
ale zrobiła to bez zgody kapituły - Urban, op. cit., s. 93-94. Kapituła skorzystała z okazji by zbadać sprawę 
stabilności muru, w którym wykuto niszę dla pomieszczenia pomnika, będącego zarazem dolną partią wieży 
Wikaryjskiej - AKKK, A.Cath. 513. Być może inicjatywa wyszła ze strony hrabiny Potockiej bojącej się o 
ewentualne uszkodzenia i popękanie ściany północnej mauzoleum rodzinnego wzniesionego ku czci jej męża, 
przylegającego do kaplicy Szafrańców. Gdyby odkryto nowe pęknięcia, wówczas zamurowano by arkadę, a 
pomnik wysunięto by na środek kaplicy - AKKK, A.Cath. 514. Jednak budowniczy wyznaczony przez Wydział 
Spraw Wewnętrznych i Policji w Senacie Rządzącym Wolnego Miasta Krakowa orzekł, że nie pojawiły się 
nowe rysy, a istnienie dzieła w tym miejscu już ponad trzydzieści lat nie naruszyło konstrukcji i stabilności 
muru, nie ma więc konieczności podejmowania jakichkolwiek działań - AKKK, A.Cath. 515. 
1040 Od jej zachowania uzależniał swą aprobatę dla przeniesienia monumentu konserwator krakowski Stanisław 
Tomkowicz, pisząc do bpa Puzyny: „mógłbym zgodzić się na ruszenie tego pomnika z miejsca 
dotychczasowego, gdybym miał zapewnienie, że w całości, wraz z otaczającą go architekturą znajdzie on 
pomieszczenie w innym miejscu w Katedrze” - AKKK, A.Cath. 2516, s. 2. Takiego zapewnienia nie uzyskał, a 
w 1902 r. wciąż nie znano nowej lokalizacji dzieła. Tomkowicz skarżył się listownie na brak odpowiedzi 
zarówno ze strony bpa, jak i kierującego pracami S. Odrzywolskiego - AKKK, A.Cath. 2517, s. 1-2. 
1041 Plan z pocz. XX w. z napisem: „Umieszczenie pomników w Kaplicy Bożego Narodzenia spowodowane 
umieszczeniem pomnika Skotnickiej (sic!) wyjętego z kaplicy XX Czartoryskich”- zob. Katalog zabytków 
architektonicznych ze zbiorów Czartoryskich w Muzeum Narodowym w Krakowie, oprac. W. Rothowa, A. 
Rumian, Warszawa 1973, s. 39, nr 148. 
1042 Urban, op. cit., s. 296, przypis 313. W nowym miejscu odnotowuje go: K. Estreicher, Kraków. Przewodnik 
dla zwiedzających, Kraków 1938, s. 205; KZSP, t. 4, cz. 1, s. 97-98. 
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5.3 POSĄG WŁODZIMIERZA POTOCKIEGO 

 

Pierwszym nagrobkiem, o którego starania rozpoczęły się już po 1815 roku był pomnik 

Włodzimierza Potockiego. Choć było to drugie chronologicznie dzieło po monumencie 

Skotnickiego wykonane we Włoszech i ustawione w katedrze krakowskiej w XIX wieku, to 

jednak pierwsze, które od początku zostało zamówione do tego wnętrza. Jednym z powodów 

takiego rozwiązania, czyli sprowadzania rzeźb z Italii mógł być brak w środowisku 

krakowskim rzeźbiarzy, którzy mogliby sprostać bardziej wymagającym wyzwaniom 

artystycznym. Nagrobki cmentarne wykonywane na miejscu miały przeważnie proste formy, 

a te potraktowane bardziej rzeźbiarsko opracowywali sami kamieniarze. Było to 

spowodowane zamknięciem artystycznych szkół wyższych we wszystkich zaborach i w 

związku z tym brakiem wykwalifikowanej kadry1043. Ponadto nie było jeszcze wtedy w 

Krakowie żadnych kolekcji rzeźb czy innych miejsc, gdzie ewentualni adepci bądź amatorzy 

tej sztuki mogliby się zapoznać z realizacjami w obowiązującej stylistyce, czy chociażby 

kopiami dzieł klasycznych1044. Chcąc wejść w posiadanie rzeźby najwyższej klasy, bądź 

zamówić takową, zarówno artystów, jak i dzieł należało szukać poza granicami kraju. Polacy 

swe sympatie w tym względzie kierowali głównie na południe Europy, gdzie we Włoszech 

działali dwaj najwięksi rzeźbiarze tamtych czasów: Antonio Canova i Bertel Thorvaldsen1045. 

Pierwszy z nich uchodził za najsłynniejszego wówczas żyjącego artystę pracującego na 

zlecenie papieży, europejskiej arystokracji oraz członków rodów panujących. Jednak Anna z 

Tyszkiewiczów Potocka zdecydowała się na wybór drugiego z rzeźbiarzy. Pomysłodawczyni 

pomnika Włodzimierza Potockiego – jak podaje Melbechowska-Luty – nie ceniła Canovy aż 

tak bardzo1046, nawet pomimo uznania i przyjaźni jakimi darzył go jej teść Stanisław Kostka 

Potocki wprowadzający synową w tajniki sztuk plastycznych1047. W tym czasie Thorvaldsen 

                                                 
1043 Oddział Sztuk Pięknych na Uniwersytecie Warszawskim organizowany był na przełomie 1816 i 1817 r. a 
katedra rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie zainaugurowała działalność dopiero na przełomie 1818 
i 1819 r., choć i tak stanowiska profesorów musiały zostać obsadzone obcokrajowcami. Pierwsza publiczna 
wystawa sztuk pięknych odbyła się w Warszawie w 1819 r., a wraz z nią pojawiła się krytyka artystyczna. 
Aleksandra Melbechowska-Luty cytuje słowa z „Tygodnika Polskiego” z tegoż roku: „Co się tycze rzeźbiarstwa, 
nie mieliśmy jeszcze rodaka, któryby celował w tym rodzaju” – zob. Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., t. 1, 
cz. 1, s. 16, przypis 35, s. 21; K. Bartnicka, Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i XIX w. (1764-
1831), Kraków 1971, s. 238; o pierwszych profesorach rzeźby pochodzących z Wiednia – zob. Z. Michalczyk, 
Wiedeńska Akademie der bildenden Künste a krakowska Szkoła Rysunku i Malarstwa przy Uniwersytecie 
Jagiellońskim (1818-1833), „Modus. Prace z Historii Sztuki”, 14, 2014, s. 187, 191-201. 
1044 O problemie w pozyskaniu samych odlewów gipsowych antycznych rzeźb dla katedry rzeźby – zob. ibidem, 
s. 210, 212-220, s. 236-237 (aneks 6).  
1045 S.P. [S.K. Potocki], Piękne sztuki. Dodatek do artykułów o Torwaldsonie i Kanowie, „Gazeta Literacka”, nr 
10, 1821, s. 75. 
1046 Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., s. 25. 
1047 Ibidem, s. 23.  
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miał na swym koncie tylko jedno ukończone dzieło wykonane dla Polaków, a mianowicie 

płaskorzeźbę z pomnika nagrobnego Józefy z Olizarów Dunin-Borkowskiej (zm. 1811) 

przeznaczonego dla lwowskiego kościoła dominikanów (1816). Przy wyborze autora Potocka 

musiała się kierować osobistymi sympatiami i podziwem dla duńskiego mistrza wyrażonym 

zresztą na początku listu z 1816 roku, w którym zlecała mu wykonanie nagrobka 

Włodzimierza1048. Pomimo to, jak zwracali już uwagę badacze, kompozycja zaproponowana 

przez nią zdradzała znajomość i upodobanie do układu figur stosowanego przez Canovę1049. 

Rodzi się pytanie, gdzie zetknęła się z jego dziełami, skoro z autopsji mogła znać jedynie 

nagrobek księżnej Marii Krystyny (1805) z wiedeńskiego kościoła augustianów (do Włoch 

bowiem udała się dopiero wraz z drugim mężem w latach 1826-27). Być może Stanisław 

Kostka Potocki miał w swoich zbiorach wydanie Opere di scultura e di plastica di Antonio 

Canova z 1809 roku autorstwa Isabelle Teotochi-Albrizzi pierwszej biografki Canovy1050, 

zawierające wizerunki jego licznych prac w tym wiele przykładów sztuki sepulkralnej. 

Najbliższą analogią, może nie do całej kompozycji, lecz samej postaci z coroną muralis na 

głowie jest posąg płaczącej Italii z nagrobka Vittorio Alfieriego Canovy z 1810 roku z 

florenckiego kościoła Santa Croce1051 [il. 165]. Była to pierwsza pełnoplastyczna wykonana w 

kamieniu personifikacja Włoch, którą stworzył ten artysta. Figura ta nabrała wówczas 

politycznego wydźwięku i stała się symbolem kraju pozbawionego suwerenności1052. Może 

należałoby ubolewać, że koncepcja Potockiej nie została zrealizowana, gdyż postać Polonii 

(określona jako „Polonia zniewolona”) pojawiła się na polskim nagrobku dopiero na pomniku 

Stanisława Małachowskiego dłuta Francesca Massimiliana Laboureura z około 1823 roku1053 

[il. 166]. Co najmniej siedem rysunków Thorvaldsena zidentyfikowanych i powiązanych 

przez Else Kai Sass z pomnikiem Włodzimierza pokazuje, że artysta próbował zmierzyć się z 

pomysłem Potockiej nieco modyfikując układ figur i całą kompozycję1054 [il. 28-31]. Na kilku 

z nich pojawia się wariant z Polonią koronującą wieńcem postać wojownika1055. Od strony 

                                                 
1048 Zob. przypis 460.  
1049 Lorentz, op. cit., s. 300.  
1050 I. Teotochi-Albrizzi, Opere di scultura e di plastica di Antonio Canova, Firenze 1809.  
1051 R. Bonnefoit, Von der weinenden „Italia” Canovas zur triumphierenden „Libertà” von Pio Fedi. Das 
Problem  der nationalen Identität am Beispiel der Kirche Santa Croce in Florenz und des römischen Pantheons, 
[w:] „ Kunst auf der Suche nach der Nation. Das Problem der Identität in der italienischen Malerei, Skulptur und 
Architektur von Risorgimento bis zum Faschismus” red. D. Dombrowski, Berlin 2013, s. 43. 
1052 Ibidem. 
1053 Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., s. 41; Kotkowska-Bareja, Thorvaldsen w Polsce …, s. 34, il. 3; 
Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 233. 
1054 Zob. przypis 494. Kai Sass, op. cit., s. 30-33.  
1055 Dwa rysunki - Muzeum Thorvaldsena, nr inw. C318, C 325.  
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artystycznej omówił je już Dobrowolski1056. Intencje pomysłodawczyni można by odczytać 

jako próbę przemycenia w tym, w końcu prywatnym, pomniku treści narodowych, które w 

publicznym miejscu byłyby wówczas niedopuszczalne z uwagi na spodziewaną reakcję 

rezydentów trzech państw opiekuńczych, te bowiem – pomimo pozornej suwerenności 

Rzeczypospolitej Krakowskiej – wyczulone były na wszelkie manifestacje tego rodzaju. 

Thorvaldsen nie zrezygnował z rozbudowanej kompozycji z powodów politycznych lecz 

zapewne artystycznych, ale warto tutaj podkreślić dojrzałość pomysłu polskiej arystokratki, 

być może dotychczas za mało akcentowaną.  

W koncepcji Potockiej może pobrzmiewać również pewna lokalna inspiracja, a 

mianowicie związek z obrazem Franciszka Smuglewicza, bądź Michała Stachowicza 

zatytułowanym Grób Ojczyzny1057 [il. 167]. Dwie wersje kompozycji malarskiej zależne od 

siebie formalnie, choć wyszły spod pędzla dwóch różnych autorów ukazują w centralnym 

punkcie murowany dół będący grobem, nad którym stoi ubrana w antyczne szaty i zakuta w 

kajdany postać Polonii powstrzymywana przez Tadeusza Kościuszkę, a popychana w 

kierunku dołu przez przywódców konfederacji targowickiej, między innymi przez Szczęsnego 

Potockiego. Gdyby motywacja życiowa Włodzimierza, jego syna, miała być zgodna z tezą 

niektórych badaczy, że ufundowanie pułku artylerii konnej oraz gorliwa służba wojskowa w 

obronie sprawy narodowej miała być wyrazem ekspiacji za czyny ojca, wówczas można by 

odnaleźć dodatkowe ścieżki interpretacji pomysłu Potockiej, gdyby oczywiście wspomniane 

treści były faktycznie zamierzone w tym dziele sztuki. Polonia, w domyśle naród, wdzięczna 

młodemu wojownikowi za jego czyny i doceniająca służbę krajowi odprowadza go do grobu 

podtrzymując za ramię, zaś orzeł próbuje powstrzymać jego odejście. Potocki w antycznym 

stroju pomimo zejścia z tego świata symbolizuje przejście do sfery nieśmiertelnych.       

Skoro Thorvaldsen zredukował całą grupę do jednej figury, a tym samym pozbawił 

pomnik warstwy alegorycznej, pojawiła się kwestia, gdzie umieścić brakujące treści 

odnoszące się do zasług zmarłego, które wdowa chciała uwiecznić1058. Jedynym wolnym 

miejscem pozostawał cokół. Jednak życzenie Tekli Potockiej ukazania scen związanych z 

ufundowaniem pułku artyleryjskiego przez jej męża nie zostało uwzględnione. Nie ma nawet 

śladów (zachowanych projektów, szkiców), które wskazywałyby na to, aby artysta zamierzał 

                                                 
1056 Dobrowolski, op. cit., s. 134-135. 
1057 Wersja Smuglewicza znajduje się w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, nr inw. VIII-127 – zob. 
Malarstwo polskie XVII-XIX w., oprac. P. Łukaszewicz, E. Houszka, Wrocław 1992, s. 138-139, poz. 403. W 
Muzeum Narodowym w Krakowie znajdują się dwie, nieznacznie różniące się kompozycje Stachowicza, nr inw. 
MNK III-r.a.-10496 i nr inw. MNK II-r.a.-1104 – zob. Michalczyk, op. cit., t. 2, s. 285, il. 155 i 156; idem, 
Wokół jednego zabytku. Grób Ojczyzny, „Spotkania z zabytkami”, 10, 2005, s. 20-21.  
1058 Zob. przypis 484. 
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wprowadzić w życie pomysł fundatorki. Już pierwszy biograf Thorvaldsena Just Matthias 

Thiele (1856) podał informację o pomyśle mistrza, aby w tym miejscu umieścić postać 

Wiktorii1059. Następnie dokładnie w sto lat później (1956) E. Kai Sass zidentyfikowała w 

Muzeum Thorvaldsena gipsowe reliefy z czterema wariantami bogini zwycięstwa1060 [il. 168].  

Ostatecznie jednak artysta zdecydował się wykorzystać inną płaskorzeźbę. W 1829 wykuł 

siedzącego geniusza z odwróconą pochodnią z myślą o pomniku zmarłego rok wcześniej w 

Dreźnie duńskiego dyplomaty i przyjaciela rzeźbiarza Mathiasa Friisa Irgens-Bergha (1786-

1828)1061. Rodzina zmarłego tymczasem powierzyła realizację nagrobka komu innemu. W 

związku z tym, w momencie gdy posąg Potockiego był gotowy a nawet został już przesłany 

do Krakowa, Thorvaldsen dysponował gotowym reliefem i zapewne wobec braku czasu na 

odkucie nowej płaskorzeźby zdecydował się ją przeznaczyć do cokołu krakowskiego 

pomnika1062 [il. 169]. Zważywszy na charakter przedstawienia, geniusz śmierci idealnie 

dopełniał rzeźbę nagrobną poświęconą młodo zmarłemu Polakowi. Wzmocniło to wszakże 

jego wymowę uniwersalną, eliminując narodową.  

Takie podejście mogłoby również tłumaczyć nie skupianie się artysty na oddaniu 

podobieństwa modela i rzeźbiarskiego odwzorowania jego wizerunku, na czym tak zależało 

rodzinie a o czym świadczy zachowana w Muzeum Thorvaldsena miniaturowa podobizna 

autorstwa J. Schorna1063 oraz maska pośmiertna1064 przywieziona do Rzymu przez ucznia 

duńskiego mistrza rzeźbiarza Pawła Malińskiego (1790-1853)1065. Zachowanie rysów 

portretowych zmarłego bądź strój narodowy osadziłyby go w konkretnym kontekście 

                                                 
1059 Korzystam z niemieckiego tłumaczenia – zob. [J.M. Thiele], Thorvaldsen’s Leben nach dem eigenhändigen 
Aufzeichnungen, nach gelassenen Papieren und dem Briefwechsel des Künstlers, t. 2, Leipzig 1856, s. 63, 233-
234. 
1060 Kai Sass, op. cit., s. 49-52; 4 zachowane gipsy, Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A363, A 359, A362, A361; 
Dobrowolski, op. cit., s. 141.  
1061 Jako pierwszy powiązał płaskorzeźbę z geniuszem śmierci z pomnika Potockiego z nagrobkiem Irgens-
Bergha J.M. Thiele, ale uważał, że Thorvaldsen do polskiego monumentu wykorzystał kopię reliefu – zob. 
Thiele, op. cit., s. 213.  
1062 Znane są dwa odlewy gipsowe płaskorzeźby, jeden zapewne wykonany przez samego mistrza lub jego 
pomocnika w Muzeum Thorvaldsena nr inw. A 627 oraz drugi z ok. 1900 r. w Muzeum Narodowym w 
Krakowie nr inw. XII A 825. Kopia marmurowa w Muzeum Thorvaldsena nr inw. A 626 – zob. D. Dec, Bertel 
Thorvaldsen Geniusz śmierci – płaskorzeźba z cokołu pomnika Włodzimierza Potockiego w katedrze na Wawelu 
w Krakowie, [w:] Thorvaldsen w Polsce…, s. 124-126, nr kat. I. 66, il. na s. 124.   
1063 Muzeum Thorvaldsena nr inw. B446 – zob. B. Jørnaes, J. Schorn Portret Włodzimierza Potockiego, [w:] 
Thorvaldsen w Polsce…, s. 129, nr kat. I.71, il. na s. 130. 
1064 Muzeum Thorvaldsena nr inw. L. 658 – zob. B. Jørnaes, Autor nieokreślony Maska pośmiertna 
Włodzimierza Potockiego, [w:] Thorvaldsen w Polsce…, s. 129, nr kat. I 72, il. na s. 130. 
1065 Thiele, op. cit., t. 2, s. 63 - podał mylnie, że było to popiersie Potockiego; Kotowska, Ostatnie duńskie…, s. 
259; Dobrowolski, op. cit., s. 140 – Badacz dopatrzył się w rzeźbie podobieństwa z modelem, które jednak 
zostało poddane klasycystycznej stylizacji, pisał: „odnaleźć można pewien nieznaczny zresztą współczynnik 
portretowego realizmu”; Kotkowska-Bareja, op. cit., s. 36 – Badaczka konkludowała: „Wilhelm Bissen (1798-
1868), który przekuwał w marmurze pomnik Potockiego, dał mu urodziwą, ale pozbawioną indywidualności 
twarz greckiego młodzieńca”.   



186 
 

historycznym i politycznym. Artysta zaś starał się wynieść postać Potockiego ponad to, 

ukazał go jako uniwersalnego wojownika a nawet herosa, współczesnego bohatera.  

Wraz z epoką wojen napoleońskich bowiem powstało – kolejny raz w dziejach – 

zapotrzebowanie nie tylko na bohaterów, ale i ich wizerunki funkcjonujące w przestrzeni 

publicznej. Artyści musieli się jednak zmierzyć ze sposobem ich obrazowania na nowo. 

Podstawowymi dylematami były wybory pomiędzy realizmem a idealizacją oraz pomiędzy 

kostiumem antycznym a współczesnym. Chciałam zaznaczyć, że temat ten jest bardzo 

szeroki, dyskusja nad obiema kwestiami przetoczyła się niemal wszędzie tam, gdzie 

powstawały pomniki publiczne w pierwszej połowie XIX wieku, a ja ograniczę się tutaj do 

poruszenia tylko kilku zagadnień i to skrótowo na potrzeby zarysowania kontekstu dla posągu 

Włodzimierza Potockiego.    

 Jednym z artystów, którzy szukali odpowiednich środków wyrazu dla wyobrażeń 

współczesnych bohaterów był Antonio Canova. Chcąc ukazać znakomitego wojownika, 

indywidualność, której pomnik miał zachęcać do naśladowania, artysta sięgał po antyczne 

wizerunki mitologicznych herosów lub bogów. Jego poszukiwania koncentrowały się wokół 

problemu jak najadekwatniej ukazać najwyższy stopień heroizacji. Canova chętnie 

odwoływał się do antycznych stylizacji (zresztą zgodnie z duchem epoki, w której tworzył), 

od przedstawień wojowników w pełnej zbroi, po ukazanych całkowicie nago. W figurze 

Jerzego Washingtona (z lat 1817-1822) artysta wykorzystał rzymską zbroję [il. 170], ale jak 

pisze Alfred Gotthold Meyer ukazał go nie jako wojownika, lecz „ojca narodu”, siedzącego i 

trzymającego tablicę z mową pożegnalną do narodu z 1797 roku1066. Zanim przejdę do 

omówienia najbardziej skrajnej recepcji kostiumu antycznego przez Canovę w pozbawionym 

całkowicie ubioru wizerunku Napoleona, warto się przyjrzeć jak w ogóle przedstawiano 

Bonapartego, gdyż na przykładzie jego podobizn dobrze można prześledzić casus pomników 

bohatera w interpretacji różnych artystów, tuż po roku 1800. Zdecydowana większość 

rzeźbiarzy kierowała się antyczną stylistyką. Projekt posągu Napoleona przeznaczonego na 

mediolańskie Foro Bonaparte autorstwa Giovanniego Antoliniego z 1800 roku ukazuje 

pierwszego konsula w rzymskiej zbroi [il. 171] jako wojownika i wodza koronowanego 

wieńcem laurowym przez stojącą obok postać Wiktorii1067. Natomiast w projekcie pomnika 

przeznaczonego do Bordeaux z roku kolejnego, przygotowanym przez Jeana-Guillaume’a 

Moitte’a ukazującym generała Bonapartego po zawarciu pokoju w Lunéville [il. 172], 

                                                 
1066 A. G. Meyer, Canova, Bielfelden i Lipsk 1898, s. 92, il. 70 (na s. 88).  
1067 J. Myssok, Antonio Canova. Die Erneuerung der klassischen Mythen in der Kunst um 1800, Petersberg 
2007, s. 207, il. 138. 
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portretowany miał nagi tors, nakryty był grecką chlamidą przysłaniającą ramiona i dolną 

część ciała, w prawej ręce trzymając kulę ziemską zwieńczoną figurą pokoju Pax z zapaloną 

pochodnią. Ustawiony miał być pośrodku antykizującej broni i hełmu, z wizerunkiem 

Wiktorii, umieszczonym w cokole1068. Nieco inną wizję miał F.M. Laboureur przedstawiając 

Korsykanina w rzymskiej todze jako twórcę Kodeksu Cywilnego i dawcę praw1069 [il. 173]. 

Giuseppe Ceracchi zaś wystylizował Napoleona na Aleksandra Wielkiego w 1800 roku 

(model z 1796 roku) w kolosalnych rozmiarów popiersiu, ukazującym go jako antycznego 

wodza w napierśniku, chlamidzie na ramionach i w wieńcu laurowych na głowie1070. Do tych 

przedstawień dołączyło kolejne, powstałe w latach 1802-1806, autorstwa Canovy, który 

ukazał cesarza ubranego jedynie w listek figowy, nie jako wodza, ani generała dowodzącego 

francuską armią, lecz przynoszącego pokój boga Marsa Pacyfikatora1071 [il. 174]. Nagość 

była więc środkiem do ukazania boskości modela, ta zaś była postrzegana jako wyraz 

najwyższej heroiczności. Bowiem, jak pisał włoski teoretyk doby klasycyzmu Francesco 

Milizia, „nagość jest uprzywilejowana w rzeźbie, gdyż posiada zdolność wyrażenia 

najwyższej wartości moralnej (le qualità morali) bez zbędnych ornamentów”1072. Posąg 

Marsa Pacyfikatora był artystycznym przetransponowaniem innego antycznego pomnika, a 

mianowicie Apolla Belwederskiego, choć badacze wskazują też na znaną wówczas rzeźbę tak 

zwanego Marsa Albani (od miejsca przechowywania w Villi Albani), wykazującego nawet 

większą zależność formalną od posągu Doryforosa dłuta Polikleta z V wieku p.n.e1073.    

 Chociaż posąg Napoleona formalnie odwoływał się do znanych przedstawień 

starożytnych jego nagość nastręczała dużych problemów z akceptacją zarówno przez samego 

portretowanego (wręcz spotkał się z odrzuceniem z jego strony), jak i przez publiczność. 

Johann Myssok wskazuje na kilka przyczyn takiego stanu. Po pierwsze Canova założył, że 

odbiorcy jego sztuki są dobrze obeznani z pomnikami antycznymi oraz z mitologią klasyczną, 

dlatego zakonotowane w rzeźbie znaczenia zostaną powszechnie odczytane i zrozumiane. 

Wydawało mu się, że posługuje się międzynarodowym językiem rzeźbiarskim. Jednak tylko 

we Włoszech posąg Marsa Pacyfikatora spotkał się z pozytywnym przyjęciem w momencie 

jego ukończenia. Entuzjazm wyrażał także Vivant-Denon oraz artyści francuscy, którzy mieli 

okazję widzieć rzeźbę jeszcze w Rzymie. Krytyczne głosy pojawiły się dopiero wtedy, gdy 

                                                 
1068 Ibidem, s. 209, il. 140.  
1069 Ibidem, il. 153. 
1070 Ibidem, s. 209-210, il. 141.   
1071 Ibidem, s. 215-216, il. 149.  
1072 Grandesso, op. cit., s. 133. 
1073 Myssok, loc. cit.  
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pomnik przetransportowano do Paryża w 1811 roku1074. Jak sugeruje Myssok jednym z 

powodów był brak konkretnego przeznaczenia tego posągu, zabrakło więc współgrającego z 

przedstawieniem kontekstu, w który kolosalnych rozmiarów naga statua mogłaby się dobrze 

wpasować. Drugą przyczyną negatywnego odbioru figury odwołującej się do antyku, a więc 

do tradycji, było zerwanie z tą ostatnią, będące jednym z osiągnięć Wielkiej Rewolucji; nowi 

bohaterowie wymagali nowych środków wyrazu. Po trzecie zmieniła się funkcja samego 

Bonapartego, a więc i jego postrzeganie, już nie jako „przynoszącego pokój” tuż po zawarciu 

go w Lunéville w 1801 roku, lecz najwyższego urzędnika, twórcę Kodeksu cywilnego 

Francuzów z 1804 roku, od roku zaś 1807 zwanego Kodeksem Napoleona. Jak uważa Myssok 

w tym czasie cesarzowi bardziej odpowiadał wizerunek, który przedstawił Jacques-Louis 

David malujący jego portret w 1812 roku. Malarz ukazał Napoleona w swoim gabinecie, w 

codziennym uniformie stojącego obok biurka, na którym widnieją karty papieru ze 

wspomnianym kodeksem. Myssok nazywa to przedstawienie burżuazyjnym w swoim 

wyrazie1075. Przywieziony więc rok wcześniej kolosalny posąg nagiego bóstwa nie spodobał 

się cesarzowi. Jego niechęć mogła też wynikać z osobistych doświadczeń, bowiem odsłonięty 

w 1810 roku również ogromnych rozmiarów brązowy pomnik nagiego generała Louisa 

Charlesa Antonine’a Desaixa [il. 175], poległego w bitwie pod Marengo w 1800 roku, 

którego cesarz darzył przyjaźnią, spotkał się z wyszydzeniem i wyśmianiem przez paryżan, 

nie tylko ze względu na wyeksponowaną nagość, ale i patos zawarty w rzeźbie1076. W efekcie 

pomnik ponownie zasłonięto, a następnie przetopiono i pozyskany materiał użyto do 

wykonania cokołu repliki posągu konnego Henryka IV zniszczonego w czasie rewolucji. Dla 

Napoleona wydarzenie to miało dodatkowo gorzki posmak, bowiem to on nalegał, aby ukazać 

Desaixa jako nagiego herosa. Po takiej reakcji opinii publicznej widocznie bał się samemu 

narażenia na śmieszność. Ostatnim zaś powodem było odejście w sztuce drugiej dekady XIX 

wieku, od archeologicznego klasycyzmu (w recepcji widocznej chociażby jeszcze w obrazie 

Davida Porwanie Sabinek z 1799 roku), na rzecz pewnych zwiastunów romantyzmu, choć 

Myssok nie precyzuje na czym miałyby one polegać1077. Tak więc rozważania te raczej 

dotyczą powodów ewentualnego negatywnego przyjęcia posągu Marsa Pacyfikatora, gdyż 

trudno mówić o jego recepcji w sytuacji, gdy ustawiono go za parawanem w Muzeum 

                                                 
1074 Ibidem, s. 217.  
1075 Ibidem, s. 222-223, il. 152. 
1076 Ibidem, s. 221, il. 151. 
1077 Ibidem, s. 218-223.  
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Napoleona i ukryto przed wzrokiem mieszkańców Paryża1078. Wydaje się jednak, że 

przedstawienie Napoleona jako nagiego herosa broni się o tyle, że silna idealizacja jego 

wizerunku nadała mu wyraz ponadczasowy, pomimo wszystko nie narażając go na 

śmieszność. Pozytywna recepcja ze strony rzymskiej opinii publicznej zaowocowała z kolei 

zamówieniem brązowej repliki statui przez wicekróla Italii Eugeniusza Beauharnais w 1807 

roku przeznaczonej na jeden z placów w Mediolanie1079.                    

Natomiast odpowiedzią Thorvaldsena (czy też włączeniem się do dyskusji nad 

ówczesnymi sposobami obrazowania bohatera) po kilku rzeźbach nagich bóstw i herosów 

zaczerpniętych z mitologii, czyli posągu Jazona z lat 1802-18031080, Adonisa z roku 18081081, 

czy Marsa z Kupidynem z roku 18101082, był dopiero pomnik Włodzimierza Potockiego. Jego 

heroiczny wizerunek stworzył w 1821 roku (model gipsowy1083), w którym ukazał go z nagim 

torsem, ubranego w rodzaj tuniki przerzuconej przez lewe ramię i przykrywającej uda postaci, 

z przebiegającym przez pierś rzemieniem, na którym zawieszono miecz, zbroja zaś i hełm 

umieszczone zostały u jej stóp. Podobny strój można zobaczyć w sześć lat późniejszej statui 

Eugeniusza de Beauharnais, księcia Leuchtenberg z jednym wyjątkiem, a mianowicie 

dodanym, narzuconym na ramiona płaszczem1084 [il. 176]. W międzyczasie Thorvaldsen 

wymodelował jeszcze posąg księcia Poniatowskiego (gips z lat 1826-27), ten jednak pod 

płaszczem ubrany jest w zbroję, odsłonięte mając jedynie przedramiona oraz nogi od kolan w 

dół a ponieważ siedzi na koniu, jego głowa przysłania sylwetkę postaci księcia1085 [il. 177]. 

Ten ostatni monument przeznaczony był do przestrzeni publicznej, natomiast dwa pozostałe 

do wnętrz sakralnych.    

Właśnie ten kontekst przestrzeni sakralnej pozwala mi przenieść się do Londynu, 

gdzie w pierwszych trzech dekadach XIX wieku w kościele opackim w Westminsterze oraz w 

katedrze św. Pawła ustawiono pomniki wielu bohaterów i ich autorzy także musieli się 

                                                 
1078 Tam znajdował się do roku 1816, kiedy to Ludwik XVIII chcąc się pozbyć wszystkich wizerunków 
Napoleona sprzedał pomnik Brytyjczykom – zob. C. Teolato, M. Colella, Antonio Canova: la statua in bronzo di 
„Napoleone Bonaparte come Marte pacificatore” restaurata, „Ricche Minere”, 8, 2017, s. 148. Król Jerzy IV 
podarował go zaś zwycięzcy spod Waterloo Arturowi Wellesleyowi, księciu Wellingtonowi. W wyniku czego 
trafił do jego prywatnej rezydencji Apsley House w Londynie.  
1079 Ibidem (obecnie znajduje się na dziedzińcu Palazzo di Brera w Mediolanie).  
1080 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A52 – gips, nr inw. A822 – rzeźba w marmurze; C.L. Fernow, Canova. 
Römische Studien, Zürich 1806, s. 198-199; Myssok, op. cit., s. 213-214, il. 147. 
1081 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A53 – gips; Neue Pinakothek w Monachium, nr inw. WAF B29 – rzeźba 
odkuta w marmurze w r. 1832.   
1082 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A7 – gips, nr inr. A6 – rzeźba odkuta w marmurze dopiero w r. 1862 przez 
B.L. Bergsliena pod okiem H.W. Bissena.  
1083 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A155. 
1084 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A156, wersja marmurowa w pomniku księcia Leuchtenberg w kościele św. 
Michała w Monachium z 1830 r.  
1085 Muzeum Thorvaldsena, nr inw. A123 i A124, z l. 1826-27. 
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zmierzyć z tematem heroizacji tych wizerunków. Kwestie tę przebadał niemiecki historyk 

Holger Hoock i dlatego będę się powoływać na jego ustalenia. Przede wszystkim dotychczas 

przytaczałam głównie pomniki odwołujące się do antycznej tradycji, ich przeciwieństwem 

były te eksponujące realizm poprzez przede wszystkim współczesny strój postaci. Hoock 

omawiając pomnik generała Jamesa Wolfe’a (zm. 1759) [il. 178] powstały jeszcze w latach 

sześćdziesiątych XVIII wieku w kościele opackim zwrócił uwagę na zestawienie w jednym 

monumencie obu konwencji1086. Elementy antyczne to: umierający generał ubrany jedynie w 

tunikę eksponującą nagi tors oraz nadlatująca postać Wiktorii z wieńcem laurowym i palmą 

(chrześcijańskim symbolem męczeństwa), bogini nabiera tutaj znaczenia alegorycznego. Ten 

zestaw motywów służy nadaniu pomnikowi wymowy ponadczasowej. Głównym figurom 

towarzyszą dwie postaci w strojach (a właściwie mundurach) z epoki, całość sceny zaś została 

zaaranżowana na tle namiotu przywodzącego na myśl szpital polowy, co miało podnieść 

realizm przedstawienia. Zabieg ten z kolei miał uwiarygodnić ukazaną kompozycję i uczynić 

ją zrozumiałą dla zwykłych odbiorców. W ten sposób oprócz zestawienia ze sobą dwóch 

konwencji wprowadzono jeszcze element narracji, można więc mówić o trzeciej drodze 

artystycznej i kolejnym możliwym wyborze. Hoock określił t ę koncepcję Josepha Wiltona 

udanym mariażem alegorii i realizmu w ukazaniu nowoczesnego brytyjskiego bohatera.  

Natomiast przeciwwagę do pomnika generała Wolfa i przykład nieudanego połączenia 

obu konwencji stanowi monument kapitana marynarki Richarda Rundle’a Burgessa dłuta 

Thomasa Banksa (z lat 1798-1802) wzniesiony w katedrze św. Pawła w Londynie1087 [il. 

179]. Wojskowy zginął w starciu z flotą holenderską w bitwie pod Camperdown w 1797 roku. 

Został ukazany nagi, z przerzuconym przez ramię płaszczem, którego fałdy przysłaniają 

przyrodzenie postaci, jest to zatem antyczna stylizacja, ale twarz zdradza cechy portretowe 

(jest to więc podobny zabieg, jak w omawianym wcześniej przeze mnie posągu Napoleona 

jako Marsa Pacyfikatora)1088. Mężczyzna jest witany przez stojącą obok postać Wiktorii, 

która podtrzymuje, bądź odbiera od kapitana skierowany do góry miecz. Pomiędzy nimi zaś 

umieszczona została armata, jak ją określił Hoock „ciężka i falliczna”1089. W tym przypadku 

mariaż alegorii i realizmu wystawił portretowanego na śmieszność. Niemiecki badacz 

przytacza dwie opinie z epoki, w których negatywnie odniesiono się do wyeksponowanej 

nagości postaci. W jednym z przewodników po Londynie z 1807 roku można przeczytać: 

                                                 
1086 H. Hoock, Empires of the Imagination. Politics, War, and the Arts in the British World, 1750-1850, London 
2010, s. 163-164, il. 20. 
1087 Ibidem, s. 165, il. 23. (Zob. przypis 1006). 
1088 Jak to ujęła Margaret Whinney realistyczną głowę osadzono na antycznym ciele – zob. M. Whinney, 
Sculpture in Britain 1530 to 1830, uzup. J. Physick, London 1988, s. 332. 
1089 Hoock, op. cit., s. 165-166. 
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„Angielski kapitan […] ale kim on jest? Nie Brytyjczykiem. Nie mamy przecież nagich 

kapitanów w marynarce wojennej”1090. Natomiast Allan Cunningham ówczesny krytyk sztuki 

dodawał: „żaden brytyjski wojskowy nie szedł do bitwy nago i żadna antyczna forma nie jest 

konieczna, kiedy brytyjski bohater ma zostać uczczony przez brytyjskiego artystę”. Dalej 

dodawał: „można jeszcze zrozumieć, że Wiktoria, skromna, dobrze ubrana postać kobieca 

zbliża się do umierającego mężczyzny i koronuje go wieńcem laurowym, ale prezentowanie 

miecza przez nagiego dżentelmena, nie mieści się już w granicach przyzwoitości”1091.  

W Londynie sami artyści byli podzieleni jeżeli chodzi o wybór odpowiedniej 

konwencji w posągach bohaterów. Zagorzałym zwolennikiem tradycji akademickiej i 

unikania w pomnikach publicznych współczesnego kostiumu oraz przedmiotów codziennego 

użytku był sir Joshua Reynolds, pierwszy prezes Royal Academy of Arts. Jednak istniało 

także grono artystów uważających, że strój z epoki jest bardziej odpowiedni, pozwala się 

oglądającym utożsamić z przedstawioną postacią i wzbudza chęć naśladowania jej. Antyczna 

stylizacja była zrozumiała jedynie dla wąskiego, elitarnego grona odbiorców. Jednak zarówno 

kościół opacki, jak i katedra londyńska należały do sfery publicznej, dostępnej dla każdego i 

takie też powinny być treści zakonotowane w pomnikach1092.  

Hoock podaje także argumenty przemawiające za kostiumem współczesnym w 

przedstawieniu bohaterów, na przykładzie chociażby munduru mniejszości narodowej jaką 

byli Szkoci walczący w brytyjskim wojsku i jakie konotacje strój ten niósł ze sobą1093.  

W przypadku posągu Włodzimierza Potockiego zarzuty wobec jego przedstawienia 

skupiały się na tych samych kwestiach. Zarówno wybór antycznej konwencji, która miała 

nadać pomnikowi uniwersalnego znaczenia, lecz de facto oddaliła go od lokalnych (polskich) 

wyobrażeń, jak i pozbawienie go narodowego charakteru, skondensowanego w ubiorze 

postaci (brak polskiego munduru) stały się powodem krytyki. Jak pisałam wcześniej właśnie 

wojsko, czyli oddziały polskie walczące pod obcym dowództwem w całej Europie stały się 

symbolem polskiej tożsamości na arenie międzynarodowej. W ukazaniu więc naszego 

bohatera tak bardzo raziło pominięcie tego elementu, jakim był mundur. Były to dla 

odbiorców kwestie nie artystyczne, lecz ideowe. Thorvaldsen nie wprowadził również 

zamówionych przez fundatorki wątków narracyjnych, które miały zostać umieszczone w 

cokole. Chodzi o płaskorzeźby nawiązujące do bezpośrednich zasług zmarłego, czyli 

wystawienia jego sumptem pułku ułanów. Przedstawienia te, przy zachowaniu antycznej 

                                                 
1090 Ibidem. 
1091 Ibidem, s. 166-167.  
1092 Ibidem, s. 163-165. 
1093 Ibidem, s. 168-169.  



192 
 

konwencji samego posągu, przydałyby mu cech realizmu, osadziłyby go w konkretnym 

kontekście i mogłyby pomóc w identyfikowaniu się odbiorców z upamiętnionym (jak w 

przypadku pomnika generała Wolfe’a). Omawiany posąg Potockiego nosi wszelkie znamiona 

wyobrażenia bohatera, jednak jak wiemy, miano to nie było adekwatne z dokonaniami 

zmarłego. Posłużoną się tutaj heroiczną ikonografią, by stworzyć złudzenie, że mamy do 

czynienia z bohaterem. Jednak w okresie wojen napoleońskich kodeks bohaterstwa był jasno 

określony. Najbardziej liczyła się śmierć na polu walki, życie oddane w obronie ojczyzny, 

bądź sprawy narodowej (w przypadku Polaków), co zresztą dobrze widać na przykładzie 

postaci księcia Józefa Poniatowskiego. Jednak zastosowany w pomniku Potockiego zabieg 

(wedle życzenia rodziny) nie był tak rzadki, jakby się mogło wydawać. Matthew Craske 

wskazuje na podobne działania wobec monumentów wystawianych w kościele opackim w 

Westminsterze jeszcze w drugiej połowie XVIII wieku1094. Badacz podaje tutaj przykład 

pomnika kontradmirała Charlesa Holmesa1095 dłuta Josepha Wiltona wzniesionego w 1766 

roku [il. 180]. Kompozycja składa się z postaci zmarłego ubranego w pełni w antyczną, 

rzymską zbroję stojącego przy marmurowej lufie armatniej, za którą widać panoplium, 

kotwicę, chorągiew i zwoje lin, całość zaś umieszczona została na tle kamiennego obelisku, 

co sugeruje bohaterską śmierć poniesioną w bitwie. Jednak Holmes zmarł w wyniku choroby 

(podobnie jak Potocki), a monument wystawiły mu dwie siostrzenice. Lukrecja Sowle i 

Barbara Stanwix, które jeszcze przed jego śmiercią otrzymały solidne wsparcie finansowe od 

wuja i, jak podaje Craske, ufundowały mu pomnik w dowód swej wdzięczności1096.  

W kościele opackim znalazły się również pomniki, za pomocą których chciano 

polepszyć reputację osób upamiętnionych, bądź wykorzystywano je w rozgrywkach 

politycznych, czyli zyskiwały one dodatkowe znaczenia oprócz tych zamierzonych przez 

artystę, bądź fundatorów. W pierwszym przypadku, za przykład może posłużyć monument 

admirała Edwarda Vernona1097 z 1763 roku [il. 181], będącego przez jakiś czas ulubieńcem 

opozycji. Napis zdobiący dzieło, ułożony przez jego spadkobiercę Lorda Orwella odnoszący 

się do przymusowej izolacji wuja od spraw publicznych informuje, że zmarły „zakończył 

                                                 
1094 M. Craske, Westminster Abbey 1720-70: a public pantheon built upon private interest, [w:] Pantheons. 
Transformations of a Monumental Idea, red. R. Wrigley, M. Craske, Aldershot 2004, s. 57-79.   
1095 Charles Holmes (zm. 1761) – kontradmirał, służył w marynarce nad Morzem Śródziemnym i w Zachodnich 
Indiach, tępił hiszpańskich korsarzy stacjonował w Ameryce Północnej, brał udział w ekspedycji zdobycia 
Quebecu w 1760 roku. Zmarł na Jamajce, gdzie został pochowany w kościele St. Andrew w Kingston. Pewne 
elementy, pod koniec XIX wieku zostały usunięte z jego monumentu. Dawniej jego herb był namalowany na 
obelisku. 
1096 Craske, op. cit., s. 67.  
1097 Edward Vernon (zm. 1757) – admirał, członek parlamentu. Monument ufundowany przez bratanka Francisa 
Lorda Orwella, to jedno z ostatnich dzieł M. Rysbracka.  
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karierę bez miejsca i tytułu” należnych mu w opinii bratanka1098. W zachowanym projekcie 

pomnika autorstwa Michaela Rysbracka widać, że początkowa koncepcja uwzględniała 

postać Chronosa podnoszącego flagę tak by zasłonić popiersie Vernona1099 [il. 182]. Miała to 

być aluzja do skreślenia zmarłego bohatera z oficjalnej listy oficerów flagowych przez 

marynarkę wojenną pomimo protestów jego sympatyków. Wersja ta jednak okazała się zbyt 

kontrowersyjna i ostatecznie wykonano postać Sławy koronującej wieńcem popiersie 

zmarłego, ukazane na tle chorągwi, z panopliami i innymi akcesoriami, należącymi do 

ekwipunku wojskowego.  

Za przykład wzniesienia pomnika męża stanu, przedstawiciela opozycji, który  

postrzegano jako wyraz krytyki wobec polityki urzędującego premiera Walpole’a był 

monument Daniela Pulteneya1100. Był on zaangażowany w wydawanie czołowej gazety obozu 

opozycyjnego i po śmierci został publicznie zaatakowany przez dziennikarzy strony 

przeciwnej. Fundatorzy jego nagrobka Viscount Bolingbroke i William Pulteney, Lord Bath 

wystawili dzieło opatrzone inskrypcją broniącą jego pamięci i dobrego imienia. Z kolei 

monument ku czci tego ostatniego również stanowił przykład pośmiertnej rehabilitacji 

zmarłego.  

Oczywistym jest, że zarówno w Anglii, Francji, we Włoszech, czy na terenie dawnej 

Rzeczypospolitej inna była sytuacja polityczna i różne tradycje artystyczne. Chodziło mi 

jednak o pokazanie, w jaki sposób można było za pomocą pomników manipulować opinią 

publiczną, poprzez sugerowanie heroicznej śmierci zmarłego i ukazanie go jako bohatera 

stosując odpowiednie środki artystyczne i przyjęty powszechnie sposób obrazowania. Należy 

pamiętać, że wprawdzie autor posągu Włodzimierza Potockiego tworzył w Rzymie, to jednak 

wyboru konwencji antycznej dokonała sama fundatorka. Problem zaś z recepcją monumentu 

w środowisku, w którym się znalazł wynikał z braku znajomości wysokiej kultury 

artystycznej, charakterystycznej dla krajów, gdzie na co dzień obcuje się z przykładami rzeźb 

starożytnych. Nie był jednak zjawiskiem odosobnionym. Jednak w przywołanych przeze mnie 

przykładach londyńskich negatywny odbiór zaproponowanej przez artystów wizji, zwłaszcza 

gdy sięgano po kostium antyczny wynikał z jeszcze innych powodów.  Parlament brytyjski za 

pomocą pomników bohaterów starał się pozyskać nowych rekrutów i zachęcić młodych 

Brytyjczyków do zaciągania się do wojska w okresie wojen napoleońskich. Monumenty 

musiały być więc zrozumiałe dla prostych, nie raz niewykształconych i nieobytych ze sztuką 

                                                 
1098 Craske, op. cit., s. 68.  
1099 Design for the monument to Admiral Vernon autorstwa J.M. Rysbracka – własność Victoria and Albert 
Museum, nr 4910:7.  
1100 Craske, op. cit., s. 68.  
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odbiorców. W Krakowie zaś nie wydaje się, aby posąg Potockiego intencjonalnie miał służyć 

innym celom niż sława i upamiętnienie jednostki.   

Pomysł rzeźbiarza nie do końca spotkał się ze zrozumieniem w środowisku, do którego 

pomnik trafił. By się o tym przekonać wystarczy prześledzić poszczególne opinie na jego 

temat. Początkowo, jak się wydaje, statua wzbudzała zachwyt, bowiem w prowincjonalnym 

Krakowie dawno nie widziano takiego dzieła sztuki. Władysław Łuszczkiewicz relacjonował 

tę sytuację i entuzjastyczne nastawienie, choć z perspektywy kolejnego półwiecza (1896). 

Pisał on: „Po roku tym [1830] wkrótce otwarły się podwoje kościołów krakowskich, dla 

przyjęcia arcydzieł nowożytnej rzeźby i otworzyła czynność artystyczna na wstyd miasta 

pracą obcych” oraz dalej „krytyki nie wywołały te prace, jeszcze romantyzm nie wyrzucał 

artystom formy klasycznej i pogańskiego nastroju posągu bohatera polskiego z czasów 

Napoleońskich, jak to miało miejsce przed laty paru z posągiem księcia Józefa 

Poniatowskiego w Warszawie, bo Kraków był olśniony arcydziełami i stał zdumiony pod 

urokiem piękna marmuru kararyjskiego!”1101. Jednak albo nie wszyscy podzielali ten 

zachwyt, albo po początkowej fascynacji wśród niektórych krakowian pojawiły się pewne 

wątpliwości odnośnie do koncepcji artystycznej, o czym może świadczyć negatywna opinia 

Stanisława Wodzickiego wyrażona w jego wspomnieniach spisanych przed rokiem 1849 

rokiem1102. Pierwotne wątpliwości przerodziły się w późniejszych latach w ostrą krytykę, 

która jednak silnie wykracza poza ramy czasowe tej pracy. Zanim przytoczone zostaną 

poszczególne zarzuty warto jednak prześledzić, jak na przykładzie opisującego pomnik 

Ambrożego Grabowskiego zmieniała się na przestrzeni wielu lat opinia jednego człowieka. 

Najpierw nieśmiało chwalił dzieło i zachwycał się nim w 1836 roku pisząc: „wspaniały 

pomnik […], wzniesiony wielkim kosztem […]; doskonałe to dzieło, godne swego 

mistrza”1103. Wciąż entuzjastycznie w 1844 dodawał: „posąg młodego wojownika rzymskiego 

w postawie szlachetney, w lekkim ubiorze, którego draperya szczęśliwie rzucona …”1104. 

Później jednak stopniowo zmieniał zdanie, najpierw, jak się wydaje, pod wpływem sądów 

biskupa Łętowskiego, który jako pierwszy wyraził swe wątpliwości odnośnie do pomnika nie 

ceniąc zbytnio obowiązujących w sztuce tendencji estetycznych zwłaszcza w zestawieniu ze 

sztuką dawniejszą pisał: „Dłuto Thorvaldsena zmalało przy grobach Kazimierzowych, 

ostatniego z Piastów i Jagiellończyka”1105. Łętowski jednak nie wyjaśnił, czy ważne było dla 

                                                 
1101 Łuszczkiewicz, Karta z dziejów rzeźbiarstwa …, s. 59.  
1102 Wodzicki, op. cit., s. 446.  
1103 Grabowski, Kraków i jego…, (1836), s. 101.  
1104 Idem, Kraków i jego…, (1844), s. 149. 
1105 Łętowski, op. cit., s. 21. 



195 
 

niego jedynie kryterium dawności (bowiem w innym miejscu pisał, że nowsze pomniki nie 

powinny wypierać starszych, a zwłaszcza zajmować miejsca tych królewskich), czy może 

chodziło o względy czysto estetyczne i Łętowskiego zachwycał bardziej artyzm tych 

wcześniejszych, niż posągu Potockiego. Następnie silnie krytyczny głos Józefa F. Kossowicza 

zamieszczony na łamach „Tygodnika Ilustrowanego” w 1860 roku nie przeszedł bez echa i 

zrobił wrażenie również na Grabowskim1106. W 1866 roku opisując posąg Włodzimierza 

krakowski miłośnik starożytności zaczął od przytoczenia opinii biskupa Łętowskiego, 

wprawdzie powtórzył swoje dotychczasowe zdanie o pomniku, broniąc jego obecności w 

katedrze jako godnej Potockiego komemoracji, któremu takie uhonorowanie się należało, ale 

dodawał: „Obok atoli pochwał i zalet dzieła arcymistrza, znawcy sztuki nie mogą odeprzeć 

uwagi, iż posąg młodego wojownika z czasów starej Romy, w lekkiem i powiewnem okryciu 

jest niestosowny w świątyni chrześcijańskiej, a właściwszem dlań byłoby muzeum sztuk 

pięknych”1107. Natomiast w prywatnych notatkach poglądy Grabowskiego miały się już 

całkowicie zradykalizować po ustawieniu w 1865 roku w kościele dominikanów pomnika 

generała Skrzyneckiego dłuta Władysława Oleszczyńskiego (co zrelacjonował Ignacy 

Trybowski w 1970 roku1108). Na tym przykładzie dobrze widać więc, jak zasiane ziarno 

wątpliwości rozkwitło w całkowitą niechęć. Początkowe uznanie dla kształtu pomnika i jego 

wartości estetycznych ustąpiło pojawiającym się zewsząd zarzutom, niezrozumieniu i 

poczuciu obcości wobec konwencji zaproponowanej przez artystę.  

 We wspomnianym już artykule Kossowicz przedstawił pełne spektrum zarzutów, 

które później powtarzali i inni. Choć należy zauważyć, że niektórzy nadal trwali w uznaniu 

dla dzieła i jego autora, ale też trudno przydawać znamion powszechności tej opinii, skoro 

wyszła spod pióra Józefa Kremera, znanego ówczesnego filozofa, znawcy sztuki włoskiej i 

estetyka. Uważając ją za najwspanialszą rzeźbę Thorvaldsena, pisał „wszędzie i zawsze znać, 

że sztuka jest córką ducha, w najwyższych chwilach jego jestestwa poczętą, a nie zaś 

niewolnicą form narzuconych jej od natury. W jednym pomniku Włodzimierza Potockiego w 

katedrze naszej więcej jest piękności, aniżeli w tych tłumach kąpiących się latem setkami w 

Wiśle naszej” (1843)1109.  

 Pierwszy zarzut dotyczył właśnie antycznego kostiumu greckiego bądź rzymskiego 

wojownika i w związku z tym pogańskiej wymowy tej postaci, nieodpowiedniej do wnętrza 

                                                 
1106 [Józef F. Kossowicz], Pomnik Włodzimierza Potockiego w kościele katedralnym krakowskim. (Dzieło 
Thorwaldsena), „Tygodnik Ilustrowany”, nr 56, 1860 (z 8/20.10.), s. 521-522.  
1107 Grabowski, Kraków i jego…, (1866), s. 94. 
1108 Trybowski, op. cit., s. 119-123. 
1109 J. Kremer, Listy z Krakowa, t. 1, Kraków 1843, s. 82; podaję za: Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., t. 1, 
cz. 1, s. 28. 
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sakralnego. Już Wodzicki kontestował „Rzeźba ta pogańska nie odpowiada charakterem 

swoim ani innym pomnikom znajdującym się na Wawelu ani stylowi całej świątyni”1110. W 

1860 Kossowicz pytał wręcz: „co robi w tej chrześcijańskiej, katolickiej świątyni półnagi 

rycerz grecki czy rzymski, tak akademicko pozujący pod gotyckim sklepieniem?”1111. Nie 

odmawia dziełu prawdziwych zalet artystycznych, ale gani je za nie przystawanie do całości 

wnętrza w podobnym duchu, jak sformułował to były Prezes Senatu Wolnego Miasta 

Krakowa. Sześć lat później w swym dziele poświęconym zabytkom miasta Grabowski 

przytacza opinię obcokrajowca, niejakiego Sebastiana Brunnera (1814-1893), austriackiego 

teologa, pisarza i historyka1112, co jest zręcznym wybiegiem krakowskiego badacza, gdyż 

posłużył się cudzą opinią na temat posągu: „bez nagany, pogańsko-piękny, ale odnośnie do 

świątyni gotyckiego stylu, zupełnie z miejscowością niezgodny”1113. W swoich notatkach z 

tego samego roku Grabowski pisząc o pomniku generała Skrzyneckiego konkludował: 

„Wypracowaniem dorównywa on pomnikowi Włodzimierza Potockiego przez Thorwaldsena, 

a pomysłem góruje nad tym dziełem Duńczyka, gdyż posąg wojaka rzymskiego w świątyni 

katolickiej nic nie mówi i jest tu niestosownym, a utwór Oleszczyńskiego jest religijny, do 

serca i uczucia przemawiający i najwłaściwszy do miejsca chwały Bożej, które zajmuje”1114. 

Nie wiadomo jednak dlaczego tak sądził, czy bardziej podobał mu się ubiór generała, jego 

poza podnoszenia się z mar, czy też dodana postać anioła budzącego zmarłego i wzywającego 

do zmartwychwstania. 

 Z tego pierwszego zarzutu o ukazaniu rzymskiego wojownika o pogańskim 

charakterze właściwie wynikały kolejne. Posągowi Potockiego zarzucano, że jest nie dość 

„narodowy”, co zapewne wiązało się z przedstawioną konwencją. Kossowicz wyrażał 

zdziwienie, że taka figura ma „upamiętniać rodaka” i „że autor […] jako  mistrz, lepiej winien 

był się przejąć charakterem narodowości tego, komu stawiać miał posąg”, jest to 

„niewolniczo naśladowana kopia greczyzny, mogąca może nieźle służyć za pomnik Tezeusza, 

Achillesa lub innego jakiego wojownika greckiego czy rzymskiego, lecz nie mającą prawa 

stanąć na grobie polskiego żołnierza”1115. Łatwiej było wskazać jak według kontestujących 

miałby wyglądać odpowiadający im posąg, mając ustawiony w kościele dominikanów 

wzorcowy pomnik generała Skrzyneckiego, o którym Grabowski pisał, iż nosi mundur 

                                                 
1110 Wodzicki, ibidem. 
1111 Kossowicz, op. cit., s. 521. 
1112 Brunner, Sebastian (1814-1893), [w:] Österreichisches Biographisches Lexikon 1815-1950, t. 1, Wien 1957, 
s. 121-122. 
1113 Grabowski, op. cit., s. 95.  
1114 Trybowski, op. cit., s. 122. 
1115 Kossowicz, op. cit., s. 521. 
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wojskowy polski i przez to „Rzeźba ta stanie na czele wszystkich grobowych monumentów, z 

nowszych czasów, postawionych w kościołach krakowskich i więcej przemawia do serca 

polskiego niż posąg Włodzimierza Potockiego w katedrze krakowskiej […] pomimo że jest 

po arcymistrzowsku wyrzeźbiony”1116.  

 Wątpliwości budziło również przedstawienie półnagiej postaci, która według słów 

Kossowicza bardziej pasowałaby do muzeum niż do wnętrza sakralnego1117. 

 Następnie w przytaczanych opiniach przewija się wątek niezdolność tego dzieła już 

nie tylko do wzbudzania w odbiorcach odczuć narodowych, ale jakichkolwiek. Pisano, że 

rzeźba ta jest zimna, sztywna i bez życia. Należy jednak pamiętać, że opinia ta zrodziła się 

trzydzieści lat od powstania dzieła, gdy nastąpił odwrót od ideałów przyświecających 

klasycyzmowi i w rzeźbie obowiązywały już inne tendencje, dominował naturalizm 

przechodzący nieraz w weryzm. Kossowicz porównywał posąg Potockiego z figurami innych 

„skamieniałych rycerzy”. Grabowski zaś dodawał, iż „brakuje mu ducha, który by myślą, jaką 

miał wyobrażać, pociągał umysły ku sobie… zostanie on dla nas piękną i gładko wyrzeźbioną 

sztuką carraryjskiego głazu, która w tym Panteonie naszym, tej bogatej skarbnicy pamiątek, 

stoi nieruchoma i niema”1118.  

  Jak już zostało powiedziane opinie te wyrażone w pewnym oddaleniu czasowym od 

daty powstania dzieła, jakkolwiek mogły odzwierciedlać wcześniej istniejące poglądy. Nie 

można jednak mówić o sytuacji, jaka miała miejsce w Warszawie, gdy najpierw w wąskim 

gronie osób zaangażowanych dyskutowano nad strojem, w jakim winien zostać ukazany 

naczelny wódz, a później o powszechnym komentowaniu wizji Thorwaldsena, od momentu 

wystawienia modelu pomnika na widok publiczny1119. Gdyby jednak przytoczone zarzuty 

pojawiły się jako bezpośrednia reakcja na nowy w Krakowie pomnik, choć prywatny w 

charakterze i ustawiony w kościelnym wnętrzu, to można by je tłumaczyć ówczesną sytuacją 

panującą w mieście. Niezrozumienie koncepcji artysty i wynikające z tego poczucie obcości 

zaproponowanej przez niego konwencji wiązało się zapewne z brakiem obycia krakowian, w 

pierwszej połowie dziewiętnastego wieku, z tego rodzaju rzeźbami oraz estetyką. 

Nieobecność, w tym prowincjonalnym pod względem artystycznym ośrodku, dzieł w 

stylistyce obowiązującej wówczas w Europie oraz niemożność obcowania z nimi 

spowodowała, że gust i smak mieszkańców miasta nie miał podstaw by się ukształtować.  

                                                 
1116 Trybowski, op. cit., s. 121.   
1117 Kossowicz, ibidem. 
1118 Notatka Grabowskiego z 31.05.1865 r. opublikowana przez Trybowskiego – zob. Trybowski, ibidem.   
1119 Mościcki, op. cit., s. 120-135.  
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 Jednak głosy krytyki wobec samego pomnika nie były czymś niezwykłym i 

charakterystycznym tylko dla Krakowa, jak pisałam, z podobnymi dylematami mierzono się 

chociażby w Londynie od początku XIX wieku.   

Na końcu, tytułem uzupełnienia należy jeszcze podać, że posąg Włodzimierza został 

ustawiony na tle neogotyckiego parawanu ozdobionego motywem orła, którego autorem był 

Franciszek Maria Lanci [il. 108] (o architekcie tym będzie szerzej mowa przy okazji 

omawiania przekształcenia kaplicy Trójcy świętej na mauzoleum Dunin-Wąsowiczów)1120. 

Wykonał on również postument pod statuę, w który wprawiono płaskorzeźbę z geniuszem 

śmierci1121. 

Posąg Włodzimierza ma bogatą ikonografię pochodzącą jeszcze z dziewiętnastego 

stulecia. Zachowane są przekazy ukazujące kontekst, w jakim się ta figura znalazła. Jednym z 

pierwszych kolorowych rysunków jest akwarela Wojnarowskiego (niedatowana) [il. 27], na 

której tylko fragmentarycznie namalowane zostały sąsiadujące z pomnikiem monumenty 

Wodzickich1122. Kolejnym jest czarno-biały rysunek Saturnina Świerzyńskiego z 1856 roku 

ukazujący całą aranżację arkady1123 [il. 183]. Artysta wrócił do tego tematu w 1873 roku w 

swoim obrazie olejnym ukazującym południowe ramię ambitu, gdzie posąg Włodzimierza 

został ukazany w skrócie perspektywicznym (od wschodu)1124. Również w skrócie, ale od 

zachodu wraz z pomnikiem Ankwicza ustawionym w sąsiedniej arkadzie ujął go w latach 

1860-70 Jędrzej Brydak w rysunku Widok wnętrza południowego ambitu katedry na 

Wawelu1125 [il. 184]. Znanych jest też kilka fotografii, co najmniej dwie wersje Ignacego 

Kriegera z lat siedemdziesiątych XIX wieku1126 [il. 185] i z około 1880 roku1127 oraz 

Walerego Rzewuskiego z 1864 roku1128 [il. 186], wszystkie one przedstawiają wąski kadr 

(widok prawie na sam pomnik) a także szerokie ujęcie z pomnikami Wodzickich Karola 

Kroha1129 [il. 108]. Wymienione źródła ikonograficzne ukazują statuę Potockiego w jej 

pierwotnym miejscu, bowiem w roku 1900 usunięto pomnik z ramienia ambitu prezbiterium i 

                                                 
1120 Łuszczkiewicz, op. cit., s. 59.  
1121 Frycz, op. cit., s. 58-59; Melbechowska-Luty, Szubert, op. cit., s. 25. 
1122 Zob. przypis 480.  
1123 S. Świerzyński Pomnik Włodzimierza Potockiego w kościele katedralnym krakowskim (własność prywatna).  
1124 Idem, Widok nawy bocznej kościoła katedralnego w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, sygn. MP 
1998 MNW.  
1125 Rysunek Brydaka ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu, nr inw. 3478; zob. Banach, Ikonografia 
Wawelu…, t. 2, s. 78-79, il. 216. 
1126 Zamek Królewski na Wawelu, sygn. AZK PZS AF-IIa-1184/32; „Zakład Fotograficzny Ignacy Krieger”, 
Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK-3974/K. 
1127 Fot. I. Krieger, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK-Fs933/IX/27.  
1128 Fot. W. Rzewuski, Zamek Królewski na Wawelu, sygn. AZK PZS AF-IIa-990.  
1129 Wawel. Szesnaście…, s. 4, nr X. 
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tymczasowo ustawiono koło kaplicy Lipskich1130. Od czasu zakończeniu Wielkiej Restauracji 

znajduje się on w kaplicy Trójcy świętej, niewidoczny z nawy północnej i pozbawiony 

pierwotnego tła (neogotyckiego parawanu) [il. 187]. 

 

5.4 NAGROBEK ANNY Z TYSZKIEWICZÓW 1ºv. POTOCKIEJ, 2ºv. DUNIN-

WĄSOWICZOWEJ I RODZINNE MAUZOLEUN DUNIN-WĄSOWICZÓW 

 

Już po ustawieniu nagrobka Włodzimierza w katedrze rozpoczęły się prace związane z 

aranżacją wnętrza dla pomieszczenia kolejnego dzieła. Klasycystyczny nagrobek Anny 

Dunin-Wąsowiczowej znalazł się w kaplicy o dekoracji w zupełnie odmiennym stylu. Jej 

autorem był Franciszek Maria Lanci. Dla katedry w tym samym czasie zaprojektował między 

innymi sarkofag Tadeusza Kościuszki w krypcie św. Leonarda1131 [il. 188], do którego 

przeniesiono ciało naczelnika w dniu 28 grudnia 1833 roku1132. Lanci wykształcony w 

Akademii św. Łukasza w Rzymie zwolennik form klasycznych, na terenach dawnej 

Rzeczypospolitej musiał się zmierzyć i zapoznać z formami neogotyckimi, gdyż taka była 

wola jego zleceniodawców1133. W tym celu posługiwał się wydawnictwami 

architektonicznymi, zgodnie z ówczesną praktyką, podobnie jak jego rodak Henryk Marconi. 

Jednak z uwagi na fakt, że Lanci nie pozostawił żadnych prac teoretycznych, ani nie 

zachowały się jego zapiski, nie wiadomo z jakich konkretnie publikacji korzystał1134. Był 

zwolennikiem angielskiej architektury gotyckiej, a jego styl można określić jako malowniczy 

historyzm utrzymany w duchu romantyzmu. Uważa się również, że jego wawelska realizacja 

jest charakterystyczna dla pierwszej fazy neogotyku w Polsce, zwanej dekoracyjną, w 

odróżnieniu od kolejnej strukturalnej (czyli konstrukcyjnej)1135. Nie wiadomo również, co 

było źródłem inspiracji dla Lanciego przy projektowaniu nowego wnętrza kaplicy Trójcy 

świętej. Być może fundatorka sama podsunęła mu jakiś wzór. Wiemy tylko, że interesował ją 

wystrój w stylistyce neogotyckiej, gdyż niezrealizowany projekt Marconiego dla katedry 

warszawskiej też był w niej utrzymany [il. 40-41]. Zachowały się rysunki rycerzy w zbrojach 

autorstwa Dunin-Wąsowiczowej, ale po pierwsze trudno jest wskazać dzieło, z którego 

zostały przerysowane, a po drugie, te zrealizowane w kaplicy przez Filippiego różnią się od 

                                                 
1130 AKKK, A.Cath. 2389, s. 23-24.  
1131 Odkuty przez Pawła Filippiego – zob. Grabowski, Kraków…, (1866), s. 361; Łepkowski, op. cit., s. 210; 
Rożek, Wawel i Skałka…, s. 100; Urban, op. cit., s. 103.  
1132 AKKK, Pa 25, s. 213 (k. 107r.).  
1133 Jaroszewski, O siedzibach neogotyckich…, s. 66, 76.  
1134 Ibidem, s. 76, 79. 
1135 P. Krakowski, Architektura neogotycka w Krakowie, „FHA”, 20, 1984, s. 159, 164. 
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nich wyglądem1136 [il. 189-192]. Rysunki powstały jeszcze w czasach, gdy Anna była żoną 

Aleksandra Potockiego i synową Stanisława Kostki. Pomimo jego niewątpliwego wpływu 

Anna miała swoje własne upodobania estetyczne. Jeżeli chodzi o stosunek Potockiego do 

architektury neogotyckiej, to z czasem uległ on zmianie, początkowo Stanisław Kostka był 

mu niechętny, później zaś docenić miał jego konstrukcję (a więc nie ornamentykę), jak pisze 

Jaroszewski1137. Badacz przypomniał, że w swych dziełach literackich właściciel Wilanowa 

używał przymiotnika „gotycki” zawsze w znaczeniu pejoratywnym. Jednak wybrał ten styl 

dla kilku pawilonów umieszczonych w wilanowskim parku oraz dla swojego grobowca 

zaprojektowanego przez Henryka Marconiego1138. Natomiast Anna wydawała się 

zafascynowana tą nową stylistyką, o czym świadczą również jej inne rysunki budowli, bądź 

pewnych detali utrzymanych w formach nawiązujących do gotyku.  

Nie znamy sprecyzowanych poglądów Dunin-Wąsowiczowej na sztukę, możemy je 

jedynie rekonstruować na podstawie rozproszonych wypowiedzi, sądów spisanych w czasie 

podróży do Włoch oraz podejmowanych przedsięwzięć. Z jej dziennika Voyage d’Italie 

dowiadujemy się, że najbardziej ceniła zabytki sztuki starożytnej, zaś w odróżnieniu od 

włoskiej sztuki nowożytnej, której nie lubiła, doceniła i zachwyciła się gotycką katedrą w 

Sienie i w Mediolanie1139. Wciąż jednak to za mało, aby w pełni poznać poglądy Anny na 

temat architektury gotyckiej. Powód odwołania się do tego stylu może być też inny i nie 

wynikać z czysto estetycznych upodobań. Jak pisali Bałus i Krasny, w pierwszej połowie XIX 

wieku tego rodzaju formy stały się bardziej odpowiednie dla architektury sepulkralnej, o 

czym świadczyły chociażby liczne neogotyckie mauzolea wznoszone w Niemczech. Jak 

zaznaczają jednak autorzy praktyka ta „nie była wynikiem teoretycznych rozważań, ale miała 

charakter zwyczaju ukształtowanego przez różnorodne inspiracje”1140.  

Przykłady takie powstawały i na dawnych ziemiach polskich, jednak trudno jest 

odnaleźć jakieś analogie dla kaplicy Wąsowiczów. Najciekawszym przykładem i to 

poprzedzającym powstanie wawelskiego wnętrza mogła być kaplica pałacowa w Dowspudzie 

(z lat dwudziestych XIX wieku), rezydencji wzniesionej przez Henryka Marconiego dla 

                                                 
1136 Cztery rysunki A. Dunin-Wąsowiczowej zawierające motyw rycerza w zbroi: dwa z postacią jako 
elementem małej architektury (kapliczki), jeden z posągiem na kolumnie oraz jeden ukazujący aż siedem 
wariantów rycerzy zachowały się w zbiorach Biblioteki Narodowej, sygn. R.4712/WAF. 50, R.4796, R.4808, 
R.4810 – zob. K. Gutowska-Dudek, Rysunki z wilanowskiej kolekcji Potockich w zbiorach Biblioteki Narodowej: 
katalog, t. 3, Warszawa 2002, poz. 1355, 1362-1364.   
1137 Jaroszewski, op. cit., s. 58.  
1138 Ibidem, s. 58-59.  
1139 Ibidem, s. 156; O. Płaszczewska, Wizja Włoch w polskiej i francuskiej literaturze okresu romantyzmu (1800-
1850), Kraków 2003, s. 94.  
1140 W. Bałus, P. Krasny, Kościół parafialny w Wielączy. Z badań nad początkami neogotyku w polskiej 
architekturze sakralnej, „Misceallane Łódzkie”, 1 (15), 1996, s. 37. 
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generała Ludwika Michała Paca, choć uległa ona całkowitej destrukcji. Utrzymana była w 

stylu neogotyckim podobnie jak całe założenie, w niej zaś umieszczono klasycystyczne 

epitafia autorstwa Cincinnato Baruzziego1141. Nie można wykluczyć, że jakimś echem tego 

zniszczonego dowspudzkiego wnętrza jest neogotycka kaplica zachowana w warszawskim 

pałacu Paca (choć dziś pozbawiona funkcji sakralnej) również zaprojektowana przez tego 

włoskiego architekta [il. 193]. Znacznie więcej jest przykładów neogotyckich kaplic 

wolnostojących, pełniących funkcje grobowe, jak: Mierzejewskich w Neplach koło Terespola 

z 1829 roku [il. 194], według projektu Franciszka Jaszczołda, cmentarna będąca mauzoleum 

Potockich [il. 195] wzniesiona przez Aleksandrę z Lubomirskich Potocką dla męża 

Stanisława Kostki w latach dwudziestych XIX wieku zaprojektowana przez Piotra Aignera, 

czy chociażby rodziny Orzeszków w Zakozielu (dzisiaj na terenie Białorusi) [il. 196], z 

bogatą neogotycką dekoracją stiukową (obecnie zachowaną w niewielkim tylko stopniu) [il. 

197]. Szukając zaś analogii dla gotyckiego w charakterze wnętrza z wyeksponowanym 

klasycystycznym pomnikiem możemy taką – choć w znacznie skromniejszym wydaniu – 

odnaleźć na cmentarzu Rakowickim w postaci kaplicy Seifertów, powstałej już po roku 

18421142 [il. 198]. Wydaje się więc, iż żadna z tych realizacji nie stanowiła inspiracji, ani 

konkretnego punktu odniesienia dla krakowskiego mauzoleum Wąsowiczów.  

Innym powodem – może nawet lepiej pasującym do działań hrabiny – były konotacje, 

jakie styl neogotycki wzbudzał. Według Bałusa i Krasnego „zgodnie z koncepcją architecture 

parlante – gust gotycki wyrażał poczucie rycerskich korzeni, starożytną legitymację wysokiej 

pozycji społecznej i przywiązania do religii chrześcijańskiej, a więc najważniejsze wartości 

arystokracji w niespokojnych czasach około roku 1800”1143. Cechy te wyraźnie odpowiadały 

celom i aspiracjom Dunin-Wąsowiczowej. 

Dotychczas pisząc o charakterze i stylu kaplicy mam na myśli jej dekorację rzeźbiarską 

oraz wystrój architektoniczny, całość wnętrza jednak nie jest jednorodna. Znalazły się w nim 

elementy pochodzące z różnych epok historycznych i o odmiennym wyrazie artystycznym. 

Bałus podkreśla synkretyzm stylowy kaplicy, gdzie zestawiono motywy romanizujące 

(obramienie ołtarza), klasycystyczny nagrobek (i popiersie), późnorenesansowy obraz w 

                                                 
1141 J. Kaźmierczak, „Wart Pac pałaca…” Zamek w Dowspudzie – nostalgiczny pomnik dawnej Litwy złączonej 
w Koroną, „RHS”, 19, 1992, s. 250-256. 
1142 To data śmierci Teresy z Glixellich Seifertowej, której pamięci kaplicę poświęcił mąż Teofil Seifert. Kaplicę 
zdobi płaskorzeźba dłuta Antonio Bosa (1777/1780?-1845) – twórcy między innymi nagrobka J.J. 
Winckelmanna w Trieście – zob. Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 145-146; dzieło to, co 
należy podkreślić, jest najlepszą pod względem artystycznym (dziewiętnastowieczną, włoską) realizacją tego 
rodzaju na krakowskim cmentarzu  
1143 Ibidem.  
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ołtarzu oraz neorenesansowe tonda1144. W związku z tym w charakter ten dobrze wpisywał się 

również zastany barokowy, marmurowy nagrobek biskupi.    

Do kaplicy trafiły też trzy dzieła włoskiej sztuki rzeźbiarskiej najwyższej klasy, 

autorów cenionych wówczas nie tylko przez rodowitych odbiorców, ale i klientelę 

międzynarodową. Adamo Tadolini należał do wielopokoleniowej rodziny rzeźbiarzy 

działających w Rzymie1145. Tadolini pracował już wcześniej na polskie zamówienie, 

wykonywał popiersia osób historycznych dla Narcyza Makowieckiego, czy płaskorzeźby dla 

Ludwika Paca1146. Może jednak dziwić, że Dunin-Wąsowiczowa powierzyła wykonanie płyty 

nagrobnej, mającej zdobić jej nagrobek oraz odnoszącej się zarazem do jej zmarłej córki Julii, 

właśnie temu artyście. Rzeźbiarz był bowiem bliskim współpracownikiem Canovy i 

kontynuatorem jego stylu. Jak wiemy zaś, Anna wyżej ceniła innego mistrza rzeźby, w 

dodatku nadal żyjącego i tworzącego w Rzymie. Wydaje się również, że kompozycja reliefu 

mogła być jej pomysłu, po pierwsze dlatego, że podobnego przedstawienia nie ma w œuvre 

Tadoliniego, a po drugie pamiętamy próby narzucenia Thorvaldsenowi własnego pomysłu 

przy nagrobku Włodzimierza Potockiego, czego z pewnością nie chciała zaniechać przy 

swoim własnym monumencie. Jedyną analogią artystyczną w dorobku Tadoliniego mogła być 

replika posągu śpiącego Endymiona dłuta Canovy, którą Adamo miał wykonać dla księcia 

Devonshire1147 [il. 199]. Z przedstawieniem Endymiona może je łączyć także główka aniołka, 

nawiązująca do amora uwzględnianego niekiedy w scenie ukazywania się śpiącemu 

pasterzowi zakochanej w nim bogini Semele, jak chociażby w obrazie Anne-Louis Girodet-

Triosona (1767-1824) z 1792 roku [il. 200]. Postaci kobiecej (na wawelskiej płycie) 

towarzyszą umieszczone pod łożem (w tym przypadku bardziej przypominającym empirowy 

szezlong) atrybuty: paleta z pędzlami, kątownik, książki, zwinięty papier i trzonek 

niezidentyfikowanego przyrządu [il. 201]. Nie tylko wymienione atrybuty odnoszące się do 

samej fundatorki jako malarki i oczytanej intelektualistki, ale przede wszystkim te 

wielowątkowe odniesienia do starożytnych tematów i powszechnie – w środowisku 

wykształconych europejskich arystokratów – znanych artystycznych przedstawień, zdradzają 

wysoką kulturę i obycie w świecie sztuki Dunin-Wąsowiczowej. Rzeźba Tadoliniego nie 

znalazła naśladowców, sam także nie powrócił już do tego motywu w swej twórczości, 

nagrobki komponując często w formie steli nagrobnej, ale nie tylko, z wykorzystaniem 

                                                 
1144 Bałus, Architektura sakralna…, s. 100.  
1145 Ich pracownię odwiedzało wiele osób, również ze względu na lokalizację, czyli mieszczące się naprzeciwko 
w dawnym klasztorze Kolegium Greckiego (przy kościele św. Atanazego) atelier jednego z najważniejszych 
ówczesnych malarzy Vincenzo Camucciniego – Litwornia, op. cit., s. 154. 
1146 Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 267-269; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 544-546.  
1147 Eadem, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 275; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 552-553. 
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popiersia (jak w pomniku Clotilde Tambroni w Certosie di Bologna, Alessandro Buttaoni w 

rzymskim kościele S. Croce e S. Bonaventura dei Lucchesi oraz w płaskorzeźbie w 

monumencie Palmiry Pulieri Petracchi i Enrico Pulieriego z kościoła SS. Stigmate di S. 

Francesco w Rzymie). Bardziej rozbudowany program przedstawia jedynie późniejsze dzieło 

wzniesione w Indiach upamiętniające Begum Samru w kościele w Sardhana koło New Delhi, 

gdzie całość wieńczy całopostaciowa figura siedząca zmarłej, poniżej zaś ukazano 

płaskorzeźby ze scenami jej życia i cztery pełnoplastyczne figury ustawione w 

narożnikach1148.     

Odniesienia do antyku w płaskorzeźbie nagrobnej dla Dunin-Wąsowiczowej są jednak 

bardziej wielowymiarowe niż dotychczas przywołane porównanie z Endymionem. Sama poza 

półleżącej śpiącej kobiety, ze skrzyżowanymi nogami, jedną ręką założoną za głowę i 

tułowiem skręconym w kierunku widza przywodzi na myśl skojarzenia ze znaną rzeźbą 

przechowywaną w Muzeach Watykańskich zwaną Śpiąca Ariadna, na co zwrócił już uwagę 

Dobrowolski1149 [il. 202]. Jednak obecność węża (oplatającego statyw na którym stoi lampka 

oliwna), jak i ukazanie śpiącej na łożu, od końca XVIII wieku empirowym, nawiązuje do 

przedstawień sceny śmierci Kleopatry, jak na przykład w obrazie Jeana Baptiste’a Regnaulta 

(1754-1829) datowanym na rok 1796 lub 1797 [il. 203]. Zresztą watykański posąg do końca 

XVIII wieku również był identyfikowany z egipską królową1150.   

 Natomiast bez względu na interpretację posągu najbardziej interesować mnie będą 

jego związki ze sztuką sepulkralną i nie chodzi tutaj tylko o antyczny sarkofag, na którym ją 

ustawiono w Watykanie1151. Jak pisze Brunner cała kompozycja poprzez taką aranżację mogła 

się kojarzyć z szesnastowiecznymi włoskimi nagrobkami przyściennymi, gdzie ponad 

sarkofagiem umieszczano rzeźbiarskie, całopostaciowe wyobrażenie zmarłego w postawie 

leżącej (choć należy też pamiętać o schemacie etruskich sarkofagów). Rzeźba zainspirowała 

także holenderskiego malarza Dirka Stoopa, który przedstawił wyimaginowany nagrobek 

Margarity Edingi, umieszczony w jaskini1152 [il. 204]. Grób wieńczy posąg kobiecy 

przypominający swą pozą figurę watykańskiej Kleopatry, z tą różnicą, że ramię, na którym 

spoczywa głowa opiera się na czaszce. Innym przykładem jest rycina zamieszczona w 

południowo-niemieckim manuskrypcie z 1544 roku (z Harvard College Library, z kolekcji 

                                                 
1148 Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 266; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 543. 
1149 Pierwszy zwrócił na to uwagę T. Dobrowolski – zob. Dobrowolski, op. cit., s. 69.  
1150 Skojarzenie z Kleopatrą opierało się przede wszystkim na obecności węża oplatającego przedramię posągu, 
który później uznano za bransoletę – zob. H.H. Brummer, The Statue Court in the Vatican Belvedere, Stockholm 
1970, s. 154. 
1151 Ibidem, s. 154-160.  
1152 Ibidem, s. 165. 
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Philipa Hofera) określona jako The Tomb of Philocapta, gdzie postać na sarkofagu powtarza 

posąg egipskiej królowej1153. Istniał także rodzimy egzemplarz rzeźby będący interpretacją 

tego motywu, a mianowicie nagrobek Mikołaja i Marii z Gawdzickich Radziwiłłów w 

kościele św. Zygmunta w Szydłowcu autorstwa włoskiego rzeźbiarza Giacomo Monaldiego z 

1795 roku z figurą śpiącej kobiety wspartej na urnie1154 [il. 205].  

 Jak podaje Brummer wymowa watykańskiej aranżacji, z wykorzystaniem rzekomego 

wizerunku Kleopatry, miała wprawdzie gloryfikować papieża Juliusza II, ale nie miała 

charakteru komemoracyjnego1155. Zakładając, że posąg rzeczywiście ukazuje egipską 

władczynię, obecność węża oraz zamknięte powieki postaci sugerują, że królowa już nie żyje, 

a więc jest to przedstawienie martwej Kleopatry, co byłoby jedynym, ale za to bezpośrednim 

odniesieniem do śmierci. 

 Wydaje się jednak, iż również wielka popularność samej rzeźby mogła zainspirować 

Dunin-Wąsowiczową. Dzieło było znane z licznych powtórzeń, również w zmniejszonej skali 

(w polskich zbiorach królewskich znajdowała się kamienna kopia autorstwa Tommaso 

Righiego z 1789 roku1156) oraz dzięki rycinom publikowanym w antologiach o sztuce 

antycznej1157 [il. 206]. Do rozpowszechnienia jej wizerunku (dowodząc zarazem dużego nią 

zainteresowania), przyczyniły się również portrety zamożnych, europejskich fundatorów 

zamawiane w Rzymie u Pompeo Batoniego w drugiej połowie XVIII wieku, gdzie rzeźba 

Kleopatry ukazana była w tle, nieraz w towarzystwie innych antycznych posągów naturalnej 

wielkości lub w postaci zmniejszonej repliki. Można podać cztery przykłady takich 

konterfektów. Najwcześniejszym była podobizna Charlesa Johna Crowle’a z lat 1761-62 

(znajduje się w Luwrze) [il. 207], kolejnym Portret Thomasa Dundasa z 1764 roku (w 

zbiorach prywatnych, w Aske Hall w North Yorkshire) [il. 208], następny wizerunek hrabiego 

Kiriłła Razumowskiego, ostatniego hetmana Ukrainy z 1766 roku [il. 209] (miejsce 

przechowywania nieznane) oraz wreszcie obraz ukazujący Thomasa Williama Coke’a z 1774 

roku [il. 210] (w zbiorach prywatnych, w Holkham Hall w Norfolk)1158. Watykański posąg 

podzielił również los innych dzieł sztuki wywiezionych z rozkazu Napoleona do Paryża, 

gdzie znajdował się w latach 1798-1816. W maju tego ostatniego roku wrócił do Rzymu 

                                                 
1153 Ibidem, s. 166.  
1154 K. Mikocka-Rachubowa, Włoscy rzeźbiarze na dworze króla Stanisława Augusta, „RHS”, 29, 2004, s. 69-70, 
il. 13.  
1155 Brummer, op. cit., s. 163. 
1156 A. Rottermund, „Nowy Rzym” O roli Rzymu w formowaniu zbiorów rzeźby Stanisława Augusta, [w:] 
Thorvaldsen w Polsce…, s. 14, il. na s. 17.  
1157 Przykładowo w: P. A. Maffei, Raccolta di statue antiche e moderne data in luce da Domenico de Rossi. 
Illustrata colle sposizioni a ciascheduna immagine di Paolo Allessandro Maffei, Roma 1704.  
1158 Haskell, Penny, op. cit., s. 187. 
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ozdabiając muzeum Pio-Clementino1159, tam też zapewne oglądała go Dunin-Wąsowiczowa 

w czasie swojego pobytu w Wiecznym Mieście. 

Jest jeszcze jeden powód, dla którego Dunin-Wąsowiczowa mogła się zachwycić 

watykańskim posągiem. Przyjmując nowożytną interpretację rzeźby jako zmarłej, bądź 

umierającej Kleopatry, należy stwierdzić, że wobec mnogości przedstawień tematu śmierci, 

został on zdecydowanie zdominowany przez męskie postacie. Wydaje się nawet, że scena 

śmierci egipskiej królowej, to jeden z niewielu żeńskich przykładów tego tematu (obok 

popełniającej samobójstwo Lukrecji). Zarówno w kulturze europejskiej, jak i polskiej temat 

ten koncentrował się w XIX wieku głównie wobec śmierci heroicznej, jednak wszędzie była 

ona silnie zmaskulinizowana1160. Dobrym przykładem tego zjawiska jest ilustracja wiersza 

Adama Mickiewicza Śmierć pułkownika, którego bohaterką jest zmarła w 1831 roku Emilia 

Plater, biorąca czynny udział w powstaniu listopadowym. Jej zgon nie nastąpił wprawdzie na 

polu walki, ale na skutek wycieńczenia wojskową rzeczywistością. Józef Szymon Kurowski, 

autor pierwszego przedstawienia sceny jej umierania, (znanej z litografii wykonanej przez 

Godefroya Engelmanna, zatytułowanej La mort du Colonel, zamieszczonej w zbiorze nut 

Alberta Sowińskiego1161 [il. 211]), posłużył się schematem ikonograficznym zastosowanym 

przez Benjamina Westa w scenach zgonu najpierw generała Wolfa  (1770) [il. 212] a 

następnie admirała Nelsona (1806)1162 [il. 213]. Oczywiście omawiana rycina, jak i wiersz 

Mickiewicza, nie wspominając nawet o samej śmierci Emilii Plater, są późniejsze w stosunku 

do zamówienia Dunin-Wąsowiczowej, ale przykład ten dobrze pokazuje problem artysty z 

poszukiwaniem odpowiedniego wzoru, by ukazać śmierć bohaterskiego wojownika, który 

jednak był kobietą. Usprawiedliwieniem z jednej strony może być męska profesja, czyli 

zdefiniowana kulturowo rola wojownika, mężczyzny, z drugiej jednak brak żeńskich 

odpowiedników takich przedstawień. Dla kobiet pewnym rozwiązaniem mogły być sceny 

męczeńskiej śmierci świętych dziewic, ale nie byłby to raczej wzór, do którego chciała, czy 

też miała powody1163, odwoływać się Dunin-Wąsowiczowa, antyczna rzeźba wydawała się 

bardziej odpowiednia.  

Można się następnie zastanowić, czy płaskorzeźbiona postać na nagrobku Anny jest 

ukazana martwa, czy tylko pogrążona we śnie. Młoda kobieta przedstawiona jest na 

empirowym łożu, ubrana w strój podkreślający jej pełne kształty, tkanina zmysłowo opina się 

                                                 
1159 Ibidem, s. 186.  
1160 E. Toniak, Śmierć bohatera. Motyw śmierci heroicznej w polskiej sztuce i literaturze od powstania 
kościuszkowskiego do manifestacji 1861, Gdańsk 2015, s. 5-8. 
1161 Ibidem, s. 35-36. 
1162 Ibidem, s. 36-39.  
1163 Ibidem, s. 35. 
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na piersiach, brzuchu i udach, a całość epatuje erotyzmem. Obok ustawiono oliwną lampkę na 

wysokim statywie, który oplata wąż (gad znajduje się w pewnym oddaleniu od bohaterki, 

więc także nie wiadomo czy zdążył ją już uśmiercić). Posąg ten i aranżacja wnętrza bardziej 

przypominają portret siedzącej na szezlongu Madame Recamier z obrazu J.-L. Davida z 1800 

roku [il. 214]. Jak podaje Ewa Toniak, za Andrzejem Pieńkosem, obecność łoża w scenie 

umierania miało się wywodzić z obrazowania śmierci Marii, a także przedstawień „śmierci 

heroicznej” u Nicolasa Poussina, przetransponowanych w XVIII wieku przez Gavina 

Hamiltona, Jeane’a Baptisty Greuzego, czy J.-L. Davida1164. Artyści ci jednak znów 

wykorzystali motyw łoża w scenach umierania jedynie mężczyzn zarówno tych 

mitologicznych, jak i historycznych: Germanika, Hektora, Sokratesa. Zwłaszcza śmierć tego 

ostatniego ukazana przez Davida [il. 215] dzięki obecności lampki oliwnej może przywodzić 

na myśl dzieło Tadoliniego. „Wiek XVIII rezerwuje dla łoża czy szezlongu specjalne 

znaczenie. Na tym tapicerowanym meblu o antycznym rodowodzie (szezlongu) przebiega 

granica między płciami. […] to miejsce przypisanego płciom napięcia między etosem cnoty a 

ikonografią erotycznego pożądania. Od rokoka do neoklasycyzmu mężczyźni wyobrażani na 

łożach najczęściej byli stoickimi bohaterami i konali. Kobiety na tym samym meblu stawały 

się obiektami pożądania”1165. Trudno jednak przyjąć ten argument za przesądzający fakt, iż 

ukazana postać jedynie śpi, a nie jest martwa. Nawet gdyby tak było to przedstawienie 

podszyte jest śmiercią, bowiem śpiącej ukazuje się zmarłe dziecko, a ponadto należy 

pamiętać, że cały monument miał się stać w przyszłości nagrobkiem fundatorki. Kolejnym 

tropem interpretacyjnym może być koncept, że śpiąc po części umieramy, ale dopuszczalny 

jest także inny, iż matka, która właśnie straciła swe małe dziecko, jeżeli nawet ona sama nie 

umarła, to jednak jakaś cząstka niej symbolicznie i bezpowrotnie odeszła. Adamo Tadolini, 

choć nie mamy na to dowodów, zapewne zgodnie z zaleceniami Dunin-Wąsowiczowej 

odwołał się do watykańskiej antycznej rzeźby, aby ukazać scenę śmierci kobiety jako 

współczesnej heroiny analogicznie do zmaskulinizowanego schematu zgonu bohatera.             

 Pomnik fundatorki połączył ze sobą dzieła rzeźbiarskie z dwóch ośrodków, omówioną 

już płaskorzeźbę wykonaną w Rzymie oraz posąg dziewczynki autorstwa florenckiego 

artysty. Był nim Luigi Pampaloni uczeń Lorenzo Bartoliniego (1777-1850) mający pracownię 

przy Piazza San Marco we Florencji1166. Jak zostało już powiedziane Anna zachwyciła się 

pokazaną przez niego na wystawie figurą modlącego się dziecka [il. 47]. Mikocka-

                                                 
1164 A. Pieńkos, Konwencje obrazowania śmierci w sztuce XIX wieku. Między formą a tabu, „RHS”, 22, 1996, s. 
66-67; Toniak, op. cit., s. 36, przypis 171.  
1165 Ibidem, s. 58.  
1166 Zob. przypis 616. 
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Rachubowa podaje, że posąg ten – klęczącego chłopca – i drugi śpiącej dziewczynki zostały 

wykonane dla „un certo signore di nazione polacco”, którego badaczka zidentyfikowała jako 

Franciszka Potockiego, dzieła zaś jako przeznaczone do nagrobka jego zmarłych dzieci do 

kościoła w Zbarażu1167. Rzeźby te do II wojny światowej znajdowały się w Bibliotece 

Baworowskich we Lwowie. Posąg modlącego się dziecka zyskał dużą popularność zarówno 

w wersji małego oranta, jak i orantki, Pampaloni bowiem w latach trzydziestych XIX wieku 

wykonał kilka replik na liczne zamówienia pochodzące w różnych części Europy1168. Jednak 

przegląd europejskich cmentarzy pokazuje, że figura ta była wielokrotnie kopiowana i 

spotykamy ją również na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie na kilku grobach (zapewne 

dzięki egzemplarzowi w zbiorach Baworowskich) [il. 216]. Działający tam rzeźbiarz Paweł 

Eutele (1804-1889) przekształcił ten wzór w modlącego się konwencjonalnego aniołka, co 

widać we lwowskim nagrobku Teresy i Józefa Iwanowiczów [il. 217] oraz w wersji 

wzbogaconej o odwróconą, płonącą pochodnię, na której postać opiera złożone ręce, jak na 

nagrobku Karla Kiste [il. 218], czy w Krakowie (na cmentarzu Rakowickim) Tekli z 

Rebzamenów Reschowej (zm. 1854) [il. 219]. 

Popularność tego przedstawienia można tłumaczyć tym, że dotychczas motyw dziecka 

rzadko występował samodzielnie, nawet u mistrza Bartoliniego, u którego towarzyszy on 

przeważnie figurom postaci dorosłych. Przedstawienia samych dzieci dłuta Bartoliniego 

pochodzą z późniejszego okresu, niż omawiany posąg Pampaloniego, czego przykładem jest 

grupa zwana Demidoff Table (Stół Demidoffa) z 18451169 [il. 220], czy modlący się anioł 

będący portretem Teresiny Balbi Senárega z 1847 roku1170 [il. 221]. Jedynym przykładem i to 

jego rzeźby sepulkralnej jest zachowany gipsowy posąg leżącego dziecka L’innocenza 

(Niewinność) zwany też Il sonno dell’Innocenza (Sen niewinności) z 1820 roku, pochodzący z 

planowanego, ale nigdy nie zrealizowanego, nagrobka Marii Malyshevej1171 [il. 222]. Jak 

ukazuje zachowany projekt całej kompozycji śpiącemu chłopcu miał towarzyszyć „dorosły” 

geniusz śmierci, jednak skoro pomnik nie powstał, to mógł na innych artystów oddziaływać 

sam posąg dziecka. Być może był właśnie inspiracją dla Pampaloniego. Rzeźbiarz ten 

wykonał na polskie zamówienie jeszcze dwa inne nagrobki i oba uwzględniały motyw 

dziecka, jak w monumencie Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej z lat 1839-41 [il. 223], 

                                                 
1167 Eadem, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 236; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 423. 
1168 Eadem, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 236; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 425. 
1169 G. Extermann, Demidoff Table or La Table aux Amours, [w:] Lorenzo Bartolini. Beauty and Truth in 
Marble, red. F. Falletti, S. Bietoletti, A. Caputo, Prato 2011, s. 336-339, nr kat 63. 
1170 A. Caputo, Teresina Balbi Senárega as a praying angel (Prieu Dieu), [w:] Lorenzo Bartolini…, s. 332-333, 
nr kat. 61. 
1171 E. Karpova, Lorenzo Bartolini and „orders” from Russia, [w:] Lorenzo Bartolini…, s. 131 (il. 5-6), 132.  
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gdzie jako klęczący chłopiec został ukazany syn Zygmunt Krasiński oraz w pomniku Michała 

Tyszkiewicza z około 1842-47 [il. 224], towarzyszącym rzeźbie jego matki, ukazanej na 

marach, Wandy z Wańkowiczów Tyszkiewiczowej1172.  

Przedstawienie zmarłego dziecka obecne w kulturze jest świadectwem zmiany 

mentalności i podejścia do jego śmierci w XIX wieku. Było to związane ze zmianą 

uczuciowości i manifestowaniem w społeczeństwie więzi rodzinnych. Pojawiły się też groby 

dzieci, dotychczas pozostające anonimowe (nie nadawano im imion jeżeli zmarły tuż po 

urodzeniu i nie zostały ochrzczone) chowane były we wspólnym grobie danej rodziny1173. W 

nagrobku Dunin-Wąsowiczowej zmarła córka zachowała pewną autonomię, zarówno w 

postaci figury modlącego się dziecka, jak i główki aniołka ukazującego się matce. Wciąż 

jednak można cały pomnik traktować, jak nagrobek rodzinny (podobnie zresztą, jak w 

omawianym w dalszej części przykładzie grobowca Artura Potockiego). 

Niewątpliwie wysokiej klasy artystycznej jest także biust matki fundatorki, Konstancji 

z Poniatowskich Tyszkiewiczowej dłuta Domenico Cardellego [il. 51]. Pomimo ustawienia go 

w specjalnie zaaranżowanym obramieniu, tuż obok pomnika córki, w odróżnieniu od niego 

został przytłoczony dekoracją wnętrza i innymi znajdującymi się w nim dziełami. Nie 

wiadomo, gdzie dzieło to znajdowało się przed przeniesieniem go do kaplicy w katedrze 

krakowskiej1174. Wiadomo, że Konstancja zmarła w Wiedniu w 1830 roku (i tam została 

pochowana), jednak jej daty życia nie znalazły się na pomniku, który zdobi jedynie napis 

identyfikujący samą postać. Wybór rzeźbiarza dla przebywającej w Rzymie Konstancji 

wydawał się oczywisty, skoro Cardelli nosił miano „Scultore di Sua Maestà il Re di Polonia”, 

który otrzymał kilka lat wcześniej, od jej stryja, króla Stanisława Augusta, za wyrzeźbienie 

jego popiersia i był także artystą znanym z prac dla osób z bliskiego kręgu monarchy. O 

wykorzystaniu popiersi w mauzoleach rodzinnych będzie mowa przy okazji kaplicy 

Potockich.    

Nowy wygląd kaplicy Dunin-Wąsowiczów spotkał się z różnym przyjęciem 

współczesnych badaczy. Mączyński i Grabowski chwalili przede wszystkim poszczególne 

dzieła, które się tam znalazły, głównie witraż uchodzący za „jedno z najpiękniejszych dzieł 

jakie wyszły ze sławnej fabryki medyolańskiej”, medaliony z popiersiami „piękną zalecające 

                                                 
1172 Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 238-244; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 427-435.  
1173 M. Vovelle, Śmierć w cywilizacji Zachodu. Od roku 1300 po współczesność, Gdańsk 2008, s. 585, 588.  
1174 O okolicznościach powstania dzieła i jego autorze – zob. Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 2, s. 
150-151, 156-157, nr kat. 65; eadem, „Grand Tour” i włoska rzeźba w Polsce końca XVIII i początków XIX 
wieku, [w:] Polski „Grand Tour” w XVIII i początkach XIX wieku, red. A. Roćko, Warszawa 2014, s. 252; 
eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 223-225, 234-235, nr kat. 143; eadem, Domenico Cardelli – rzeźbiarz króla 
Stanisława Augusta, „BHS”, 80, 2018, nr 2, s. 259-296.  
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się robotą”, ołtarz a zwłaszcza umieszczony w nim obraz „wielkiej piękności”, podobnie 

płaskorzeźbę, a wreszcie całe wnętrze określone zostało jako wykonane „ze znajomością 

sztuki i wykształconego smaku, jaki okazano w [jego] odnowieniu”1175. Sąd Józefa 

Muczkowskiego odebrany był jako krytyka wymierzona przede wszystkim w nie sakralny 

charakter kaplicy, badacz nazwał ją „salonikiem zdobnym po kątach rycerskiemi 

posążkami”1176. Opinia Łętowskiego także nie była zbyt pochlebna w stosunku do nowej 

„szaty” tego wnętrza. Pisał: „Artysta użyty do tej kaplicy, miał gotycką budowlę na oku, ale 

do gotycyzmu sztuka, z dawnemi onemi wiekami wiary i siły zaginęła. Poszliśmy też naprzód 

co do niejednego od ojców naszych, lecz z budownictwem stoimy poza nimi. Oni tworzyli, a 

my naśladujemy i to niedobrze. Stawiamy attyki i gotyki, lecz w tem ni powin[ow]actwa z 

pięknością rozlaną w całym świecie ni poezyi, co pięłaby się kamieniami w niebo, jak 

chciałaby rozmawiać z Bogiem”1177. Późniejszy biskup, jak zawsze w swych sądach, 

nastawiony był negatywnie do sztuki mu współczesnej, bardziej ceniąc wszystko to, co 

dawne. Kolejni badacze (których opinie, ze względu na zakres czasowy tej pracy, pominę) 

byli jeszcze bardziej krytycznie nastawieni do poczynań Lanciego, mógł to być zatem jeden z 

czynników wpływających na zniszczenie tego neogotyckiego wnętrza. Jak pisał Piotr 

Krakowski „ta postawa, którą wyrażali architekci starszego pokolenia, tacy jak Lanci, 

Idźkowski czy Kremer, została w drugiej połowie stulecia poddana krytyce w wyniku zmian 

w poglądach na architekturę gotycką” 1178. Przyczynić się do tego miały po pierwsze prace 

restauracyjne prowadzone przy wielkich katedrach we Francji, ale i w Kolonii, Wiedniu, czy 

Pradze oraz nabyte tą drogą doświadczenie i wiedza o konstrukcji gotyckiej, technice i 

materiałach, a nie samej tylko jej dekoracji. Po drugie zaś wpłynął na zmianę nastawienia 

badaczy rozwój historii sztuki oraz badań nad sztuką średniowieczną1179.   

 

5.5 NAGROBEK ARTURA POTOCKIEGO, POPIERSIA ARTURA I JULII Z 

LUBOMIRSKICH POTOCKIEJ, KAPLICA POTOCKICH 

        

W przypadku nagrobka Artura Potockiego kwestie artystyczne należy także 

przeanalizować wraz z całym kontekstem, w którym się znalazł, czyli nowej aranżacji dawnej 

kaplicy biskupa Padniewskiego. Architekt Pietro Nobile, w momencie gdy wybór Zofii padł 

                                                 
1175 Mączyński, op. cit., t. 2, s. 119-122; Grabowski, Kraków i jego…, (1866) s. 104. 
1176 J. Muczkowski, Dwie kaplice Jagiellońskiej w Krakowie, Kraków 1859, s. 13.  
1177 Łętowski, op. cit., s. 62.  
1178 Krakowski, op. cit., s. 159. 
1179 Ibidem. 
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na niego miał na swoim koncie nieliczne projekty wnętrz1180. Wydaje się wręcz, że jego 

twórcza ekspresja wyrażała się przede wszystkim w bryle i kształcie budynków, o 

klasycznych choć surowych formach, przy dosyć oszczędnym w detale potraktowaniu wnętrz. 

Prace nad sztandarowymi dziełami wykonanymi dla jego przyjaciela księcia 

Metternicha miały dopiero nastąpić. Znane i zrealizowane wnętrza projektu Nobilego, jak 

kaplica w pałacu w Knyžvarcie dla księcia Metternicha (1821-36) [il. 225], czy Festsaal 

obecnego Uniwersytetu Technicznego (1826-37) [il. 226] ukazują płaskie podziały ścian i 

artykulację przeprowadzoną jedynie za pomocą pilastrów o stiukowych kapitelach. W tym 

ostatnim miejscu zastosowano okładzinę ścian w kolorze różowym, wprowadzono 

płaskorzeźbiony fryz figuralny oraz podobnie wykonane stiukowe kandelabry 

(przypominające nieco te niezrealizowane z projektu mauzoleum Potockich). Na tle innych 

realizacji ich kaplica wyróżnia się zdecydowanie użyciem bogatszych materiałów, gdzie 

wprowadzono liczne elementy metalowe w postaci detali architektonicznych, mocniej dzięki 

temu zaakcentowanych, jak kapitele, bazy pilastrów, czy fryz z rozet w łukach ponad 

arkadami; metalowymi listwami podkreślono również profile gzymsów i fryzów. Kaplica 

Potockich jest wnętrzem, w którym wykorzystano trójkolorowe zestawienie barw: szaro-

różowego marmuru, złota elementów metalowych oraz bieli rzeźbiarskiej dekoracji zarówno 

stiukowej, jak i marmurowej. Nobile jako klasycysta sięgał po motywy ze słownika 

architektury klasycznej, choć bez odwoływania się do form czysto antycznych, gdyż równie 

chętnie stosował te wywodzące się z tradycji nowożytnej. Takim przykładem jest 

wykorzystanie przez niego motywu sereliany w nadaniu kształtu poszczególnym ścianom 

kaplicy Potockich, gdzie otwory środkowe zastąpiły w przypadku trzech ścian (wschodniej, 

południowej i zachodniej) nisze. Całość wnętrza nakryta kopułą (co było elementem 

zastanym), pokryta została kasetonami wypełnionymi rozetami [il. 227]. Jest to jeden z 

ulubionych motywów Nobilego, który stosował nie tylko w dekoracji czaszy kopuły, bądź 

konchy apsydy, lecz sięgnął po niego także w sklepieniu kolebkowym (ukrytym od zewnątrz 

pod dwuspadowym dachem) jak na przykład w świątyni Tezeusza (Tezejonie) w Volksgarten 

w Wiedniu.   

Wojciech Bałus w kontekście mauzoleum Potockich sugeruje pewien związek 

formalny z kaplicą ekspiacyjną Ludwika XVI w Paryżu, zaprojektowaną przez C. Perciera i 

P.F.L. Fontaine’a w 1816 roku i wzniesioną w 1826 roku1181 [il. 228]. Jednak paryska kaplica 

przedstawia zupełnie inne ukształtowanie wnętrza, począwszy od rzutu opartego na planie 

                                                 
1180 Zob. przypis 654. 
1181 Bałus, op. cit., s. 97-98.  
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krzyża greckiego, gdzie ramiona z trzech stron zastąpiły eksedry, z czwartej zaś frontowej 

spłaszczony prostokąt. Całość została zamknięta płaską kopułą pokrytą od wewnątrz 

kasetonami z motywem rozet, które wypełniły też konchy eksedr. Ściany kaplicy ekspiacyjnej 

mają gładkie powierzchnie muru, z zaznaczonymi liniami poszczególnych ciosów 

kamiennych przeprutych rytmem nisz, w które wstawiono brązowe kandelabry. Powierzchnia 

pendentywów została pokryta stiukową dekoracją rzeźbiarską. Jedynym elementem, który 

faktycznie powtarza się w krakowskiej realizacji jest motyw płaskorzeźbionych kandelabrów 

połączonych owocową girlandą [il. 229-230]. Ten dekoracyjny detal jednak jest 

charakterystyczny dla całej twórczości wspomnianych francuskich artystów, stosowany przez 

nich nie tylko w projektach architektonicznych, ale też jako ozdoba wielu przedmiotów 

rzemiosła artystycznego i został spopularyzowany dzięki opublikowanemu przez nich w 1812 

roku wzornikowi Recueil de décorations intérieures1182. Inne jest więc potraktowanie wnętrz 

obu kaplic krakowskiej i paryskiej, odmienna artykulacja ścian oraz charakter samej budowli. 

Nie ma też żadnych wiadomości informujących o pobycie Nobilego w Paryżu po wzniesieniu 

tam kaplicy ekspiacyjnej. Mogła o niej donosić prasa architektoniczna, ale nie wiadomo, czy 

włoski architekt znał plan i wygląd budowli, a ponadto nie ma żadnych przesłanek 

mówiących o tym, że stała się ona dziełem na tyle ważnym dla historii architektury by 

stanowić punkt odniesienia dla przykładów budownictwa sakralnego powstających w tym 

czasie w całej Europie. Bliższą analogią formalną, ale i ideową wydaje się być rzymski 

Panteon, który stanowił inspirację również dla najbardziej znanej pracy Nobilego, czyli 

kościoła Sant’Antonio w Trieście (projekty z roku 1808, 1823 i 1826; ukończony dopiero w 

1849 roku) [il. 231]. Istnieją jednak dzieła, które zarówno przetwarzają wzór Panteonu, jak i 

wykorzystują motywy dekoracyjne cesarskich artystów, co widać na przykładzie 

neapolitańskiego kościoła San Francesco di Paola [il. 232-233]. Kwestię, czy budowla ta 

mogła zainspirować Nobilego (gdyż ukończona została dopiero w 1836 roku) pozostawiam 

otwartą, istnienie jednak tego dzieła potwierdza fakt, że nie koniecznie francuska architektura 

w wydaniu paryskim była punktem odniesienia dla włoskiego architekta przy projektowaniu 

krakowskiej kaplicy, która – co warto podkreślić – zalicza się do najbogatszych spośród 

zrealizowanych przez niego wnętrz. Łętowski pisał z kolei o nawiązaniu – w przypadku 

mauzoleum Potockich – do kaplicy Zygmuntowskiej, ale wynikało to zapewne z faktu, że 

była ona inspiracją dla kaplicy biskupa Padniewskiego wzniesionej in situ przez Jana 

Michałowicza z Urzędowa1183. Związek ten mógł być istotny dla Zofii Potockiej przy 

                                                 
1182 C. Percier, P.F.L. Fontaine, Recueil de décorations intérieures, Paris 1812.  
1183 Łętowski, op. cit., s. 29.  
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wyborze właśnie wnętrza o takiej konotacji na mauzoleum jej męża jako pewnego nawiązania 

do tradycji królewskiej, jak i pośrednio do innych centralnych i sklepionych kopułowo kaplic 

wznoszonych przez rody możnowładcze w okresie I Rzeczypospolitej.   

Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że w tym przypadku rzeźby dłuta Thorvaldsena, 

jak i dekoracja wnętrza, w którym się znalazły stanowią jedną całość, dopełniając się 

wzajemnie. Warto się więc zastanowić, czy znane są jakieś analogie dla takiego rozwiązania. 

W tym celu dokonam szybkiego przeglądu mauzoleów rodowych, wzniesionych w stylu 

klasycystycznym na ziemiach polskich1184. Analizując mauzolea z pierwszej połowy XIX 

wieku podejmę próbę ich klasyfikacji, która pozwoli mi na sformułowanie ogólnych 

wniosków, a więc zarysowanie kontekstu dla kaplicy Potockich. Ze względu na ich funkcję, 

przyjmuję, że mauzolea są to budowle, gdzie umieszczone zostały groby bądź pomniki 

(epitafia) poświęcone członkom jednej rodziny, bądź wzniesiono je w takim celu (choć nigdy 

nie funkcjonowały zgodnie ze swoim przeznaczeniem). Określając je jako klasycystyczne 

mam na myśli ich wygląd zewnętrzny, bądź wystrój wnętrza. Często jednak to same 

monumenty, głównie zamawiane u włoskich rzeźbiarzy, odkute w białym marmurze, 

decydują o tym, że danej przestrzeni sakralnej nadaję miano mauzoleum klasycystycznego. 

Jeżeli zaś chodzi o ich formę, to dokonuję podziału na: kaplice wewnątrz budynków 

(znajdujące się w pałacach lub w świątyniach parafialnych, katedralnych, bądź kolegiackich, 

w których przypadku o przynależności do tego stylu decydował kostium stylowy pomników 

lub wystrój tego wnętrza niezależnie od stylu całego założenia, przeważnie powstałego 

wcześniej) lub wolnostojące (i to zarówno te dworskie, pałacowe usytuowane w parkach na 

terenie posiadłości w pobliżu siedzib rodowych, jak i cmentarne). Do tych pierwszych 

zaliczam na przykład kaplicę pałacową w Dowspudzie z epitafiami rodziny Paców, czy 

Granowskich w kościele parafialnym w Kamionce koło Kozłówki1185. Wśród kaplic 

wolnostojących można wymienić chociażby: kaplicę Weyssenhofów w Kamionce (przy 

kościele parafialnym) [il. 234], Hallerów w Dworach koło Oświęcimia (obecnie w jego 

granicach, usytuowaną w parku) [il. 235], Mniewskich w Kutnie (w parku) [il. 236] 

Sczanieckich w Wąsowie (w parku) [il. 237], Matuszewiczów w Jasieńcu Soleckim (w 

miejscu spalonego pałacu) [il. 238], Ogińskich w Siedlacach (w bliskim otoczeniu 

cmentarza)1186 [il. 239] oraz już typowo cmentarne: Śmiarowskich w Łomży, Dunin-

                                                 
1184 Nie dysponujemy niestety żadnym kompendium w tym temacie, ani nawet spisem poszczególnych budowli, 
które nazywam mauzoleami klasycystycznymi, za punkt wyjścia posłużyła mi baza internetowa a za wskazanie 
mi wielu przykładów dziękuję dr. Mikołajowi Getce-Kenigowi.  
1185 Mikocka-Rachubowa, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 215-216.  
1186 S. Lorentz, A. Rottermund, Klasycyzm w Polsce, Warszawa 1984, s. 152-153, il. 138. 
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Borkowskich na Łyczakowie (Lwów)1187, Wilczewskich w Grajewie [il. 240] i Dembińskich 

w Górach Pińczowskich [il. 241].   

Istniały także kościoły-mauzolea, które służyły lokalnej społeczności, jak na przykład 

wzniesiony z fundacji prymasa Antoniego Ostrowskiego kościół parafialny p.w. św. Jakuba w 

Skierniewicach1188 (choć zdarzało się tak również z wolnostojącymi kaplicami, zamienianymi 

w późniejszym czasie na małe kościoły parafialne, jak stało się z kaplicą Sczanieckich w 

Wąsowie pod Poznaniem, kaplicą Potulickich w Potulicach zamienioną na kościół p.w. 

Zwiastowania Najświętszej Marii Panny [il. 242], czy kaplicą Matuszewiczów w Jasieńcu 

Soleckim [il. 238], przekształconą na początku XX wieku w prezbiterium, do którego 

dobudowano neogotycki korpus kościoła p.w. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii 

Panny). Przykładem kościoła, który dzięki umieszczeniu w nim pomników zyskał miano 

rodowego mauzoleum był (dziś już nieistniejący) kościół parafialny w Dunajowcach na 

Podolu z epitafiami rodziny Czackich i Krasińskich dłuta Filippo Albaciniego1189 [il. 243-

247], czy też kościół parafialny św. Marcina i św. Małgorzaty w Wodzisławiu z nagrobkami 

Lanckorońskich (jednym o formach klasycystycznych z popiersiem autorstwa Domenico 

Cardellego [il. 248], a drugim o barokowych)1190.  

Kaplice wolnostojące wznoszono albo na planie prostokąta, wówczas jedynie 

wprowadzone detale były w formach klasycystyczne (kolumny, półkolumny, portyki 

kolumnowe, trójkątne przyczółki, fryzy metopowo-tryglifowe, motyw ząbkowania i 

boniowanie), albo na planie koła (rotundy, z dodanymi prostokątnymi aneksami lub bez, a 

także najliczniejsza grupa mauzoleów powtarzających wygląd rzymskiego Panteonu). Do 

pierwszego typu zalicza się następująca grupa wybranych kaplic: Dembińskich w Górach 

Pińczowskich [il. 241], Dunin-Borkowskich na Łyczakowie, Halpertów na cmentarzu 

ewangelicko-augsburskim w Warszawie [il. 249], Wilczewskich w Grajewie [il. 240], 

Tomickich w Sohaczewie, Makowskich w Grójcu, Potulickich w Potulicach [il. 242] oraz 

Raczyńskich w Rogalinie [il. 250] (choć sama krypta grobowa nosi wystrój nawiązujący do 

stylu gotyckiego). Do założeń centralnych należą: kaplica Weyssenhofów w Kamionce [il. 

234], Hallerów w Dworach [il. 235], Ogińskich w Siedlcach [il. 239], Śmiarowskich w 

Łomży, Mniewskich w Kutnie [il. 236], Matuszewiczów w Jasieńcu Soleckim [il. 238] oraz 

nawiązujące mniej lub bardziej do Panteonu: kaplica Borchów w Warklanach [il. 251], 

Sczanieckich w Wąsowie [il. 237], czy najdoskonalszy formalnie przykład kaplica 

                                                 
1187 Nicieja, op. cit., s. 219-223. 
1188 Lorentz, Rottermund, op. cit., s. 106-107, il. 72-73. 
1189 Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 169-173. 
1190 Ibidem, s. 237-239. 
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Czartoryskich w Puławach (obecnie kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii 

Panny)1191 [il. 252].  

Przyglądając się im bliżej można stwierdzić, że w przypadku kaplic wolnostojących, 

budowle te w przeważającej większości zawierały jedynie proste płyty epitafijne. Rzeźby zaś,  

wykonane we Włoszech wybitne dzieła sztuki sepulkralnej najczęściej trafiały do kaplic 

wewnątrzkościelnych lub zdobiły przestrzeń samego kościoła jak na przykładzie 

wspomnianego już mauzoleum Czackich i Krasińskich w kościele w Dunajowcach [il. 244-

247], Michała i Marii Granowskich w świątyni parafialnej w Kamionce1192 czy nagrobka 

Erazma Doliwy Starzyńskiego w kościele w Zamiechowie na Podolu1193. Istniało kilka 

przykładów rzeźb zamówionych do specjalnie dla nich wzniesionych budowli. W jednym 

przypadku los takiego dzieła nie potoczył się zgodnie z planami jego fundatora. Nagrobek 

Barbary z Hallerów Rottmanowej (zm. 1805) [il. 253], którego wykonanie zlecił Pietro 

Finellemu mąż zmarłej, radca Sądu Apellacyjnego w Krakowie Ignacy Rottman przeznaczony 

był do wspominanej już kaplicy Hallerów w Dworach [il. 235]. Jednak rzeźba nigdy nie 

dotarła na miejsce swego przeznaczenia i od początku znajduje się w kościele św. Jakuba w 

Penzig (Wiedeń)1194. Nie wiemy nic o wyglądzie dwóch mauzoleów, zarówno Ponińskich w 

Czerwonogrodzie, gdzie do kaplicy wolnostojącej w pobliżu zamku trafił relief Thorvaldsena 

zamówiony przez Helenę z Górskich Ponińską poświęcony jej dzieciom: Władysławowi i 

Helenie Ponińskim1195 [il. 107], jak i kaplica Tyszkiewiczów w Czerwonym Dworze, do 

którego Benedykt Tyszkiewicz zlecił Luigiemu Pampaloniemu wykonanie nagrobka swojej 

żony Wandy z Wańkowiczów Tyszkiewiczowej [il. 254] i ich kilkudniowego syna 

Michała1196 [il. 224]. Znajdowały się one w kaplicy z 1843 roku (dziś już nieistniejącej), pod 

którą upamiętnieni zostali pochowani, a później, w latach pięćdziesiątych wzniesiono 

przylegający do niej kościół1197. Nie znany także wyglądu kaplicy pałacowej w Dowspudzie z 

epitafiami Paców1198. Nagrobek dłuta Pampaloniego Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej 

(zm. 1822) [il. 255], która spoczęła w kaplicy rodzinnej w Opinogórze, przez całe lata stał w 

pałacu Krasińskich przy Krakowskim Przedmieściu w Warszawie, do kościoła trafił dopiero 

po jego wzniesieniu w latach siedemdziesiątych XIX wieku1199.      

                                                 
1191 Lorentz, Rottermund, op. cit., s. 165, il. 157. 
1192 Zob. przypis 1185.  
1193 Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 291-293. 
1194 Ibidem, s. 287-290.  
1195 Thorvaldsen w Polsce…, s. 147-148; Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 147. 
1196 Zob. przypis 1172. 
1197 Ibidem, s. 431-435. 
1198 Ibidem, s. 203-206. 
1199 Ibidem, s. 427-430. 
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Można na tej podstawie stwierdzić, że nie ma innych przykładów (lub się takie nie 

zachowały) kaplic, które oprócz wybitnych dzieł rzeźbiarskich zyskałyby klasycystyczny 

(empirowy) wystrój o równie wysokim poziomie artystycznym, a więc mauzoleum Potockich 

jest pod tym względem, na ziemiach polskich, wyjątkowe.               

Posąg zmartwychwstałego Chrystusa wykonany przez Thorvaldsena jest repliką 

kolosalnej statui, która wraz z figurami dwunastu apostołów przeznaczona była do kościoła 

Vor Frue w Kopenhadze. Tam, figura została ustawiona na ołtarzu [il. 256], by wyrażać istotę 

religii protestanckiej mówiącej o tym, że jedynie Chrystus jest pośrednikiem pomiędzy 

Bogiem a człowiekiem. Mogłoby więc protestantów dziwić zestawienie tego przedstawienia 

ze sztuką sepulkralną, tym bardziej ustawienie w kaplicy będącej miejscem modlitw za spokój 

duszy zmarłych, których to protestanci nie uznają (gdyż według nich jedynie łaska Boska jest 

potrzebna do zbawienia oraz fakt, że po śmierci nie można już pomóc zmarłym przez 

modlitwę wstawienniczą w ich intencji)1200. Być może był to jeden z powodów dla których 

duński rzeźbiarz nie wykorzystywał przedstawienia Zmartwychwstałego w projektach 

nagrobków. Przed przyjęciem zlecenia od Zofii Potockiej figura Chrystusa występowała w 

twórczości Thorvaldsena na przykład w płaskorzeźbach: ze sceną w Emaus1201 [il. 257], bądź 

przekazaniem przywództwa kościoła św. Piotrowi z 1818 roku [il. 258], która znalazła się w 

kaplicy w Villi Poggio Imperiale we Florencji1202. Trzy przedstawienia: błogosławieństwo 

dzieci [il. 259], Matka Boska z małym Chrystusem i św. Janem Chrzcicielem oraz chrzest w 

Jordanie [il. 260] zdobią chrzcielnicę (model z lat 1805-1807)1203, której repliki trafiły do 

kościołów w wielu miejscach w Europie. Jednak nie ma żadnych projektów, w których figura 

Chrystusa zostałaby zestawiona z nagrobkiem. Thorvaldsen w swej sztuce sepulkralnej raczej 

unikał jakichkolwiek motywów sakralnych.   

 W latach trzydziestych XIX wieku w ogóle rzadko powstawały nagrobki z symbolami 

religijnymi, a jeżeli już, to głównie dla osób duchownych. Najczęstszym motywem była 

figura trzymająca krzyż (czasami z promieniami otaczającymi jej głowę) będąca alegorią 

religii. Inspiracją była tutaj zapewne rzeźba Antonia Canovy z nagrobka papieża Klemensa 

XIII w bazylice św. Piotra w Watykanie, pochodzącego z lat 1784-1792 [il. 261]. Podobną, 

pełnoplastyczną figurę można odnaleźć chociażby na pomniku nagrobnym kardynała Ercole 

Consalviego (zm. 1824) i jego brata Andrei w rzymskim kościele San Marcello al Corso dłuta 

Rinaldo Rinaldiego z 1831 roku [il. 262]. Natomiast w wersji płaskorzeźbionej zdobi 

                                                 
1200 Ariès, op. cit., s. 453. 
1201 Muzeum Thorvaldsena, 1818, sygn. A 562. 
1202 Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 564.  
1203 Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 555. 
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monument kardynała Francisca Bertazzoliego (zm. 1830), nieznanego autorstwa, z kościoła 

Santa Maria sopra Minerva [il. 263], czy też wcześniejszą chronologicznie realizację 

Laboureura z 1803 roku czyli epitafium kardynała Franciszka Joachima de Pierre’a de Berris 

(zm. 1794), w kościele San Luigi dei Francesi, gdzie alegorii religii towarzyszy anioł [il. 264]. 

W latach czterdziestych siedząca pełnoplastyczna postać anioła (już nie geniusza śmierci) z 

trąbą w ręce, dłuta Pietro Teneraniego, zwieńczyła nagrobek osoby świeckiej Marii Colonny 

Lante (zm. 1840), pochowanej w kościele Santa Maria sopra Minerva [il. 265]. Przykładem 

pomnika, w którym wykorzystano tondo z wizerunkiem Matki Boskiej z Dzieciątkiem jest 

powstały w latach 1837-44 we florenckim kościele Santa Croce monument upamiętniający 

Zofię z Czartoryskich Zamoyską (zm. 1837) wykonany przez Lorenzo Bartoliniego 

inspirowany renesansowymi nagrobkami z tej samej świątyni1204 [il. 266]. Wspomniany już 

Tenerani jest także twórcą dzieł sztuki sepulkralnej z wykorzystaniem siedzącej figury 

Chrystusa błogosławiącego, dla której inspiracją mógł być rysunek Tommaso Minardiego [il. 

267], ale pomniki te powstały znacznie później. Chodzi tutaj o nagrobek papieża Piusa VIII w 

bazylice św. Piotra na Watykanie z lat 1853-1866 [il. 268] oraz monument Carlotty i Liwii 

Lante della Rovere, z kościoła Santa Maria sopra Minerva datowany przed 1870 rokiem [il. 

269]. W 1842 roku Tenerani podpisał oficjalny manifest postulujący puryzm w sztuce, 

zredagowany przez malarza Antonio Bianchiniego, kontrasygnowany przez Minardiego oraz 

jednego z nazareńczyków Overbecka. Założenia purystów wydają się zbieżne z ideałami 

przyświecającymi Bractwu św. Łukasza, na przykład w kwestii odwoływania się do sztuki 

religijnej z przełomu XIV i XV wieku1205. Z kręgiem nazareńczyków związany był także 

młody artysta, rzeźbiarz, niemieckiego pochodzenia początkowo protestant, który w Rzymie 

przeszedł na katolicyzm Rudolf (Rodolfo) Schadow. Był on synem Johanna Gottfrieda 

Schadowa, wybitnego niemieckiego rzeźbiarza i bratem Wilhelma, malarza współtworzącego 

wspomniane bractwo. Zmarłemu w 1822 roku Rudolfowi ojciec i brat wystawili interesujący, 

                                                 
1204 E. Spalletti, The Newfound Appeal of Fifteenth Century Florentine Sculpture and Bartolini’s Development as 
an Artist, [w:] Lorenzo Bartolini. Beauty…, s. 50-53.   
1205 W 1809 r. w Wiedniu zawiązała się grupa artystów zwana Bractwem św. Łukasza, pod przewodnictwem 
Johanna Friedricha Overbecka i Franza Pforra postulująca odrodzenie religijne w sztuce. W r. 1810 młodzi 
malarze udali się do Rzymu jako kolebki chrześcijaństwa i tam dzięki swemu zakonnemu stylowi życia i 
fryzurze a là Chrystus nazwano ich I Nazareni (nazareńczycy). Ich celem było zreformowanie nie tylko sztuki, 
ale i całej kultury zdegenerowanej wojnami napoleońskimi, ateizmem, industrializacją i podziałami  
społecznymi. W swym stylu odwoływali się do dawnych mistrzów i od nich czerpali inspiracje do tworzenia 
nowoczesnych form malarstwa religijnego. Za „proste i czyste”, a więc warte naśladowania uchodziło w ich 
oczach malarstwo „chrześcijańskie”, czyli to które skończyło się wraz z dojrzałym renesansem. Niemieccy 
estetycy romantyczni postulowali odrodzenie sztuki „z ducha” odwołującej się do malarstwa północnych i 
południowych „prymitywów”, za których uchodzili artyści przed Rafaelem. Nie wszystkie z założeń 
nazareńczyków udało się zrealizować, czy wprowadzić na stałe, ale jak pisze Cordula Grewe, badaczka tego 
ugrupowania, ich zasługą było faktyczne przywrócenie religii na scenę sztuki współczesnej – zob. C. Grewe, 
Painting Sacred in the Age of Romaticism, Farnham 2009, s. 19, 22.  
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z punktu widzenia omawianego problemu, nagrobek w kościele San Andrea della Fratte w 

pobliżu Akademii św. Łukasza [il. 270]. Poniżej niszy z popiersiem zmarłego umieszczono 

scenę, w której ukazano młodzieńca w antycznej tunice z rzeźbiarskim młotkiem 

odprowadzanego przez postać sławy z wieńcem laurowym i palmą w ręce, za którym widać 

najbardziej znane dzieło rzeźbiarza Kobietę wiążącą sandał. Tej alegorycznej i nawiązującej 

do antyku lewej stronie przeciwstawiono drugą, w której widać anioła prowadzącego artystę 

przed oblicze siedzącego Chrystusa. Młody Schadow był zarazem uczniem Christiana Daniela 

Raucha, jak i Thorvaldsena.  

 Posąg Chrystusa dłuta duńskiego mistrza przeznaczony do kopenhaskiego kościoła 

Vor Frue był gotowy już w 1828 roku, ale pomysł wykorzystania go na początku lat 

trzydziestych w nagrobku Artura Potockiego, zwłaszcza w świetle przedstawionych 

przykładów, był jak widać oryginalny nawet, jak na sztukę włoską. Figura Chrystusa 

zmartwychwstałego, to jakby się wydawało najlepsze wyobrażenie chrześcijańskiego triumfu 

nad śmiercią, którym można by ozdobić nagrobek. Jednak François-René Chateaubriand w 

swym dziele Geniusz chrześcijaństwa z 1802 roku zamiast obecnych w poprzednich epokach 

szkieletów i wizerunków naznaczonych mękami i cierpieniem zmarłych zalecał ukazywanie 

żalu najbliższych oraz stawianie figur wojowników, którzy zginęli na polu chwały1206. Te 

postulaty paradoksalnie bardziej pasują do przedstawień wcześniej przeze mnie omówionych 

– nagrobka Skotnickiego z płaczką i posągu Włodzimierza Potockiego jako antycznego 

bohatera. Francuski autor bynajmniej więc nie zachęcał do stosowania chrześcijańskiej 

symboliki wprost, a jedynie użycie takich środków artystycznych, które niosłyby „nadzieję i 

radość nieba” lub oznaczałyby zwycięstwo nad śmiercią, uobecnioną jedynie pod postacią 

pięknego anioła.   

 Jednak figura Chrystusa wykonana przez Thorvaldsena, która zdobi nagrobek Artura 

Potockiego w swym frontalnym, hieratycznym i monumentalnym ujęciu mężczyzny w sile 

wieku z obnażonym torsem zdradza zdecydowanie antyczne inspiracje. W niczym nie 

przypomina chociażby interpretacji tej samej postaci w dziele niemieckiego rzeźbiarza 

Johanna Friedricha Danneckera z podobnego czasu, bo z lat 1827-18321207. Zresztą 

                                                 
1206 F.-R. Chateaubriand, Geniusz chrześcijaństwa, wybór i przekł. A. Loba, Poznań 2003, s. 241-242. W książce 
tej autor przedstawił zachwyt nad tą religią i jej bogactwem we wszelkich przejawach życia społecznego, 
włącznie ze sztuką. Jak podkreślają badacze pozycja ta ukazała się w doskonałym momencie dziejów – zob. A. 
Loba, Wstęp, [w:] Chateaubriand, op. cit., s. 7. Dzieło to było szeroko znane i komentowane również poza 
granicami Francji – zob. A. Kotula, P. Krakowski, Rzeźba XIX wieku, Kraków 1980, s. 67.  
1207 Kotula, Krakowski, op. cit., s. 66.  
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Thorvaldsen miał w swoich zbiorach grafikę z jej przedstawieniem1208 [il. 271]. Figura 

niemieckiego artysty poza tym, że jest kompletnie ubrana w długą szatę, z jedną ręką 

podniesioną, a drugą dotykającą serca, ma bardziej kameralny, a nawet ckliwy charakter. O 

tym, że Thorvaldsen w swojej wersji mógł się inspirować konserwowanymi i 

rekonstruowanymi przez siebie rzeźbami z przyczółków świątyni Afai w Eginie, 

odnalezionymi w 1811 roku, piszą autorzy katalogu wystawy Wie die Alten den Tod 

gebildet1209. Chodzi głównie o figury z rozpostartymi rękami, które natchnęły mistrza do 

wyrzeźbienia postaci Nadziei, zamówionej przez baronową von Humboldt [il. 272]. Wieńczy 

ona kolumnę ustawioną na rodzinnym cmentarzu familii Humboldtów na terenie ich 

posiadłości w Tegel (Berlin). Ten kobiecy posąg ubrany jest w grecki peplos i w 

rzeczywistości podniesioną ma tylko jedną rękę, którą trzyma kwiat, drugą zaś nieco 

opuszczoną przytrzymuje koniuszek swej szaty. Jak utrzymują wspomniani autorzy katalogu, 

figura zmartwychwstałego Chrystusa miała być przetransponowaniem tej kobiecej wersji 

Thorvaldsenowskiej wariacji na temat antyku1210. Pomimo tego, że duński mistrz znał 

twórczość nazareńczyków zapewne również dzięki kontaktom osobistym i terminującemu u 

niego Rudolfowi Schadowowi, pozostał wierny swej opartej na starożytnych wzorach 

stylistyce. Natomiast nagrobek Artura Potockiego stał się ewenementem nie tylko w jego 

twórczości, ale i w ogóle na tle ówczesnej sztuki sepulkralnej.                

Propozycja Potockiej połączenia omawianego przedstawienia z popiersiami zmarłych 

także stanowiła dla duńskiego mistrza wyzwanie, o czym świadczą liczne rysunki 

koncepcyjne takiego zestawienia łączone przez badaczy właśnie z tym zamówieniem1211. 

Ukazanie Chrystusa – jak początkowo chciała Zofia na skale – miało nawiązywać do kazania 

na górze1212. Czy jednak chodziło Potockiej o konkretną wypowiedź Zbawiciela, przytoczoną 

przez Ewangelistę świętego Mateusza, które miały wówczas paść, tego nie wiadomo. Zostały 

tam wypowiedziane i słowa błogosławieństwa: „Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 

oni będą pocieszeni”1213 i nakreślone zadanie dla uczniów, by stali na świeczniku i świecili 

światłem świata, odznaczali się postawą życia pełną jałmużny dla potrzebujących i modlitwy, 

                                                 
1208 Grafika Samuela Amslera wg rysunku J.F. Leybolda ukazuje figurę Chrystusa J.H. Danneckera, wydana 
została w r. 1828 przez H. Felsinga, którą zresztą podarował duńskiemu mistrzowi z dedykacją sam autor 
rzeźby; (tam datowana wcześniej niż podają polscy badacze na l. 1821-24) – Muzeum Thorvaldsena, nr inw. 
E336.  
1209 „Wie die Alten den Tod gebildet”. Wandlungen der Sepulkralkultur 1750-1850, red. H.-K. Boehlke, [katalog 
wystawy] Zentralinstitut für Sepulkralkultur der Arbeitsgemeinschaft Friedhof und Denkmal e.V., Kassel, Alte 
Brüdekirche, 1.05.-5.07.1981, Kassel 1981, s. 202-203.  
1210 Ibidem.  
1211 Zob. przypisy 676-678.  
1212 Mt, 5,1-7,29. 
1213 Mt, 5,4.  
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czy też napomnienie by nie gromadzić skarbów na ziemi, lecz w niebie1214. Można by więc z 

tego zestawu wybierać dowolnie rodzaj przesłania, który Zofia chciała przekazać. Są słowa 

pocieszenia dla wdowy w sensie eschatologicznym i nakreślony wzór jej postępowania dla 

dobra innych oraz by bogactwo, którym dysponuje nie zamknęło jej drogi zbawienia. Jednak 

kazanie na górze miało miejsce, w czasie misyjnego etapu działalności Chrystusa, figura zaś 

ukazuje postać Zmartwychwstałego. Co więcej pod spodem zostały wyobrażone dzieci. 

Zestawienie to mogłoby nasuwać na myśl wezwanie: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do 

mnie”1215. W wymowie teologicznej jednak nie o dzieci tutaj chodzi, bowiem ponad posągiem 

umieszczono jeszcze inny cytat zaczerpnięty z Ewangelii św. Mateusza: „Poydzcie do mnie 

ktorzyscie spracowani  i obciążeni a ja was pocieszę” (Mt, 11, 28) [il. 92]. Już biskup 

Łętowski zastanawiał się nad znaczeniem tego zestawienia „lecz co ten Chrystus przedstawia 

z wyciągniętymi rękoma i onemi dziećmi u spodu? Nie odpowiada na to napis od góry”1216. 

W interpretacji może pomóc pierwotna koncepcja całej grupy, w skład której oprócz 

rzeczonego posągu miały jeszcze wchodzić, umieszczone poniżej, popiersia Artura i Julii. 

Wówczas Chrystus przyjmowałby do siebie dusze tych, którzy zakończyli swoje życie, gdyż 

prawdziwy odpoczynek (bądź spokój) zmarli odnajdują dopiero w ramionach 

Zmartwychwstałego. Ciekawe i dosyć rzadkie wydaje się zestawienie przedstawienia 

figuralnego z napisem (ze złotych liter) umieszczonym powyżej. Sam nagrobek nie został 

opatrzony żadnymi inskrypcjami. Nie ma też wezwania do modlitwy za pochowanych w 

kaplicy, jedynie wspomniany napis oraz drugi znajdujący się na sąsiedniej ścianie [il. 93] 

informujący, że kaplica została poświęcona ich „pobożnej pamięci”. Wydaje się więc, że 

inskrypcja ponad figurą nie jest tylko przypadkowym cytatem zaczerpniętym z Pisma 

Świętego, ale miała dookreślać poniższe przedstawienie, jak w emblemacie, choć w wyniku 

zmiany koncepcji (płaskorzeźba z dziećmi zamiast popiersi), stała się niezrozumiała już 

współczesnym. Warto jednak zauważyć, że w samej katedrze jest to jedyny przykład z 

pierwszej połowy XIX wieku nagrobka o wymowie religijnej.       

Wydawałoby się, iż ustawienie na pomniku figury samego Chrystusa wystarczy, by 

odbierać go jako dzieło sakralne, jednakże już współcześni mieli problem z takim 

odczytaniem. Grabowski w swych wspomnieniach pisał: „Piękny to zaiste pomnik, ale w 

kompozycji jego nie masz nic smętnego, nic pomnikowego, religijnego, słowem 

                                                 
1214 Mt, 5,14; 6,2-15, 19-24. 
1215 Mk, 10,14. 
1216 Łętowski, ibidem.  
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kościelnego”1217. Łętowski pisał jeszcze dosadniej: „W Thorvaldsenie niebo rzymskie nie 

ogrzało wiary, ani zetknięcie się z Kanową, dało smak szkoły katolickiej”, dalej zarzucał 

rzeźbiarzowi, iż jego protestanckim wyobrażeniom brak bóstwa i choć są bardzo piękne, nie 

mają „natchnienia z nieba” i dlatego „ten Chrystus Thorvaldsena mógłby być wyśmienicie 

jakim mędrcem greckim”1218. W późniejszym czasie Dobrowolski porównywał go z figurą 

zwaną drezdeńskim Zeusem z II wieku, znajdującą się obecnie w zbiorach Staatliche 

Kunstsammlungen Dresden1219. Ukazuje postać mężczyzny w sile wieku z nagim torsem i 

przerzuconym przez lewe ramię płaszczem. Świeckość, wynikająca według przytoczonych 

opinii z protestantyzmu autora, to główny zarzut stawiany rzeźbie. Chodziło też zapewne o 

nagi tors Chrystusa, jak w przypadku statui Włodzimierza Potockiego, nagość uważana była 

za nie przystającą do wnętrza sakralnego, jak widać nawet w przedstawieniu Chrystusa 

Zmartwychwstałego, który w ten sposób prezentował ranę w boku, a gest otwartych ramion 

miał służyć ukazaniu śladów po gwoździach na dłoniach. Grabowski pisał, że pomnik ten 

lepiej pasowałby do miejsca publicznego, czyli w jego rozumieniu: „rynku, bądź przedsionka 

jakiegoś instytutu naukowego”1220. Takie radykalne podejście do posągu chociażby 

Włodzimierza Potockiego mogłoby być bardziej zrozumiałe, jednak w stosunku do figury 

Chrystusa już nieco dziwi (zapewne sądy takie wynikały z nieopatrzenia i nieznajomości 

przykładów rzeźb klasycystycznych w krakowskim środowisku, o czym już była mowa przy 

okazji statui Włodzimierza).   

Jeżeli kaplica Potockich nie znalazła naśladownictw, to sam nagrobek Artura doczekał 

się licznych powtórzeń. Figura Chrystusa była oczywiście popularna w całej Europie, jednak 

wydaje się, że na ziemiach polskich bezpośrednio oddziaływała jego wawelska replika, 

zwłaszcza w kontekście sepulkralnym, choć trzeba przyznać, iż są to realizacje znacznie 

późniejsze1221 [il. 273-274].   

Kolejnym elementem wystroju kaplicy są ustawione na wysokich postumentach popiersia. 

W starożytnym Rzymie obowiązywało Ius Imaginum, prawo regulujące wykorzystanie 

wizerunków zmarłych w czasie uroczystości pogrzebowych. Początkowo wykonywane z 

barwionego wosku popiersia niesione podczas procesji żałobnej zmierzającej poza granice 

miasta, gdzie wówczas grzebano, miały informować o tym, do jakiej klasy społecznej zaliczał 

się zmarły. Obowiązywały bowiem trzy klasy, pierwszą zwaną nobilis, rodzaj rzymskiej 

                                                 
1217 Wspomnienia Ambrożego Grabowskiego …, s. 180. 
1218 Łętowski, ibidem.  
1219 Dobrowolski, op. cit., s. 158.  
1220 Wspomnienia Ambrożego …, loc. cit.  
1221 Nagrobek Franciszki Stachlewskiej na cmentarzu w Łodzi z pocz. XX wieku oraz Artura Schellenberga (zm. 
1908) na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.  
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szlachty, tworzyli ludzie, którzy mieli prawo wykorzystywać popiersia przodków podczas 

ceremonii pogrzebowych, co świadczyło, że wśród swoich antenatów mieli przynajmniej 

jednego, sprawującego urząd kurulny. Klasę novus tworzyli ci, którzy sami taki urząd 

piastowali jako pierwsi w rodzinie, więc za służbę w życiu publicznym mieli przywilej, by 

podczas ich pogrzebu rodzina niosła ich popiersie. Trzecia klasa ignobilis pozbawiona była 

takiego prawa, ale i tworzyli ją ludzie znajdujący się poza obszarem publicznym1222. Prawo 

to, jak i zwyczaj noszenia wizerunków zmarłych opisał Pliniusz, a przed nim Polibiusz 

wskazując, że tradycja ta miała jeszcze starszy, bo grecki rodowód. Z czasem popiersia 

zaczęto wykonywać w marmurze, by nadać im trwałość, gdyż ustawiano je w rezydencjach 

miejskich jako wyraz społecznej obecności zmarłych w sferze prywatnej i obywatelskiej, 

zwłaszcza wobec symbolicznego „wygnania” ich z miast1223. W Anglii opis tych praw znalazł 

się na kartach popularnego w XVIII wieku elementarza historii Romae Antiquae Notitia 

autorstwa Basila Kennetta i miał wpływ na wykorzystanie marmurowych biustów w 

angielskich nagrobkach1224.  

W Polsce zwyczaj wykorzystywania wizerunków przodków, jednak nie rzeźbionych, lecz 

malowanych, podczas ceremonii pogrzebowych zapoczątkowali władcy. Jako przykład, 

Juliusz Chrościcki przytacza egzekwie po śmierci króla Jana Kazimierza i użyte do dekoracji 

kolegiaty warszawskiej portrety stanowiące galerię rodzinną. Natomiast najwcześniejszym 

przykładem posłużenia się konterfektami antenatów podczas uroczystości nie królewskich 

miał być pogrzeb Katarzyny Skrzetuskiej (zm. 1701), ostatniej z rodu Smoszewskich1225. 

Podczas polskich ceremonii żałobnych w XVIII wieku wykorzystywano galerie protoplastów 

oraz najbliższej rodziny. Jak pisze Chrościcki zwyczaj dekorowania kościołów wizerunkami 

przodków należy z jednej strony wiązać z tradycją nowożytnych mauzoleów-grobowców, 

służących do kultywowania rodowej sławy, z drugiej zaś z rolą imagines i masek 

pośmiertnych używanych w antycznych pogrzebach rzymskich1226. Badacz jednak, w 

odróżnieniu od brytyjskiego historyka Matthew Craskego, nie wyjaśnia w jaki sposób 

przebiegała recepcja tego zwyczaju na ziemiach I Rzeczypospolitej.  

Marmurowe biusty były obecne i popularne w nagrobkach przez cały okres nowożytny, 

choć z różnym natężeniem, zgodnie z odwołaniem do tradycji klasycznej. Pod koniec XVIII 

wieku Antonio Canova wprowadził nowy typ nagrobka z wykorzystaniem wizerunków 

                                                 
1222 M. Craske The silent rhetoric of the body: A history of monumental sculpture and commemorative art in 
England, 1720-70, New Haven, London 2008, s. 73. 
1223 Ibidem. 
1224 Ibidem. 
1225 Chrościcki, op. cit., s. 77. 
1226 Ibidem, s. 80.  
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zmarłych w popiersiu. Zapoczątkował go w pomniku poświęconym pamięci przyjaciela i 

rytownika Giovanniego Volpata z lat 1804-1805 [il. 275] (później typ taki powtarzają 

monumenty Alessandra de Souzy Holsteina z lat 1805-1808, Giovanniego Falierego z roku 

1810 oraz Ottavia Trento z lat 1813-1815)1227. Canova wykorzystał formę klasycznej greckiej 

steli oraz wprowadził do niej płaskorzeźbioną postać płaczki i ustawione na kolumnie 

popiersie. Zarówno postać kobieca, jak i ukazany z profilu biust zdradzają antyczną stylizację. 

Jednak w powstałych w starożytności przykładach klasycznych stel nie pojawiają się 

popiersia, wszystkie zaś przedstawione postacie są „żywe” i wchodzą ze sobą w różne 

interakcje, nie ma też żadnych elementów mogących sugerować smutek, bądź żałobę. 

Nowością, w porównaniu z epoką nowożytną jest również to, że w dziełach Canovy oprócz 

popiersia zmarłego w warstwie przedstawieniowej znalazła się również sama osoba 

opłakująca. Francesco Leone nazywa tę kompozycję świecką interpretacją motywu Piety1228. 

Badacz podkreśla przede wszystkim intymny, rodzinny i kontemplacyjny stosunek płaczki do 

osoby zmarłego1229. Może właśnie w tej warstwie uczuciowej i kameralnym charakterze 

przedstawienia zarysowuje się zmiana w odniesieniu do starożytności, gdzie „ciało 

społeczne” zmarłego reprezentowane było poprzez popiersie, zaś w stelach Canovy 

symbolizuje „ciało fizyczne”, kogoś bliskiego, kogo brak powoduje poczucie straty i żalu 

wywołane w osobie ukazanej pod postacią płaczki.  Formę zapoczątkowaną przez rzeźbiarza, 

wykorzystywali później i inni twórcy, chociażby Adamo Tadolini, czy Rinaldo Rinaldi.  

Użycie samego popiersia w nagrobku było na ziemiach polskich już od drugiej połowy 

XVIII wieku znacznie rzadszą praktyką, przykładem jest wtórne użycie biustów: Antoniego 

Józefa Lanckorońskiego umieszczonego w pomniku nagrobnym po 1830 roku w kościele 

parafialnym p.w. św. Marcina i św. Małgorzaty w Wodzisławiu1230 [il. 248] oraz Konstancji z 

Poniatowskich Tyszkiewiczowej (zm. 1830) [il. 51] w katedralnej kaplicy Dunin-

Wąsowiczów1231. Jednak wizerunki zmarłych usytuowane w kaplicy Potockich [il. 276-277] 

zostały wyeksponowane na postumentach w kształcie wysokich kolumn, co przypomina 

raczej sposób dekoracji wnętrz świeckich, znany z rzymskich pałaców arystokratycznych i 

stosowany tam już od drugiej połowy XVIII wieku1232. Tak też wyglądało wyposażenie 

apartamentów Palazzo Gregorio w Rzymie, w którym zatrzymali się Potoccy na przełomie 
                                                 
1227 F. Leone, Stele funeraria di Giovanni Volpato, [w:] Canova: la bellezza e la memoria, red. G. Ericani, F. 
Leone, [katalog wystawy], Firenze, Casa Buonarroti, 3 luglio 2013-21 ottobre 2013, Roma 2013, s. 147. 
1228 Idem, Stele funeraria del conte Alessandro de Souza Holstein, [w:] Canova: la belleza…, s. 150.  
1229 Idem, Monumento funerario a Vittorio Alfieri, [w:] Canova: la belleza…, s. 140.   
1230 Zob. przypis 1190.  
1231 Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 234-235.  
1232 M. Baker, The Marble Index. Roubiliac and Sculptural Portraiture in Eighteenth-century Britain, New 
Haven, London 2014, s. 14. 
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1829 i 1830 roku, co widać na akwareli W. Richtera1233 [il. 278]. Co ciekawe, można na niej 

dostrzec także znanym nam z kaplicy Potockich fryz z motywem girland owocowych 

rozpiętych pomiędzy kandelabrami. W celu interpretacji takiego sposobu prezentacji popiersi 

przodków przypominającego prywatne wnętrze pozbawione charakteru sakralnego warto 

poszukać innych analogii. Wśród dzieł malarskich można odnaleźć całą grupę portretów z 

motywem biustu najczęściej zmarłej głowy rodziny otoczonej żyjącymi członkami najbliższej 

familii. Czasem jest to dziad, bądź jeszcze dalszy przodek, któremu żyjący zawdzięczają 

obecną wysoką pozycję społeczną, nierzadko tytuł i majątek. Istnieją także przykłady, gdy 

przedstawiono jeszcze inną osobę, z którą żyjących wiążą więzy krwi, a zawdzięczają jej 

równie wiele lub wskazuje się ją młodemu pokoleniu jako wzór do naśladowania. Tego 

rodzaju przedstawienia, w których zaznaczona zostaje jedynie „obecność duchowa” 

niektórych postaci nieobecnych w czasie rzeczywistym z innymi portretowanymi lub 

odnosząca się do osób zmarłych nazywa Oexle „obrazami memoracyjnymi”1234.    

Jednym z najstarszym przykładów, z intersującego mnie przełomu XVIII i XIX wieku, 

jest niezachowany dziś obraz (znany z czarno-białej fotografii oraz kolorowej, olejnej kopii 

Józefa Buchbindera) wykonany przez Angelikę Kauffmann i ukazujący rodzinę 

Zamoyskich1235 [il. 279]. Ten portret zbiorowy powstał w 1793 roku i przedstawia Andrzeja 

Hieronima (1716-1792) wskazującego na biust swego pradziada kanclerza koronnego Jana 

Zamoyskiego (1542-1605), a towarzyszą mu dzieci: Aleksander, Stanisław Kostka i Anna. 

Tutaj chodzi nie tylko o zaakcentowanie postaci najwybitniejszego antenata, ale poprzez 

kostium antyczny, w który ubrani są wszyscy sportretowani o podkreślenie dawności rodu 

Zamoyskich. Nie przywołuję tutaj najsłynniejszego portretu zbiorowego z tego czasu 

ukazującego członków jednej familii, a mianowicie rodziny Prozorów autorstwa Franciszka 

Smuglewicza, nie tylko ze względu na fakt, że podobizna Józefa Prozora otoczonego dziećmi 

zmarłego: synami, synową,  zięciami i wnukami, nie jest popiersiem, lecz malowanym 

konterfektem, ale przede wszystkim z uwagi na odmienną, od interesującej mnie, wymowę 

tego obrazu1236. Jest on bowiem apoteozą zmarłej głowy rodziny i w tym znaczeniu odwołuje 

się do tradycji portretów rodzinnych sprzed stu lat. Ich przykładem są chociażby dwa obrazy 

                                                 
1233 BJ, sygn. I.R. 2132.  
1234 Oexle, op. cit., s. 38. Pisze on również o malowidłach z około 1800 roku, na których osoba zmarła jest 
reprezentowana jedynie poprzez swe nazwisko, w związku z całkowitym znikaniem zmarłych z przestrzeni nie 
tylko obrazowej, ale i kulturowej. Przywołuje także obrazy Johanna Christopha Rincklake’a tworzącego obrazy 
memoracyjne zarówno zmarłych, jak i żywych – zob. ibidem, s. 72, przypis 67.  
1235 A. Ryszkiewicz, Polski portret zbiorowy, Wrocław-Warszawa-Kraków 1961, s. 92-93, il. 43; M. Pawłowska, 
O portretach polskich Angeliki Kauffmann, „Rocznik Muzeum Narodowego w Warszawie”, 13, 1969, nr 2, s. 
126-128, il. 30.  
1236 Ryszkiewicz, op. cit., s. 101-103, il. 44.  
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ukazujące rodzinę Sobieskich. Ten z 1671 roku, Henriego Gascara przedstawia medalion z 

portretem Sobieskiego w otoczeniu jego żony i dzieci1237. Wcześniejszy zaś, z 1685 roku 

Claude’a Callota uwzględnia nawet marmurowe popiersie króla. Jednak w jednym i drugim 

wypadku chodzi właśnie o apoteozę władcy, bardziej niż o relację uczuciową, czy 

podkreślenie związku dzieci z ojcem1238.  

      Innym przykładem jest obraz autorstwa rosyjskiego malarza Władimira 

Borowikowskiego z 1803 roku ukazujący Lubov Kushelevą wraz z synami oraz popiersiem 

jej stryja Aleksandra Andriejewicza Bezborodki (1747-1799)1239 [il. 280]. Lubov była córką 

Ilyi Andriejewicza Bezborodki (1756-1815), ale jej syn odziedziczył tytuł hrabiowski oraz 

majątek po słynnym stryju matki (Wicekanclerzu Imperium Rosyjskiego, zajmującym się 

polityką zagraniczną w czasie rządów carycy Katarzyny II, zmarłym bezdzietnie), a nie po 

swym dziadku (również polityku i wojskowym)1240. Istnieje zresztą portret samego Ilyi, 

autorstwa Dmitrija Lewickiego, z tym samym biustem (prawdopodobnie autorstwa Fedota 

Ivanovicha Shubina) ukazującym jego znakomitego brata [il. 281]. Portret zbiorowy 

Borowikowskiego podkreśla związek z wielkim przodkiem, któremu kolejne pokolenia 

zawdzięczają wysoką pozycję, a więc jest wyrazem ich wdzięczności a nawet dowodem 

otaczającego go kultu.  

W 1806 roku powstał Portret rodziny hrabiego Antonine’a-George’a-Françoisa de 

Chabaud-Latoura autorstwa Jacquesa-Luca Barbier-Walbonne’a [il. 282]. Obraz przedstawia 

tego francuskiego polityka wraz z rodziną, żoną Juliette Verdier de la Coste i trójką dzieci: 

Rosiną, Jamesem-Hippolytem oraz Françoisem-Ernestem-Henrim przed hermą z podobizną 

ich dziadka, wojskowego Antonine’a Chabauda (zm. 1791)1241. Ojciec wskazuje swoim 

dzieciom wizerunek ich przodka, zapewne jako wzór do naśladowania.  

Dwa kolejne portrety zostały namalowane przez holenderskiego malarza Françoisa 

Kinsona. Pierwszy ukazuje Elizabeth Patterson z kilkuletnim synem (ur. 1805) przed męskim 

popiersiem1242 [il. 283]. Modelka była pierwszą żoną Hieronima Bonapartego, najmłodszego 

brata Napoleona, który zgodnie z życzeniem cesarza porzucił swą amerykańską żonę, będącą 

wówczas w ciąży z synem Hieronimem Napoleonem. Biust przedstawia zapewne jej męża, 

                                                 
1237 Ibidem, il. 11. 
1238 Ibidem, s. 31-34, il. 10. 
1239 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:RusPortraits_v3006_La_Comtesse_Liouboff_Ilyinitchna_Kouchel 
eff_by_Borovikovsky.jpg; [dostęp: 2019_05_27]. 
1240 https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bezborodko_by_Levitzky.jpg; [dostęp: 2019_05_27]. 
1241 https://digitalcommons.risd.edu/risdmuseum_channel/33; [dostęp: 2019_04_24].  
1242 https://www.photo.rmn.fr/archive/09-521726-2C6NU09FPLKJ.html; [dostęp: 2019_05_27]. 
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którego widziała jeszcze tylko raz w życiu, zaś jej syn wcale. Popiersie uwiecznia więc kogoś, 

kto żyje, ale niejako symbolicznie umarł dla obojga portretowanych.  

Drugi obraz Kinsona z 1820 roku przedstawia Karolinę Burbon-Sycylijską, księżną de 

Berry wraz z roczną córką przed popiersiem niedawno zamordowanego męża Karola 

Ferdynanda, księcia de Berry1243 [il. 284]. Kobieta ubrana jest we wdowi, czarny strój, zaś 

mała dziewczynka w skontrastowanej z ubiorem matki, białej sukience wyciąga rączki w 

kierunku wizerunku ojca. Dramatyzm tej sceny podkreśla widoczna ciąża modelki. W kilka 

miesięcy po śmierci męża urodziła bowiem syna Henryka zwanego Pogrobowcem, 

późniejszego hrabiego Chambord.  

Wszystkie te obrazy, łączy specyficzny stosunek żyjących do osoby przedstawionej pod 

postacią popiersia „kontemplowanego” przez członków rodziny. W omówionych obrazach, w 

których rzeźbione popiersia zostały włączone w warstwę obrazową, można oczywiście 

znaleźć znacznie więcej. Nie chodzi tutaj o liczną grupę konterfektów z wykorzystaniem 

biustów antycznych, alegorii, postaci historycznych, bądź mitologicznych1244, lecz 

ukazujących osobę zmarłą, dobrze znaną portretowanym otaczaną szacunkiem, wdzięcznością 

podziwem i dlatego godną ich pamięci. Te, przytoczone przykłady malarskie wydają się 

bliskie w wymowie, ustawionym w kaplicy Potockich biustom Artura i Julii, wokół których 

gromadzili się członkowie najbliższej familii. Gdzie Zofia przyprowadzała syna Adama, by 

pokazywać mu popiersia ojca i babki, by mógł ich naśladować, wspominać, wyrażać 

wdzięczność, wreszcie rozpamiętywać historię rodziny. Być może podobną funkcję pełniła 

rzeźbiona podobizna Konstancji z Poniatowskich Tyszkiewiczowej ustawiona w kaplicy 

Wąsowiczów.    

Warto jeszcze odnieść się do samego popiersia Artura, w którym – jak już zauważył 

Dobrowolski – „uwzględniono dyskretną aluzję do wojskowej przeszłości zmarłego”1245. 

Zapewne chodziło o rzemień (pasek) biegnący przez nagi tors modela i narzucony na jego 

ramiona płaszcz nawiązujące do stroju rzymskiego wojownika [il. 81]. W ten sposób 

Thorvaldsen ukazywał wszystkich portretowanych przez siebie wojskowych i w kilku 

przypadkach zarazem władców. W takim samym stroju ukazany został rosyjski car 

Aleksander I w roku 18201246 i w roku kolejnym1247 [il. 285], duński król Fryderyk VI w 

                                                 
1243 https://art.rmngp.fr/en/library/artworks/francois-joseph-kinson_marie-caroline-de-bourbon-sicile-avec-sa-
fille_huile-sur-toile_1820; [dostęp: 2019_05_27]. 
1244 Haskell, Penny, op. cit., s. 50. 
1245 Dobrowolski, op. cit., s. 151. 
1246 Model popiersia Aleksandra I Romanowa w Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 246. 
1247 Model popiersia Aleksandra I Romanowa w Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 883.  
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popiersiu z lat 1819-201248 oraz król Bawarii Ludwik I1249 [il. 286], a także George Wilhelm 

Wilding w 1815 roku [il. 287], neapolitański oficer i dyplomata niemieckiego 

pochodzenia1250. Biust Julii Potockiej potraktowany został jeszcze bardziej konwencjonalnie 

[il. 84], modelka o skomplikowanej fryzurze, ubrana została w płaszcz narzucony na jedno 

ramię i przerzucony przez drugie, tak iż spod niego wygląda tylko nieznaczny fragment sukni. 

Niczym nie wyróżnia się spośród pozostałych popiersi kobiecych dłuta Thorvaldsena.  

Ikonografia kaplicy jest nader skromna, po raz pierwszy jej wygląd opublikowano już 

w 1844 na łamach „Przyjaciela Ludu” i zamieszczoną tam litografię powtórzono w roku 

następnym w dziele Mączyńskiego1251 [il. 288]. W 1859 w publikacji Łętowskiego ukazała 

się rycina wykonana przez Françoisa Stroobanta przedstawiającą to wnętrze po ostatnim 

przekształceniu, ale pomijającą niemal całkowicie nowe dzieła rzeźbiarskie (być może 

zgodnie z życzeniem autora pracy)1252 [il. 289]. Znane są także fotografie Ignacego Kriegera, 

jedna ukazująca cały nagrobek Artura Potockiego z 1867 roku1253 oraz druga z innym 

ujęciem, z samą figurą Chrystusa pochodzi z albumu datowanego na 1892 rok1254 [il. 290].  

 

5.6 MONUMENT STANISŁAWA ANKWICZA 

 

Pomnik Stanisława Ankwicza wykonany przez Francesco Pozziego został opatrzony 

sygnaturą twórcy i datą wykonania („Fo. POZZI. INVENTO. E SCULPI/ IN FIRENZE L’Ao. 

1840”) [il. 291]. Tę samą datą nosi drugi nagrobek zamówiony przez Henrykę z Ankwiczów 

Sołtykową upamiętniający jej męża [il. 292]. Pojawia się tutaj problem, bowiem obie 

fundatorki znalazły się we Włoszech nie wcześniej niż zimą 1840 roku1255 i dopiero wówczas 

mogły zamówić monumenty u Pozziego we Florencji. Nawet gdyby zamówienia zostały 

złożone wcześniej listownie1256, nagrobka Ankwicza po 1 marca 1840 roku, zaś Stanisława 

Sołtyka po 28 lipca tegoż roku, to i tak wykonanie obu pełnoplastycznych i sporej wielkości 

grup rzeźbiarskich do końca roku nie wydaje się realne. W związku z tym – jak  sugeruje 

Tadeusz Dobrowolski – fundatorki pomników mogły zakupić gotowe rzeźby u Pozziego1257. 

                                                 
1248 Model popiersia Fryderyka VI w Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 191, w marmurze sygn. A 859. 
1249 Model popiersia Ludwika I w Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 233, w marmurze sygn. A 232.  
1250 Model popiersia George’a Wilhelma Wildinga w Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 890. 
1251 „Przyjaciel Ludu”, nr 16, 1844 (z 18.10.), s. 121; Mączyński, op. cit., t. 2, s. 95.  
1252 Łętowski, op. cit., il. po s. 32. 
1253 Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, sygn. MHK-Fs141/IX. 
1254 Zob. przypis 1037; Zamek Królewski na Wawelu, sygn. AZK PZS AF-IIa-1184/31; Muzeum Historyczne 
Miasta Krakowa, sygn. MHK-3956/K.  
1255 Zob. przypis 862.  
1256 Jak w przypadku zamówienia nagrobka Włodzimierza Potockiego.  
1257 Dobrowolski, op. cit., s. 85.  
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Rodzi się jednak pytanie, czy jest to możliwe, aby rzeźbiarz mógł sobie pozwolić na odkucie 

tych monumentów w marmurze bez konkretnego zamówienia, co wiązało się z wysokimi 

kosztami i brakiem pewności względem ich zwrotu, zwłaszcza, że Pozzi nie był twórcą o 

sławie i renomie Canovy, bądź Thorvaldsena. Pierwsza pojawia się w literaturze wzmianka o 

pomniku Sołtyka ustawionym w kościele dominikanów, podana przez Józefa Mączyńskiego 

już w 1845 roku1258. Jeżeli zaś chodzi o nagrobek Ankwicza, to ten sam autor pisał, że został 

on ustawiony w katedrze w 1846 roku1259. Z kolei kapituła dysponowała rysunkiem pomnika 

Ankwicza już od 1843 roku, więc jego wygląd musiał być wówczas znany1260. Może więc 

data 1840 rok odnosi się do samego konceptu obu dzieł, albo nawet wykonania ich wstępnych 

wersji gipsowych (oferowanych do sprzedaży), a nie do daty odkucia ich w marmurze. 

Zadanie to zapewne zajęło Pozziemu kilka lat (od 1840 do 1845). Trudno jednak tę kwestię 

rozstrzygnąć jednoznacznie nie dysponując większą ilością informacji na temat tych 

zamówień.  

Gdyby więc założyć, że Ankwiczowa i Sołtykowa zakupiły pomniki, na kształt i 

powstawanie których nie miały większego wpływu, wówczas należałoby równocześnie 

przyjąć, że na nagrobku Ankwicza jedynie napis oraz podwójna tarcza herbowa pod koroną 

szlachecką odnoszą się do postaci zmarłego, zaś przedstawienie z fryzu umieszczone na 

sarkofagu oraz grupa rzeźbiarska w zwieńczeniu, powinny być rozpatrywane na tle 

obiegowych ówcześnie wyobrażeń sztuki sepulkralnej. Nietypowe podwojenie herbu Abdank 

odnosi się do postaci Stanisława Ankwicza1261 [il. 293], w którym dzięki małżeństwu jego 

rodziców płynęła krew obu linii rodziny (starszej i młodszej), a zarazem przez sam fakt 

umieszczenia zdublowanej tarczy, tuż obok symboli przemijania (czyli odwróconej płonącej 

pochodni w rękach geniusza śmierci a przede wszystkim złamanej kolumny) fundatorki 

chciały zwrócić uwagę nie tylko na koniec życia ich ojca i męża, ale i wygasającej na nim 

senatorskiej gałęzi rodziny Ankwiczów.  

Wracając do przyjętego założenia o dokonaniu zakupu gotowego pomnika należy 

podkreślić, że byłby to pierwszy w XIX wieku monument w katedrze, mogący być 

traktowany jako przykład produkcji seryjnej lub na to nastawionej (nawet jeżeli nie umiemy 

wskazać innych, identycznych egzemplarzy), a nie dzieło powstające na specjalne 

zamówienie fundatora. Rodzi się więc pytanie, czy obniża to jego wartość artystyczną? 

Dalsze refleksje będą próbą rozwikłania tej kwestii.   

                                                 
1258 Zob. przypis 864.  
1259 J. Mączyński, Kraków dawny i teraźniejszy z przeglądem jego okolic, Kraków 1854, s. 154.  
1260 AKKK, A.Cath.496. 
1261 Na co zwrócił już uwagę Witko – Witko, O kilku klasycystycznych…, s. 462. 
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 Na nagrobku upamiętniającym samego Pozziego (w korytarzu podziemnym pod 

jednym z ramion krużganka przy kościele Santa Croce we Florencji) [il. 294] znajduje się 

informacja, że znaczenie artystyczne rzeźbiarza poświadczają dzieła, które przetrwały we 

Włoszech, w Anglii, Rosji oraz w Polsce1262. Wcześniej Pozzi pracował dla rodziny 

Ogińskich, ale monument Michała Kleofasa znajduje się we Florencji [il. 295]. Spośród tych 

pomników, które dotarły do Polski, są jedynie te dwa zamówione przez Ankwiczowe1263. 

Pozzi jest już trzecim rzeźbiarzem florenckim (poza Riccim i Pampalonim), którego rzeźby 

znalazły się wówczas w katedrze, a zarazem zdobią kościół Santa Croce we Florencji. 

Dobrowolski pisze, że fundatorkom polecił rzeźbiarza zaprzyjaźniony z nim Wojciech 

Korneli Stattler, ale polski (krakowski) artysta przyjaźnił się z malarzem Andreą Pozzim, nic 

nie wiadomo zaś o jego znajomości z florenckim artystą1264. 

Oglądając pomnik Stanisława Ankwicza najpierw dostrzega się rzeźbiony fryz 

zdobiący sarkofag [il. 296], umieszczony na wysokim cokole (na którego przedniej ścianie 

znajduje się inskrypcja). Lewa część przedstawienia ma wyraźnie żałobny charakter, gdyż 

wszystkie postacie poprzez różne gesty wyrażają żal. Od reszty fryzu oddziela je pozbawione 

liści drzewo, dalej (na środku) ukazano dwa putta wiążące zboże w snopki, po prawej zaś 

widzimy trzy tańczące anioły, również na tle falującego zboża. Już Dobrowolski zwrócił 

uwagę na zasygnalizowany krajobraz „idealny i symboliczny”: uschnięte drzewo, rosnące i 

zżęte zboże, kosz pełen winogron1265. Jednak to krajobrazowe tło w płaskorzeźbach z 

pierwszej połowy XIX wieku najczęściej sugerowało jakąś konkretną scenę, pewną określoną 

narrację, towarzysząc chociażby przedstawieniom o tematyce mitologicznej, rzadziej biblijnej 

(gdzie też występuje pejzaż, ale przeważnie architektoniczny). Dla przykładu można podać 

reliefową scenę Śmierci Priama Canovy z około 1790 roku1266 [il. 297], płaskorzeźby 

Zbrojącej się Minerwy i Walczącej Minerwy Christiana Daniela Raucha z 1821 roku1267, czy 

cykl plakiet wymodelowanych przez Pietro Galliego według rysunków Thorvaldsena z lat 

                                                 
1262 „Nel testimonianza del suo valore nell’Arte sta nelle molte sue opere sparse in Italia, Inghiltera, in Polonia, 
in Russia…”.  
1263 Mikocka-Rachubowa podaje, że był jeszcze jeden pomnik według projektu Pozziego dłuta Antonia Frecci 
poświęcony Laurze z Rautenstrauchów Buynowej, zamówiony przez jej męża Franciszka Buyno z 1843 r., w 
kościele OO. Kapucynów w Warszawie, ale nie zachował się – zob. Mikocka-Rachubowa, Canova - jego 
krąg…, t. 2, s. 254-255; eadem, Rzeźba włoska…, t. 2, s. 467-469.  
1264 Pamiętnik Wojciecha K. Stattlera: studia malarskie w Krakowie i Rzymie przed 100 laty, Kraków 1916, s. 
67, przypis 44, s. 72 (choć tam sam autor podaje imię Antonio).  
1265 Dobrowolski, op. cit., s. 84.  
1266 Grandesso, op. cit., s. 140. 
1267 R.H. Johanssen, Die waffende Minerva, [w:] Nationalgalerie Berlin. Das XIX. Jahrhundert. Bestandskatalog 
der Skulpturen, red. B. Maaz, t. 2, Leipzig 2006, s. 464-465, nr kat. 632; idem, Die kämpfende Minerva, [w:] 
Nationalgalerie…, t. 2, s. 465, nr kat. 633.  
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trzydziestych (Śpiący Endymion, Apollo i Dafne, Pan i kupidyn)1268 [il. 298]. Pejzaż 

ograniczony jedynie do „znaków” występował też w serii medalionów autorstwa duńskiego 

rzeźbiarza poświęconych porom roku1269 [il. 299]. Wydaje się jednak, że mamy tutaj do 

czynienia z konkretną sceną, odwzorowaniem jakiegoś obrazu, bądź grafiki lub też ilustracją 

tekstu literackiego bez odnalezienia którego interpretacja całego fryzu nadal będzie nastręczać 

badaczom trudności w odczytaniu jej w pełni swoich znaczeń. Wzór dla tego wyobrażenia 

może nawet pochodzić z epoki nowożytnej, o czym świadczą postacie puttów (w 

dziewiętnastym wieku zastąpione przez starsze dzieci, jak młodzieńczy geniusze śmierci) oraz 

grupa tańczących aniołów o wdzięcznych pozach, przypominających dzieła Sandro 

Botticellego, czy działającego wcześniej we Florencji Jacopo dell Sellaio (twórcy malarstwa 

cassonowego).  

Z uwagi na fakt, że scena we fryzie zdobiącym sarkofag na pomniku Ankwicza nie 

odnosi się bezpośrednio do osoby zmarłego a jej przesłanie nawiązujące do śmierci ma 

charakter bardziej uniwersalny, należy się przyjrzeć bliżej poszczególnym jej fragmentom, by 

na tej podstawie spróbować zinterpretować całość.   

Przedstawienie składa się z trzech części, które dzięki odniesieniom do natury: 

winobraniu, żniwom (czy raczej dopiero żęciu zboża) nawiązują do antycznych rzymskich 

sarkofagów. Często bowiem ukazywano na nich sceny symbolizujące odradzanie się 

natury1270. Dobrym przykładem może być  porfirowy sarkofag świętej Konstancji z IV wieku, 

znajdujący się w Rzymie, na którym wyobrażono skrzydlate putta zbierające winne grona i 

robiące wino1271 [il. 300].    

Motyw zboża mógł się kojarzyć z mitem Demeter, bogini łanów zbożowych, której osoba 

wiązała się nie tylko z cyklicznością pór roku, ale była także matką Kory-Persefony, bogini 

śmierci1272. Została ona (jako młoda dziewczyna) uprowadzona, w czasie zrywania 

maków1273, przez Hadesa, władcę Tartaru, czyli świata umarłych. Wierzono, że Demeter 

musiała się żegnać z córką na trzy miesiące każdego roku, kiedy to na ziemi nastawała zima. 

Gdy Persefona wracała do matki rozpoczynała się wiosna. Jako Kora reprezentowała zielone 

zboże, jako bogini śmierci zboże dojrzałe, ale miała jeszcze jedno wcielenie, Hekate, ta zaś 

symbolizowała zboże zebrane1274.  

                                                 
1268 Muzeum Thorvaldsena, sygn. A 466, A 478, A 479.  
1269 Dobrowolski, ibidem.  
1270 J.-C. Fredouille, Słownik cywilizacji rzymskiej, Katowice 2006, s. 256-257.  
1271 M. Erasmo, Death: Antiquity and Its Legacy, London 2012, s. 53.  
1272 R. Graves, Mity greckie, Kraków 2012, s. 74-77. 
1273 Tak miał sugerować Owidiusz – zob. Graves, op. cit., s. 80.  
1274 Ibidem, s. 77.  



230 
 

W naszym sarkofagu nie ma wizerunku żadnej z tych bogiń, ale w akroterionach 

umieszczony został motyw makówek [il. 301], zaś znany jest inny nagrobek dłuta Pozziego, 

poświęcony chemikowi Leopoldowi Nobiliemu pochowanemu we florenckim kościele Santa 

Croce [il. 302], gdzie artysta zestawił postać płaczki ubranej w antyczne szaty i skrzydlatego 

geniusza śmierci z przedstawieniem niosącej róg obfitości bogini Ceres, będącej rzymskim 

odpowiednikiem greckiej Demeter.   

Przedstawienie żniw oznaczało koniec lata, zaś winobraniu odpowiadał miesiąc wrzesień 

a więc zestawiając je z porami roku, symbolizowałyby późne lato, bądź wczesną jesień, 

odnosiły się zatem do schyłku życia (starości), ale nie do śmierci. Zresztą obie sceny w 

nagrobku Ankwicza, zarówno winobrania (jeżeli przyjmiemy, że kosz towarzyszący 

postaciom pogrążonym w żałobie po lewej stronie fryzu, jest wypełniony winogronami), jak i 

żniw (oznaczony przez dwa trzymające łany amorki1275) rozdzielone są uschniętym drzewem, 

ponadto falujące, dopiero gotowe do żniw zboże ciągnie się przez całą długość fryzu. Gdyby 

sceny zarówno winobrania, jak i żęcia zboża (choć wcale nie widać w rękach amorków 

sierpów, ani innych narzędzi umożliwiających te działania), znajdowałyby się po tej samej 

stronie uschniętego drzewa, można by przyjąć, że oznaczają one kres życia, ale tak nie jest. 

Co więcej, po prawej stronie znajdują się trzy tańczące anioły, które można interpretować 

jako odwołanie do mitologicznego przedstawienia Trzech Gracji.  

Motyw ten wywodzi się z mitologii greckiej, gdzie Gracje zwane też były Charytami o 

imionach: Eufrozyna, Aglaja i Talia1276. Ukazywano je jako trzy nagie kobiety, z czego 

środkowa przedstawiana była tyłem, zaś pozostałe przodem, jak to widać w pompejańskim 

malowidle ściennym odnalezionym w Herkulanum1277 [il. 303]. W sztuce nowożytnej, można 

je zobaczyć (choć w wersji ubranej) na obrazie Sandro Botticellego Primavera [il. 304]. Jego 

Gracje przypominają układem tańczące anioły, ubrane w zwiewne szaty z innych jego 

obrazów, jak Koronacja Marii (z Galleria degli Uffizi we Florencji), czy Mistyczne Narodziny 

[il. 305] (National Gallery w Londynie). 

Arnaldo Bruni zwraca uwagę na niesłabnącą popularność tego tematu w epoce 

nowożytnej, nawet pod jej koniec, w 1769 roku ukazała się w Paryżu praca poświęcona 

motywowi Trzech Gracji w różnych tekstach kultury, opracowaniach, dramatach, czy 

refleksjach natury estetycznej, jak w zamieszczonym eseju J.J. Winckelmanna Réflexions sur 

                                                 
1275 Motyw amorków ze snopkami zboża znany jest chociażby z przykładów ceramicznych figurek, gdzie 
oznaczają jedną z pór roku - lato – zob. Farsetti arte. Casa d’aste dal 1955. Arredi e dipinti antichi provenienti 
da una prestigiosa collezione fiorentina e da una villa lucchese, [katalog aukcyjny, aukcja nr 1831, Prato, 20 
aprile 2018], s. 16, nr 53.   
1276 Graves, op. cit., s. 336.  
1277 Le antichità di Ercolano esposte, t. 3, Neapel 1762, s. 61.  
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la Grace dans les Ouvrages de l’Art1278. U progu nowoczesności artyści znów chętnie sięgali 

po ten motyw. Jednym z nich był Antonio Canova, który najpierw w 1797 roku namalował 

wersję roztańczonych Gracji, w sukienkach, ale z obnażonymi biustami, z tą różnicą w 

stosunku do antycznego pierwowzoru, że środkowa z nich ukazana została przodem, a nie 

tyłem1279. Koncept ten Canova wykorzystał ponownie wykonując rzeźbiarską wersję nagich 

Gracji, na zamówienie Józefiny Beauharnais, byłej żony Napoleona1280 [il. 306]. Dzieło 

zostało ukończone w 1817 roku, trzy lata po śmierci zleceniodawczyni. Canova dokończył 

rzeźbę na prośbę jej syna, Eugeniusza de Beauharnais, ale jako podporę wprowadził formę 

cmentarnego cippusa ozdobionego kwiatowymi wieńcami [il. 307], co miało nawiązywać do 

przemijalności ludzkiego życia, jak podkreśla Bruni. W replice tej rzeźby zamówionej przez 

Johna Russella, księcia Bedford w formie podpory użył bowiem kolumny1281. W pierwszym 

egzemplarzu nastąpiło więc połączenie antycznego tematu z wątkami sepulkralnymi1282.  

Postacie roztańczonych aniołów z nagrobka Ankwicza [il. 308] z jednej strony 

przypominają Trzy Gracje namalowane przez Canovę w 1799 roku, z drugiej zdają się 

odwoływać do nowożytnego znaczenia rajskiej rzeczywistości. Całą scenę w kontekście 

wawelskiego nagrobka, który zdobi można interpretować niejako na dwóch płaszczyznach, 

pierwszej oznaczającej żałobę po zgonie osoby upamiętnionej (postacie po lewej stronie), 

wydawanie plonów jeszcze po jej śmierci i wreszcie rajską szczęśliwość. Druga płaszczyzna 

zaś wiążę się z odniesieniami do cykliczności pór roku i odradzania się natury jako symbolu 

przyszłego zmartwychwstania.  

Na prawym krótszym boku sarkofagu pomnika Ankwicza (w tej chwili jedynym 

dostępnym widzowi) znajduje się przedstawienie matki z trójką dzieci, czyli Dobroci 

(Caritas) [il. 309]. Motyw ten choć w rzeźbie pełnoplastycznej (i postać kobieca siedzi a nie 

stoi) wykorzystał już Pozzi w nagrobku Filipa księcia Colonny i jego żony Krystyny Savoia 

di Carignano z 1822 roku w rzymskim kościele Santi Dodici Apostoli [il. 310]. Tam właśnie 

to przedstawienie wieńczy sarkofag. Temat ten często występował na nagrobkach z pierwszej 

                                                 
1278 Les Graces, red. A.-G. Meusnier de Querlon, Paris 1769; A. Bruni, Gli dei prima del crepuscolo: Canova e 
Foscolo, [w:] Canova: la bellezza …, s. 29. 
1279 Oprócz wersji malowanej Trzech Tańczących Gracji, Canova wykonał również płaskorzeźbę w gipsie, w 
której Trzy Gracje są częścią kompozycji, obok Wenus i siedzącego Marsa, z ok. 1799 r. – własność Museo e 
Gipsoteca Antonio Canova w Possagno.   
1280 Bruni, op. cit., s. 37-39. 
1281 Ibidem.  
1282 Motyw Trzech Gracji uwzględniony został już na rysunku Giovanniego Battisty Piranesiego ukazującym 
antyczny sarkofag Marble Tombstones z serii The Antiquities of Rome – zob. L. Ficacci, Giovanni Battista 
Piranesi. The Complete Etchings, t. 1, Köln 2000, s. 259, il. 300. Następnie przez Thorvaldsena po 1817 roku w 
reliefie na nagrobku malarza Andrei Appianiego (1754-1817), gips – Muzeum Thorvaldsena, sygn. A602. 
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ćwierci XIX wieku, o czym świadczą liczne przykłady pomników w Certosa di Bologna1283. 

Lewy krótszy bok sarkofagu zdobi przedstawienie brodatego mężczyzny w stroju antycznym, 

który podaje pożywienie trzem, siedzącym za stołem pod drzewem, aniołom1284. Witko 

podaje, że jest to scena Abrahama przyjmującego trzech skrzydlatych gości pod dębami 

Mamre w typie tak zwanej Trójcy Starotestamentowej1285. Umieszczenie obu tych grup 

niejako na przedłużeniu wcześniej omawianego fryzu na wawelskim pomniku nie pomaga 

jednak w interpretacji jego treści.  

 Sensu ukazanej sceny nie wyjaśnia także grupa ukazana w zwieńczeniu całej 

kompozycji monumentu Ankwicza [il. 311], czyli umieszczona na sarkofagu, którą można 

potraktować jako symboliczne odniesienie do przemijania i śmierci. W okresie nowożytnym 

przedstawienie anioła obok kobiety było motywem ikonograficznym kojarzącym się przede 

wszystkim ze Zwiastowaniem. W wieku dziewiętnastym anioł trzymający odwróconą 

(najczęściej zgaszoną) pochodnię oznacza śmierć1286, zaś towarzysząca mu kobieta to 

płaczka, ulubiona postać w sztuce sepulkralnej XIX wieku. Najbardziej zaskakującym 

elementem jest tutaj znacznych rozmiarów złamana, kanelowana kolumna, na której leżącym 

fragmencie siedzi geniusz śmierci, jej stojący trzon zaś stanowi oś całego pomnika i o niego 

opiera się płaczka. Ten element architektoniczny, zniszczony przez czas i kojarzący się z 

ruinami, zaczerpnięty został z malarstwa pejzażowego. Motyw ten jako jeden z elementów 

architektury starożytnej występował już w malarstwie i grafice doby nowożytnej, ale na nowo 

przywołany został w XVIII wieku przez europejskich malarzy wedutystów zwanych 

„ruinistami”, a więc przez: Giovanniego Paolo Paniniego, Servandoniego, Huberta Roberta, 

Charlesa-Louisa Clérisseau, a przede wszystkim przez Piranesiego1287. Stojąca kolumna 

często występuje w sztuce sepulkralnej jako podpora, cokół dla popiersia, bądź urny z 

prochami, w stanie destrukcji jednak próżno jej szukać w ówczesnych nagrobkach. Dopiero w 

drugiej połowie wieku XIX spopularyzuje się motyw rozbitej kolumny ustawianej na grobach 

znajdujących się na cmentarzach europejskich. Płaczka i geniusz śmierci występują już na 

wcześniej wykonanym (1835) przez Pozziego wspomnianym nagrobku Leopolda Nobiliego 

[il. 302].  

                                                 
1283 Nagrobki zwieńczone pełnoplastyczną grupą przedstawiającą Dobroć to na przykład: pomnik Gaetano 
Mattioli i jego żony Isabelli Barbieri Mattioli, czy Gaetano Gaspare Uttiniego – oba po 1817 r.; w płaskorzeźbie: 
pomnik Piriteo Malvezziego Lupari (zm. 1806), Teresy Rusconi (zm. 1812), czy Andrei Pesci. 
1284 Witko, op. cit., s. 460.  
1285 Ibidem. 
1286 O motywie geniusza śmierci jako młodzieńca lub anioła z pochodnią w literaturze – zob. Krakowski, Ruiny i 
groby …, s. 106; o wprowadzeniu tej postaci do klasycystycznej sztuki sepulkralnej – zob. Mikocka-Rachubowa, 
Domenico Cardelli…, s. 285-286.   
1287 Krakowski, op. cit., s. 103-104. 
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Nie można więc stwierdzić, czy zakup gotowego dzieła sztuki przez Ankwiczowe 

obniżało w jakiś sposób jego wartość, na pewno nie pod względem artystycznym. Powstała 

jednak trudność w odczytaniu całej kompozycji, gdyż ukazanej sceny nie można 

bezpośrednio odnieść do samego zmarłego, nie ma również wskazówek ze strony 

zamawiających. Także twórczość rzeźbiarska Pozziego nie ułatwia jednoznacznej 

interpretacji. Wiadomo jedynie, że w czasie swego pobytu w Rzymie chętnie kopiował sceny 

mitologiczne wykonane przez Thorvaldsena zaś postać z jego najbardziej znanej, 

młodzieńczej rzeźby, czyli Cyparis (Kyparissos) z 1818 roku [il. 312] został zaczerpnięty z 

Metamorfoz Owidiusza1288.  

Opinie o pomniku Ankwicza, zwłaszcza te z około połowy wieku są nader skąpe. Fakt 

jego ustawienia w katedrze oprócz wspomnianego Mączyńskiego odnotował jedynie 

Łętowski1289, natomiast nie wspomina o nim Grabowski w piątej edycji swego dzieła Kraków 

i jego okolice z 1866 roku. Mączyński skwitował nagrobek krótkim określeniem, że nie jest 

pozbawiony zalet1290.  

Zachowane przekazy ikonograficzne ukazujące sam monument, to akwarela 

Wojnarowskiego (bez daty) [il. 110] oraz ołówkowy szkic do tego rysunku1291 [il. 313]. Praca 

Brydaka przedstawia pomnik w szerszym kontekście, czyli w arkadzie, naprzeciwko kaplicy 

Zygmuntowskiej, w skrócie perspektywicznym od zachodu1292 [il. 184]. Natomiast ujęcie na 

wprost prezentuje fotografia Kriegera1293 [il. 314]. Zdjęcie to jest tym cenniejsze, że ukazuje 

nagrobek w pierwotnej lokalizacji, gdyż w wyniku Wielkiej Restauracji (podobnie jak 

monumenty Skotnickiego i Włodzimierza Potockiego) zmienił miejsce, obecnie znajduje się 

w nawie północnej (przy ścianie północnej). Nagrobek Ankwicza zamyka zespół kilku 

włoskich pomników, które ustawiono w pierwszej połowie XIX wieku w katedrze 

krakowskiej. 

      * 

 Warstwa znaczeniowa i konotacje artystyczne wybranych i przedstawionych tu 

katedralnych monumentów okazują się znacznie bardziej bogate i skomplikowane niż 

mogłoby się początkowo wydawać. Rozwiązania ikonograficzne zaproponowane przez 

artystów nie są też wcale oczywiste. Cieszy najbardziej fakt, iż co najmniej w trzech 
                                                 
1288 Bellesi, op. cit., s. 31.  
1289 Łętowski, op. cit., s. 69. 
1290 Mączyński, Kraków dawny…, s. 154. 
1291 Akwarela - zob. przypis 865; szkic - zob. Muzeum Narodowe w Krakowie, sygn. MNK 03-r.a.-018233.  
1292 Zob. przypis 1125.  
1293 Trzy egzemplarze tego samego ujęcia, dwa w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, sygn. 
MHK-3973K oraz MHK-Fs933-IX-28 a także jedno w zbiorach Zamku Królewskiego na Wawelu, sygn. AZK 
PZS AF-IIa-1184/34. 
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przypadkach omawianych dzieł sztuki sepulkralnej na ich końcowy kształt a nieraz i 

koncepcję mieli wpływ zleceniodawcy (właściwie zleceniodawczynie). Efektem zaś ich 

współpracy z artystami są rzeźby interesujące, nowatorskie i oryginalne, stanowiące dzieła 

odrębne w ich twórczości a nie schematycznie powielające wypracowane przez nich wzory. 

Były zamawiane do miejsca, w którym z góry przeznaczone były do oglądania przez szersze 

grono odbiorców a nie samą rodzinę (czyli nie do prywatnych rezydencji ani do niedostępnch 

powszechnie mauzoleów rodowych usytuowanych we własnych dobrach). Pomimo tego, że 

powstały do wnętrza sakralnego dzieła te zdradzały antyczne wzory i inspiracje.         

 

5.7 EPITAFIA STANOWIĄCE PRZYKŁADY PRODUKCJI RODZIMEJ (1814-1846) 

 

W latach 1814-1846, niezależnie od dzieł sprowadzonych z Włoch, powstało w 

świątyni sześć epitafiów będących wyrobami lokalnymi. Są to: prostokątna tablica 

inskrypcyjna biskupa Podhorodeńskiego [il. 25], której jedyną dekoracją są cztery rozetki w 

narożnikach maskujące elementy mocowania, okrągła tablica z uroborosem upamiętniająca 

generała Dąbrowskiego [il. 36], płyta ozdobiona zapisem nutowym z notacją Requiem 

aeternam Kratzera [il. 37], kwadratowa tablica ku czci Starowieyskiego [il. 39], na której 

napis umieszczony został w otoku z uroborosa, prosta płyta zwieńczona krzyżem i rozetkami 

w narożnikach Walczyńskiego oraz ostatnia Janowskiego [il. 111] z motywem wolut i 

umieszczonym pomiędzy nimi krzyżem nie wykazują jakiś konkretnych cech stylowych. Nie 

wyliczam tutaj pomnika członków rodziny Wodzickich oraz Sebastiana Sierakowskiego, 

które powstały wcześniej, a ich kształt został już omówiony. Pierwsza refleksja, jaka się 

nasuwa, to że memorie ufundowane, bądź jedynie zainicjowane przez różne gremia (w tym 

kapitułę) bardzo odbiegają od fundacji prywatnych. Kontrastują z nimi poprzez znacznie 

skromniejsze rozmiary oraz uboższe formy artystyczne. Wszystkie one zostały wykonane z 

czarnego marmuru i pochodzą zapewne z fabryki w Czernej, nadal kierowanej przez rodzinę 

Gallich. Nie noszą wprawdzie ich sygnatur, jak epitafia chociażby w kościele św. Piotra 

(obecnie śś. Piotra i Pawła) przy ul. Grodzkiej, ale ośrodek ten nadal nie miał konkurencji i 

dostarczał swe wyroby do kościołów krakowskich. Ze względu na omówioną powyżej 

działalność Sebastiana Sierakowskiego można się pokusić o stwierdzenie, iż dopóki żył (do 

1824 roku) mógł mieć wpływ na kształt tablic, albo chociażby dawać wskazówki, co do 

pewnych rozwiązań ikonograficznych, jak na przykład wykorzystania motywu uroborosa. 

Wyjątkowe pod tym względem wydaje się być epitafium Kratzera, które zdobi zapis nutowy. 

Właściwie próżno szukać analogii dla tego rozwiązania. Oczywiście notacja kojarzy się od 
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razu z memorią kogoś parającego się muzyka, ale znany jest mi tylko jeden przykład 

wykorzystania zeszytu nutowego i to jako atrybutu we florenckim nagrobku śpiewaczki 

Virginii de Blasis (zm. 1804) dłuta Pampaloniego [il. 315]. Natomiast użycie zapisu 

nutowego jako samodzielnego elementu zdobniczego, co więcej odnoszącego się do 

najbardziej żałobnego utworu, jakim jest Requiem aeternam wydaje się oryginalne.  

Porównując nagrobki z pierwszej połowy XIX wieku z wcześniejszymi przykładami 

sztuki sepulkralnej w katedrze można dostrzec kilka zasadniczych różnic. Przede wszystkim 

mniejszą wagę zaczęto przykładać do szczegółowego wymieniania zasług i długiej biografii 

zmarłego (poza pomnikami duchownych, gdzie nadal odgrywały kluczową rolę). W ogóle 

skrócono ilość tekstu i podawanych informacji, ograniczono się jedynie do imienia i 

nazwiska, dat życia oraz funkcji bądź urzędu sprawowanego przez upamiętnionego. Zabrakło 

w epitafiach i pomnikach wezwania do „przechodniów” i próśb o modlitwę. Pomijano też 

symbole kojarzące się z makabrycznością śmierci, nie ma na nich czaszek (poza tymi 

monumentami, które powstały jeszcze pod koniec wieku XVIII), piszczeli, szkieletów. 

Zastąpiono je oznakami w sposób metaforyczny i peryfrastyczny mówiącymi o tym 

zjawisku1294: uroborosem, odwróconą płonącą pochodnią, strzaskaną kolumną, urną, 

motywem makówek, którym towarzyszą płaczki i geniusze śmierci. Również sama scena snu 

stała się aluzją do niej. Zmieniło się również podejście do wizerunków zmarłego, albo 

pomniki były go całkowicie pozbawione, albo zastąpiły je popiersia, choć one często 

towarzyszą właściwym nagrobkom. Spośród rzeźb sprowadzonych z Włoch, to dwie 

przedstawiają postać samego zmarłego bądź zmarłej: w posągu Włodzimierza Potockiego 

oraz figurze na pomniku Dunin-Wąsowiczowej. W monumentach zaś Skotnickiego, Artura 

Potockiego i Ankwicza warstwa przedstawieniowa nie odnosi się bezpośrednio do osoby, 

którą pomnik upamiętnia. Rzeźby sepulkralne wykonane z białego marmuru, to próba 

estetyzacji śmierci, zgodnie z tym, jak początek XIX wieku określał Philipp Ariès nazywając 

go epoką „pięknych śmierci”1295.  

Elementem wspólnym zaś z wcześniejszymi pomnikami jest na pewno herb, który 

nadal eksponowano jako jeden ze znaków identyfikujących i określających przynależność 

społeczną zmarłego (choć i w tym względzie zdarzają się wyjątki).    

  

                                                 
1294 J. Kolbuszewski, Cmentarze, Wrocław 1996, s. 65.  
1295 Definicji tej poświęcił nawet cały rozdział w swej książce: Ariès, op. cit., s. 401-464. 
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6. KATEDRA PRZEZ PRYZMAT PAMIĘCI KULTUROWEJ 
 
 

Groby i pomniki sepulkralne znajdujące się w katedrze krakowskiej – zarówno te 

powstające w pierwszej połowie XIX wieku, jak i te pochodzące z wcześniejszych epok – 

dzięki którym świątynia zyskała miano nekropolii, w omawianym przeze mnie czasie 

odegrały szczególną rolę. Ich obecność zadecydowała o tym, że funkcja sepulkralna katedry 

wybiła się na pierwszy plan i pozwoliła nadać temu kościołowi nowe znaczenie, o którym 

będzie mowa w kolejnym rozdziale. Ten zaś, ma służyć spojrzeniu na katedralne zabytki 

sztuki sepulkralnej jako obiekty symboliczne i w bardziej uniwersalny sposób. W tym celu 

wykorzystam koncepcję „pamięci kulturowej”, opracowaną w latach dziewięćdziesiątych XX 

wieku przez niemieckiego badacza Jana Assmanna1296. Pomoże ona w zrozumieniu procesów 

zachodzących w katedrze koncentrujących się właśnie wokół grobów wawelskich, bowiem 

należą one do obszaru tej pamięci1297 a zarazem, dzięki nim wspomniana zmiana znaczenia 

świątyni stała się możliwa i nabrała trwałości (po dzień dzisiejszy).    

Assmann pisze o pamięci nie jako o wspominaniu, lecz o rekonstruowaniu przeszłości, 

czyli wybieraniu z niej poszczególnych elementów nastawionych na osiągnięcie konkretnego 

celu w teraźniejszości. Zjawisko pamiętania jest przez niego postrzegane jako „świadomy 

stosunek pewnej grupy do przeszłości […] o wyraźnie sakralnym, symbolicznym, czy wręcz 

abstrakcyjnym charakterze”1298. Mowa tu o pamięci zbiorowej, czyli działającej w określonej 

grupie społecznej, odwołującej się do czynników zrozumiałych i czytelnych tylko dla niej 

samej (koncept ten opiera się na wcześniejszych badaniach Maurice Halbwachsa i 

zdefiniowaniu przez niego jej „społecznych ram”1299). Historia koncentruje się na 

najważniejszych wydarzeniach, pamięć zaś jest nastawiona na ciągłość, szukanie podobieństw 

i długiego trwania, wybierając tylko takie fakty, które mają odpowiedni ładunek emocjonalny 

i potencjał do nadania im nowych treści. Wówczas zyskują zdolność wpisania ich w 

                                                 
1296 Badacz wyłożył swoją koncepcję w: J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna 
tożsamość w cywilizacjach starożytnych, Warszawa 2008. Chociaż badania opierały się na odległych czasowo 
cywilizacjach, sama „teoria pamięci kulturowej i instrumentarium, jakie stwarza, daje się zastosować do badania 
kultur pamięci w różnych epokach i strukturach społeczno-politycznych […] kategoria pamięci kulturowej jest 
przydatnym narzędziem badania procesów kształtowania się szeroko rozumianych idei narodowych”, w tym 
nowoczesnego narodu polskiego – zob. R. Traba, Wstęp do wydania polskiego. Pamięć kulturowa – pamięć 
komunikatywna. Teoria i praktyka badawcza Jana Assmanna, [w:] Assmann, op. cit., s. 23.   
1297 „[…] przechowują pamięć inaczej niż rzeczy, gdyż explicite odsyłają do przeszłości i wskazują na tożsamość 
swoich użytkowników” – zob. ibidem, s. 37.  
1298 Ibidem, s. 15.  
1299 Maurice Halbwachs prekursor badań nad pamięcią zbiorową z początku ubiegłego wieku – zob. M. 
Halbwachs, Społeczne ramy pamięci, Warszawa 2008; Assmann, op. cit., s. 50-53. 
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teraźniejszy kontekst, gdzie będą pełnić nową rolę i spajać określoną społeczność w 

konkretnym miejscu i czasie1300. 

Proces spajania społeczeństwa w oparciu o kulturę i pamięć polega na „włączaniu 

obrazów i opowieści z innego czasu do horyzontu współczesności. Czynnikiem wiążącym 

przeszłość z teraźniejszością są narracje mityczne i historyczne, a owocami tego powiązania 

są nadzieja i pamięć” 1301. Jednak narracje te mogą zostać przekazane nie poprzez jednostki, 

lecz instytucje lub grupy ludzi, zwanych nosicielami, poprzez określone rytuały oraz zgodnie 

z instrukcją1302. W przypadku „pamięci kulturowej” pośrednikami w jej rozpropagowaniu są 

osoby mające wiedzę o przeszłości lub dostęp do niej (stające się elitą w stosunku do reszty 

społeczeństwa). Występują we wszystkich kulturach zarówno piśmiennych, jak i 

niepiśmiennych, w tych pierwszych są to: duchowni, nauczyciele, artyści, pisarze, uczeni i 

myśliciele1303. Rodzi się więc pytanie, w jaki sposób dana zbiorowość odwołuje się do 

przeszłości i ją rekonstruuje? Pamiętanie opiera się bowiem na konkretach, gdyż „idee muszą 

zyskać materialny symbol” (przestrzeń, gest, obraz, przedmiot)1304. Poszukuje się również 

cech wspólnych, spajających daną zbiorowość: jednej historii, lokalnej tradycji, świąt, religii, 

legend (bądź mitów założycielskich), wspólnego krajobrazu na przykład danego miasta. 

Pamięć kulturowa nie potrafi przechowywać przeszłości jako takiej, przemienia ją więc w 

symboliczne figury, na których się wspiera. Są nimi modele, przykłady, nauki i mity. 

Zdarzenia, osoby i miejsca z przeszłości wypełniają się „sensem jakiejś istotnej prawdy”, 

dopiero wówczas zamienione w te nauki, czy symbole przenikają do pamięci społecznej, 

stając się częścią idei społeczeństwa. W nich wyraża się ogólna postawa grupy oraz są one 

zawsze konkretne, co do przestrzeni i czasu, choć nie zawsze w sensie geograficznym i 

historycznym1305. Dobór poszczególnych faktów z przeszłości dokonuje się ze względu na ich 

odpowiedniość, podobieństwo i ciągłość oraz umożliwia zrekonstruowanie pewnego 

przekazu, pożądanego w odniesieniu do teraźniejszości1306. Ważnym aspektem jest 

odwoływanie się danej grupy do jej prapoczątków, nawet postrzeganych jako mityczne, przy 

odrzuceniu prawdy historycznej, co Assmann nazywa historiami fundacyjnymi. Mit bowiem 

                                                 
1300 Ibidem, s. 58, 60. 
1301 Ibidem, s. 32-33. 
1302 W odróżnieniu od pamięci komunikatywnej, w przypadku której pamięć jest przekazywana ustnie jednemu 
pokoleniu przez drugie poprzez tak zwanych świadków zdarzeń. Jeżeli chodzi o pamięć kulturową, proces ten 
jest bardziej skomplikowany – zob. ibidem, s. 66.  
1303 Ibidem, s. 69-70. 
1304 Ibidem, s. 53; P. Nora, Między pamięcią i historią: „Les lieux de Mémoire”, „Tytuł roboczy: archiwum”, 2, 
2009, s. 5. 
1305 Assmann, op. cit., s. 53-55. 
1306 Ibidem, s. 56-57. 
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ma zawsze jakąś konkretną funkcję i rolę do spełnienia, chociaż w rzeczywistości jest fikcją 

(nawet jeżeli opiera się na pewnych wydarzeniach lub osobach historycznych, z przeszłości). 

Historyczna, obiektywna prawda jest pozbawiona znaczeń, a dopiero zniekształcona i 

przeistoczona w mit nabiera konstytuującej wymowy1307. „Wspominanie jest zawsze aktem 

semiotyzacji”, czyli aktem nadawania sensu, a więc przemiana przeszłości w narrację 

mityczną dokonuje się dzięki pamięci1308. Można to dobrze prześledzić na przykładzie 

polskich mitów narodowych, które narodziły się w większości w momencie utraty 

niepodległości kraju.  

Powstaje także pytanie, po co dana zbiorowość w ogóle odwołuje się do przeszłości? 

Assmann odpowiada, że rekonstruując ją, społeczeństwo (lub dana grupa) tworzy fikcję 

własnej ciągłości w poszukiwaniu swej tożsamości. Badacz wprawdzie nie używa 

kluczowego dla mnie pojęcia narodu, mówi raczej o kulturze narodowej, ale w omawianym 

kontekście możemy przyjąć, że grupa, o której jest mowa, to właśnie naród, gdyż jej 

członkowie sami zaczynają się tak identyfikować1309. Tożsamość wspólnotowa nie istnieje 

poza jednostkami, które ową społeczność tworzą i podtrzymują. Opiera się ona na 

indywidualnej wiedzy i świadomości, ale tworzy się przez udział w interakcjach i 

komunikacji grupy, do której należy oraz poprzez partycypację w wyobrażeniu, jakie grupa 

posiada o samej sobie. „Naród żyje tylko ożywiając swoją przeszłość”1310, gdyż w niej dana 

grupa szuka wyjaśnienia i świadomości samej siebie1311. Taka więc funkcja konsolidacyjna 

była pożądana w okresie utraty niepodległości kraju oraz polityki kulturowej państw 

zaborczych.   

Assmann twierdzi, że aby mogło zaistnieć omawiane zjawisko „pamięci kulturowej”, 

musi nastąpić moment zerwania dotychczasowej ciągłości dziejowej. Takim momentem była 

dla Polaków utrata suwerenności państwa, w kulturze (poezji i malarstwie) określana nawet 

jako „śmierć Polski”1312.   

W sytuacji porozbiorowego Krakowa wydaje się, że najbardziej aktywnymi 

nosicielami pamięci byli: literaci, artyści, badacze i duchowni. Warto zatem zrobić przegląd 

treści, do jakich się odwoływali i zastanowić się nad tym, za pomocą jakich środków się to 

odbywało. Jedną z form przekazu były utwory literackie. W trzecim dziesięcioleciu XIX 
                                                 
1307 Ibidem, s. 90-92. 
1308 Ibidem, s. 91. 
1309 Robert Traba we wstępie do polskiego wydania książki Assmanna pisze: „Transmisja pamięci i 
zapamiętywania […] tworzy tę kulturę i jednocześnie powoduje, że jednostki budują między sobą więzi 
pozwalające im się identyfikować jako grupa posiadająca wspólną kulturę” – Traba, op. cit., s. 14.  
1310 To słowa egipskiego historyka Muhammada Husayna Haykala – cytuję za: Assmann, op. cit., s. 147. 
1311 Ibidem, s. 146-147. 
1312 Ibidem, s. 49; Grzęda, op. cit., s. 16. 
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wieku zaczęły się ukazywać poematy poświęcone grobom wawelskim. Przykładem może być 

dzieło Edwarda Lubomirskiego Groby w dniu śmierci Tadeusza Kościuszki1313, czy Jana 

Kantego Rzesińskiego Groby królów i bohatyrów polskich spoczywających w świątyni na 

Wawelu, opublikowane na łamach „Pszczółki Krakowskiej”, wydawanej w latach 1819-

18221314. Lubomirski pisał o tym, że pomniki władców przemawiają do niego, opowiadając o 

minionej wielkości i o tym, iż w przeszłości Polacy coś znaczyli: „Mówić się zdają, te królów 

posągi,/ Mniemam iż czytam, w nich życia wyrazy./ Każda z tych trumien ciągnie mnie ku 

sobie,/ Wierna mi pamięć wskrzesza zmarłych zwłoki […] W owey świątyni obfitey w 

pamiątki, Każdy głaz mówi, że Polak był sławny,/ Wielkości dowodzą starożytne szczątki,/ 

Te godła, rzeźby, ten Skarb, ten Gmach dawny”1315. Autor poematu odwołuje się zarówno do 

legendarnej przeszłości kraju mówiąc: „Zamek Wawelu, jest nam Kapitolem,/ Ta 

wiekopomna świątynia Sarmatów”1316, jak i do faktycznych przodków Słowian1317, nawołując 

równocześnie do przywrócenia ojczyźnie najlepszych czasów: „Dzieląc los sierot, dziś żądzą 

jest naszą./ Byt wrócić Matce, wiek przywołać złoty”1318. Przeszłość jawi się więc tutaj jako 

mit o funkcji kontraprezentnej, jak to określa Assmann, czyli w momencie doświadczania 

deficytu pewnych wartości (wolności, suwerenności, możliwości samostanowienia o sobie) w 

teraźniejszości, dawne dzieje przyjmują charakter epoki heroicznej wolnej od klęsk i 

rozłamów1319. Lubomirski odwołuje się nie tylko do polskich władców, ale i przywołuje także 

wielkich hetmanów i wodzów, wśród których pada też nazwisko niedawno zmarłego 

Poniatowskiego1320. Zabieg ten ma służyć ukazaniu ciągłości dziejowej: tak jak kiedyś, tak i 

dziś mamy przykłady świetnych wojskowych. Dalej kanwą rozważań jest głównie postać 

Kościuszki, którego zwłoki właśnie (w momencie, w którym osadzony jest poemat) są 

składane w podziemiach katedry, autor wyraża żal z powodu jego śmierci, ale wypowiada 

słowa otuchy: „Dwie łzy zronione choć pomimo woli,/ Moiego żalu, niegodnym są znakiem,/ 

Niechcę rozpaczać, wgrożącej niedoli./ Jeszcze iest Polska; i Polak Polakiem” 1321. Natomiast 

Rzesiński swój utwór konstruuje wokół rozważań o legendarnym królu Kraku i jego córce 

Wandzie oraz o ich mogiłach, przenosząc akcję poematu w ich czasy. U niego także 

                                                 
1313 E. Lubomirski, Groby w dniu śmierci Tadeusza Kościuszki. Dumy rycerskie, Warszawa 1821.  
1314 J.K. Rzesiński, Groby królów i bohatyrów polskich, spoczywających w świątyni na Wawelu, w Krakowie, 
„Pszczółka Krakowska”, 1821, t. 1, s. 74-83; t. 2, s. 145-160. 
1315 Lubomirski, op. cit., s. 9-10.  
1316 Ibidem, s. 19.  
1317 Ibidem, s. 19-20.  
1318 Ibidem, s. 21.  
1319 Assmann, op. cit., s. 93-94. 
1320 „Biegły Zamoyski! mężny Poniatowski!/ Sławny Żółkiewski! Czarniecki hetmanie!/ Ty Chodkiewiczu! 
wielki Jabłonowski!/ Nigdy was Polak wielbić nieprzestanie” – zob. Lubomirski, op. cit., s. 35.  
1321 Ibidem, s. 70.  
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pobrzmiewa echo tęsknoty za świetną przeszłością: „Gdzieżeś dawna wielkości i sławo 

Polaków?/ W cóż się zmienił północy niegdyś groźny Kraków?/ Kędy dzielni królowie z 

Wawelu opoki,/ Losów państw pogranicznych głosili wyroki?”1322. Jan Kanty przywołuje 

chwalebne zwycięstwo Kraka nad obcym wodzem Dagobertem. Czynnikiem łączącym dawne 

dzieje z obecnymi czasami miała być miłość ojczyzny i w jej imieniu podejmowane działania, 

również zbrojne: „Miłość, dla której niegdyś z Zygmunta orszaków,/ Spieszył dzielny 

Zawisza ścierać kark Krzyżaków./ Tlejąca zawsze w duszy acz w małej iskierce,/ Chlubnym 

ogniem przepełnia prawe Lechów serce”1323. Rzesiński przywołuje także mit o smoku 

„poczwarze straszliwej”, pokonanym przez Kraka, co było odniesieniem do obecnej sytuacji i 

niewoli narodowej. Na pamiątkę zaś tego wydarzenia w miejscu tego zdarzenia miała powstać 

„Wolności Poświętna budowa!”, w której Polska mieściłaby „wszystkie zabytki swoje”1324. 

Tak więc zabudowania wawelskiego wzgórza miały być symbolem oswobodzenia z ucisku: 

„Jszcząc Krakus potężny życzenia bogini,/ Kładzie kamień węgielny Wolności świątyni”1325. 

Pamięć o legendarnym założycielu miasta miała przetrwać wśród krakowian do czasów 

współczesnych, o czym świadczył wciąż żywy zwyczaj corocznego odwiedzania jego 

mogiły1326. Krakusowi, rycerzowi została przeciwstawiona postać Wandy jako przykład cnót 

kobiecych, którą jednak zarówno z ojcem, jak i z całym narodem polskim łączyła 

wspomniana już miłość ojczyzny (wolnej). Jej wyrazem była odmowa ręki germańskiemu 

wojownikowi prowadząca do zbrojnego najazdu na gród Kraka: „Lecz jeśli ręką jego 

pogardzisz okrutna?!/ Wkrótce twój naród spotka chwila zgonu smutna./ W hydne łyka kark 

zegną i dzieci i męże,/ A gród Kraka germańskie roztrącą orężę!” 1327. Wprawdzie wojska 

Lechitów pod jej wodzą zwyciężyły przeciwnika, jednak Wanda obiecała bogom w zamian za 

zwycięstwo swe życie, wybierając samobójczą śmierć. W obu tych utworach groby 

wawelskie, jak i mogiły legendarnych postaci związanych z Krakowem stały się pretekstem 

do rozważań nad dawną świetnością oraz poszukiwania wspólnych wartości z przodkami, 

które miały niewątpliwie charakter konsolidujący naród polski.  

Kolejnym środkiem przekazywania określonych treści były oracje pogrzebowe 

wygłaszane w katedrze. Okoliczności, w których się to odbywało sprzyjały przekazywaniu 

„pamięci kulturowej”, gdyż ta potrzebuje również zbiorowej partycypacji oraz rytów, bądź 
                                                 
1322 Rzesiński, op. cit., t. 1, s. 74.  
1323 Ibidem, s. 77.  
1324 Ibidem, s. 82.  
1325 Ibidem, s. 83.  
1326 Chodzi tutaj o zwyczaj zwany Rękawką, upamiętniający sypanie mogiły Kraka, który na łamach „Pszczółki 
Krakowskiej” przypomniał K. Majeranowski – zob. K. Majeranowski, Pielgrzym z Tenczyna. Rękawka, 
„Pszczółka Krakowska”, 1820, t. 2, s. 20-23.   
1327 Rzesiński, op. cit., t. 2, s. 152.  
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świąt odrywających daną społeczność od codzienności. Uroczystości pogrzebowe w świątyni 

wawelskiej stwarzały ku temu najlepszą okazję, gdyż tłumnie w nich uczestniczyli 

mieszkańcy Krakowa. Autorami zaś oracji byli najlepsi wówczas mówcy i dobrze 

wykształceni duchowni: biskup Woronicz oraz kanonik Łańcucki. Uroczystości, do których 

będę się odwoływać, to poza ceremoniami złożenia zwłok księcia Józefa i naczelnika 

Kościuszki, pogrzeby Włodzimierza Potockiego oraz biskupa Turskiego1328. 

Pierwszym motywem (występującym głównie w mowach pogrzebowych ku czci 

Poniatowskiego i Kościuszki, nazywanych często rycerzami polskimi) były niewątpliwie 

czasy chwalebnej przeszłości, zwycięstwa znanych wodzów, panowanie królów polskich ‒ 

najchętniej przywoływano w nich dynastię Jagiellonów, króla Kazimierza Wielkiego oraz 

Jana III Sobieskiego1329. W mowie poświęconej Włodzimierzowi Potockiemu Wincenty 

Łańcucki porównał go z kanclerzem Janem Zamoyskim1330. Spotykane są również nawiązania 

do korzeni słowiańskich, jak na pogrzebie Kościuszki mówił biskup Woronicz, zwracając się 

do rodaków, ale niejako w imieniu cara Aleksandra: „do Was należy ustalić wasze 

odrodzenie, które w przeznaczeniach Rodu Sławiańskiego spoczywa”1331. Pojawiają się tutaj 

także, podobnie jak w utworach literackich, odniesienia do legendarnego króla Kraka. 

Łańcucki miał na myśli mieszkańców Krakowa, gdy na pogrzebie Poniatowskiego, 

wspominając jego wjazd do miasta i powołanie Księstwa Warszawskiego, głosił: „Świetność 

triumfu tego na tem się skończyła, że rodak rodaka, brat brata swego powitał, a Krakusa 

Plemie do dawnego powróciło imienia”1332. Obecny był również w oracjach wątek 

staropolskich czasów jako dziejów, kiedy żyli i działali przodkowie ówczesnych Polaków. 

Ponownie Łańcucki w mowie poświęconej zmarłemu księciu głosił: „co ducha wieku 

Chrobrych, Szlachetność i Męstwo staropolskie, w utworzonych przez siebie świetnych 

szeregach rozniecał”1333.  

W oracjach został zawarty również ważny motyw podwójnego rozumienia religii i 

wiary, z jednej strony właśnie jako czynnika spajającego pokolenia, poprzez swą ciągłość, z 

drugiej zaś jako historia przymierza Boga z narodem polskim, który nie zginie, dopóki Bóg 

go nie opuści albo też rodacy się od Niego nie odwrócą. W tym tonie wypowiadał się 

Łańcucki podczas pogrzebu Poniatowskiego: „powierzony sobie przez Boga honor Polaków, 
                                                 
1328 Problemowi treści zawartych w mowach pogrzebowych wygłoszonych w katedrze zanalizowanych pod 
kątem „pamięci kulturowej” poświęciłam artykuł – zob. Rostworowska, „Oratio funebris”…, s. 184-188. 
1329 Łańcucki, Kazanie Podczas Religijnych …(Poniatowskiego), s. 7; Woronicz, Przemowa przy złożeniu… 
(Kościuszki), s. 4.  
1330 Łańcucki, Kazanie na pogrzebie …(Potockiego), s. 9. 
1331 Woronicz, op. cit., s. 10. 
1332 Łańcucki, Kazanie …(Poniatowski), s. 19.  
1333 Ibidem, s. 3. 



242 
 

jemu samemu powrócił” i dalej: „lecz gdy duch Religii wskazywał mu prawicę Boga, która w 

nim działała, wszystkie on korzyści swej chwały głosem serca do niej odnosił”1334. Woronicz 

zaś, żegnając Kościuszkę, mówił: „Błogosławiony Naród, którego jest Panem Bóg jego”1335. 

Biskup w swych rozważaniach poszedł nawet dalej, uważając klęskę rozpadu państwa za 

rodzaj kary za grzechy. Głównym z nich zaś miało być obrażenie Boga, który się od Polaków 

odwrócił: „Za co tak Pan postąpił z tą ziemią i z tym domem? Bo opuścili Boga swojego, 

przylgnęli do Bogów cudzych, i kłaniali się im: dla tego przywiódł Pan na nich to wszystko 

złe”1336. Woronicz wykorzystał słowa zaczerpnięte ze Starego Testamentu, a następnie 

powtórzone przez Stanisława Orzechowskiego królowi Zygmuntowi Augustowi. W mowie 

zaś poświęconej Kościuszce namawiał, by pojednać się na nowo z Bogiem, bo tak czynili nasi 

przodkowie i to dawało im siłę jako narodowi: „A kiedy w tych wszystkich niepojętych 

wypadkach, nie możemy nie dojrzeć Ręki wyższej (…) Pan to wszystko udziałał, co jest 

dziwem w oczach naszych; będziemy się wahać z Nim się ostatecznie pogodzić? I jakże 

przecie? Tak, jak się z nim Ojcowie nasi bracili przekonaniem, sercem, postępkami: z tych 

trzech żywiołów Charakter Narodowy wyrasta”1337.  

Oprócz wymienionych wątków warto również dostrzec zmiany w treści mów w 

stosunku do oracji staropolskich, na których się wzorowały. Można je zebrać w dwóch 

punktach: po pierwsze, zabrakło w nich wywodu przodków, wręcz jest on niepożądany. 

Łańcucki, żegnając biskupa Turskiego, podkreślał: „czyliż bez długiego szeregu wielkich 

poprzedników, Wielkim stać się nie można? – Zasługa zostawuje przykład, zachęca 

potomków, ale się im nie udziela – Ten tylko ją w Rodzicach swych odziedziczył, kto zacność 

swoją z ich zacnością złączył”1338. W podobnym tonie wypowiadał się na pogrzebie 

Włodzimierza Potockiego: „niepotrzebuje szlachetności wywodu przodków […] zapomniał o 

tem, jakiemi się ludzie rodzą, pomnąc tylko na to, jakiemi się stają” 1339. Zmarli powinni się 

sami zasłużyć. Jeżeli mieli zacnych przodków, to dobrze, ale nie predestynuje ich to do 

przyszłych dokonań. Dyskurs zasługi to jedna z najważniejszych zmian w mentalności 

dziewiętnastowiecznej, która umożliwiła awans społeczny chociażby takiej grupie jak 

inteligencja wywodząca się z mieszczaństwa.  

Drugim aspektem, który uległ zmianie w porównaniu z pochodzącymi z 

wcześniejszych epok mowami, są odbiorcy czyli słuchacze oracji, do których kieruje się ten 

                                                 
1334 Ibidem, s. 3-4. 
1335 Woronicz, op. cit., s. 7. 
1336 Idem, Przemowa przy spuszczaniu … (Poniatowskiego), s. 13.  
1337 Woronicz, Przemowa…(Kościuszki), s. 10-11.  
1338 Łańcucki, Kazanie na uroczystym…(Turskiego), s. 11. 
1339 Łańcucki, Kazanie…(Potockiego), s. 6-7.  
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przekaz. Dotychczas bowiem mitologizowano konkretną rodzinę, noszącą to samo nazwisko i 

identyfikującą się poprzez wspólny herb, zwracając się do jej członków. W dziewiętnastym 

stuleciu zarówno Łańcucki, jak i Woronicz, kierując swe oracje do zgromadzonych, mówią o 

„naszym rodzie Polskim”1340. Obejmują tym samym wszystkich słuchaczy, rozumianych jako 

cały, identyfikujący się ze sobą naród. Poprzez miejsce, jakim jest Wawel, poprzez złożone 

tam prochy królów, ale i poprzez nowych polskich bohaterów. Zasiadający na polskim tronie 

na przestrzeni wieków członkowie dynastii królewskich stają się przodkami wszystkich 

ówczesnych Polaków. Nadano im więc bardziej uniwersalny charakter, ponadjednostkowy, 

ponad dynastyczny a więc narodowy.  

Kolejnym medium za pomocą którego przekazywano „pamięć kulturową” były 

opracowania badaczy poświęcone grobom katedralnym oraz albumy z rycinami ukazującymi 

ich wizerunki. Te ostatnie miały bardziej funkcję popularyzatorską i można powiedzieć, że 

raczej wspomagały omawiane procesy, niż je stymulowały. Ich geneza wiąże się z pracami 

porządkowymi z 1814 roku w kryptach katedry prowadzonymi pod nadzorem kanonika 

Karola Skórkowskiego (1768–1851), późniejszego biskupa krakowskiego, z inicjatywy 

kustosza katedry Sierakowskiego1341. Wykonano wówczas rysunkowo-pomiarową 

inwentaryzację grobów znajdujących się w podziemiach. Autorem rysunków był 

współpracujący z kustoszem malarz Michał Stachowicz (1768–1825)1342 zaś Ambroży 

Grabowski spisał wówczas wszystkie inskrypcje1343. Owocem tych prac były wizerunki 

monarszych trumien wydane w latach dwudziestych (1822-27), w sześciu zeszytach 

Monumenta Regum Poloniae Cracoviensia, do których litografie wykonał Fryderyka 

Krzysztofa Dietricha (1779-1847)1344. Rysunkom Stachowicza niemal od początku zarzucano 

niedokładność i zafałszowanie proporcji oraz różnych szczegółów, ale przez wiele lat służyły 

one jako wzór1345. Były naśladowane i przerysowywane nie tylko przez tych, którzy 

znajdowali się poza granicami Krakowa i dlatego nigdy nie widzieli królewskich sarkofagów 

                                                 
1340„Najdalsze plemie Rodu Polskiego” – zob. Łańcucki, Kazanie… (Kościuszki), s. 44; „Znakomitego w rodzie 
naszym plemiennika […] Rodu i plemienia naszego pierworodcy” – zob. Woronicz, Przemowa przy spuszczaniu 
… (Poniatowskiego), s. 3, 14.  
1341 AKKK, Aa 27, s. 466–467. 
1342 Zbigniew Michalczyk pisze, że malarz wykonał je bez dodatkowej zachęty ze strony Sierakowskiego, 
jedynie z potrzeby serca (zob. Michalczyk, Michał Stachowicz…, t. 1, s. 136), choć bez Sierakowskiego nie 
uzyskałby zapewne do nich dostępu. 
1343 O czym sam wspominał – zob. A. Grabowski, Groby, trumny i pomniki królów polskich w podziemiach i 
wnętrzu katedry krakowskiej na Wawelu, Kraków 1868, s. 8.  
1344 Banach, Michała Stachowicza…, s. 145-146. 
1345 Idem, Ikonografia Wawelu…, t. 1, s. 31. 
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w rzeczywistości, ale zarazem prace krakowskiego rysownika posiadały wartość i dla 

mieszkańców miasta, niemających dostępu do podziemi katedry1346. 

Drugim albumem, który ukazał się przed połową wieku było dzieło Aleksandra 

Płonczyńskiego pod tytułem Groby i pomniki królów oraz sławniejszych mężów polskich w 

świątyniach krakowskich z 1843 roku. Autor podszedł do swojej pracy jak typowy artysta, a 

nie dokumentalista o czym świadczą jego słowa: „W przedsięwzięciu mojem starałem się 

oddać każden pomnik i grobowiec wiernie podług natury, ile możności jednak opuszczałem 

przydatki późniejsze, które by je szpeciły a nic dodawały do ich wartości lub ogółu. – Z 

drugiej strony ośmieliłem się gdzieniegdzie idealizować ich kształty, nie psując przez to 

bynajmniej prawdziwego układu i charakteru, ani nazbyt podwyższając ich wartość”1347. 

Płonczyński zadbał więc przede wszystkim o dawność wyglądu królewskich grobów a można 

nawet stwierdzić, że pokusił się o wykreowanie takich wizerunków, by jak najlepiej oddawały 

dawne pochodzenie pomników, oczywiście według wyobrażenia samego autora.  

W roku 1835 ukazała się praca Ambrożego Grabowskiego poświęcona w całości 

królewskim grobom w katedrze, w której autor zamieścił teksty inskrypcji z monarszych 

trumien, krótkie opisy dotyczące ich rozmieszczenia oraz użytego do ich wykonania 

materiału1348. Przytoczył także napisy z pomników królów i królowych umieszczonych 

wewnątrz katedry. Jednak dołączone do tekstu ilustracje nie przedstawiają nagrobków, lecz 

portrety spoczywających tam osób, zapożyczone z wcześniejszych dzieł: Justusa Decjusza, 

Macieja Miechowity i Marcina Bielskiego. Grabowskiemu przyświecała bowiem myśl, 

charakterystyczna dla ówczesnych badaczy, że „grobowy pomnik wielkiego człowieka jest 

ostatnią kartą historii jego życia”1349 oraz traktował nagrobki „nie jako dzieła sztuki, lecz jako 

znaki przeszłości pobudzające do rozważań nad okresem panowania władcy, z którym są 

związane”1350. Należy podkreślić, że w pierwszej połowie XIX wieku dla badaczy 

zajmujących się grobami królewskimi nie miało właściwie znaczenia, czy mówią o trumnach 

ukrytych w podziemiach katedry, czy też o nagrobkach znajdujących się w jej wnętrzu. 

Pomnik grobowy był jedynie symbolem odnoszącym się do osoby pochowanej, bowiem 

                                                 
1346 Jeszcze w 1829 r. jest mowa o fatalnym stanie trumien i nieładzie panującym w katedralnych podziemiach 
(AKKK, A.Cath. 394). 
1347 A. Płonczyński, Groby i pomniki królów oraz sławniejszych mężów polskich w świątyniach krakowskich, 
Kraków 1843, s. 4. 
1348 A. Grabowski, Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na zamku, Kraków 1835. W 1814 
r. w czasie akcji inwentaryzacji grobów królewskich również Grabowski uzyskał dostęp do trumien - zob. idem, 
Groby, trumny…, s. 8. 
1349 Cytat zaczerpnięty z notatek i wypisów Grabowskiego w jego Tece zawierającej rysunki Wojnarowskiego 
(ANK, Teki Grabowskiego, Album Wojnarowskiego, sygn. 29/679/114, s. 209). 
1350 Banach, Michała Stachowicza…, s. 133. 
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„pomniki nagrobne [ale i groby – W.R.-K.] były postrzegane jako widome znaki wiecznego 

trwania umarłych”1351. Stawały się pretekstem do rozważań o przeszłości i przywoływania 

minionej wielkości z czasów panowania pochowanych w katedrze władców.   

W pierwszej połowie stulecia ukazywały się również wydawnictwa będące opisami 

miasta Krakowa i jego najważniejszych zabytków. W tych poświęconych katedrze obok 

omówienia pomników królewskich i biskupich wspomniano również nagrobki najnowsze, 

przeważnie te, które wyróżniały się klasą artystyczną, czyli: monument Skotnickiego, posąg 

Włodzimierza Potockiego, dzieła sepulkralne z kaplicy Potockich i Dunin Wąsowiczów. 

Najwierniejszym ich dokumentalistą był Ambroży Grabowski a także Józef Mączyński1352. 

Obecność pomników sepulkralnych na kartach przewodników poświadczała z jednej strony, 

w sposób naturalny, ciągłość grzebalnej (cmentarnej) funkcji katedry, z drugiej zaś oznaczała 

włączenie ich w przestrzeń pamięci, wraz ze starszymi grobami, w tym monarszymi.     

W okresie porozbiorowym zainteresowanie grobami nabrało szczególnego znaczenia, 

miało wręcz wymiar polityczny, bowiem ich rozmieszczenie uczestniczyło „w procesie 

utrwalania i przekazywania kolejnym pokoleniom wyobrażenia o kształcie terytorialnym 

dawnej Polski, zgodnie z przekonaniem, że nasz kraj jest tam, gdzie nasze groby1353. Kult 

grobów wawelskich wpisywał się w to zjawisko, ale i miał swą specyfikę. Królewskie trumny 

przypominały o tych, którzy byli dawniej gwarantami suwerenności i niezawisłości byłej 

Rzeczypospolitej. Stawały się symbolem nadziei, że w przyszłości Polska odzyska to 

wszystko, co utraciła: swe granice, wolność, możliwość samostanowienia o losie swoich 

obywateli. Monarsze groby niejako ożywały właśnie dzięki odpowiedniej retoryce i 

działalności nosicieli pamięci, którzy wywiązywali się ze swego zadania przekazując 

współczesnym wiedzę o przeszłości i odpowiednio ją interpretując.  

Dzięki takim zabiegom, odczytywaniu historii ze znajdujących się w katedrze 

monumentów przez odwiedzających ją Polaków, braniu przykładu z życia spoczywających w 

tej świątyni poprzedników, identyfikowaniu się ze zmarłymi poprzez wyznawanie podobnych 

wartości, kościół na wzgórzu wawelskim zyskał miano, któremu jest poświęcony kolejny 

rozdział.   

  

                                                 
1351 Grzęda, op. cit., s. 13. 
1352 Zob. przypisy 32-33, 294-295. Grabowski, Historyczny opis…, s. 99; idem, Kraków i jego… (1830), s. 99, 
392-393; idem, op. cit., (1836), s. 90-91, 101, 340; idem, op. cit., (1844), s. 134-136, 149, 502. Mączyński, op. 
cit., t. 2, s. 47-48, 93, 94-97, 118-121.  
1353 Grzęda, op. cit., s. 15.  
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7. OD NEKROPOLII KRÓLÓW DO PANTEONU NARODOWEGO 

 

 Przekształcenie katedry krakowskiej, z nekropolii królewskiej w panteon narodowy 

jest swego rodzaju fenomenem. Nekropolie monarsze funkcjonowały bowiem jako mauzolea 

rodowe danej dynastii panującej, panteony zaś powstające od połowy XVIII wieku nie były 

przeznaczone dla władców, wręcz przeciwnie. Były miejscami pochówku lub upamiętnienia 

tych, którzy wyróżniali się wśród innych swymi zdolnościami, określoną postawą, zasłużyli 

się osiągnięciami na różnych polach lub oddali swe życie dla dobra ogółu, niezależnie od 

pozycji społecznej. Wprawdzie nazwanie katedry krakowskiej „panteonem królów”1354 z 

perspektywy przełomu XVIII i XIX wieku jest semantycznie niepoprawne, to w sytuacji 

polskiej można to sformułowanie traktować jako skrót myślowy, gdyż faktycznie polski 

panteon mieścił również królewskie groby. Jednak w drugiej połowie XVIII stulecia panteony 

w Europie powstawały w ideowej opozycji do mauzoleów królewskich, choć zdarzało się, że 

znajdowały się w tym samym miejscu. Najlepszym przykładem jest kościół opacki w 

Westminsterze, gdzie ostatni pochówek królewski miał miejsce w 1760 roku i zbiegł się w 

czasie z ufundowaniem pierwszego niekrólewskiego pomnika przez parlament brytyjski, 

wyrastający na pierwszą (i opozycyjną wobec monarchii) siłę w państwie. 

Na ile krakowski przykład był przypadkiem odosobnionym i jaka była jego specyfika? 

Dokładną odpowiedź na te pytania może przynieść dopiero analiza początków omawianej 

transformacji oraz pogłębiona refleksja nad jej znaczeniem. 

U progu XIX wieku kościół katedralny na Wawelu znalazł się w trudnej sytuacji pod 

wieloma względami. Jego włodarze na pewno zastanawiali się nad przyszłym 

funkcjonowaniem i nową rolą świątyni. Oczywistym stało się, że katedra – parafrazując słowa 

biskupa Józefa Olechowskiego z 1787 roku – nie będzie już „teatrem Chwały [Monarchów 

Narodu]” a jedynie „składem prochów Ich po śmierci”1355. Po trzecim rozbiorze w kościele 

katedralnym nadal sprawowana była służba liturgiczna i odbywały się uroczystości również o 

charakterze państwowym (chociażby msze święte w rocznicę śmierci władców z dynastii 

państw zaborczych, bądź z okazji imienin ich żyjących członków). Jednak z chwilą, gdy 

komendant wojskowy zamku generał Johann Gabriel Chasteler1356 wysunął propozycję 

                                                 
1354 Takiego określenia używa Andrzej Witko w swym artykule o grobach królewskich w katedrze – Witko, 
Groby królewskie …, s. 171.  
1355 [Józef Olechowski], Powitanie Najjaśniejszego Stanisława Augusta Króla Polskiego W. Xięcia Lit. etc. Gdy 
po odprawioney podroży Ukraińskiey odwiedzał Woiewodztwo Krakowskie i Miasto Stołeczne Krakow 
uczynione, [Kraków 1787], b.s. 
1356 Informację o osobie komendanta zamku jako inicjatora tego pomysłu, podał już T. Wojciechowski – zob. 
Wojciechowski, op. cit., s. 9. Jego nazwisko precyzuje dopiero Rożek, choć podaje jego brzmienie jako 
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przeniesienia trumien królewskich do kościoła św. Piotra przy ulicy Grodzkiej i zamienienia 

katedry w kościół garnizonowy, zaistniała realna groźba naruszenia dotychczasowego 

porządku rzeczy. Władze austriackie liczyły, że w ten sposób „Polacy łatwiej zapomną o 

nagrobkach swoich królów”1357. Świątynia wawelska utraciłaby wtenczas status nekropolii 

królewskiej. Wydaje się, że realna groźba takiego posunięcia uświadomiła przynajmniej 

niektórym Polakom, iż znaczenie katedry opiera się właśnie na owych monarszych grobach. 

Świadectwem tego faktu oraz znajomości austriackich planów, były chociażby słowa 

Stanisława Staszica, który w reakcji na wspomniany pomysł „zamachu” na wawelskie 

sarkofagi pisał w 1804 roku: „najwięksi królowie mieli stolicę, i gdzie dotąd jeszcze 

Kazimierzów, Augustów, Sobieskich leżą popioły. Obyć im przynajmniej został ten 

opoczyński kęs, i na nim pokój i cześć. Szanujcie ich zwłoki, chcąc by kiedyś wasze 

szanowano”1358.  

Jednak krypty katedralne pozostawały wówczas zamknięte, a monarsze mauzoleum 

było niedostępne dla osób postronnych. Trumny (niszczejące, zbutwiałe, częściowo 

pootwierane) i same podziemia (zawilgocone, bez oświetlenia i zastawione tymiż trumnami), 

oprócz odnowionej z inicjatywy króla Stanisława Augusta krypty mieszczącej nowy sarkofag 

króla Jana III Sobieskiego,  znajdowały się w złym stanie. Chcąc więc by pamięć o zmarłych 

władcach i tradycji grzebania ich na Wawelu przetrwała oraz by ich groby nie stały się 

martwym świadkiem, reliktem przeszłości na wzór innych europejskich nekropolii 

królewskich, jak francuskiego mauzoleum władców w podparyskim opactwie Saint-Denis, 

przedstawicieli dynastii Habsburgów w pod madryckim Escorialu, czy w wiedeńskim 

kościele kapucynów, w tak zwanej Kaisergruft (krypcie cesarskiej)1359, należało podjąć 

odpowiednie kroki. Proces ten jednak ciągnął się przez kilkadziesiąt lat XIX stulecia i 

wykracza znacznie poza ramy chronologicznie tej pracy, choć początkowe działania 

stanowiące podstawę dla przyszłych przekształceń podejmowano już w pierwszej połowie 

wieku, o czym będzie jeszcze mowa. 

 Jedną z możliwości było kontynuowanie dotychczasowej roli nekropolii, więc nawet 

w czasie trwania austriackiego zakazu pochówków wewnątrzkościelnych nie zaprzestano 

fundowania kolejnych aktów komemoracji.  
                                                                                                                                                         
Chesteler – zob. Rożek, Wawel i Skałka…, s. 6. Chodzi prawdopodobnie o Johanna Gabriela Josefa Alberta 
markiza Chasteler i Courcelles (1763-1825), walońskiego inżyniera służącego w austriackiej armii.  
1357 Rożek, ibidem.  
1358 „W czasie pisania tej rozprawy w roku 1804 był robiony projekt naruszenia i przeniesienia tych grobów 
królewskich”– zob. S. Staszic, O ziemiorodztwie Karpatów i innych gór i równin Polski, [w:] idem, Pisma 
filozoficzne i społeczne, t. 2, oprac. i wstęp B. Suchodolski, Warszawa 1954, s. 53-54; Grzęda, op. cit., s. 109, 
przypisy 299-300.  
1359 Zwraca na nie uwagę w kontekście katedry krakowskiej Andrzej Witko – zob. Witko, op. cit., s. 176-177. 
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7.1 PROCES „PANTEONIZACJI” I RZYMSKI PIERWOWZÓR 

 

 Współcześni odwiedzający katedrę krakowską szukali dla niej analogii wśród 

europejskich kościołów o podobnej funkcji. Już w roku 1793 Johann Joseph Kausch, 

niemiecki lekarz zainteresowany także estetyką, poezją i polityką1360, pisał w swoich 

Nachrichten über Polen o „Westminsterze polskiego narodu”, który jednak nie mógł się 

równać z brytyjskim, tak jak kultura polska nie może się równać z angielską, pozostając za 

nią w tyle1361. Wydaje się jednak, że było to tylko proste skojarzenie, wynikające z 

nagromadzenia w jednym miejscu tak wielu grobów osób związanych z historią danego 

narodu. 

 Rozdział ten jest poświęcony procesowi „panteonizacji”, rozumianemu jako konkretne 

zjawisko kulturowe, które narodziło się po połowie XVIII wieku i polegało na przekształceniu 

dotychczasowej przestrzeni sakralnej, mającej nierzadko już tradycję grzebalną, w miejsce 

publiczne, gdzie upamiętnia się wybitne jednostki, zasłużone dla danej wspólnoty, wybrane 

przez grupę elitarnych decydentów. Używam terminu „panteonizacja”, który w zasadzie nie 

występuje w słownikach języka polskiego, ale jest tłumaczeniem terminu angielskiego 

„pantheonisation”1362 stosowanego przez badaczy z jednej strony na określenie tego, 

zdefiniowanego powyżej procesu, a z drugiej na sam fakt pochowania kogoś w panteonie. 

Unikam nazywania tego zjawiska powstawaniem panteonów celowo, gdyż określenie takie 

mogłoby być mylące, zważywszy na całą grupę budowli nawiązujących jedynie kształtem do 

rzymskiego Panteonu, pełniących jednak odmienne od niego funkcje. Z drugiej strony 

„panteonizacja” dotyczyła dawnych budowli o zupełnie innej formie.    

 Nazwa odwołuje się do chronologicznie najstarszego, znanego od starożytności i 

wciąż popularnego w okresie nowożytnym budynku usytuowanego w samym sercu Rzymu, 

jak również do pierwotnego rozumienia tego terminu1363. Pierwszy antyczny Panteon został 

wzniesiony w 27 roku p.n.e. na polecenie Marka Agryppy na Polu Marsowym, na jego 

fundamentach cesarz Hadrian (panujący w latach 118-128 n.e.) kazał wznieść kolejny stojący 

do dziś [il. 316]. Budynek ten nie wiązał się jednak ani z miejscem pochówku, ani 

                                                 
1360 A. Hirsch, Kausch Johann Joseph (1751-1825), [w:] Allgemeine Deutsche Biografie, t. 15, Leipzig 1882, s. 
506-507. 
1361 J.J. Kausch, Nachrichten über Polen, t. 2, Salzburg 1793, s. 142; „Przyjaciel Ludu”, nr 42, 1836 (z 16.04.), s. 
329. Ostatnio zwrócił uwagę na to porównanie Czyżewski – zob. K.J. Czyżewski, W dobie przemian…, s. 149, 
przypis 45 – tam podana starsza literatura. 
1362 Bouwers, op. cit., s. 11. 
1363 Historycznie termin ten służył jako określenie grona antycznych i pogańskich bóstw, a następnie rozszerzono 
jego znaczenie na miejsce, gdzie oddaje się im cześć, by w końcu takie miano nadać konkretnej budowli; na 
temat genezy definicji – zob. ibidem, s. 8.  
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upamiętnienia konkretnej osoby, był poświęcony ogółowi ówcześnie czczonych bóstw1364. W 

roku 608 cesarz wschodni Fokas przekazał budynek papieżowi Bonifacemu IV, a ten 

przemianował go na kościół katolicki Santa Maria ad Martyres (zwany również Santa Maria 

Rotonda)1365. Dotychczasowe bóstwa pogańskie zastąpili chrześcijańscy święci z Matką 

Boską na czele. Pierwszą pochowaną tam osobą był dopiero Rafael Santi w 1520 roku, 

zgodnie z życzeniem wyrażonym w testamencie1366. Artysta był zafascynowany tą budowlą, 

pociągała go jego antyczna historia i forma. Doceniał jej dawność, gdyż we wspomnianym 

testamencie zostawił także pewną kwotę na odrestaurowanie aediculi, pod którą chciał 

spocząć, a chodziło mu przede wszystkim o przywrócenie pierwotnego, architektonicznego 

kształtu świątyni. Jednak to nie Rafael był autorem, jak przez wieki sądzono, koncepcji 

grzebania w Panteonie artystów, rozumianych jako uprzywilejowana grupa społeczna, 

naznaczona twórczym geniuszem. Pomysłodawcą tej idei był ojciec Desiderio di 

Adiutorio1367, założyciel w 1541 roku Bractwa św. Józefa z Nazaretu (z Ziemi Świętej), 

znanego też pod nazwą Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. Zrzeszało ono wyłącznie 

artystów a na jego siedzibę wskazywał ostatni człon nazwy. Kanonicy oddali do dyspozycji 

członkom konfraterni jedną z kaplic, którą ci poświęcili swemu patronowi, a ponad nią 

urządzili miejsce zgromadzeń [il. 317]. Jednak co najważniejsze, członkowie bractwa zyskali 

prawo do pochówków w świątyni. W zamian, oprócz działalności dobroczynnej, zrzeszeni 

artyści mieli dbać o dobry stan kościoła, o jego wystrój i należny mu szacunek. Zasługą 

Rafaela było zatem docenienie lub ponowne dostrzeżenie wartości samej budowli i 

zainspirowanie tym innych.           

                                                 
1364 Antyczna świątynia jeszcze z czasów Augusta miała charakter prywatny, nie publiczny i służyła jako 
sanktuarium; znajdowała się na osi faktycznego Mauzoleum – E. Thomas, From the pantheon of the gods to the 
Pantheon of Rome, [w:] Pantheons: Transformations…, s. 28, 30.  
1365 J. Ostrowski, Starożytny Rzym. Polityka i sztuka, Warszawa-Kraków 1999, s. 330.  
1366 Historia przekształcenia rzymskiego Panteonu w nowoczesną świątynię upamiętnienia zasłużonych dla 
kultury Włoch podaję za: S. Pasquali, From the pantheons of artists to the pantheon of illustrious men: Rafael’s 
tomb and its legacy, [w:] Pantheons: Transformation …, s. 35-56.   
1367 Błędnie sądzono, że pomysłodawcą idei grzebania sławnych artystów w Panteonie, jak i powołania samego 
bractwa był Rafael; wiązano to z dziewiętnastowiecznym kultem tego malarza, jak i podsycanym odpowiednio 
mitem. W Akademii św. Łukasza znajdowała się czaszka, którą kolejne pokolenia studiujących tam adeptów 
sztuki obdarzały odpowiednią czcią, ponieważ uważały ją za należącą do Rafaela. Jednak w r. 1833 
postanowiono zweryfikować jej autentyczność poprzez sprawdzenie stanu szkieletu Rafaela znajdującego się w 
Panteonie. Ekshumacja odbyła się 14.09.1833 i okazało się, że szkielet nie został naruszony, a więc i 
przynależna do niego czaszka także. Pasquali uważa, że to „odkrycie” grobu Rafaela i nadanie mu 
odpowiedniego rozgłosu miało ugruntować w publicznej świadomość nierozerwalny związek artysty z 
Panteonem. W 1837 r. reaktywowano bractwo św. Józefa i na jego patrona wybrano Rafaela. Z kolei 6 lat 
później z okazji 300.lecia powstania konfraterni zamówiono cykl obrazów ukazujących jej dzieje, w tym jeden 
przedstawiał mistrza przekazującego uczniom swój zamysł zarówno powołania kongregacji, jak i chowania 
artystów w Panteonie – ibidem, s. 50-51.  
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 W ten sposób przez niemal trzy wieki, od początku XVI aż do końca XVIII stulecia,  

Panteon był miejscem spoczynku, ale i podtrzymywania pamięci o rzymskich artystach, 

bowiem do malarzy, rzeźbiarzy i architektów1368, dołączyli z czasem twórcy muzyki i 

literatury1369. Widocznym wyrazem komemoracji był rodzaj pomnika, składający się z 

popiersia artysty ustawionego w owalnej niszy oraz umieszczonej poniżej tablicy z 

inskrypcją. Pomysłodawcą tej formy był Carlo Maratti, będący stałym regentem Akademii 

św. Łukasza. W roku 1647 zamówił u rzeźbiarza Pietra Paola Naldiniego popiersie Rafaela, 

które wraz z tablicą umieszczono po prawej stronie ołtarza ze szczątkami artysty [il. 318], zaś 

po drugiej nieco później biust z podobizną Annibale Carracciego1370.   

 Do końca XVIII wieku wszystkie nisze po obu stronach każdego z ołtarzy wypełniły 

się popiersiami zasłużonych twórców i jednocześnie członków bractwa św. Józefa, którzy 

spoczęli w Panteonie (choć zdarzały się wyjątki1371). Zgodę na komemorację wydawała sama 

kongregacja lub kanonicy świątyni, aż od roku 1756, kiedy kościół Santa Maria ad Martyres 

otrzymał centralnego zarządcę w osobie Maggiordoma del Sacro Palazzo Apostolico, którym 

papież Pius VI mianował swojego siostrzeńca kardynała Romualdo Braschiego, udzielającego 

stosownych zezwoleń. Zachowała się z tego czasu tylko jedna prośba, przed wydaniem 

wymaganej zgody, o wcześniejsze przedłożenie rysunku pomnika. Prace prowadzone w 

Panteonie na początku XVIII stulecia doprowadziły najpierw (w latach 1711-23) do usunięcia 

wszelkich poantycznych naleciałości architektonicznych, a następnie z inicjatywy kardynała 

Francesco del Giudice do ujednolicenia nisz z popiersiami i ich rozmieszczenia na wzór tej z 

biustem Rafaela1372.  

 Pod koniec wieku XVIII uczczono w Panteonie pamięć trzech artystów, działających 

wprawdzie w Rzymie, ale nie będących narodowości włoskiej, a ponadto nie pochowanych w 

tej świątyni. Z inicjatywą ufundowania popiersi wystąpiły osoby prywatne, nie spokrewnione 

ze zmarłymi, ani nie związane z Congregazione dei Virtuosi, same będące cudzoziemcami. W 

roku 1780 Hiszpan Nicolas de Azara, ufundował w Panteonie biust swojemu przyjacielowi 

                                                 
1368 Pierwszym pochowanym po Rafaelu artystą był jego uczeń Baldassare Peruzzi, zaś jednym z pierwszych 
architektów, który spoczął przy ołtarzu św. Józefa był Jacopo Barozzi da Vignola – ibidem, s. 36.   
1369 W r. 1692, po śmierci Arcangelo Corellego, miłośnik jego muzyki kardynał Ottoboni wystąpił o zgodę na 
pochowanie artysty w Panteonie, chociaż nie był on członkiem Congregazione dei Virtuosi i pozwolenie takie 
uzyskał. W 1743 r. zaś o takie pozwolenie po swojej śmierci wystąpił poeta rzymski, członek Accademia 
dell’Arcadia Francesco Maria Lorenzini (1680-1743) – ibidem, s. 39-41.  
1370 Susanna Pasquali stwierdza, że był to pierwszy pomnik upamiętniający najważniejszego malarza doby 
renesansu, nie licząc oczywiście tego znajdującego się w samej akademii. 
1371 Patrz przypis 1369. 
1372 Marmurowe wizerunki usunięto z wnętrza na czas wspomnianych prac restauracyjnych i po ich zakończeniu 
nie wszystkie wróciły do Panteonu (w ten sposób zaginęła tablica inskrypcyjna poświęcona Rafaelowi a jej treść 
znana jest jedynie z odpisu). 
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Antonowi Raphaelowi Mengsowi (zm. 1799), dłuta Charlesa Hewetsona (1782). Niemiecki 

malarz spoczął w innym rzymskim kościele Santi Michele e Magno. Podobnie Francuz J.B. 

Séroux d’Agincourt zamówił u André Segli popiersie swego rodaka Nicolasa Poussina (zm. 

1665), pochowanego w kościele San Lorenzo in Luccina w Rzymie1373. W roku zaś 1781 

Niemiec Johannes Friedrich Reiffenstein zlecił Friedrichowi Wilhelmowi Doellowi 

wyrzeźbienie wizerunku tragicznie zmarłego historyka sztuki i archeologa Johanna Joachima 

Winckelmanna (zm. 1768), którego doczesne szczątki złożono w katedrze S. Giusto w 

Trieście1374. Do grona obcych artystów uhonorowanych w ten sposób w Panteonie, na samym 

początku XIX wieku dołączyła jedyna kobieta, malarka Angelika Kauffmann (zm. 1807)1375. 

Jej popiersie zamówione przez krewnych wykonał kuzyn Johann Peter Kauffmann.   

 Susanna Pasquali pisze, że umieszczenie w tej świątyni wizerunku współczesnego 

twórcy lub badacza zajmującego się sztuką było dla niego wyróżnieniem i świadectwem jego 

nobilitacji1376. Z drugiej strony pod koniec XVIII wieku wnętrze Panteonu stało się miejscem 

spoczynku oraz kultywowania pamięci o sławnych artystach, którzy żyli i działali w Rzymie 

na przestrzeni kilku stuleci. W latach 1780-99 nastąpiło tam całkowite uniezależnienie się 

marmurowych popiersi od miejsc pochówku osób upamiętnionych, co doprowadziło do 

dalszych aktów komemoracji, a następnie do nowej koncepcji Panteonu, która wiąże się z 

postacią Antonia Canovy i jego koncepcją świątyni z początku XIX wieku.  

 Przedstawię teraz krótką charakterystykę trzech najważniejszych, europejskich 

ośrodków, w których rozwijała się idea panteonizacji: paryskiego, londyńskiego i rzymskiego.  

 

7.2 PANTEON PARYSKI 

 

      Rodzi się pytanie, która idea przyświecała twórcom paryskiego Panteonu? Wydaje 

się, że zamiast tej, polegającej na czczeniu bóstw, bliższa im była koncepcja miejsca 

poświęconego godnym upamiętnienia reprezentantom narodu. Przekształcenie kościoła św. 

Genowefy w świątynię dedykowaną narodowi (ogółowi wszystkich obywateli) dokonało się 

w wyniku sytuacji politycznej we Francji pod koniec wieku XVIII. Pierwszym, który wystąpił 

z propozycją takiej transformacji był markiz de Villette przyjaciel zmarłego kilka lat 

                                                 
1373 Zresztą w tym kościele w r. 1829 nagrobek ufundował mu francuski pisarz i dyplomata François René de 
Chateaubriand.    
1374 G. Capponi, Antologia: giornata di scienza, lettere e arti: Novembre no LIX, t. 20, Firenze 1825, s. 61-62. 
Jego nagrobek znajduje się od 1833 w Civico Museo Storia ed Arte w tym samym mieście. 
1375 Pochowana w kościele S. Andrea della Fratte w Rzymie – podaję za: http://www.angelica-
kauffman.com/en/vita/biographie/; [dostęp: 2015_04_13].  
1376 Pasquali, op. cit., s. 44-45. 



252 
 

wcześniej francuskiego filozofa Woltera (zm. 1778)1377. Myśliciel ten został pochowany w 

opactwie Sellières w pobliżu Romilly-sur-Seine dzięki swemu bratankowi, opatowi 

Mignotowi, bowiem manifestowany antyklerykalizm zmarłego miał spowodować niechęć 

duchowieństwa do zapewnienia mu chrześcijańskiego pochówku. W wyniku sekularyzacji 

zakonów i sprzedaży majątków kościelnych w czasie Wielkiej Rewolucji markiz de Villette 

obawiał się przejęcia przez osoby prywatne opactwa Sellières wraz z doczesnymi szczątkami 

Woltera. W 1790 roku markiz wystąpił z apelem by należące do całego narodu prochy 

francuskiego myśliciela złożyć w świątyni „wielkich mężów”, czyli w przemianowanym, jak 

proponował na ten cel, dotychczasowym kościele patronki miasta. Nawoływał: „miejmy 

odwagę poświęcić tę świątynię nie świętemu, niech stanie się panteonem Francji!”1378. Jego 

dążeniem było wykreowanie specjalnego miejsca, gdzie czci się zasłużonych dla narodu 

obywateli, po pierwsze w dobie pozbywania się zmarłych z miasta i zakładania 

powszechnego cmentarza podmiejskiego na dobrach należących niegdyś do ojca 

Lachaise’a1379, a po drugie w opozycji do demokratyzacji pochówków i zamiaru zrównania 

wszystkich wobec śmierci.  

 Jednak zanim to nastąpiło i szczątki Woltera zostały przewiezione do Paryża, dnia 2 

kwietnia 1791 roku zmarł hrabia de Mirabeau mąż stanu i polityk, członek Stanów 

Generalnych i przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, czyli przedstawiciel władz 

francuskich z okresu Wielkiej Rewolucji. Po jego śmierci Claude-Emmanuel Pastoret, 

wpływowy polityk tego okresu, także wystąpił z propozycją by przekształcić kościół św. 

Genowefy w świątynię rewolucyjnego upamiętnienia i złożyć w niej ciało Mirabeau, bowiem 

– jak mówił – „grób wielkiego człowieka staje się ołtarzem wolności”1380. Dekret 

przekształcający w Panteon dotychczasowy kościół patronki Paryża Zgromadzenie Narodowe 

uchwaliło już 3 kwietnia 1791 roku1381. Inicjatywę Pastoreta poparł Maximilien Robespierre, 

przywódca jakobinów. Mirabeau, a wraz z nim świątynia, w której spoczął mieli się stać 

symbolem nowych, rewolucyjnych wartości, zrzucenia jarzma feudalizmu, zniwelowania 

nierówności społecznych, zapewnienia tych samych praw dla wszystkich obywateli i wreszcie 

wolności rozumianej poprzez te wartości. Wymowę taką wzmocniła jeszcze stosowna oprawa 

samego pogrzebu polityka, uroczysty orszak, który przeszedł ulicami miasta. Trumna 
                                                 
1377 O rewolucyjnym Panteonie pisze Joseph Clarke – J. Clarke, Commemorating the Dead in Revolutionary 
France. Revolution and Rememberance, 1789-1799, New York 2007.  
1378 A. Lebeurre, The Pantheon. Temple of the Nation, Paris 2000, s. 20-21; D. Poulot, Pantheons in eighteenth-
century France: temple, museum, pyramid, [w:] Pantheons: Transformations …, s. 131.  
1379 R.A. Etlin, The Architecture of Death. The Transformation of the Cemetery in Eighteenth-Century Paris, 
Paris 1987, s. 303-335. 
1380 Clarke, op. cit., s. 93.  
1381 Ibidem, s. 127.  
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Mirabeau była nakryta rewolucyjną flagą w trzech kolorach: czerwonym, białym i niebieskim. 

Jak pisze Joseph Clarke „pogrzeb tego prawodawcy miał moc jednoczenia całego 

francuskiego społeczeństwa”, gdyż w kondukcie obok siebie szli nawet przeciwnicy 

polityczni. Ceremonie upamiętniające Mirabeau odbywały się także w całej Francji, 

oddawano mu cześć równą tej bohaterom poległym w imię rewolucji1382.   

 Może zastanawiać fakt, dlaczego na Panteon wybrano akurat kościół św. Genowefy. 

Przede wszystkim był to jeden z największych kościołów budowanych w ostatnich latach nie 

tylko w stolicy Francji, ale i w całym kraju, w latach dziewięćdziesiątych XVIII wieku wciąż 

niedokończony, który nie doczekał się jeszcze konsekracji. Został wzniesiony z inicjatywy 

króla Ludwika XV jako wotum za jego wyzdrowienie, przez architekta Jacquesa Germaine’a 

Soufflota (1713-1780). Usytuowanie budowli również było korzystne, na wzniesieniu, gdzie 

dzięki wysokiej kopule był widoczny z wielu punktów miasta. Wokół niej znajdował się 

duży, pusty teren, przydatny podczas uroczystości wymagających odpowiedniego miejsca dla 

dużej liczby zgromadzonych.  

 Po pochowaniu w Panteonie Mirabeau rozpoczęła się dyskusja nad nowym kształtem 

architektonicznym świątyni i nad możliwościami zaadaptowania jego wnętrza do nowego 

celu.   Wątpliwości względem możliwości transformacji kościoła św. Genowefy miało wielu 

architektów. Krytykowano chociażby dużą odległość świątyni od centrum miasta i 

wynikającą z tego jej izolację. Podobnie było z chrystologiczną dekoracją zaprojektowaną 

jeszcze przez Soufflota, która w nowych warunkach stała się niezrozumiałą i nieodpowiednią 

do miejsca uczczenia ludzkiego geniuszu. Proponowano nawet stworzenie na Polach 

Elizejskich specjalnej alei z pomnikami wielkich ludzi, które mogłyby być podziwiane przez 

wszystkich i służyłyby celom dydaktycznym wzbudzając w oglądających chęć naśladowania 

osób upamiętnionych1383. Zadanie przygotowania oceny możliwości przekształcenia wnętrza 

świątyni i dostosowania jej do nowej funkcji rewolucyjnego Panteonu powierzono jeszcze w 

1791 roku teoretykowi, rzeźbiarzowi i architektowi Antoine’owi-Chrysostôme’owi 

Quatremère’owi de Quincy1384. Temat zaprzęgnięcia sztuk w służbę rewolucji zajmował go 

już od jakiegoś czasu. W maju wspomnianego roku Quatremère przedstawił raport z 

                                                 
1382 Ibidem, s. 93-96. 
1383 Ibidem, s. 129; Idea miejsc służących z jednej strony upamiętnieniu jednostek wybitnych a z drugiej 
stworzenie przestrzeni, gdzie jednostki te oddziaływałyby na społeczeństwo jako moralne wzory do 
naśladowania poprzez ich wizerunki, jak posągi bądź poświęcone im specjalne galerie, znalazła 
odzwierciedlenie już w akademickich projektach cmentarzy w latach 40. XVIII w. i później w wygranych 
propozycjach konkursowych na główny cmentarz paryski L.-J. Despreza (1766), czy L. Duofourny’a (1778) z 
czasem w koncepcję tę włączono całą przestrzeń miejską z przeznaczonymi do tego celu placami – Etlin, op. cit., 
s. 49, 62. 
1384 Clarke, op. cit., s. 131-136. 



254 
 

propozycjami poprawek oraz dekoracji, które pozwalałyby na nowo zdefiniować wnętrze 

wciąż niedokończonego kościoła jako Panteonu. Powierzenie Quatrmère’owi roli 

commissaire pour la direction du Panthéon Français zbiegło się w czasie z przeniesieniem do 

świątyni zwłok Woltera w lipcu 1791 roku [il. 319].  

Quatremère stał się autorytetem w sprawach Panteonu, przedsięwzięcie wymagało 

dużych nakładów pracy oraz zgromadzenia znacznych funduszy. Architekt kierował 

największym placem budowy, ale i gronem artystów z całego kraju, dla których świątynia ta 

stała się głównym miejscem zatrudnienia. Z tego czasu pochodzi napis nad portykiem Aux 

grands hommes la Patrie reconnaissante (Wielkim mężom wdzięczna Ojczyzna) [il. 320], 

umieszczony tam na mocy decyzji Zgromadzenia (podjętej w związku z pogrzebem Mirabeau 

i przemianowaniem budowli na „świątynię narodu”)1385. Celem prac prowadzonych w 

Panteonie była przede wszystkim jego desakralizacja, zmierzano do usunięcia wszelkich 

śladów chrześcijańskiej dekoracji i zastąpienia jej ikonografią cnót rewolucyjnych a także 

zaciemnienie wnętrza poprzez zamknięcie trzydziestu dziewięciu okien1386. Zgromadzenie 

Narodowe zarządziło by usunąć z kościoła działającą przy nim kapitułę oraz przenieść do 

innej świątyni relikwie świętej patronki, Panteon miał bowiem być dedykowany Ojczyźnie i 

służyć celom obywatelskim a nie religijnym.  

 Zastanawiający jest fakt, że pochowani w nim mężowie nie byli obecni w jego 

przestrzeni poprzez żadne wizerunki, ani pomniki, ani popiersia, gdyż ukryci zostali w 

podziemiach, w swych sarkofagach1387. Pustka panująca we wnętrzu świątyni miała 

odzwierciedlać sytuację polityczną po rewolucyjnym zamieszaniu, czyli wprowadzenie 

konstytucji (1791) i ustanowienie nowych praw. Quatremère bał się upamiętnienia i 

gloryfikowania konkretnych nazwisk, wolał by wielcy mężowie oddziaływali w bardziej 

abstrakcyjny i uniwersalny sposób. Panteon w jego mniemaniu miał się stać 

architektonicznym komentarzem do wspomnianej konstytucji. Planowane przez niego 

przedstawienie Ojczyzny zostało niedookreślone, mogło być równie dobrze odczytane jako 

„Republika”, podobnie jak alegoria „Prawa” identyfikowana też z „Wolnością” 1388. Uderza 

tutaj dalekowzroczność Quatremère, który wolał bardziej uniwersalną symbolikę, być może z 

obawy przed przyszłymi zmianami wynikającymi z wciąż dynamicznej sytuacji politycznej.  

 Pojawiły się ze strony rewolucjonistów kolejne propozycje „wielkich mężów” 

godnych uhonorowania, a wśród nich postacie Monteskiusza, czy Kartezjusza. Jednak do ich 

                                                 
1385 Ibidem, s. 127, 134. 
1386 Ibidem, s. 136. 
1387 Ibidem, s. 137, 139. 
1388 Ibidem, s. 140-141. 
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panteonizacji nigdy nie doszło1389. Sami pomysłodawcy nie byli w stanie jasno określić 

kryteriów, które przejrzyście definiowałyby, jakie cechy świadczą o wielkości człowieka 

zwłaszcza w dobie rewolucji.  

Po upadku Robespierre’a, Konwent tracąc popularność postanowił się posłużyć osobą 

Jeana-Paula Marata zamordowanego z rąk przedstawicielki żyrondystów a cieszącego się 

sympatią opinii publicznej jeszcze za życia. Dnia 21 września 1794 roku pochowano go w 

Panteonie, w rok po jego śmierci1390. W związku z tym ekshumowano ciało Mirabeau, 

którego panteonizacji Marat sprzeciwiał się od początku, i złożono je na jednym z cmentarzy 

w bezimiennym grobie1391. Miesiąc po pochówku Marata w Panteonie pochowano następnego 

myśliciela i filozofa Jeana-Jacquesa Rousseau, który od czasu swej śmierci spoczywał w 

Ermenonville. Pomimo głosów sprzeciwu jego ciało złożono w centrum Paryża 11 

października 1794 roku i był to ostatni pochówek w czasie rewolucji1392 [il. 321]. Spośród 

wszystkich osób pogrzebanych w Panteonie w tym okresie pozostali w nim jedynie Rousseau 

i Wolter, ciała innych pochowanych poddano ekshumacji, jak w przypadku Marata, którego 

szczątki w 1795 roku zostały przeniesione na inne miejsce na fali nastrojów po przewrocie 

termidoriańskim sprzed roku i po odsunięciu od władzy jakobinów. W dwóch przypadkach 

zaś ciała złożonych w tej świątyni zaginęły. Fakty te zdyskredytowały w społeczeństwie ideę 

rewolucyjnego panteonu.   

Nastąpiła wówczas dłuższa przerwa w panteonizacji, aż do roku 1806, kiedy 

pochowano tam polityka Françoisa-Denisa Troncheta. Był to już okres rządów cesarza 

Napoleona (1804-1815)1393. Dokonała się istotna zmiana idei, dotychczasowy Panteon 

rewolucyjny stał się cesarskim, choć należy pamiętać, że podobnie jak wcześniejszy miał on 

charakter głównie polityczny. Przede wszystkim zmieniła się funkcja kultu wielkich ludzi, ten 

demokratyczny z czasów rewolucji przestał obowiązywać, o pochówku w tym miejscu 

decydował bowiem sam Napoleon. Główną cnotą i wręcz miarą patriotyzmu była lojalność 

wobec cesarza i tylko oddani mu słudzy mogli zasłużyć na wyróżnienie ich pochówkiem w 

Panteonie1394. Stanowili oni trzy grupy ludzi: senatorów, wojskowych i kardynałów. Każda z 

                                                 
1389 Brouwers, op. cit., s. 95. 
1390 Ibidem, s. 98. 
1391 Ibidem. 
1392 Nie odbyło się to jednak bez kontrowersji, przeciwnicy jego panteonizacji mieli wątpliwości, czy „człowieka 
natury” można pochować w kamiennej świątyni. Przeciwny był temu także twórca parku w Ermenonville Réne-
Louis Girardin, jednak zwolenniczką i gorliwą propagatorką tego pomysłu była żona zmarłego – Bouwers, op. 
cit., s. 98; Clarke, op. cit., s. 146. 
1393 Cesarskiemu panteonowi cały rozdział w swej książce poświęciła Eveline’a G. Bouwers – zob. Bouwers, op. 
cit., s. 98-125. 
1394 Hoock, op. cit., s. 148.  
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uhonorowanych osób miała zapewniony pogrzeb państwowy, którego organizacją zajmowało 

się ministerstwo spraw wewnętrznych. Wzór uroczystości ustalono podczas ceremonii 

pogrzebowej Troncheta. Każdy taki pogrzeb miał być relacjonowany w prasie wraz z 

przedrukiem mowy żałobnej, aby jej opis był znany szerokiemu odbiorcy. Uroczystości w 

Panteonie stwarzały nieliczne okazje wejścia do jego wnętrza, gdyż na co dzień świątynia 

pozostawała niedostępna dla mieszkańców Paryża1395. Podobnie jak we wcześniejszym 

okresie zmarłych chowano w podziemiach, choć dla zwolenników Napoleona wybrano prawą 

nawę krypty, wyjątkiem był jedynie marszałek Jean Lannes (1769-1809), książę Montebello 

złożony po przeciwnej stronie. Wszyscy spoczęli w jednakowych sarkofagach oznaczonych 

imieniem, nazwiskiem i datami życia [il. 322]. Ujednolicenie wizualne grobów, tak by nikogo 

nie wyróżniać, było jedynym przejawem demokratyzacji, jak pisze Eveline G. Bouwers. 

Autorka nazywa to, odosobnionym przejawem dziedzictwa rewolucji i jej ideałów1396. Naród 

bowiem przestał być współtwórcą Panteonu i współuczestnikiem kultu wielkich ludzi, 

decyzja w tym względzie należała jedynie do cesarza.        

Kolejną istotną zmianą było przywrócenie Panteonowi funkcji sakralnej. Ceremonie 

pogrzebowe, które się w nim odbywały miały znów charakter religijny. Przekształcenie 

wnętrza ograniczono do dopasowania dekoracji po raz kolejny do nowej funkcji i zadanie to 

powierzono tym razem architektowi Jeanowi Rondeletowi. Dawny asystent Soufflota miał 

wprowadzić symbolikę chrześcijańską, ale i taką, która gloryfikowałaby cesarza. Zachował 

się projekt dekoracji kopuły autorstwa Jeana-Antoine’a Grosa z około 1811 roku mający 

przedstawiać „Apoteozę św. Genowefy”, gdzie Napoleon wraz z małżonką Marią Ludwiką i 

synem, Królem Rzymu zostali ukazani wśród najważniejszych władców Francji oraz 

orędowników religii chrześcijańskiej: Chlodwiga, św. Ludwika i Karola Wielkiego1397 [il. 

323]. Z powodu braku czasu nie ukończono malowidła przed abdykacją Napoleona.  

Nie była to jedyna świątynia, której cesarz nadał nową funkcję. W kościele Inwalidów 

z jego inicjatywy czczono wszelkie zwycięstwa militarne, składano w nim trofea wojenne i 

przyznawano Legię Honorową, zaś po roku 1813 stał się on również nekropolią francuskich 

bohaterów wojskowych1398 [il. 324]. Ze względu bowiem na niekorzystną sytuację polityczną 

i pogarszającą się pozycję militarną wojsk Napoleona w Europie, po roku 1810 nastąpił 

                                                 
1395 Bouwers, op. cit., s. 104; oprócz uroczystych pogrzebów „zasłużonych mężów” w Panteonie obchodzono 3 
stycznia święto patronki kościoła św. Genowefy i 15 sierpnia imieniny Napoleona oraz rocznicę bitwy pod 
Austerlitz. 
1396 Ibidem, s. 110-111. 
1397 Ibidem, s. 122.  
1398 Zresztą do tego kościoła przeniesiono po śmierci szczątki Napoleona oraz złożono je wśród oddanych 
generałów i marszałków, właśnie jako jednego z wojskowych, a nie jako cesarza - ibidem, s. 106, 130.   
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wzrost pochówków wojskowych w Panteonie. By jednak nie zdominowały one tej świątyni 

Napoleon postanowił dla nich przeznaczyć odrębne miejsce, więc jego wybór padł na kościół 

Inwalidów. Miał on stać się francuską świątynią chwały wojennej, gdyż tam odbywały się 

również oficjalne pogrzeby wojskowe, chociażby marszałka Lannesa księcia Montebello 

(1810), pochowanego jeszcze w Panteonie. Nastąpiło rozdzielenie dwóch funkcji panteonu 

obywatelskiego i wojskowego, jak pisze Brouwers, jeden był „świątynią ludzi wojny” a drugi 

„ świątynią pokoju”1399. Nie należy zapominać, że oprócz nich istniał jeszcze kościół św. 

Magdaleny w Paryżu, który pełnił z kolei rolę francuskiej świątyni chwały, bądź sławy 

Wielkiej Armii1400, tam jednak nie było pochówków. Decyzja o stworzeniu wojskowego 

panteonu, który miał gloryfikować francuską armię i jej sukcesy, albo przyszła za późno, albo 

jego istnienie i tak nie wpłynęłoby na zmianę ówczesnej sytuacji, gdyż nic nie było już w 

stanie zatrzymać porażek ponoszonych przez cesarskie oddziały w całej Europie. Każdy z 

kolejnych pochówków generałów w kościele Inwalidów symbolizował bowiem którąś z nich. 

Kryzys rozpoczął się od nieudanej kampanii wojskowej w 1812 roku i pochodu na Moskwę, 

poprzez osłabienie pozycji francuskiej w Hiszpanii, wypowiedzenie wojny przez Austrię, 

przegraną bitwę z wojskami koalicji antynapoleońskiej pod Lipskiem, a przypieczętowany 

został przełamaniem francuskiej dominacji w Niemczech a potem i we Włoszech. Wszystkie 

te porażki doprowadziły do abdykacji Napoleona.  

Za czasów jego panowania kościół św. Genowefy trudno byłoby nazwać także 

Panteonem narodowym, gdyż wraz z pochówkiem oddanego cesarzowi włoskiego kardynała 

Caprary w 1810 roku, Napoleon podjąć decyzję o możliwości chowania tam najwyższych 

przedstawicieli hierarchii kościelnej pochodzących z Italii1401. Po zaanektowaniu Rzymu 

bowiem wielu dostojników kościelnych przeniosło się do Paryża. Następnie możliwość taką 

uzyskali również włoscy senatorowie.  

Po restauracji Bourbonów na francuskim tronie 12 kwietnia 1816 roku król Ludwik 

XVIII przekazał Panteon ponownie pod zarząd Kościołowi. Sześć lat później, 3 stycznia 1822 

odbyła się konsekracja świątyni świętej Genowefy. Naprawiono i przywrócono relikwiarz 

patronki. W roku 1822 François Gérard otrzymał zamówienie na malowidła w kilku 

pendentywach kopuły przedstawiające alegorię: Sprawiedliwości, Śmierci, Narodu i Sławy. 

Natomiast Antoine-Jean Gros musiał zmodyfikować freski w kopule, zastępując postać 

Napoleona i jego rodziny wizerunkiem Ludwika XVIII, pojawił się tam również Ludwik XVI 

                                                 
1399 Bouwers, op. cit., s. 118. 
1400 Hoock, op. cit., s. 159.  
1401 Bouwers, op. cit., s. 120-121.  
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i Maria Antonina1402. Zakryto wówczas kompozycję autorstwa Jeana-Guillaume’a Moitte w 

tympanonie, w 1823 zaś umieszczono tam promienisty krzyż wyrzeźbiony przez Victora 

Baltarda. Zmarli pozostali niedostępni w krypcie, gdyż monarchę nie interesował kult 

wielkich ludzi, ani z czasów rewolucji, ani tym bardziej swego poprzednika.  

Jedynym pochówkiem za czasów Karola X było przeniesienie w 1829 roku zwłok 

architekta Soufflota, co było przywilejem należnym twórcy budowli. Za czasów Ludwika 

Filipa, przywiązanego do tradycji rewolucyjnych, dekretem z 26 sierpnia 1830 kościół św. 

Genowefy na powrót stał się Panteonem, jednak krypta pozostała niedostępna i zabrakło 

nowych panteonizacji.        

 

7.3 OPACTWO WESTMINSTERSKIE I KATEDRA ŚW. PAWŁA – PANTEON 

LONDYŃSKI 

 

 Nie tylko jednak budowle o nazwie panteonu pełniły podobną do nich funkcję.  Zanim 

przybliżę koncepcję Canovy i jego pomysł na upamiętnienie zasłużonych rodaków w 

rzymskim Panteonie, co rozpoczęło się w 1809 roku, warto przyjrzeć się przywołanemu przez 

Kauscha opactwu Westminsterskiemu i sytuacji w Londynie.  

Kościół opacki od pochówku Edwarda Wyznawcy w 1066 roku do momentu złożenia 

w nim ciała Jerzego II i jego małżonki w 1760 roku pełnił funkcję nekropolii królewskiej1403. 

Od czasów Elżbiety I został wyłączony spod jurysdykcji biskupa Londynu, otrzymał status 

Royal Peculiar, a jego administrację powierzono dziekanowi i kapitule mianowanym przez 

sprawującego władzę monarchę, który zarazem pozostawał najwyższym zwierzchnikiem tego 

kościoła. W połowie wieku XVIII Westminster Abbey przestało być miejscem upamiętniania 

wyłącznie zwolenników dworu. W tym okresie przeważały inicjatywy członków 

najznamienitszych rodzin mające jednak na celu głównie zaspokojenie ambicji rodowych. 

Wówczas, jak pisze Mathew Craske, każdy, kto dysponował odpowiednimi funduszami mógł 

pochować swego krewnego w tej świątyni, w pobliżu królewskich grobów albo upamiętnić go 

przynajmniej pomnikiem, na chwałę rodziny1404. Zarządzający kościołem mieli dużą swobodę 

i często wydawali stosowne zgody, ale już pod koniec stulecia sytuację tę mocno 

krytykowano, zwłaszcza panujący bałagan estetyczny, a nawet moralne zamieszanie. James 

Rouquet w sprawozdaniu pod tytułem The Present State of the Arts in England już w roku 

                                                 
1402 Ibidem, s. 128-129.  
1403 H.F. Westlake, The Story of Westminster Abbey, London 1924, s. 16, 40.  
1404 Craske, Westminster Abbey…, s. 58-59. 
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1755 pisał: „Lecz dekoracje zdobiące kościół w Westminsterze nie zostały wzniesione przez 

naród by uhonorować pamięć zasłużonych mężów, jak to pisma filozoficzne pompatycznie 

deklarowały; sławna Pani Oldfield1405 została tam pochowana kosztem przyjaciela, jak reszta, 

która miała wzniesione pomniki ku ich pamięci; być pochowanym w tym kościele jest 

kwestią prywatnego zainteresowania a nie troski narodu; zwyczajem jest wystąpienie do 

kapituły, która za sumę 20 gwinei, wydaje zgody na udzielenie ziemi, zaś za cenę 40 gwinei 

raczy zezwolić na właściwe miejsce do wzniesienia pomnika”1406.  

 Od lat 60-tych XVIII wieku odnotowano wzrost monumentów fundowanych przez 

parlament, stowarzyszenia patriotyczne i różne komitety1407. Ten pierwszy stał się fundatorem 

pomnika generała Jamesa Wolfe’a z 1760 roku, omówionego już w rozdziale 5. (pod kątem 

zawartych w nim koncepcji artystycznych), który to wojskowy swe życie oddał dla kraju w 

czasie oblężenia Quebecu1408 [il. 178]. W tym samym czasie po raz pierwszy zdarzyło się też, 

że kapituła odmówiła zgody na ustawienie gotowego już zresztą monumentu doktora Joshuy 

Warda, którego uznano za nie wystarczająco godnego zaszczytu upamiętnienia go w kościele 

westminsterskim. Po dojściu do władzy Jerzego III także rodzina królewska zainteresowała 

się inicjatywą wznoszenia pomników, już nie tylko dla swoich członków lecz i tych 

zasłużonych w jej służbie1409. Korzystano również z protekcji dworu, który miał możliwość 

nacisku na dziekana i kapitułę, jak to miało miejsce ze wstawiennictwem Księcia Walii w 

sprawie monumentu Warrena Hastingsa, o co zwróciła się do niego wdowa.  

 Zdarzały się także przypadki manifestowania poprzez monument przywiązania do 

tradycji oraz władzy królewskiej1410. Jednak w drugiej połowie XVIII wieku to służba dla 

dobra ogółu stała się ważniejsza nawet, niż lojalność wobec władcy. Co więcej poświęcenie 

                                                 
1405 Chodziło o to, że zawód aktora nie cieszył się uznaniem i nie wystarczał by uczcić kogoś w samym kościele, 
za bardziej odpowiedni uważano krużganek. Przyjaciel Ann Oldfield (zm. 1730) urządził dla niej wspaniały 
pogrzeb, ale dziekan nie zgodził się na wystawienie nagrobka, upamiętniono ją prostą płytą w posadce – zob. 
ibidem, s. 58.    
1406 Ibidem. 
1407 Przykładem może być działalność Brytyjskiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, która uhonorowała w ten 
sposób swoich zmarłych członków: admirała Charlesa Watsona (zm. 1763 w Kalkucie), majora Stringera 
Lawrence’a (1775), czy sir Eyre’a Coote’a (1784). Z kolei Prowincja Massachusetts Bay ufundowała pomnik 
generałowi George’owi Augustusowi Howe’owi (1758), który zginął w czasie walki – ibidem, s. 76, przypis 64. 
1408 Ibidem. Zob. przypis 1086. 
1409 Jak w przypadku monumentu medyka Stephena Halesa wzniesionego z woli matki wspomnianego władcy, 
on sam zaś ufundował monument majorowi Robertowi André – ibidem, s. 72, przypis 50.  
1410 Napis na nagrobku Johna Sheffielda księcia Buckingham głosi „Pro Rege Saepe, pro Republica semper”, co 
można by przetłumaczyć „dla króla często, dla republiki zawsze”, ale takie wyjaśnienie wydaje się być nie do 
końca zgodne z intencją fundatorki o rojalistycznych upodobaniach i piastunki tradycji monarchistycznej w 
swojej rodzinie. Księżna Buckingham była bowiem nieślubną córką króla Karola II Stuarta i manifestowała swe 
przekonania wobec restaurowanej po przewrocie Cromwella monarchii, ale i wobec konkretnej dynastii, w 
momencie gdy u władzy znaleźli się przedstawiciele linii hanowerskiej. Można to motto rozumieć więc tak: „dla 
króla często, dla interesu publicznego zawsze” – ibidem, s. 71-72. 
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swego życia i pracy dla innych było w stanie zapewnić wdzięczność opinii publicznej (czyli 

w późniejszym rozumieniu narodu) wyrażonej okazałym pomnikiem wzniesionym w 

Westminsterze. Najwyższym przejawem owej służby było oddanie życia za ojczyznę (a zatem 

śmierć na polu walki lub podczas pełnienia swych obowiązków wobec kraju)1411. Warto 

jednak pamiętać, że istniała też cała grupa monumentów sugerujących patriotyczną wymowę, 

głównie poprzez zastosowaną symbolikę, które wystawiono dla osób zmarłych z daleka od 

pól bitewnych lub nie pełniących czynnej służby1412. Tego typu pomniki jedynie podsyciły 

dyskusję o tym, kto na takie upamiętnienie zasługuje, a komu się ono nie należy.   

 Już więc pod koniec XVIII stulecia kościół Westminsterski wypełniony był niemal 

całkowicie nagrobkami oraz epitafiami i chociaż upamiętniały nieraz wielkich i zasłużonych 

ludzi, to w przytłaczającej większości były one fundacjami prywatnymi. Drugą z 

najważniejszych londyńskich świątyń była katedra św. Pawła, która z kolei z woli swego 

zarządcy, czyli biskupa Londynu przedstawiała zupełnie odmienny stan. Jej wnętrze było 

całkowicie pozbawione jakiejkolwiek dekoracji i monumentów. W roku 1791 parlament 

brytyjski podjął decyzję o utworzeniu jednego panteonu, ale w dwóch miejscach, 

składającego się z pomników, które miały stanąć zarówno w katedrze, jak i w kościele 

opackim1413. Pierwsze z tych miejsc przeznaczone zostało dla upamiętnienia wojskowych, 

drugie zaś pozostawiono komemoracji zasłużonych mężów stanu. Katedrę św. Pawła 

określono wówczas „Świątynią Brytyjskiej Sławy” lub „Narodową Świątynią Sławy”1414. Do 

roku 1823 ustawiono w niej ponad trzydzieści pomników (z czego większość do 1815 roku, 

czyli do momentu definitywnego pokonania Napoleona w bitwie pod Waterloo) 

poświęconych oficerom marynarki i armii z czasów Rewolucji Francuskiej i wojen 

napoleońskich, a więc wojskowych uznanych przez parlament za bohaterów i przez tenże 

parlament uczczonych1415. Zadaniem monumentów było odwoływanie się do emocji 

Brytyjczyków poprzez wykorzystanie zdolności dydaktycznego i moralistycznego potencjału 

samych rzeźb. Miały one stanowić rodzaj scenografii dla różnych uroczystości oficjalnych 

odbywających się w katedrze i organizowanych zarówno przez samego monarchę, jak i 

                                                 
1411 Wzorem w tym wypadku był nagrobek Aubreya Beauclerka z 1745 r., który zginął w walce i został 
pochowany w morzu, wykonany przez Petera Scheemakera - ibidem, s. 66. 
1412 Zob. przypis 1094. 
1413 H. Hoock, The British military pantheon in St Paul’s Cathedral: the State, cultural patriotism, and the 
politics of national monuments, c. 1790-1820, [w:] Pantheons: Transformations …, s. 82; Hoock, Empires …, s. 
134. 
1414 Hoock, The British…, s. 82; Hoock, Empires…, s. 134.  
1415 Wyjątkiem były cztery monumenty wzniesione na prywatne zamówienie: pisarza i leksykografa dr Samuela 
Johnsona (1784), reformatora więziennictwa Johna Howarda (1790), sędziego i naukowca Williama Jonesa 
(1794) oraz malarza sir Joshuy Reynoldsa (1792) – zob. Hoock, The British…, s. 82; Hoock, Empires…, s. 134. 
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parlament, takich jak celebrowanie zwycięstw podczas nabożeństw dziękczynnych, czy też 

wojskowych i państwowych pogrzebów. Centralne miejsce krypty pod katedrą zajmował 

sarkofag admirała Nelsona (zm. 1805) [il. 325], który przez swą heroiczną śmierć uważany 

był za przykład największego poświęcenia się dla dobra narodu, dzięki czemu spotkało go 

najwyższe uznanie w postaci okazałego grobowca i równie monumentalnego pomnika 

ustawionego we wnętrzu katedry [il. 326] (choć dziś zajmuje inne, mniej eksponowane 

miejsce, niż pierwotnie). Do jego grobu pielgrzymowano, jak dawniej do miejsca pochówku 

świętych1416. 

 Pomniki wystawiane były według uznania parlamentu, który decydował kogo i w 

jakiej kolejności uczcić w ten sposób, a bohaterów dobierano do potrzeby chwili 1417. 

Parlament, działający w imieniu narodu, przeznaczał na ten cel fundusze ze skarbu państwa i 

organizował konkursy na projekty monumentów. Od roku 1802 zadanie to powierzono The 

Committee of Taste1418. Ta zaś ogłaszała konkursy, organizowała wystawy nadesłanych prac 

oraz nadzorowała wykonanie pomników. W konkursach startować mieli jedynie rodzimi 

artyści (to był jeden z punktów patriotycznego wymiaru tego procesu komemoracji, a 

równocześnie propagowanie sztuki narodowej)1419. „Komisja Smaku” podejmowała decyzję o 

wyborze zwycięskiego projektu przedkładanego później władcy do ostatecznej akceptacji. 

Oznacza to, że na tym polu parlament w pełni współpracował z monarchą, który popierał te 

działania.    

 Pomniki wystawione w katedrze miały spełniać konkretne zadanie. Holger Hoock 

nazywa akcję ich stawiania „nowatorskim, całościowym i kosztownym programem 

komemoracji” oraz częścią prowadzonej wojny1420. Parlament brytyjski bowiem chciał by 

posągi bohaterów ustawione w katedrze stały się inspiracją dla młodych Brytyjczyków i aby 

ci, chcąc brać przykład z dzielności i odwagi uhonorowanych tam wojskowych chętniej 

zaciągali się do armii, gdyż władze kraju prowadziły nieustające walki z Francuzami, 

kreowanymi na barbarzyńców i zwolenników anarchii. W akcję propagandową zaangażowani 

byli nie tylko sami politycy (czyli członkowie parlamentu, rząd, jak i władca), ale i artyści 

                                                 
1416 Ibidem, s. 149.  
1417 Ibidem, s. 148. 
1418 Był to komitet do spraw narodowych pomników, składający się z siedmiu czołowych znawców sztuki i 
kolekcjonerów: George Beaumont, Charles Towneley, Richard Payne Knight, Henry Bankes, Richard Temple-
Nugent-Brydges-Chandos-Grenville oraz Thomas Hope pod wodzą Charlesa Longa. Zadaniem komitetu było 
nadzorowanie konkursów, wybór projektów, przyznawanie nagród, nadzór nad całym procesem wznoszenia 
pomnika – zob. Hoock, The British…, s. 86; Hoock, Empires…, s. 141.   
1419 W ten sposób odrzucono projekt pomnika admirała Nelsona przygotowany przez A. Canovę, który stworzył 
z własnej inicjatywy, właśnie ze względu na nie brytyjskie pochodzenie autora – ibidem, s. 142; Brouwers, op. 
cit., s. 144. 
1420 Hoock, Empires…, s. 137. 
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szukający odpowiednich środków wyrazu, które odpowiadałyby uczuciom patriotyzmu i 

zachęcały do walki z wrogiem. Bardziej zasłużeni wojskowi zostali uhonorowani pomnikami 

z figurami wielkopostaciowymi, zaś ci mniej zasłużeni odpowiednio skromniejszymi 

płaskorzeźbami. Przykładem może być tutaj monument admirała Nelsona [il. 326], składający 

się z kilku postaci. Zmarły został ukazany jako oficer w mundurze i w długim płaszczu, obok 

zwiniętych lin i kotwicy – atrybutów swej żołnierskiej profesji. Jego strój był więc jak 

najbardziej współczesny, jednak rzeźbiarz John Flaxmann (pracujący w latach 1807-18) 

uciekł się do pewnej idealizacji Nelsona, gdyż pominął znamiona jego kalectwa jako 

niepożądanych i ukrywanych skutków wojny, a mianowicie braku jednego oka i jednej 

ręki1421. Wyeksponował aspekt dydaktyczny ukazując postać Brytanii, która wskazując na 

Nelsona jako wzór do naśladowania, zwraca się do dwóch chłopców, przyuczających się do 

żeglarskiego fachu.     

 Hoock definiuje panteon jako zbiór „wielkich mężów”, przedstawicieli społeczeństwa 

albo narodu, którzy otrzymali wizualną reprezentację w tej określonej przestrzeni, „jest więc 

to rodzaj pomnika narodowego, który stara się utrwalić konkretny moment w historii narodu, 

wydarzenie, pojedynczą osobę lub całą grupę, a zatem przekształca narodową tożsamość w 

trwały symbol”1422. Jednak by ułatwić taki odbiór samo miejsce należało w jakiś sposób 

ożywić oraz ułatwić Brytyjczykom współudział w uczczeniu osoby o powszechnym statusie 

bohatera i taką okazją stał się chociażby pogrzeb admirała Nelsona przypominający swą 

oprawą niemal królewskie uroczystości1423 [il. 327].  

 Wystawienie monumentu w tak eksponowanym miejscu jakim była londyńska 

katedra, decydenci traktowali jako rodzaj pośmiertnej nagrody za służbę wojskową. System 

nagród zaś uzależniony był od rangi wojskowej zmarłego, jak i wielkości jego zasług. Osoby 

ważniejsze w tej hierarchii otrzymały w katedrze miejsca bardziej wyeksponowane i Hoock 

nazywa to „polityką chwały”1424, w której pomnik był jedynie wybraną formą wyrażenia 

wdzięczności i uznania1425.  Był to jeden z aspektów polityki kulturalnej Wielkiej Brytanii1426. 

Katedra św. Pawła jako panteon miała za zadanie propagować patriotyzm w narodzie, ale jego 

specyfiką był wybitnie wojskowy charakter. Był także brytyjską inspiracją a później 

                                                 
1421 Ibidem, s. 166, il. 21.  
1422 Ibidem, s. 137.  
1423 H. Hoock, Nelson Entombed: The Military and Naval Pantheon in St Paul’s Cathedral, [w:] Admiral Lord 
Nelson: Context and Legacy, red. D. Cannadine, New York 2005, s. 115-143. 
1424 Hoock, Empires…, s. 144-147. 
1425 Ibidem, s. 146, 151. 
1426 Ibidem, s. 161. 
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odpowiedzią na francuską kreację Napoleona i to czym stał się na początku XIX wieku 

paryski kościół Inwalidów1427.  

 

7.4 RZYMSKI PANTEON CANOVY 

 

 Zgoła o innym charakterze i specyfice można mówić w przypadku rzymskiego 

Panteonu, za którego ideą stała osoba Antonio Canovy. Oprócz swej działalności 

rzeźbiarskiej, z której słynął od końca XVIII wieku niemal w całej Europie, od roku 1802 

skupiał w swych rękach dodatkowo kilka najważniejszych stanowisk związanych z wszelkimi 

poczynaniami artystycznymi i zarządzaniem dziełami sztuki w ówczesnym Rzymie1428. W 

tym czasie Canova otrzymał od kardynała Ercole Consalviego (1757-1824), najbardziej 

wpływowego polityka w otoczeniu Piusa VII, zamówienie na popiersie kompozytora 

Domenica Cimarosy (1749-1801). Od tego momentu rzeźbiarz cieszył się zaufaniem 

kardynała i mógł liczyć na jego stałe wsparcie, Consalvi zaś stał się jego patronem. W roku 

1809 Canova nawiązując do dotychczasowego zwyczaju wystąpił z inicjatywą ufundowania 

kilku kolejnych popiersi w Panteonie1429. Sam zamierzał wykonać niektóre z nich, ale 

pozostałe zlecił innym rzymskim rzeźbiarzom. Po roku 1814, gdy Rzym nie był już pod 

rządami francuskimi, a kardynał Consalvi został mianowany duchownym odpowiedzialnym 

za działania podejmowane w Panteonie jako Maggiordomo dei Sacri Palazzi, Canova 

przedstawił mu prośbę o ustawienie w świątyni kolejnych biustów, które zamówił u różnych 

rzeźbiarzy, sam jednak dokonując wyboru osób godnych upamiętnienia jako „najjaśniejszych 

i najważniejszych ludzi we Włoszech”1430. Kardynał Consalvi od początku wspierał pomysł i 

działania Canovy podejmowane w Panteonie. Wśród osób upamiętnionych znaleźli się 

między innymi: Dante, Torquato Tasso, Michał Anioł, Palladio, Correggio, Tycjan i Paolo 

Veronese1431. W kolejnych latach przybyły następne popiersia honorujące wybitnych 

Włochów, których nazwiska zostały zaczerpnięte z Żywotów Vasariego, zaś ich fizjonomie 

mogły być inspirowane portretami autorstwa malarza Giuseppe Bossiego (1773-1815) 

                                                 
1427 Ibidem, s. 135, 159. 
1428 Papież Pius VII powołał go na stanowisko Inspektora Generalnego Sztuki i Muzeów, był również 
prezydentem Akademii św. Łukasza (1810), odpowiadał za wszystkie antyczne rzeźby w Rzymie (l. 1810-14) 
oraz za artystów wysyłanych do Wiecznego Miasta (w l. 1805-1814) – Pasquali, op. cit., s. 45.  
1429 Ibidem, s. 47. 
1430 Dobór poszczególnych postaci współczesnych mających zostać uhonorowanymi poprzez ustawienie ich 
biustu w panteonie, konsultował z osobami sprawującymi ważne funkcje w świecie nauki i odpowiadającymi za 
kształcenie artystyczne w różnych ośrodkach Półwyspu Apenińskiego; z G. Bossim, Sekretarzem Akademii di 
Brera w Mediolanie (w l. 1801-1807), z P. Giordanim, Sekretarzem Akademii w Bolonii oraz L. Cicognarą, 
Sekretarzem Akademii Weneckiej – ibidem, s. 48, przypis 65.  
1431 Ibidem, s. 47.  
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zamieszczonymi w dziele Vite e ritratti degli italiani illustri wydanym w Padwie w latach 

1812-20, jak sugeruje Pasquali1432. Początkowo Canova sam fundował popiersia, ale później 

poszukiwał subskrybentów1433. Chęć unieśmiertelnienia wybitnych Włochów, twórców nauki, 

literatury i sztuk pięknych oraz idea stworzenia takiego miejsca, gdzie znajduje się kolekcja 

portretów przedstawicieli włoskiej cywilizacji, zrodziła się u Canovy pod wpływem kilku 

bodźców. Koncepcja pomników jako takiej wizualnej reprezentacji zbiorów illustri uomini 

mogła się wywodzić z Padwy, gdzie podjęto jedną z najwcześniejszych inicjatyw o takim 

charakterze. Andrea di Memmo, padewski podesta, od roku 1775 na wielkim placu (rynku) 

przed kościołem Santa Giustina, przekazanym świeżo pod zarząd miasta, realizował zieloną 

wyspę zwaną Prato della Valle, otoczoną kanałem i opasaną podwójnym pierścieniem 

utworzonym z 88 posągów znakomitych osobistości związanych z Padwą [il. 328]. Canova 

został poproszony o wyrzeźbienie do tego zespołu statuy matematyka Giovanniego Poleniego.  

 Największy wpływ na nową ideę rzymskiej świątyni miał zapewne pobyt artysty w 

Paryżu w 1802 roku, kiedy to mógł się zapoznać zarówno z już funkcjonującym tam od kilku 

lat Panteonem, jak również galerią popiersi wszystkich najbardziej znanych artystów 

umieszczonych w muzeum w Luwrze. Nie bez znaczenia była również przyjaźń Canovy z 

samym Quatremèrem de Quincy’m, odpowiedzialnym za architektoniczne przekształcenie 

kościoła św. Genowefy i dopasowanie go do nowej roli, o czym świadczy zachowana bogata 

korespondencja pomiędzy artystami1434. Jednak to nie jedyne inspiracje. Włoski artysta 

musiał również posiadać jakąś wiedzę o londyńskim panteonie w katedrze św. Pawła, do 

którego zaprojektował nagrobek admirała Nelsona [il. 329] (niezrealizowany z wcześniej 

wspomnianych powodów) oraz znał pracujących tam artystów Richarda Westmacotta oraz J. 

Flaxmana1435. Od roku zaś 1804 pracował nad pomnikiem poety Vittorio Alfieriego 

przeznaczonym do florenckiego kościoła Santa Croce, który wówczas stawał się w 

świadomości Toskańczyków tamtejszym panteonem, o czym będzie mowa dalej1436.  

Nowe popiersia i hermy (tak określano te bez cokołów) wypełniły wnętrze rzymskiego 

Panteonu, musiano więc nieco zreorganizować jego przestrzeń. Biustów nie ustawiano w 

                                                 
1432 Ibidem, przypis 55; Bouwers zwraca uwagę, że w bibliotece Canovy znajdowała się również kopia 
renesansowego panteonu Fluvio Orsiniego pt. Imagines et Elogia Virorum Illustrum, 1698 – zob. Bouwers, op. 
cit., s. 145, przypis 77.  
1433 Canova chciał rozpropagować ideę fundowania herm i zamieszczał ogłoszenia w prasie, ale nie spotkało się 
to z wielkim odzewem – ibidem, s. 133; mogło to świadczyć o słabej recepcji w społeczeństwie jego idei – 
ibidem, s. 151; Bouwers uważa, że nie można tego zbadać z powodu niewielkiej ilości dokumentów, czy też z 
uwagi na ich rozproszenie – ibidem, s. 137. 
1434 Mikocka-Rachubowa, Canova - jego krąg…, t. 1, s. 44; Bonnefoit, op. cit., s. 38; Bouwers, op. cit., s. 143. 
1435 Zob. przypis 1435. 
1436 Bonnefoit, op. cit., s. 42-43. 
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niszach, lecz by ujednolicić widok i dopasować je wizualnie do wcześniej istniejących, 

pomocnicy Canovy architekt Raffaele Stern i rzeźbiarz Antonio d’Este, umieścili je na 

utworzonym specjalnym pasie, rodzaju półki, poniżej linii starszych popiersi, by w ten sposób 

wszystkie znalazły się na równej wysokości. W roku 1818 George Byron oddał ten widok w 

opisie Wędrówki Childe Harolda: „wreszcie zwolennicy/ Genialnych mężów mają ich 

dookoła/ Liczne popiersia przy ścianach kościoła”1437.  

 Koncepcja Canovy zakładała dydaktyczną funkcję popiersi jako wizerunków ludzi 

wybitnych, którzy swym życiem nauczają narodowej historii Włoch (ale w rozumieniu 

kulturowym bardziej niż politycznym). Taki był też charakter samego Panteonu rzymskiego 

pozbawionego politycznej bądź wojskowej wymowy i nie gloryfikującego żadnych 

bohaterów. Dobrze odczytała to autorka powieści Korynna, czyli Włochy z roku 1807, Anne 

Louise Germaine de Staël-Holstein, która w usta swej tytułowej bohaterki włożyła 

następujące słowa: „Wnętrze Panteonu zdobne teraz popiersiami najsławniejszych artystów. 

Zajęły one miejsce posągów dawnych bożków, a że od upadku cezarów nie mieliśmy prawie 

nigdy politycznego bytu i niepodległości, nie ma tu mężów stanu ni wielkich wojowników. 

Geniusz wyobraźni całą naszą stanowi sławę. Ale czyż […] naród, co tak umie hołdować 

swoim mistrzom, szlachetniejszych [nie] wart przeznaczeń?”1438. Świątynia ta nie miała więc 

wymowy politycznej, ale jednak miała charakter patriotyczny i aspirowała do miana panteonu 

narodowego. Canova pojmował dzieje narodowe poprzez biografie włoskich twórców i chciał 

je pokazać, począwszy od ojców nowożytnej poezji czy malarstwa w osobie Dantego i Giotta, 

aż po czasy współczesne kończąc na Vittorio Alfierim1439, a w przyszłości być może i na 

samym sobie1440. Jednak jego koncepcja nie została w pełni zrealizowana, a co więcej 

całkowicie zniszczona, w dodatku przez jednego z jej wcześniejszych orędowników. Była to 

nie tylko artystyczna, ale i osobista porażka Canovy. Papież Pius VII zaczął się obawiać 

postępującej laicyzacji i skutków, jakie w tym względzie dotknęły paryski Panteon, wzrostu 

                                                 
1437 G.G. Byron, Wędrówki Childe Harolda. Poemat, (Pieśń IV, CXLVII), t. 2, „Gazeta Polska”, 31 (44), 
Warszawa 1899, s. 132.  
1438 A.L.G. de Staël-Holstein, Korynna czyli Włochy, Wrocław 1962, s. 69-70; Bonnefoit, op. cit., s. 37.  
1439 Przyglądając się jego doborowi uhonorowanych pisarzy: Dante, Tasso, Goldoni i Alfieri, a zwłaszcza 
analizując ich biografie oraz dzieła, Bouwers twierdzi, że symbolizowali cztery aspekty określające włoską 
tożsamość z początku XIX w. (pierwszej dekady): język, religię katolicką, campanilismo (przywiązanie i miłość 
do regionu oraz „małej ojczyzny”) oraz frankofobię – Brouwers, op. cit., s. 146-147. W związku z tym Panteon 
w takim kształcie jaki chciał nadać jego wnętrzu Canova był pierwszym ogniwem łączącym kulturę artystyczną 
z patriotyzmem – ibidem, s. 134.  
1440 Z inicjatywą upamiętnienia Canovy wewnątrz Panteonu wystąpiła Elisabeth Hervey (zm. 1824), wdowa po 
piątym księciu Devonshire, która nawet rozpoczęła gromadzenie funduszy na ten cel. Zdążono także zamówić 
jego popiersie, jak i kardynała Consalviego u Berthela Thorvaldsena, ale do ich realizacji nie doszło – zob. 
Pasquali, op. cit., s. 56, przypis 69; Canova chciał również zostać pochowany po swej śmierci w Panteonie, ale 
odmówiono mu tego przywileju – Brouwers, op. cit., s. 152, 154; stąd – jak twierdzi Bouwers - być może 
pomysł na Tempio Canoviano wzniesioną przez niego w Possagno.    
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kultu osób świeckich w miejsce dotychczasowego świętych i wreszcie efektu, o którym pisał 

odwiedzający Rzym Stendhal. Francuski pisarz w 1817 roku konstatował: „wcześniej czy 

później nie będzie on [Panteon] więcej postrzegany jako kościół, który w przeszłości bronił 

się przeciwko duchowi chrześcijaństwa; to będzie wzniosłe muzeum”1441. W roku 1820 na 

polecenie papieża prawdopodobnie bez wiedzy i zgody Canovy kardynał Agostino Rivarola 

(1758-1842) następca Consalviego na stanowisku opiekuna świątyni, wywiózł wszystkie 

popiersia z Panteonu (również te wcześniejsze) do nowo udostępnionego skrzydła muzeum 

kapitolińskiego. Zbiór ten w nowym miejscu (gdzie teoretycznie miał być bardziej dostępny i 

lepiej wyeksponowany) nosił nazwę Protomoteca Capitolina i początkowo umieszczono go 

na parterze w Palazzo Conservatori1442. W ten sposób koncepcja świątyni zasłużonych 

przedstawicieli włoskiego narodu przestała istnieć po jednej dekadzie i powrócono do niej 

dopiero po zjednoczeniu Włoch. Natomiast związek tej idei z Canovą zatarł się niemal 

całkowicie w pamięci rzymian, co było być może zasługą jego oponentów zarzucających mu 

kierowanie się jedynie chęcią wsparcia bezrobotnych rzeźbiarzy poprzez zlecanie im 

wykonania kolejnych popiersi. 

* 

 Po przeanalizowaniu powyższym trzech odmiennych, publicznych nowoczesnych 

panteonów można się już pokusić o wyodrębnienie ich cech wspólnych. We wszystkich 

przypadkach ich twórcami kierowała chęć upamiętnienia wielkich ludzi, stworzenia pewnego 

kanonu jednostek wybitnych (odmiennego dla każdego kraju) jako wyrazu uznania dla 

ludzkiego geniuszu. Ci illustrious men, illustri uomini, czy grand hommes mieli spełniać 

funkcję dydaktyczną, oddziałując poprzez groby lub pomniki, winni byli wzbudzać w 

społeczeństwie chęć naśladowania ich czynów i postaw życiowych1443. Panteony mogły być 

polityczne (nawet jeżeli nie były miejscami komemoracji polityków, ale na przykład 

wojskowych, zwłaszcza w dobie wojen napoleońskich, miały zachęcać do naśladowania i 

zaciągania się do służby w siłach zbrojnych, poświęcenia życia w obronie interesów, nie 

władcy lecz ojczyzny), bądź kulturowe (w jakiś sposób również będące odzwierciedleniem 

                                                 
1441 Stendhal, Rzym, Neapol i Florencja w 1817, oprac. i tł. L. Sługocki, Łódź 2007, s. 45; Brouwers uważa 
także, że papież był przeciwny nacjonalizacji panteonu – Brouwers, op. cit., s. 160.  
1442 Na ten stan rzeczy narzekał ponownie Stendhal, pisząc o „okaleczonych grobach” w panteonie i o 
„profanacji” popiersia Rafaela, które we wnętrzu świątyni oświetlane było religijnym światłem, padającym przez 
otwór w kopule a w Protomotece zaś znalazło się z boku, w miejscu niewidocznym. Wyrzeźbione natomiast 
przez Canovę popiersie Cimarosy określił jako zdegradowane do roli objet de curiosité  – zob. Bonnefoit, op. 
cit., s. 39. 
1443 Chociaż w tym okresie następuje odróżnienie mężów określanych jako illustrious, których sława opierała się 
na heroizmie lub heroicznych czynach od tych „wielkich”, których szlachetne wartości rzekomo przesycały 
każdy aspekt ich życia – D.A. Bell, The Cult of the Nation in France. Inventing Nationalism, 1680-1800, 
Cambridge 2003, s. 116-117. 
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polityki, choć rozumianej jako przemiany kulturowe, co najważniejsze pozbawione były 

wątków militarnych). Wspólną ideą przyświecającą twórcom panteonów było uznanie dla 

zwykłych ludzi, nie władców, ani dobrze urodzonych, lecz tych odznaczających się swoimi 

czynami i osobistymi osiągnięciami w różnych dziedzinach. Aspekt ten mógł również 

świadczyć o kryzysie władzy monarszej na przełomie XVIII i XIX wieku. Budowlom tego 

typu mogła towarzyszyć desakralizacja wnętrza wynikająca z rozwijającego się laickiego 

kultu wielkich ludzi, który zastąpił dotychczasowych świętych. Tam zaś, gdzie znajdowały 

się pomniki nastąpiła „muzealizacja” wnętrz, służąca kontemplacji i podziwianiu dzieł sztuki 

będących artystycznym wyrazem komemoracji wielkich ludzi.  

 Zachodzi także związek pomiędzy panteonami a narodzinami narodów w 

nowoczesnym znaczeniu (jako wspólnot nie terytorialnych lecz kulturowo-, językowo-

społecznych), dlatego zwracano uwagę na upamiętnienie wybranych reprezentantów danej 

narodowości: Francuzów, Włochów, Brytyjczyków jako jednostek ważnych i kluczowych dla 

dziejów danego kraju. W takim rozumieniu można mówić o panteonach narodowych. Ponadto 

wykonanie pomników nieprzypadkowo zlecano rodzimym twórcom, co było kolejnym 

przejawem pojmowanego wówczas nacjonalizmu. Są to cechy powtarzające się w każdym z 

przypadków, zachodzą tam też podobne mechanizmy działania.  

 Jednakże ze względu na uwarunkowania lokalne jest wiele elementów, które różnią 

poszczególne panteony. Przede wszystkim różnice wynikały z sytuacji politycznej kraju, w 

którym powstawały, gdyż były odpowiedzią na zapotrzebowanie danego społeczeństwa. Inna 

była funkcja panteonu militarnego w katedrze św. Pawła, a inna paryskiego, oddziałującego 

pustą przestrzenią w całości przeznaczoną dla uczczenia uniwersalnej idei ludzkiego 

geniuszu. Jeszcze inaczej była odbierana rzymska świątynia honorująca wielkich artystów 

uobecnionych poprzez popiersia. Odmienna była również grupa decydentów, w Londynie 

parlament decydował w porozumieniu z monarchą widząc w tym wspólny interes, czyli ciągle 

zapotrzebowanie na nowych rekrutów w obliczu prowadzonych wojen napoleońskich. W 

Paryżu najpierw decydowało Zgromadzenie Narodowe, a więc organ uważający się za 

reprezentujący całe społeczeństwo, ale w okresie cesarstwa decyzja pozostawała w gestii 

samego Napoleona. W Rzymie, działał tylko Canova za zgodą i przy początkowym poparciu 

papieża. Odmienne były także środki wyrazu artystycznego, w Paryżu mamy jedynie groby, 

proste i zunifikowane sarkofagi (Rousseau i Wolter doczekali się posągów nieco później), w 

Londynie zaś rozbudowane pomniki lub całe kompozycje rzeźbiarskie o skomplikowanej 

nieraz warstwie ideowej, nacechowane bogatą symboliką oraz w Rzymie popiersia, o 

ujednoliconym schemacie zgodnie z przyjętą konwencją. W każdym kraju inny był kanon 



268 
 

osób upamiętnionych i według różnego klucza dokonywano wyboru. Odmienna była również 

geneza poszczególnych panteonów. Jedne świątynie przekształcały się w nie z już 

istniejących miejsc komemoracji, jak w przypadku opactwa westminsterskiego, gdzie 

pomniki fundowano już wcześniej, ale z pozostałymi realizacjami (katedrą londyńską, 

paryską kreacją i rzymską) było na odwrót, najpierw podejmowano decyzję o powstaniu 

panteonu i dopiero wtedy pojawiały się kolejne monumenty lub groby wybranych i godnych 

upamiętnienia. Różnice mogą również polegać na istnieniu w danym miejscu grobu znanej 

osoby, który nabiera symbolicznego znaczenia i wokół którego kreuje się nowe rozumienie 

świątyni, jak w przypadku Rafaela w rzymskich Panteonie, czy admirała Nelsona w 

londyńskiej katedrze. W Paryżu i w opactwie westminsterskim trudno jest mówić o jakiejś 

konkretnej jednostce pełniącej podobną rolę.             

 Pomijam tutaj celowo kwestię bawarskiej świątyni pamięci, Walhalli przede 

wszystkim z uwagi na fakt bardzo późnej jej realizacji, pomimo, że koncepcja króla Ludwika 

I Bawarskiego dojrzewała od roku 1807, to dopiero w 1842 roku nabrała ostatecznego 

kształtu. Nie mogła więc mieć wpływu na przekształcenia, które dokonały się w katedrze 

krakowskiej w pierwszej połowie XIX stulecia1444. Inaczej ta sytuacja wyglądała w przypadku 

włoskiego panteonu o charakterze kulturalnym, jakim stał się w interesującym mnie okresie 

florencki kościół Santa Croce [il. 330].  

 

7.5 KOŚCIÓŁ SANTA CROCE WE FLORENCJI - PANTEON FLORENCKI, 

TOSKAŃSKI, WŁOSKI 

 

Franciszkańska bazylika w stolicy Toskanii początkowo mieściła doczesne szczątki 

tylko osób zasłużonych związanych z tym regionem, choć były to nazwiska powszechnie 

znane również poza włoskimi granicami: artysty Michała Anioła, naukowca Galileusza oraz 

myśliciela Niccolò Machiavellego (zm. 1527)1445. Dwaj pierwsi zostali upamiętnieni 

nagrobkami w niedługim czasie po swojej śmierci1446, trzeci z nich zaś musiał czekać na to 

wyróżnienie prawie dwa wieki1447 [il. 331]. Przybywającym na przełomie XVIII i XIX wieku 

                                                 
1444 Bouwers, op. cit., s. 164. 
1445 We wcześniejszych stuleciach kościół ten pod względem znaczenia konkurował z bazyliką San Lorenzo, 
gdzie mieściły się groby Medyceuszy, florencką katedrą Santa Maria dei Fiori oraz dominikańską świątynią 
Santa Maria Novella. 
1446 Nagrobek Michała Anioła wyrzeźbiony przez G. Bandiniego, V. Cioliego, B. Lorenziego, G.B. Naldiniego i 
G. Vasariego, pochodzi z l. 1573-78, zaś Galileusza z r. 1737 wykonany został wg proj. G. Fogginiego przez 
G.B. Fogginiego, V. Fogginiego i G. Ticciatiego. 
1447 Pochowano go w tym kościele z uwagi na fakt, że mieściła się przy nim rodzinna kaplica Machiavellich – 
zob. de Koomen, op. cit., s. 184-192. Niccolò umarł w opinii osoby kontrowersyjnej, amoralnej i będącej 
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pomnikom wzniesionym ku czci postaci ważnych dla kultury włoskiej, towarzyszyło 

nadawanie im znaczenia uniwersalnego i symbolicznego w ówczesnej sytuacji politycznej. 

Chodzi przede wszystkim o monumenty trzech twórców zaliczanych do grona illustri uomini: 

wspomnianego już Machiavellego (jeszcze z końca XVIII wieku), Vittorio Alfieriego (zm. 

1803) z początku XIX stulecia (1810)1448 oraz Dantego Alighieri (zm. 1321) z końca lat 

dwudziestych (1829)1449. Ten pierwszy został doceniony jako twórca pism republikańskich, 

Alfieri – poeta i tragediopisarz jako ważny autor tworzący w dobie walk o wyzwolenie i 

zjednoczenie kraju oraz narodzin nowoczesnego narodu włoskiego1450, Dante zaś postrzegany 

był jako ojciec języka, postać symboliczna dla narodowej jedności i obrońca niezależności 

Włoch1451. Równie ważna stała się warstwa znaczeniowa samych pomników w kościele Santa 

Croce, odnosząca się bezpośrednio do wydarzeń politycznych, zwłaszcza zawarta w 

kompozycjach rzeźbiarskich upamiętniających dwóch ostatnich artystów. Na jednym i drugim 

monumencie pojawiła się postać identyfikowana z personifikacją Italii [il. 332]. Na nagrobku 

Alfieriego odczytywana przez badaczy jako ukazana w geście rozpaczy1452 [il. 165], co miało 

                                                                                                                                                         
autorem pism o wymowie ateistycznej. Jednak pod koniec XVIII w. na dworze Piotra Leopolda Lotaryńskiego (z 
dynastii Habsburgów) ponownie zainteresowano się twórczością myśliciela i postanowiono opublikować 
wszystkie jego dzieła. To przyczyniło się do rehabilitacji Machiavellego w oczach ówczesnych mieszkańców 
miasta. Z okazji wydania całego jego dorobku postanowiono uczcić autora pomnikiem w kościele, w którym 
spoczął. Jego wzniesienie powierzono rzymskiemu rzeźbiarzowi, pracującemu od kilku lat we Florencji na 
zlecenie Wielkiego Księcia Leopolda, I. Spinazziemu. Co warto podkreślić pomnik ten wzniesiono po raz 
pierwszy ze składek publicznych (zob. ibidem, s. 189). Projekt ogólny przygotował architekt Innocenzo 
Giovannozzi, a monument wykonano w 1787 r. Na sarkofagu została wyobrażona personifikacja polityki, obok 
niej leżą jej atrybuty oraz te należące do historii i poezji. 
1448 Ibidem, s. 192-194, 207-215. Po śmierci Alfieriego w 1803 r. jego wieloletnia towarzyszka życia hrabina 
d’Albany zwróciła się do Antonia Canovy o wykonanie poecie pomnika nagrobnego do kościoła Santa Croce, 
więc była to inicjatywa prywatna, choć nie odbyło się bez licznych trudności. Najpierw dotyczyły one w ogóle 
braku zgody na pochówek we wspomnianym kościele, gdyż były wątpliwości odnośnie do religijności i 
wyznawania wartości chrześcijańskich przez zmarłego, a następnie względem samego kształtu dzieła. 
Początkowo niechętny tej inicjatywie był również sam rzeźbiarz – zob. E. Spalletti, Gli esordi del Pantheon 
romantico dal monumento a Vittorio Alfieri al cenotafio di Dante, [w:] Il Pantheon di Santa Croce a Firenze, 
red. L. Berti, Firenze 1993, s. 222.   
1449 Chodziło o uczczenie wielkiego Włocha i florentczyka oraz o „naprawienie krzywd”, swego rodzaju 
rehabilitację mieszkańców miasta wobec wygnania, które zgotowali mu przed wiekami. Mówiono nawet o 
hańbie za skazanie na banicję nie tylko samego Dantego, ale i jego szczątków złożonych w Rawennie, których 
nie udało się zresztą nawet na fali tej akcji sprowadzić do Florencji. Z ideą wzniesienia pomnika noszono się już 
od początku XIX w., ale powrócono do niej po 1815 r., po odejściu od władzy Napoleona i upadku Królestwa 
Włoch. Trzy lata później ogłoszono manifest (zob. „Gazzetta di Firenze”, nr 101, 1818 (z 22.08.), s. 1) oraz 
powszechną składkę na pomnik (zob. Bonnefoit, op. cit., s. 50). Projekt powierzono Stefano Ricciemu. Prace 
trwały do 1829 r., a dzieło odsłonięto rok później.   
1450 Ibidem, s. 42. 
1451 Ibidem, s. 49-50. Dante posługiwał się dialektem toskańskim zamiast łaciną pisząc Boską komedię, a w XIX 
w. właśnie odmiana języka włoskiego, jaką mówiono w Toskanii została uznana za obowiązującą dla całych, 
zjednoczonych Włoch.  
1452 Projekt pomnika powstawał ok. 7 lat (1803-1810) i stopniowo ewoluował. Dzięki zachowanym  szkicom, 
modelom i bogatej korespondencji da się prześledzić, jak dojrzewał jego ostateczny kształt. Dopiero na jednym z 
kolejnych etapów pojawiła się postać kobiety z coroną muralis, utożsamianą z Italią. Początkowa forma steli i 
płaskorzeźbionej kompozycji przekształciła się w trójwymiarową grupę, gdzie personifikacja Włoch została 
wyeksponowana. Jeszcze na modelu z 1806 r. (zachowanym chociażby w postaci bozzetta w Galleria Nazionale 
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być reakcją, zgodnie z zamysłem rzeźbiarza Canovy, na koronację Napoleona na króla Włoch 

w 1805 roku1453. Natomiast na sąsiednim cenotafie Dantego Stefano Ricci przedstawił Italię 

tryumfującą [il. 150], gdyż był to już okres po upadku Królestwa Włoch i odejściu od władzy 

Napoleona w 1815 roku1454.  

Kościół Santa Croce zdobywał miano panteonu stopniowo. Przyczyniały się do tego 

pochówki kolejnych, wielkich i zasłużonych twórców, ale pomagały w tym procesie także 

publikacje zarówno o charakterze przewodnikowym, jak i utwory literackie. Najważniejszym 

z nich był poemat Groby Ugo Foscolego (1778-1827) z 1807 roku1455. Głównym tematem 

dzieła są tytułowe groby i ich znaczenie jako miejsc nawiązywania więzi z poprzednimi 

pokoleniami, tworząc kontynuację dziejów. Pochowani stają się źródłem nadziei i nauki na 

przyszłość, co odbywa się poprzez wspominanie zmarłych i sam akt pamięci. Foscolo swoje 

rozważania oparł o spoczywających w bazylice Santa Croce: Machiavellego, Michała Anioła, 

Galileusza i Alfieriego. Autor podkreślał znaczenie polityczne, czy raczej patriotyczne 

grobów wielkich ludzi, stających się przykładami do naśladowania, inspirujących do 

kultywowania tradycji i wyznawania wartości narodowych, a więc w efekcie zachęcających 

do walki o własną tożsamość w obliczu ówczesnej sytuacji politycznej1456. Dzieło Foscolego 

przyczyniło się znacząco do zwrócenia uwagi na ten kościół i pochowanych w nim zmarłych 

                                                                                                                                                         
d’Arte Moderna w Rzymie) nie przewyższa ona sarkofagu, jednak w wersji zrealizowanej artysta zdecydował się 
to zmienić. Pomnik budził duże zainteresowanie jeszcze na etapie powstawania, o czym mogą świadczyć 
poświęcone dziełu utwory literackie – zob. de Koomen, op. cit., s. 212, przypis 67.     
1453 Miała to być aluzja do sytuacji politycznej kraju, zdeptanego i sponiewieranego, pozbawionego dobrobytu z 
czasów wolności i pokoju. Jak zauważa Jean Henry: „gdyby nie posąg Italii – który był pierwszą personifikacją 
Włoch wykonaną wówczas w rzeźbie (na co zwrócił już uwagę S. Grandesso – zob. Grandesso, op. cit., s. 150) – 
pomnik Alfieriego stałby się zwykłym pomnikiem wielkiego poety, wykonanym przez wielkiego artystę” – J. 
Henry, Antonio Canova and Early Italian Nationalism [w:] La scultura nel XIX secolo, red. H.J. Janson, Comité 
International d’Histoire del l’Art Atti del XXIV Congresso Internazionale di Storia dell’Arte, 6, Bologna 1984, s. 
18; Bonnefoit, op. cit., s. 44.  
1454 Początkowo miała pomnik zdobić postać Toskanii, jednak zastąpiła ją postać z coroną muralis dzierżącą 
berło wskazująca siedzącą powyżej figurę Dantego. Zmiana ta miała się wiązać z podniesieniem osoby poety do 
miana symbolu całych jednoczących się Włoch. Z kolei posąg wyprostowanej i dumnej Italii już współcześni 
odczytywali, jako odpowiedź na ustawioną obok płaczącą Italię z pomnika Alfieriego – zob. ibidem, s. 50. 
Pojawiały się nawet głosy (w opracowaniach dotyczących kościoła Santa Croce), że cenotaf Dantego stał się 
bodźcem i inspiracją dla włoskiego ruchu Risorgimento.  
1455 Dzieło Dei sepolcri napisane w 1806 r. w Bresci i wydane rok później, było reakcją Foscolego na 
wprowadzony od września 1806 r. (wówczas Toskania znalazła się pod rządami Francji, najpierw jako 
Królestwo Etrurii z regentką Marią Ludwiką Bourbon, a od 1807 r. po jej zniesieniu została wcielona do Francji 
– zob. J.A. Gierowski, Historia Włoch, Wrocław 1985, s. 373-375) zakaz chowania zmarłych w kościołach i w 
ogóle w obrębie murów miejskich, który był jedną z regulacji w ramach edyktu z Saint-Cloud wprowadzonego 
przez Napoleona w dn. 12.01.1804 r.  
1456 Groby nie były jedynym dziełem Foscolego, w którym pojawił się wątek wizyty w kościele Santa Croce i 
kontemplowania tamtejszych grobów, bowiem już w swym wcześniejszym utworze epistolarnym Ultime lettere 
di Jacopo Ortis (Ostatnie listy Jacopo Ortisa) główny bohater poszukuje pocieszenia i duchów wielkich 
poprzedników, Włochów – zob. de Koomen, op. cit., s. 216. 
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a także narzuciło nowy sposób postrzegania świątyni Santa Croce jako miejsca upamiętnienia 

włoskich illustri uomini1457.  

Pozostałe utwory literackie wyszły spod pióra obcokrajowców. W kwietniu 1807 roku 

ukazała się w Paryżu wspomniana już powieść Madame de Staël. Główna bohaterka, Korynna 

szuka pocieszenia we florenckich grobach1458. Autorka zaś pisze: „Kościół Santa Croce 

zawiera najświetniejszy orszak zmarłych, jakimi reszta Europy pochlubić się nie może”1459. 

Taka rekomendacja na pewno stanowiła zachętę dla wybierających się do Włoch, by 

odwiedzić właśnie tę świątynię. Żywym tego przykładem był inny francuski pisarz, który 

inspirował się Korynną w swej włoskiej wyprawie, Henri Beyle zwany Stendhalem. Hołd 

illustri uomini złożył na kartach swego utworu Rzym, Neapol i Florencja w 1817 roku. 

Negatywne wrażenie ten sam kościół wywarł na odwiedzającym go w tym samym roku, co 

Stendhal, angielskim pisarzu lordzie Byronie, czemu dał wyraz w cytowanej już książce 

Wędrówki Childe Harolda. Jak pisze Adrien de Koomen dzięki Foscolemu, Madame de Staël, 

Stendhalowi i Byronowi florencki kościół Santa Croce i pochowani w nim wielcy Włosi stał 

się toposem literackim, który rozpowszechnił się w Europie1460.   

Z czasem też znaczenie bazyliki jako panteonu rozszerzało swój zasięg, od skali 

lokalnej: florenckiej, poprzez regionalną: toskańską, aż do ogólnonarodowej: włoskiej. Miano 

„il Pantheon di Firenze” nadali mu po raz pierwszy inicjatorzy albumu Monumenti sepolcrali 

della Toscana wydanego we Florencji w 1819 roku, czyli Pietro Benvenuti, malarz i profesor 

tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych oraz architekt Luigi de Cambray Digny1461. Dzieło to 

poświęcono nagrobkom z całej Toskanii, z uwzględnieniem czterech nowych pomników ze 

świątyni Santa Croce, w tym właśnie omówionych Machiavellego i Alfieriego. Natomiast 

określenie bazyliki jako „Panteon toscano” pojawiło się w manifeście opublikowanym w 

1818 roku, podpisanym przez znaczące osobistości miasta, w którym nawoływały one do 

wzniesienia pomnika poecie Dantemu Alighieri1462. Z kolei Filippo Moisé pisząc monografię 

kościoła Santa Croce opublikowaną w 1845 roku, w kontekście stojącego już cenotafu 

Dantego używa sformułowania „Pantheon italiano”1463.  

 We florenckiej bazylice jednak oprócz monumentalnych pomników osób wielce 

zasłużonych dla kultury włoskiej znalazły miejsce nagrobki znacznie skromniejsze oraz 

                                                 
1457 Ibidem, s. 184.  
1458 Ibidem, s. 217.  
1459 De Staël- Holstein, op. cit., s. 500. 
1460 De Koomen, op. cit., s. 217-218. 
1461 Monumenti sepolcrali…, s. 1.  
1462 Zob. przypis 1449. 
1463 Moisé, op. cit., s. 200.  
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kameralne w swej skali i w charakterze wzniesione ku chwale lokalnych sław tworząc dla 

tych pierwszych rodzaj tła. Powstały przeważnie z prywatnych fundacji, czy rodziny 

zmarłego, ale oddziaływały głównie poprzez swój artyzm i walory estetyczne, będąc dziełami 

uznanych i cenionych rzeźbiarzy florenckich.   

 

7.6 „PANTEONIZACJA” KATEDRY KRAKOWSKIEJ 

 

 W katedrze krakowskiej od początku XIX wieku, w okresach kiedy było to możliwe, 

chowano osoby mniej lub bardziej z nią związane, natomiast dyskusja w społeczeństwie o 

tym, kto i czy w ogóle zasługiwał na wyróżnienie pochówkiem w tej świątyni dopiero się 

rozpoczynała. Znacznie więcej niż grobów powstało samych memorii, na wystawienie 

których zgodziła się kapituła katedralna. Były to głównie fundacje prywatne, ale nie 

wszystkie uroczystości żałobne, jak chociażby pogrzeb Włodzimierza Potockiego, były 

ceremoniami jedynie rodzinnymi, gdyż gromadziły znacznie szersze grono rodaków, 

podobnie zresztą, jak w przypadku biskupa Andrzeja Gawrońskiego (zm. 1813). Pierwszą 

powszechną i mającą charakter państwowy ceremonią pogrzebową w XIX wieku była 

uroczystość chowania w grobach katedry w 1817 roku zmarłego przed czterema laty księcia 

Józefa Poniatowskiego. Było to już w okresie Wolnego Miasta Krakowa, a zgodę na 

pochówek wyraził car Aleksander I, władca Królestwa Polskiego od 1815 roku. Pogrzeb 

Naczelnego Dowódcy Wojsk Polskich zgromadził wielu rodaków reprezentujących wszystkie 

zabory, stany i wyznania. Taki powszechny udział przypominał uroczystości żałobne po 

śmierci admirała Nelsona w Londynie1464, czy marszałka Troncheta w Paryżu w 1806 roku. 

W czasie kolejnego wawelskiego pochówku naczelnika Tadeusza Kościuszki 23 czerwca 

1818 roku po raz pierwszy publicznie katedra krakowska została nazwana panteonem 

narodowym. Miano to padło z ust Prezesa Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej Stanisława 

Wodzickiego w wygłoszonej przez niego mowie pogrzebowej, odnosiło się więc do sytuacji, 

w której w królewskich grobach znajdowała się już trumna księcia Józefa1465. Po raz kolejny o 

panteonie w tym kontekście, uwzględniając także pochówek Kościuszki, mówił Adam 

Siemoński, członek Zgromadzenia Reprezentantów, w przytaczanym przemówieniu 

                                                 
1464 Zostały one zrelacjonowane na łamach krakowskiej prasy – zob. „Gazeta Krakowska”, 1806, nr 10 (z 2.02.), 
s. 115-116. 
1465 [S. Wodzicki], Mowa J.W. Stanisława Hrabi Wodzickiego Prezesa Senatu Rzeczypospolitej Krakowskiej 
Senatora Kasztelana w Królestwie Polskiem Kawalera Orderu Sgo Stanisława przy katafalku Tadeusza 
Kościuszki dnia 23. Czerwca 1818, b.m., b.d.  
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wygłoszonym w związku z planowanym pochówkiem Jana Henryka Dąbrowskiego1466. 

Postać Poniatowskiego miała więc kluczowe znaczenie dla procesu „panteonizacji” katedry 

krakowskiej. W czasie wawelskiego pogrzebu księcia Józefa Wincenty Łańcucki mówił: „w 

też same zaszczyty bogato stroyny Poniatowski, godnym się stał wspólnictwa z wami 

[monarchami - WRK], w tem miejscu, gdzie blask tronu, blasku zasługi umniejszać nie 

może”1467. Dokonania polskiego wodza z jednej strony zostały „dopasowane” do tych 

„królewskich”, z drugiej zaś nastąpiła nobilitacja Poniatowskiego bowiem, jak głosił dalej 

Łańcucki: „w nagrodę twych zasług, Ojczyzna koronę na głowę twoją włożyła”1468. W ten 

sposób dokonało się uzasadnienie i usprawiedliwienie w oczach narodu, złożenia obok 

monarchów ciała współczesnego bohatera. Fakt pochowania księcia w miejscu, które było 

przygotowane dla jego stryja, czyli ostatniego polskiego króla Stanisława Augusta, jedynie 

ułatwił tę sytuację. Należy jednak podkreślić, że wybór królewskiej krypty św. Leonarda i 

możliwość ustawienia tam trumny Poniatowskiego, dokonały się w konsekwencji mitu wodza 

i jego heroizacji1469. Był to rodzaj najwyższej pośmiertnej nagrody, którą wykonano na 

„żądanie Narodu”1470. Zapewne na fali tego mitu powstał obraz Daniela Kondratowicza, 

ucznia Franciszka Smuglewicza Odwiedziny grobów Królów Polskich w Krakowie przez 

Xięcia Józefa Poniatowskiego. Niestety nie wiadomo jak dzieło wyglądało. Tylko wzmiankę 

o tym dziele, jak i informację o możliwości jego nabycia podała „Gazeta Warszawska” w 

maju 1817 roku1471. Zapewne stanowił on nawiązanie do ryciny Fryderyka Krzysztofa 

Dietricha według rysunku Michała Stachowicza (1768-1825) ukazującego książęcego stryja 

króla Stanisława Augusta Poniatowskiego zwiedzającego te same groby w 1787 roku a więc 

dokładnie trzydzieści lat wcześniej. Pochówek księcia, nie monarchy, choć pochodzącego z 

królewskiego rodu, stał się swego rodzaju precedensem, który stworzył możliwość złożenia w 

nekropolii królewskiej obok niego także kolejnego bohatera, Kościuszki. 

 W przytaczanej już mowie Łańcucki podkreślał i wymieniał również konkretne 

zasługi monarchów spoczywających w wawelskiej nekropolii, niejako stawiając je ponad 

samym faktem sprawowania przez nich władzy, czy też namaszczenia ich z woli Boskiej1472. 

Wobec takich zabiegów retorycznych można przyjąć, że to monarchowie stali się polskim 

                                                 
1466 „Gazeta Krakowska”, 1819, nr 5 (z 17.01.), s. 49.  
1467 Łańcucki, Kazanie Podczas Religijnych …(Poniatowskiego), s. 7. 
1468 Ibidem.  
1469 Zob. przypis 157.  
1470 Zob. przypis 154.  
1471 „Gazeta Warszawska”, dodatek 2 do nr 41, 1817 (z 24.05.), s. 1060; Życie artystyczne w świetle prasy 
warszawskiej pierwszej połowy XIX wieku, oprac. W. Moszoro, Wrocław 1962, s. 67, nr 470 – za wskazanie mi 
tej wzmianki dziękuję dr. Mikołajowi Getce-Kenigowi.   
1472 Zob. przypis 163. 
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kanonem illustri uomini (zasłużonych mężów), których zalety i zasługi dla narodu 

sprowadzały się głównie do obrony suwerenności kraju i troski o jej dobrobyt.   

Grób Poniatowskiego stał się więc łącznikiem pomiędzy dotychczas spoczywającymi 

tam królami, których szereg dopełnił, a zarazem rozpoczynał grono nowych pochówków 

bohaterów, którzy mieli po nim spocząć w katedralnych podziemiach. O jego następcach 

wspominał już bowiem jego towarzysz broni Franciszek Morawski w swej mowie 

żałobnej1473. Odpowiednia retoryka, jak również mit księcia i wykreowanie go na 

największego bohatera tamtej epoki miała mieć również konsekwencje dydaktyczne dla 

młodych rodaków, zdolnych podjąć walkę. W przypominanej już oracji Łańcucki mówił: „Tu 

matka przyprowadzi syna, aby mu pierwszą miłości ojczyzny dała naukę i pokaże mu grób 

Bohatyra Polskiego […] Tu przyjdzie młodzieniec, co czując w sobie krew Polską, ogrzać ją 

zechce najczystszym obrony ojczyzny zapałem: uyrzy jego zwłoki i zawoła: ożyw mnie 

duchem swoim waleczny Wodzu! coś tak dzielnie honor narodu przy zgonie swoim ocalił 

[…] Odtąd więc grób Poniatowskiego, zacznie bydź świątynią, gdzie popioły jego nauczać 

będą długie pokolenia Polaków, cnoty i miłość ojczyzny”1474. Dydaktyczna wartość grobów i 

pochowanych w nich współczesnych bohaterów miała, jak pamiętamy, istotne znaczenie dla 

funkcjonowania publicznych panteonów. 

 Pochówek naczelnego wodza, który poniósł heroiczną śmierć w obronie sprawy 

narodowej oraz utrwalająca go w świadomości społecznej narracja mogły się stać realną 

szansą przekształcenia katedry z nekropolii królewskiej w panteon o charakterze wojskowym. 

Polacy mieli potrzebę uczczenia swych bohaterów, uważanych za wzór do naśladowania, ale 

w ówczesnej sytuacji politycznej naród pozbawiony swego państwa nie był w stanie 

udźwignąć takich ciężarów. Należy bowiem pamiętać, że każdy z powstałych na przełomie 

XVIII i XIX wieku publicznych panteonów wymagał wysokich nakładów finansowych. 

Podjęto wprawdzie w Krakowie próbę utrzymania tej linii chowania wojskowych w 

podziemiach katedry, stąd następny pochówek naczelnika Tadeusza Kościuszki i planowany 

generała Dąbrowskiego. Stworzenie panteonu militarnego jednak nie doszło do skutku, 

chociaż „świątynia chwały” o takim wojskowym charakterze, gloryfikująca tych walczących 

w obronie narodu, których powinno się naśladować chwytając za broń, mogłaby się wydawać 

najbardziej pożądana.  

 Należy się zgodzić z Krzysztofem Czyżewskim, że w katedrze krakowskiej 

podejmowano cały szereg nieskoordynowanych działań i z pomysłem upamiętnienia różnych 

                                                 
1473 Zob. przypis 127. 
1474 Łańcucki, op. cit., s. 29.  
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jednostek występowały zarówno osoby prywatne, jak i całe komitety, ale bez wzajemnego 

porozumienia1475. Nie było takiej grupy osób, które wzięłyby odpowiedzialność za całość i za 

wszelkie inicjatywy, mając przy tym jedną spójną wizję panteonu. Jedynym organem 

podejmującym decyzje była kapituła katedralna, ale kanonicy nie mieli jakiejś określonej 

koncepcji, którą by realizowali, być może obawiając się różnych zagrożeń związanych z 

samym procesem „panteonizacji”. Chodziło o odrzucenie sakralności świątyni i laicyzację 

postępującą wraz z równoczesnym rozwojem kultu osób świeckich. Ponadto kanonicy nie 

otrzymali żadnej legitymacji ze strony narodu (czy jego reprezentantów), bądź elity 

polityczno-intelektualnej, by móc podejmować tego rodzaju inicjatywy. Podobnie zresztą 

sama sytuacja polityczna również nie sprzyjała takim działaniom. Tym trudniej jest uchwycić 

specyfikę krakowskiego panteonu, który uległ wpływom pochodzącym z różnych stron 

Europy, bez inspiracji jednym, konkretnym wzorem. Należy też pamiętać, że przekształcenie 

katedry w taką świątynię nigdy nie dokonało się w sposób sformalizowany.    

 Warto się zastanowić, co krakowski panteon zaczerpnął z pozostałych, europejskich 

realizacji o podobnym charakterze. Początkowo może faktycznie polska kreacja najbardziej 

była zbliżona do londyńskiego i paryskiego panteonu, czyli tych o politycznym znaczeniu i 

patriotycznej wymowie par excellance. Jeżeli chodzi o model francuski, to wydaje się nawet, 

że katedra krakowska połączyła w sobie trzy funkcje rozdzielone w Paryżu na różne kościoły 

z czasów Napoleona: panteonu, nekropolii bohaterów narodowych (oczywiście wojskowych) 

oraz świątyni sławy. Jednak ze względu na specyficzną polską sytuację (i wynikające z tego 

ograniczenie w manifestowaniu treści politycznych) sama idea panteonu patriotycznego, 

który był możliwy w wolnych krajach, takich jak Wielka Brytania czy Francja nie mogła 

zostać zrealizowana i uległa przekształceniu w panteon kulturowy o bardziej uniwersalnym 

charakterze. Zaczęto myśleć o chowaniu lub uczczeniu w nim ludzi zasłużonych dla kultury. 

Pierwszą była inicjatywa Franciszka Wężyka z 1845 roku, wystawienia w katedrze pomnika 

upamiętniającego Jana Kochanowskiego jako pierwszego tłumacza psalmów 

Dawidowych1476. Wówczas także inaczej zaczęto postrzegać epitafium Ignacego Krasickiego, 

głównie jako memorię wybitnego twórcy i pisarza, zresztą Kochanowski miał zostać 

uhonorowany tuż obok niego, do czego przypomnijmy, pomimo zgody kapituły nie doszło. 

Jednak transformacja świątyni krakowskiej w panteon kulturalny dokonała się dopiero w 

drugiej połowie wieku wraz z pochówkiem w krypcie doczesnych szczątków Adama 

Mickiewicza, ale fakt ten wykracza już poza ramy czasowe moich rozważań. 

                                                 
1475 Czyżewski, op. cit., s. 150-151. 
1476 Zob. przypisy 876-880. 
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Kolejną kwestią, nad którą warto się zastanowić, to w jaki sposób katedra na Wawelu 

w pierwszej połowie XIX wieku realizowała nową koncepcję i czy spełniała zadania 

postawione przed narodowym panteonem publicznym.   

W tym przypadku nie było mowy o zmianie dekoracji wnętrza, tak aby je 

„dopasować” do nowej funkcji, chociażby na wzór świątyni św. Genowefy w Paryżu. Nie 

było ani takiej woli, ani nie byłoby na to funduszy, lecz najzwyczajniej nie było też takiej 

potrzeby. Istniał bowiem, jak zostało to już powiedziane, szereg panteonów, które 

oddziaływały głównie poprzez pomniki lub popiersia osób wówczas upamiętnianych. 

Problem w katedrze krakowskiej polegał jednak na tym, że osoby zasłużone, jak książę Józef, 

czy Kościuszko spoczywały w swych trumnach, ukryte w podziemiach. Postacie te 

zamierzano godnie uhonorować, ale w przestrzeni miejskiej i na ten cel zorganizowano 

zbiórkę funduszy. Monument ku czci Poniatowskiego miał stanąć w Warszawie, zaś dla 

zwycięzcy spod Racławic wybrano formę kopca mającego się wpisać w krajobraz 

Krakowa1477. Jednego i drugiego bohatera chciano więc uczcić z dala od katedry na Wawelu. 

Zamówiono wprawdzie dla nich sarkofagi, ale ten księcia Józefa powstał dopiero w roku 

1830 i odkuł go krakowski kamieniarz Ferdynand Kuhn z funduszy siostry zmarłego Marii 

Teresy z Poniatowskich Tyszkiewiczowej1478, zaś grobowiec dla Kościuszki przygotował 

Paweł Filippi według projektu Franciszka Marii Lanciego dwa lata później (1832 roku)1479. 

Sfinansowano go ze składek publicznych.   

Należy jednak pamiętać, że od czasu pogrzebów obu wojskowych ich trumny 

znajdowały się w krypcie św. Leonarda, ustawione po obu stronach sarkofagu króla Jana III 

Sobieskiego. Taka ekspozycja z trzema grobami zasłużonych na polach bitewnych mogła 

mieć na celu podkreślenie przede wszystkim militarnego charakter zasług zarówno bohatera 

spod Wiednia, jak i jego następców spod Racławic i Raszyna. Układ ten jest widoczny na 

rycinie F.K. Dietricha wykonanej według rysunku M. Stachowicza [il. 333]. Praca rysownika 

musiała powstać po dniu 23 czerwca 1818 roku, kiedy to w krypcie św. Leonarda do trumien 

Sobieskiego i Poniatowskiego dołączyła Kościuszki. Rycinę zaś opublikowano siedem lat 

                                                 
1477 Na temat upamiętnienia księcia Poniatowskiego – zob. Getka-Kenig, op. cit., s. 254-292 oraz Kościuszki - 
ibidem, s. 316-347 – tam, w obu przypadkach, podana starsza literatura. 
1478 Zob. przypis 712. Kwestia osoby fundującej sarkofag jest jednak sporna, bowiem w literaturze pojawiają się 
różne informacje. Na Annę z Tyszkiewiczów 1ov. Potocką, 2ov. Dunin-Wąsowiczową wskazują Ludwik Dębicki 
(L. Dębicki, Puławy (1762-1830): monografia z życia towarzyskiego, politycznego i literackiego na podstawie 
archiwum ks. Czartoryskich w Krakowie, t. 3, Lwów 1888, s. 339) oraz Henryk Mościcki (zob. Mościcki, op. 
cit., s. 204). Jednak źródła z epoki, czyli Ambroży Grabowski (zob. Grabowski, Kraków…, (1866), s. 361) oraz 
Ludwik Łętowski (zob. Łętowski, op. cit., s. 99) podają, że fundatorką była wspomniana siostra zmarłego Maria 
Teresa z Poniatowskich Tyszkiewiczowa. Również r. 1830 może być nieco późniejszy, niż wskazuje na to data 
protokołu (7.09.1829) budowy sarkofagu – zob. Urban, op. cit., s. 102, przypis 172.   
1479 Zob. przypis 1131.  
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później (1825) w ramach przywoływanej już serii pod tytułem Monumenta Regum Poloniae 

Cracoviensia1480. Był to wprawdzie zbiór wizerunków wszystkich królewskich grobów i 

nagrobków z katedry krakowskiej i kilku spoza niej, ale nie może dziwić uwzględnienie nowo 

pochowanych osób, zresztą w świetle omówionych faktów, jako kontynuatorów i 

spadkobierców polskich władców. Zbiór Monumentów były owocem akcji inwentaryzacyjnej 

i porządkowej prowadzonej w grobach królewskich w 1814 roku1481, ale nie wiadomo jaki 

miała ona przebieg – jak pisze Jerzy Banach – oraz nie są znane jej bezpośrednie przyczyny, 

choć badacz przypuszcza, że impulsem miał być spodziewany pochówek księcia Józefa1482. 

Wnioski Banacha wydają się słuszne, choć nie ma na to konkretnych dowodów. Chodziło nie 

tylko o przygotowanie miejsca na nową trumnę, czy w późniejszym czasie sarkofag, ale 

zgodnie z ogólnym funkcjonowaniem panteonów i tego, co zostało powiedziane o 

oddziaływaniu grobów na zbiorowe wyobrażenie, należało dać społeczeństwu do nich dostęp. 

Tak by można było do nich pielgrzymować i czerpać z życiowej postawy zmarłych przykład 

do naśladowania – zapowiedziany przez kanonika Łańcuckiego w czasie pogrzebu księcia 

Józefa. Tym samym realizowano by jedno z założeń publicznego panteonu. Stan podziemi, z 

wyjątkiem krypty św. Leonarda, odnowionej w 1783 roku z inicjatywy króla Stanisława 

Augusta, jak i samych trumien był jednak katastrofalny i o ich pokazywaniu ad hoc nie mogło 

być mowy. W związku z tym zaczęto myśleć o odnawianiu sarkofagów lub zastąpieniu ich 

nowymi oraz o porządkowaniu krypt, to jednak wymagało czasu i odpowiednich funduszy, 

więc zanim ten zamysł zrealizowano trumny zinwentaryzowano i wykonano wspomnianą 

dokumentację rysunkową. W celu zapoznania szerokiej publiczności z wizerunkami 

królewskich grobów, nie mogąc ich szybko udostępnić, postanowiono je opublikować. 

Jednym z przedstawień była właśnie krypta św. Leonarda z grobami trzech bohaterów 

narodowych, sarkofagiem Jana III Sobieskiego ukazanym w środku, po lewej stronie z trumną 

Kościuszki a po prawej Poniatowskiego [il. 333]. Te dwie ostatnie można zidentyfikować nie 

tylko po charakterystycznym kształcie, ale i umieszczonych tam herbach. Badacze (Banach, 

Rożek, Michalczyk) zajmujący się zbiorem Monumentów nie zwrócili jak dotąd uwagi na 

fakt, że Stachowiczowi zawdzięczano pierwsze przedstawienie grobów nowych bohaterów 

narodowych, a co za tym idzie i pierwszy obraz naszego panteonu narodowego. Rycina 

powtarzająca rysunek wprawdzie spopularyzowała to ujęcie, ale była pozbawiona 

jakiegokolwiek komentarza i nie nazywała go wprost panteonem. Oglądając omówioną całą 

                                                 
1480 Banach, Michała Stachowicza …, s. 145-146. 
1481 Zob. przypisy 1341. 
1482 Ibidem, s. 137-138, przypis 34-35. 
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serię Monumentów uderza jeszcze jeden fakt, a mianowicie dziewiętnastowieczni bohaterowie 

tworzą polski panteon narodowy, ale jedynie wraz z królami. Poniatowski i Kościuszko 

stanowili dopełnienie pocztu polskich władców. Jednakże, jak celem Francuzów było 

odcięcie się od przeszłości rojalistycznej i próba odgrodzenia się od grobów królewskich, 

które wręcz niszczono na znak nowego początku państwa i nowoczesnego narodu 

francuskiego, tak specyfika polskiego panteonu polegała właśnie na podkreślaniu ciągłości. 

Pomimo przerwania bytu państwowego „panteonizacji” podlegały wybitne jednostki, co było 

gwarancją trwania reprezentowanego przez nie narodu i nie chodziło bynajmniej o to, że 

groby królewskie były zastanym kontekstem, ale wręcz przeciwnie, gdyż to o nie oparto całą 

idę panteonu i co warto jeszcze raz podkreślić, to monarchowie stali się zarazem polskimi 

illustri uomini.  

Ten mieszczący się w podziemiach panteon miał charakter czysto polityczny, jednak 

„na górze” w samej przestrzeni kościoła również pojawiały się nowe dzieła. Wzniesiono 

wówczas dwa wielkie mauzolea rodzinne, arystokratyczne, w sposób oczywisty manifestujące 

prestiż samych familii, które także wpisują się w przemiany ideowe dokonujące się wokół 

katedry i współtworzące ogólną ideę panteonu. Zarówno rodzina Potockich, jak i Dunin-

Wąsowiczowie zapatrzeni byli w zachodnie, czy raczej południowo-europejskie wzory, które 

pragnęli przeszczepić na grunt lokalny. Odzwierciedleniem idei, składającej się z jednej 

strony z wielkich (pod względem skali, jak i znaczenia) pomników illustri uomini a z drugiej 

z całego zespołu skromnych i kameralnych nagrobków lokalnych sław umieszczonych w ich 

tle, pochodzących z prywatnych fundacji, oddziałujących głównie poprzez swój artyzm i 

walory estetyczne, jest omówiony wcześniej florencki kościół Santa Croce. By stwierdzić, 

czy faktycznie włoska świątynia mogła stać się inspiracją dla naszej, krakowskiej należy 

przeanalizować, czy florencka bazylika była Polakom znana i przez nich odwiedzana w 

pierwszej połowie XIX wieku?1483  

     

7.7 ZWIĄZKI FLORENCKIEGO KOŚCIOŁA SANTA CROCE Z KATEDRĄ 

KRAKOWSKĄ  

 

Przede wszystkim warto zauważyć, że o jednym pomniku wspominają wszystkie 

opracowania dotyczące florenckiego kościoła Santa Croce i został przez autorów 

                                                 
1483 Na fakt istnienia jeszcze drugiego włoskiego panteonu poza rzymskim, we florenckim kościele Santa Croce, 
w literaturze polskiej po raz pierwszy zwrócił uwagę Franciszek Ziejka, choć nie rozwinął tematu jego wpływów 
na katedrę krakowską – F. Ziejka, Powstanie Krypty Zasłużonych na Skałce [w:] idem, Nieśmiertelni. Krypta 
Zasłużonych na Skałce, Kraków 2010, s. 91. 
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uwzględniony już w pierwszej dziewiętnastowiecznej publikacji Monumenti sepolcrali 

poświęconej najważniejszym monumentom grobowym w Toskanii. Chodzi tutaj o nagrobek 

Michała Bogorii Skotnickiego1484 [il. 160]. Pomnik ten odegrał ważną rolę w procesie 

przekształcania pofranciszkańskiej bazyliki Santa Croce we Florencji we włoski panteon, 

chociaż osoba, którą upamiętnia nie zaliczała się do grona illustri uomini. Jest to monument 

kameralny zarówno w skali, jak i w swoim wyrazie. De Koomen pisał nawet, że pomnik ten 

był kwintesencją bazyliki Santa Croce w XIX wieku w takim wyobrażeniu, jakie mu nadał 

swym utworem U. Foscolo1485. Nagrobek ten o charakterze prywatnym, oddającym emocje 

rodzinne nie spełniał więc funkcji publicznej, jak monumenty Machiavellego i Alfieriego, 

pomimo to dopełniał je poprzez swój sentymentalny wyraz i piękno. Z jego oddziaływania i 

pełnionej we Florencji roli zdawali sobie sprawę włoscy badacze i to od początku. W katedrze 

krakowskiej, przypomnijmy, znalazła się replika pomnika również zamówiona przez wdowę, 

lecz wydaje się, że rodzimi badacze nie odczytali pełni znaczeń dzieła, wiedzieli natomiast o 

istnieniu jego pierwowzoru w stolicy Toskanii1486. Nagrobek Skotnickiego był zatem 

pierwszym i bezpośrednim łącznikiem pomiędzy dwoma kościołami. Znacznie później pisał o 

nim Józef Kremer: „A tak pamięć ziomka przenosi duszę z panteonu Florencyi do naszego 

własnego panteonu, nad brzegi tej Wisły naszej, co niesie do morza obraz wawelskiego 

grodu”1487.   

Z licznych relacji z podróży i pamiętników wiadomo, że Polacy odwiedzali w tym 

czasie Florencję, chociażby po drodze do Rzymu. Bazylika Santa Croce należała do kanonu 

miejsc, które warto było i należało zobaczyć w tym mieście. Pierwszym świadectwem jest 

relacja geologa Stanisława Dunin-Borkowskiego z jego pobytu w latach 1815-1816. Pisał o 

świątyni zarówno w kontekście znajdujących się tam pomników sławnych ludzi, jaki 

nagrobka Skotnickiego: „Kościół S. Croce ieżeli nie jest naywiększym i nayokazalszym 

gmachem Florencyi, to pewne iest najszacowniejszym. Naród Toskański przeznaczył ten 

kościół pamiątce sławy narodowey. Tu są groby, tu pomniki sławnych ludzi, tu rząd czuły o 

chwałę narodową kazał oprawiać kosztem publicznym pogrzeby sławnym z nauki ludziom, tu 

ich sprawiedliwa potomność wieńczyła po śmierci wawrzynem wieczney chwały. Pomniki 

                                                 
1484 Monumenti sepolcrali …, s. 21-22, tabl. IX; w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się egzemplarz 
tego albumu przekazany tam przez Karola Hubego (1769-1845), mógł się więc znajdować w Krakowie już w 1. 
poł. XIX w. – BJ, sygn. 519 IV ALBUM.  
1485 De Koomen, op. cit., s. 208.  
1486 Pierwszy podał taką informację A. Grabowski – zob. Grabowski, Kraków …, (1830), s. 99, s. 392 przypis 13. 
Zob. przypis 1486. 
1487 Kremer, Podróż do Włoch…, t. 3, s. 241.  
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tego kościoła oprócz wartości historyczney zasługują na uwagę i dla wartości kunsztów”1488 i 

dalej następuje opis samego nagrobka Skotnickiego. Jest to także pierwsza polska wzmianka 

o nim tuż po jego ustawieniu, w dodatku naocznego świadka. Jeżeli chodzi o inne osoby 

zwiedzające florencki panteon, należy tutaj zwrócić uwagę przede wszystkim na tych 

Polaków, którzy później fundowali memorie swoim bliskim w katedrze krakowskiej.  

Anna z Tyszkiewiczów 1˚v. Potocka, 2˚v. Dunin-Wąsowiczowa we Włoszech 

przebywała we Florencji jesienią 1826 roku1489. Wówczas w swym dzienniku podróży 

odnotowała jedynie „Je préfère l’église de Santa Croce, où plus d’un beau mausoleé réveille 

de grands souvenirs”, dalej pisząc też o nagrobku Alfieriego Canovy, który stał się pretekstem 

do rozważań o nielubianym przez nią rzeźbiarzu1490.  

Podobnie, we Włoszech trzy razy przebywali Zofia z Branickich i Artur Potoccy, 

najpierw w roku 1820, następnie w latach 1824-25 oraz 1829-301491. W czasie tej drugiej 

włoskiej podróży, we Florencji zatrzymali się nieco dłużej, czyli około miesiąca (spędzili tam 

listopad 1829). Wówczas to Artur Potocki zamówił popiersia swoje oraz żony Zofii u 

tamtejszego rzeźbiarza Vincenzo Bonellego1492, zaś od florenckiego handlarza dzieł sztuki 

Fedele Acciai zakupił sześć obrazów dawnych mistrzów. W czasie tego wyjazdu Zofia 

prowadziła dziennik, odnotowując oglądane dzieła sztuki, ale brakuje w nim kartek 

dotyczących samej Florencji1493, trudno więc stwierdzić, co tam oglądali, poza utartym 

szlakiem. Z ostatniego, znacznie krótszego pobytu w stolicy Toskanii zachowały się akwarele 

Willibalda Richtera ukazujące pokój w jednym z pensjonatów bądź hoteli, w którym 

mieszkali Potoccy, z widokiem na Arno i most Santa Trinita1494. Wydaje się, że głównym 

celem ich wojaży były zakupy dzieł sztuki i spotkania towarzyskie (ale i względy 

terapeutyczne, mające wyrwać Artura z melancholii). Nie ma natomiast informacji, ani 

żadnych wzmianek by zwiedzali kościół Santa Croce, choć jest mało prawdopodobne, aby go 

pominęli, jednak pod względem rzeźbiarskim zamiast florenckiego zdecydowanie woleli 

ośrodek rzymski i działającego tam, najbardziej znanego ówcześnie artystę Bertela 

Thorvaldsena.  

                                                 
1488 S. Dunin-Borkowski, Podróż do Włoch…, s. 101-103; L. Bernardini, A Firenze con i viaggiatori e i residenti 
polacchi, Firenze 2005, s. 122-123.  
1489 Płaszczewska, op. cit., s. 86-98.        
1490 Potocka, op. cit., s. 36; Płaszczewska, op. cit., s. 89-90.   
1491 Palarczykowa, Artur Potocki …, s. 136; Manikowska, op. cit., s. 150; Mikocka-Rachubowa, Rzeźba 
włoska…, t. 1, s. 112.  
1492 Manikowska, op. cit., s. 173; Mikocka-Rachubowa, op. cit., t. 2, s. 217-219, nr kat. 131-132. O samym 
rzeźbiarzu krótki biogram bez dat życia – S.-W. Steps, Bonelli Vincenzo, [w:] Allgemeines Künstler-Lexikon…, t. 
12, Leipzig 1996, s. 510.   
1493 Palarczykowa, op. cit., s. 139. 
1494 BJ, sygn. I.R. 2122 (t. 35 III); sygn. I.R. 2123 (t. 35 III).  
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Kolejną osobą była Henryka Ewa Ankwiczówna, która wraz z rodzicami, Stanisławem 

i Anną Zofią z Łempickich, podróżowali po północnych i środkowych Włoszech i wiadomo, 

że przed zimą 1828 roku odwiedzili również Florencję. Ankwiczowie ponownie znaleźli się 

tam w maju 1830 roku, gdzie zastała ich wiadomość o śmierci Konstantego Łempickiego1495, 

dziadka Henrietty i po raz kolejny na przełomie października i listopada tego roku, gdy w 

drodze do Wiecznego Miasta zatrzymała ich tam na dłużej choroba córki1496. Warto 

przypomnieć, że od roku 1837 Polacy mieli jeszcze jeden pretekst by odwiedzać toskański 

panteon, a mianowicie złożono w nim doczesne szczątki ich rodaka, zresztą w tej samej 

kaplicy, co Michała Bogorię Skotnickiego, osiadłego we Florencji kompozytora i dyplomatę 

Michała Kleofasa Ogińskiego (zm. 1833)1497. Jego pomnik wykonał rzeźbiarz, któremu 

Ankwiczowe zleciły pomniki swych mężów.   

 Wobec tego można postawić tezę, że do Krakowa docierały wiadomości na temat 

florenckiego kościoła Santa Croce, jak i charakteru świątyni. Zapewne sława nagrobka 

Skotnickiego spowodowała, że oczy przynajmniej części rodaków zwróciły się w stronę 

toskańskiej bazyliki. Obok włoskich podróży w poznaniu tego miejsca pomagały 

odpowiednie lektury. Najważniejszą był omawiany poemat Groby Foscolo, ale musiano go 

czytać w oryginale, gdyż polskie tłumaczenie, a raczej przeróbka – jak to wykazał Tadeusz 

Ulewicz – autorstwa Juliana Ursyna Niemcewicza powstała dopiero w 1840 roku1498. Nie 

było to jednak jedyne dzieło i w tym samym czasie ukazały się również książki bardziej 

znanych i czytanych autorów, w których pojawia się motyw oglądania pomników wielkich i 

                                                 
1495 Duchińska, op. cit., s. 469; Litwornia, op. cit., s. 285. 
1496 Duchińska, op. cit., s. 473; Litwornia, op. cit., s. 291.  
1497 Zob. przypis 863.  
1498 T. Ulewicz, Juliana Ursyna Niemcewicza: „Groby” (Przeróbka polska poematu Ugo Foscolo „Dei 
Sepolcri”), [w:] Miscellanea z okresu romantyzmu, red. S. Pigoń, Wrocław 1956, s. 36, przypis 3, s. 55, przypisy 
20-21. Ulewicz zwrócił uwagę na „piękny” egzemplarz dzieła w oryginale, który znajduje się w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej (sygn. 119704 III), podarowany przez niejaką Kicińską w roku akademickim 1935/36. 
Jest to luksusowy egz. pierwszego wydania oprawiony w czerwoną skórę. Księga akcesji Biblioteki 
Jagiellońskiej ze wspomnianego roku odnotowuje 135 pozycji książkowych określonych jako „dar p. Kicińskiej” 
(BJ, (Księga Przybytków) Akcesja 1935/36 księga B). W identyfikacji ofiarodawczyni przychodzi z pomocą spis 
ludności miasta Krakowa z 1910 r., który informuje o Urszuli i Annie Kicińskich zamieszkałych w Rynku 
Głównym pod numerem 26. Kamienica ta należała do r. 1849 do Elżbiety Skotnickiej. W r. 1936 Urszula z 
Łempickich Kicińska (ur. 1844) już nie żyła, więc dar musiała przekazać córka Anna (ur. 1875). Z kolei 
teściowa Urszuli, Emilia z Brzozowskich Kicińska w r. 1883 przekazała do Muzeum Narodowego w Krakowie 
portrety Elżbiety i Michała Skotnickich pędzla F.-X. Fabre’a (Przewodnik po Muzeum Narodowym w Krakowie, 
Kraków 1911, s. 57, poz. 1093, poz. 1097; Ryszkiewicz, Polonia florencka…, s. 178, przypis 31). Dom po 
Skotnickiej zakupiła w r. 1850 Emilia z Brzozowskich Kicińska (zob. J. Wawel-Louis, Przechadzka kronikarza 
po Rynku krakowskim, Kraków 1890, s. 128), która wg innego źródła miała być krewną Skotnickiej, wnuczką jej 
rodzonej ciotki Teresy z Laśkiewiczów Brzozowskiej i miała jej dom odziedziczyć (ANK, Zespół IT 522; ANK, 
A.Bog. 34, s. 24-25; Boniecki, Herbarz Polski …, t. 2, s. 199). Informacja z 1905 r. podaje: „Dziś posiadają ją 
[kamienicę] Adam i Anna Kicińscy wnukowie Emilii Kicińskiej posiadający kilka portretów familijnych 
Laśkiewiczów” (ANK, Zespół IT, 522). Wielce prawdopodobne więc, że omawiany egzemplarz Grobów 
Foscolego był pierwotnie własnością Elżbiety z Laśkiewiczów Skotnickiej.   
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zasłużonych Włochów we florenckiej bazylice. Byli to już wspomniani Madame de Staël, 

Stendhal i Byron.  

* * 

Tak więc, jak zostało powiedziane już wcześniej, panteon krakowski łączył w sobie 

elementy różnych świątyń europejskich pełniących podobną funkcję. Początkowo zdradzał 

więcej znamion kreacji o charakterze militarnym, lecz później nabrał cech panteonu 

kulturowego. Jednak pod względem ideowym najbliższą realizacją wydaje się panteon 

florencki w kościele Santa Croce, głównie ze względu na swego rodzaju dychotomię 

polegającą na zestawieniu pomników o wielkiej skali, znaczeniu i poświęconych zasłużonym 

illustri uomini oraz uzupełniające je dzieła najwyższej klasy sztuki sepulkralnej, lecz bardziej 

kameralne w wyrazie oraz wystawione by upamiętnić mniej eksponowane w społeczeństwie 

jednostki.  

W katedrze krakowskiej podział został dokonany na mieszczące się w podziemiach 

groby „wielkich ludzi” dostępne, w pierwszej połowie XIX wieku, jedynie w postaci 

rysunkowych wizerunków oraz pomniki stanowiące wysokiej klasy artystyczne realizacje 

rzeźby sepulkralnej znajdujące się w przestrzeni kościoła, które mógł zobaczyć każdy 

odwiedzający świątynię. Nie można więc twierdzić, że monumenty stanowiące importy 

włoskiej sztuki rzeźbiarskiej, będące fundacjami prywatnymi, nie należą do ogólnej koncepcji 

krakowskiego panteonu, wręcz przeciwnie współtworzą go. Powstałe w duchu klasycznym 

pomniki miały zapewnić sławę zmarłym, których unieśmiertelniały poprzez wykorzystanie 

ideału piękna, rozumianego jako kategoria etyczna a nie tylko estetyczna. Piękno miało 

zapewnić wieczną pamięć. Sama forma pomników miała być gwarancją trwałości 

komemoracji, ale musiała być ona wykonana przez najlepszych twórców. Sięgnięcie więc do 

stylistyki starożytnej, której reminiscencje widoczne są w rzeźbie klasycystycznej, to zarazem 

odwołanie do antycznego ideału piękna o wartości trwałej i ponadczasowej. Nobilitacja 

zmarłych miała się dokonać nie tylko z uwagi na bliskość grobów „wielkich ludzi”, ale 

zarazem poprzez sztukę.     
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8. ZAKOŃCZENIE 

 

 Obecnie wchodząc do katedry trudno się zorientować, jak wyglądała nekropolia 

wawelska jeszcze pod koniec XIX wieku, kiedy można było podziwiać wszystkie powstałe w 

tym stuleciu pomniki. Jej obraz wymaga dopiero rekonstrukcji na podstawie zapisów 

archiwalnych oraz ikonografii, bowiem po Wielkiej Restauracji wygląd nekropolii 

bezpowrotnie uległ zmianie. Duża część komemoracji zmieniła swe początkowe miejsce, 

inne, usunięte z katedry, w ogóle przestały istnieć. Przywrócenie obrazu nekropolii i poznanie 

ogółu zachodzących w niej procesów z pierwszej połowy wieku ma kluczowe znaczenie dla 

zrozumienia dalszych przemian zachodzących w katedrze. Komemoracje z drugiej połowy 

stulecia są bowiem kontynuacją zjawiska upamiętniania, które zostało zainicjowane fundacją 

tablicy epitafijnej biskupa Szembeka w 1798 roku.   

We wcześniejszych epokach w procesach kształtowania nekropolii ważną rolę 

odgrywały konkretne miejsca w katedrze. Na przykład, za najbardziej uprzywilejowane 

uważano prezbiterium, stąd liczne pochówki królewskie w tej przestrzeni. Następnie właśnie 

obecność królewskich grobów miała zdolność przyciągania kolejnych zmarłych oraz ich 

memorii. W katedrze krakowskiej takim magnesem była również konfesja św. Stanisława. 

Mogą o tym świadczyć cztery nagrobki biskupie otaczające ją i krypta biskupia poniżej. 

Widać jednak, że w pobliżu świętego chciały spoczywać głównie osoby duchowne. Wydaje 

się, iż w XIX wieku wszystkie te czynniki straciły na dotychczasowym znaczeniu. Powodem 

tego było rozdzielenie funkcji grobu i miejsca komemoracji. Właśnie wznoszone memorie 

zdominowały wygląd ówczesnej nekropolii. Natomiast w ich umiejscowieniu górę wzięły 

względy estetyczne. Thorvaldsen wybierając miejsce ustawienia swej rzeźby zwracał uwagę 

przede wszystkim na jego oświetlenie i wartości ekspozycyjne. Im lepsze dzieło, tym bardziej 

autorzy oraz fundatorzy chcieli mu zapewnić lepszą oglądalność, choć chodziło nie tylko o 

możliwość podziwiania rzeźby sepulkralnej, ale i o pamięć o osobie zmarłej zagwarantowaną 

poprzez sztukę. Czynnikiem przyciągającym kolejne komemoracje w XIX wieku były z 

jednej strony znajdujące się w katedrze groby bohaterów, a z drugiej same pomniki. Wśród 

zamożniejszych fundatorów można bowiem było zaobserwować chęć współzawodniczenia 

między sobą w wystawianiu okazałych monumentów oraz w tworzeniu mauzoleów 

rodzinnych o wysokich wartościach artystycznych.   

 Moja praca pokazuje, że postrzeganie katedry w XIX wieku jako panteonu (jak pisali 

o tym wcześniej badacze) rozpoczęło się wraz z pochówkiem Poniatowskiego, jednak należy 

pamiętać, iż nie przypieczętował on dotychczasowego statusu, lecz zjawisko to dopiero 
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zainicjował, gdyż był to proces rozciągnięty w czasie. W transformacji tej odegrały rolę nie 

tylko groby (stare i nowe), wielkie uroczystości pogrzebowe, ale i wszystkie komemoracje 

powstające w katedrze, stanowiące wówczas przytłaczającą większość. Nasza rodzima 

kreacja panteonu miała swoją specyfikę, ale starałam się pokazać, że wpisywała się w 

zjawiska ogólnoeuropejskie związane z powstawaniem narodów w nowoczesnym rozumieniu, 

poszukiwaniem zmarłych stanowiących wzory postaw godnych naśladowania oraz będąca 

miejscem, w którym podtrzymuje się tożsamość danej społeczności. Daleka jestem od 

stwierdzenia, że polski panteon był czymś na tyle odrębnym aby tworzyć dla niego osobną 

definicję i upamiętnianie w nim nazywać „wawelizacją” 1499.   

 Starałam się zaś udowodnić, że krakowska realizacja czerpała inspirację z innych 

europejskich świątyń, w których rozwijała się idea panteonizacji. Początkowo odpowiadała 

koncepcji panteonu militarnego (upamiętniającego wojskowych i bohaterów narodowych), 

później jednak (już w drugiej połowie stulecia) przekształciła się w panteon o charakterze 

kulturowym. Należy jednak pamiętać, że określenie to nie wiąże się jedynie z nowym 

postrzeganiem krakowskiego kościoła katedralnego, ale i w naszym przypadku z realizacją 

koncepcji artystycznej, pod którym to względem wawelska świątynia najbardziej przypomina 

bazylikę Santa Croce we Florencji, pełniącą rolę włoskiego panteonu narodowego. W 

kościele tym znajdowały się z jednej strony monumentalne pomniki illustri uomini z drugiej 

zaś dzieła skromniejsze, ale równie cenne pod względem artystycznym, które je dopełniały. 

W katedrze krakowskiej wielcy zasłużeni spoczywali w krypcie św. Leonarda, zaś powyżej w 

nawach i w kaplicach umieszczono zarówno skromne tablice, jak i okazałe dzieła sztuki 

sepulkralnej poprzez swój artyzm oddziałujące na widza, zwracające uwagę na osoby, które 

nimi uczczono i zapewniające im zarazem wieczną pamięć. Łącznikiem pomiędzy obiema 

świątyniami stał się niewątpliwie pomnik Michała Skotnickiego. Trafiwszy do florenckiego 

kościoła pomiędzy memorie największych Toskańczyków, współtworzył ideę tamtejszego 

panteonu, która dzięki replice nagrobka została przeszczepiona do katedry krakowskiej (choć 

był to efekt nie do końca zamierzony), przez co dzieło to stało się znaczące i wyjątkowe.  

 Oprócz pomników wewnątrz samej katedry nekropolię współtworzyły krypty, a 

dokładnie znajdujące się w nich królewskie trumny i sarkofagi z ciałami bohaterów 

narodowych. W ciągu całego stulecia kapituła będzie dążyć, aby umożliwi ć publiczności 

dostęp również do nich, by pochowani służyli jako wzory postaw obywatelskich, które w 

okresie niewoli narodowej należało naśladować. W proces ten wpisuje się także akcja 

                                                 
1499 Zob. przypis 20.  
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inwentaryzacji krypt i mieszczących się w nim sarkofagów, porządkowanie ich a także 

upublicznienie i rozpowszechnienie ich wizerunków. Inicjatywie udostępnienia krypt stał na 

przeszkodzie nie tylko brak funduszy, ale i sytuacja polityczna w wyniku kolejnych zrywów 

powstańczych z lat 1830, 1846 i 1863. Wraz z liberalizacją stosunków politycznych w Galicji, 

coraz bardziej zmierzającej ku autonomii, zawiązał się komitet mający nadzorować 

restaurację królewskich grobów. Otwarto je dla publiczności dopiero w latach 

siedemdziesiątych, w wyniku prac remontowych i porządkowych prowadzonych z inicjatywy 

Józefa Łepkowskiego i z funduszy pozostałych po składce na odnowienie sarkofagu 

Kazimierza Wielkiego1500.  

Specyfiką polskiego panteonu jest także obecność grobów królewskich. Rodzimych 

władców po upadku I Rzeczypospolitej zaczęto postrzegać jako obrońców suwerenności 

kraju, zasłużonych na polu wojskowości, zwycięzców w wielkich bitwach (Grunwald, 

Wiedeń) i pogromców nieprzyjaciela. Dlatego stało się możliwe złożenie obok ich prochów 

szczątków nowych bohaterów narodowych zrównanych w swej heroiczności z królami, ludzi 

niekoronowanych, którzy stanęli w obronie kraju i sprawy narodowej oraz którym w pewnym 

momencie powierzono przywództwo, jeżeli nie całego kraju, to przynajmniej jego 

reprezentantów1501. 

We Francji już w XVII wieku tworzono kanony zasłużonych Francuzów i nierzadko 

wśród jednostek wybitnych znajdowali się monarchowie, ale nie ze względu na fakt 

sprawowania przez nich władzy, lecz z uwagi na konkretne i godne naśladowania osiągnięcia. 

We wcześniejszych stuleciach koncentrowano się na umoralniającej wymowie 

poszczególnych czynów, czy też zasług. Pod koniec zaś epoki nowożytnej dostrzeżono przede 

wszystkim zdolności narodowotwórcze poszczególnych jednostek. Ta idea mówiąca o 

działaniu grand hommes przede wszystkim dla dobra narodowej społeczności i ich wysiłek 

oraz przykład zmierzający do jej scalenia, była charakterystyczna dla nowego odczytania 

kultu osób zasłużonych. Zgodnie z takim podejściem naród był winny swoim wielkim 

ludziom należną cześć i upamiętnienie, a jednym z przejawów miało być umieszczenie ich w 

panteonie. Świątynię o takim mianie urządzono niezależnie od podparyskiego mauzoleum 

królewskiego w St. Denis oraz by móc w niej chować jednostki wyróżniające się w 

społeczeństwie z dala od cmentarzy mających status powszechnych. Podobne kanony 

                                                 
1500 Mój odczyt pod tytułem: Upamiętnienie władców i kult grobów królewskich w XIX wieku oraz ich udział w 
procesie „panteonizacji” katedry krakowskiej wygłoszony na konferencji naukowej zorganizowanej przez 
Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego i Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w 
dniach 6-8 czerwca 2018 roku w Warszawie pod tytułem: Śmierć, pogrzeb i upamiętnienie władców w dawnej 
Polsce. 
1501 Ibidem. 
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wielkich ludzi powstawały również w innych krajach. W Polsce przedrozbiorowej w zasadzie 

do czasu panowania króla Stanisława Augusta nie tworzono ich, zastępowały je poczty 

królów i ich małżonek, więc po upadku państwa, to oni stali się takimi „wielkimi 

zasłużonymi”. Monarchowie wraz z pochówkami naszych współczesnych bohaterów 

narodowych w jednej nekropolii wpisani zostali niejako w kanon polskich illustri uomini bądź 

grand hommes. Dzięki podkreślaniu ich zasług stawali się wzorami do naśladowania na równi 

z księciem Józefem i naczelnikiem Kościuszką, a więc pamięć o nich musiała pozostawać 

wciąż żywa, gdyż w ten sposób zostali wpisani w bieg aktualnych wydarzeń i potrzeb 

narodowych. Interesującą perspektywą dla wieku XIX wydaje się więc nie analizowanie i 

zestawianie królewskiej nekropolii z innymi monarszymi mauzoleami w Europie, lecz 

właśnie spojrzenie na nią jako nierozerwalnej części panteonu narodowego, co jest 

zdecydowanie osobnym rysem polskiego przykładu1502.  

 Jednym ze spostrzeżeń, które narzucają się przy oglądaniu katedry krakowskiej jako 

nekropolii jest to, że jeszcze powstające pod koniec XVIII wieku komemoracje duchownych 

pozostawały nader okazałe (czego dowodem był monumentalny nagrobek biskupa Sołtyka 

górujący nad sąsiadującymi grobowcami królewskimi), by w kolejnym stuleciu przyjąć formę 

o wiele bardziej skromną, najczęściej postać prostych tablic, również w przypadku 

ordynariuszy diecezji (i to często pochodzących ze znacznie późniejszego czasu). Natomiast 

swą skalą i klasą artystyczną wyróżniały się w tym czasie pomniki osób prywatnych, które 

wręcz konkurowały z grobowcami królewskimi, o co w swoim dziele o katedrze, tak często 

miał pretensje biskup Łętowski. W jego opinii, zbytnio rzucały się w oczy i zajmowały 

eksponowane miejsca, które powinny być przeznaczone dla monarszych memorii. 

Przytaczane przeze mnie opinie o nowo ustawianych pomnikach, z biegiem lat coraz bardziej 

krytyczne, zdradzały niechęć odbiorów tych dzieł, czego kulminacją były działania 

Sławomira Odrzywolskiego podejmowane zgodnie z wolą kardynała Puzyny, które 

doprowadziły do bezpowrotnego zatracenia wyglądu dziewiętnastowiecznej nekropolii. 

Powodem była również obecna w sferze publicznej dyskusja nad dyskursem zasługi i 

słusznością honoru panteonu (upamiętnienia w katedrze krakowskiej) konkretnych jednostek. 

Obawiano się zarazem zatracenia sakralności miejsca i postępującej laicyzacji wraz z 

równoczesnym rozwojem kultu osób świeckich. W 1886 roku biskup Dunajewski mówił: 

„Jako rzecz zasadniczą wypowiadam tu jawnie, głębokie moje przekonanie że kościół jest 

przede wszystkiem Domem Bożym, a chwała w nim Boża i służba Boża to jest najważniejsze. 

                                                 
1502 Ibidem. 
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Pomniki same znajdujące się w kościele choćby i najokazalsze, służą jedynie ku ozdobie tego 

Domu Bożego, lecz nie ku chwale Bożej, i za takie uważali je ci, co prosili Kościoła, by w 

nim wzniesione być mogły ku pamięci zasłużonych ludzi w narodzie, stąd kościół nasz 

katedralny, choć przepełniony tego rodzaju pomnikami historycznymi, nie może być uważany 

ani za Muzeum, ani za Panteon pamiątek narodowych i tej nazwy nigdy nie mógłbym dać 

kościołowi naszemu, bo lękałbym się tego złego przykładu, co stało się z Panteonem w 

Paryżu, z którego dla uczczenia pamiątek narodowych, Pana Boga wyrzucono z kościoła”1503. 

 Włoskie przykłady rzeźby sepulkralnej, pochodzące z dwóch ośrodków: rzymskiego i 

florenckiego zamówione specjalnie do wnętrza katedry na Wawelu, stanowiły interesujące 

przykłady rozwiązań ikonograficznych, jak starałam się pokazać nawet bardziej niż 

dotychczas to przyznawano. Natomiast wartą podkreślenia ich cechą wspólną, oprócz 

stylistyki i ogólnych wartości artystycznych, było przede wszystkim miejsce ich 

przeznaczenia, czyli kontekst katedry krakowskiej, dotychczas marginalizowany przez 

badaczy. Obecność z kolei tych dzieł potwierdzała status tego kościoła jako najważniejszej 

polskiej nekropolii.     

Wśród pomników stanowiących produkcję rodzimą na plan pierwszy wysuwa się 

zdecydowanie osoba kanonika Sebastiana Sierakowskiego jako ich pomysłodawcy. Jak dotąd 

badania nad jego działalnością na polu projektowania monumentów sepulkralnych miały 

charakter przyczynkarski. Z moich ustaleń, opartych na kwerendach archiwalnych, na 

ukazujących się ostatnio licznych wzmiankach (publikowanych kontraktach) oraz na 

podstawie analizy formalnej samych projektów, wynika że twórczość Sierakowskiego jest 

znacznie bardziej bogata, niż sądzono. W wielu przypadkach dzieła zrealizowane bardzo 

różnią się od pierwotnej koncepcji ich autora, który posiłkował się francuskimi wzorami, 

twórczo je przekształcając i próbując je przeszczepić na grunt lokalny, krakowski. Jest to o 

tyle ciekawe, że głównym ośrodkiem, gdzie odbywała się ich recepcja było otoczenie króla i 

dworu królewskiego w Warszawie. Zamawiający pomniki także nie okazali się osobami 

przypadkowymi, gdyż prawie wszyscy należeli do grona rodziny, krewnych, powinowatych, 

bądź znajomych wawelskiego kanonika (i nie mówię tu tylko o dziełach zamawianych do 

katedry). Z drugiej strony Sierakowski jawi się jako propagator rzeźby włoskiej i zwolennik 

sprowadzania jej przykładów do kościoła katedralnego. Za jego życia i przy jego czynnym 

udziale ustawiono w nim monument Skotnickiego oraz trwały prace i ustalenia dotyczące 

                                                 
1503 Cyt. za: Czyżewski, op. cit., s. 146. 
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posągu Włodzimierza Potockiego. Decyzje Sierakowskiego w tym względzie z pewnością 

zapoczątkowały ten trend.  

 Należy być świadomym, że pomniki powstałe w katedrze, to nie tylko ozdoby, jak 

mówił biskup Dunajewski. Nagrobki i wszelkie memorie zawsze były też czymś więcej. 

Przechowywały pamięć o ludziach nimi uhonorowanych, o fundatorach (jeżeli zostali 

wymienieni w inskrypcji), o epoce , w której powstały, ale także przekształcały całą świątynię 

w miejsce pamięci ponadindywidualnej, narodowej, gdzie wspomina się minioną chwałę i 

chwalebną przeszłość. Ten kościół-nekropolia dzięki wielkim uroczystościom pogrzebowym, 

wygłaszanym wówczas oracjom oraz dzięki obecności tak licznych grobów i komemoracji 

stał się symbolem polskiej tożsamości.  
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ANEKS I – Plan katedry z zaznaczonym pierwotnym usytuowaniem monumentów. 
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Legenda do ANEKSU I i II 

 

1 – Nagrobek Anny z Tyszkiewiczów 1o voto Potockiej, 2o voto Dunin-Wąsowiczowej 

2 – Popiersie Konstancji z Poniatowskich Tyszkiewiczowej 

3 – Epitafium Jana Kantego Podhorodyńskiego 

4 – Epitafium Franciszka Ksawerego Kratzera 

5 – Epitafium Hipolita Bibersteina Starowieyskiego 

6 – Epitafium Sebastiana Sierakowskiego 

7 – Epitafium Wacława Sierakowskiego 

8 – Pomnik Antoniny z Rzewuskich Małachowskiej 

9 – Pomnik Antoniego i Ignacego Krasickich 

10 – Epitafium Antoniego Walczyńskiego 

11 – Pomnik Michała Wodzickiego 

12 – Posąg Włodzimierza Potockiego 

13 – Pomnik Jana Kantego Wodzickiego, Franciszka Wodzickiego i Zofii z Krasińskich 

Wodzickiej 

14 – Epitafium Krzysztofa Hilarego Szembeka 

15 – Pomnik Stanisława Ankwicza 

16 – Epitafium Szymona Opelewskiego 

17 – Epitafium Jana Henryka Dąbrowskiego 

18 – Epitafium Mikołaja Janowskiego 

19 – Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego 

20 – Popiersie Julii z Lubomirskich Potockiej 

21 – Nagrobek Artura Potockiego 

22 – Popiersie Artura Potockiego 
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ANEKS II – Plan katedry z zaznaczonym usytowaniem monumentów od czasu Wielkiej 
Restauracji 
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WYKAZ SKRÓTÓW: 

 

BHS   – „Biuletyn Historii Sztuki” 

CIP     – Corpus Inscriptionum Poloniae 

FHA   – „Folia Historiae Artium” 

KZSP – Katalog zabytków sztuki w Polsce 

PSB   – Polski słownik biograficzny 

RHS  – „Rocznik Historii Sztuki” 

RK    – „Rocznik Krakowski” 
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23. S. Ricci, nagrobek Michała Bogorii Skotnickiego, kaplica Castellanich, kościół Santa 
Croce we Florencji, 1811.   

 

           
 

24. J.K. Wojnarowski, Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego, 1868. 
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25. J.K. Wojnarowski, Epitafium Jana Kantego Podhorodeńskiego, sufragana 
żytomierskiego. 
 

                                   

 
26. Pomnik Włodzimierza Potockiego, rysunek, 1816, przypisywany A. z Tyszkiewiczów 
Potockiej. 
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27. J.K. Wojnarowski, Pomnik Włodzimierza Potockiego. 

         

28. B. Thorvaldsen, Pomnik 
Włodzimierza Potockiego, projekt, 
1816.                                                  

29. B. Thorvaldsen, Pomnik 
Włodzimierza Potockiego, projekt, 
1816. 



362 
 

 

 
 

30. B. Thorvaldsen, Pomnik Włodzimierza Potockiego, projekt, 1816. 
 

             
 

31. B. Thorvaldsen,  Pomnik 
Włodzimierza Potockiego, projekt, 
1816.                                                   
32. B. Thorvaldsen, Pomnik 

Włodzimierza Potockiego, projekt, 
1816.
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33. B. Thorvaldsen, Pomnik Włodzimierza              34. B. Thorvaldsen Pomnik Włodzimierza Potockiego,  
      projekt, 1816.                                                                  Potockiego, projekt, 1816. 
 

                             
 

35. F. Kostecki (rys. i lit.), Hic manus ob patriam pugnando vulnera passi. Virgilius En. Dąbrowski. 
Kosciuszko. Poniatowski, przed 1832. 
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36. Epitafium Jana Henryka Dąbrowskiego, po 1820. 
 

 
 
37. Epitafium Franciszka Ksawerego Kratzera, 1819 (?). 
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38. J.K. Wojnarowski, Epitafium Sebastiana Sierakowskiego.  
 

 
 

39. J.K. Wojnarowski, Epitafium Hipolita Bibersteina Starowieyskiego, 1865. 
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40. H. Marconi, Warszawa, rysunki architektoniczne kaplicy w kościele Świętego Jana dla 
hrabiny Wąsowiczowej, 1830 (?). 
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41. H. Marconi, Warszawa, rysunki architektoniczne kaplicy w kościele Świętego Jana dla 
hrabiny Wąsowiczowej, 1830 (?). 
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42. F.M. Lanci, Piano di Restaurazione per la Capella alla Cattedrale per la Sig. 
Contessa Wonsovicz, 1831, No 2.  
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43. B. Gąsiorowski Kaplica Dunin Wąsowiczów (dawniej bpa Tylickiego), około 1845 (?). 
 

 
 

44. J.K. Wojnarowski Nagrobek Piotra Tylickiego, biskupa krakowskiego (zm. 1616), 1856. 
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45. Kaplica Dunin-Wąsowiczów, widok ściany południowej, przed 1897, fot. N. Krieger. 
 

 
 

46. Kaplica Dunin-Wąsowiczów, widok ściany północnej i fragmentu wschodniej, przed 
1897, fot. N. Krieger. 



 

 
47. L. Pampaloni Modlące si

 

 
48. A. Tadolini, płyta z nagrobka Anny z Tyszkiewiczów 1
Wąsowiczowej, przed 1832.
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ące się dziecko, 1826, gips. 

48. A. Tadolini, płyta z nagrobka Anny z Tyszkiewiczów 1ovoto Potockiej, 2
sowiczowej, przed 1832. 

 

o Potockiej, 2ovoto Dunin-
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49. A. Tadolini, fragment płyty z nagrobka Anny z Tyszkiewiczów 1ovoto Potockiej, 2ovoto Dunin-
Wąsowiczowej z główką aniołka (przedstawienie zmarłej Julii Dunin-Wąsowicz), przed 1832. 

 

 
 

50. Nagrobek Anny z Tyszkiewiczów 1ovoto Potockiej, 2ovoto Dunin-Wąsowiczowej, po 1832. 
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51. Pomnik Konstancji z Poniatowskich Tyszkiewiczowej, po 1830.   
 

 
 

52. Okno witrażowe w kaplicy Dunin-Wąsowiczów: po lewej fragment projekt H. 
Marconiego kaplicy przy katedrze warszawskiej (fragment il. 41), po prawej fragment 
rysunku B. Gąsiorowskiego ze zrealizowanym oknem w kaplicy katedry krakowskiej 
(fragment il. 43).  

 



 

 
53. Dwie wersje nagrobka z projektu H. Marconiego kaplicy Dunin
katedry warszawskiej (fragment il. 40).

 

 
54. J. Brydak, Widok nawy północnej katedry na Wawelu
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53. Dwie wersje nagrobka z projektu H. Marconiego kaplicy Dunin-Wą
katedry warszawskiej (fragment il. 40). 

Widok nawy północnej katedry na Wawelu, fragment rysunku, lata 1860

 

ąsowiczów do 

 

, fragment rysunku, lata 1860-70.  
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55. Krzyż fundacji Anny z Tyszkiewiczów 1ovoto Potockiej, 2ovoto Dunin-Wąsowiczowej, J. 
Bilko wg proj. F.M. Lanciego, 1844. 

 

56. Z lewej strony świeczniki rzekomo fundacji Anny z Tyszkiewiczów 1ovoto Potockiej, 
2ovoto Dunin-Wąsowiczowej, około 1844, z prawej świeczniki widoczne na rysunku B. 
Gąsiorowskiego (fragment il. 43). 
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57. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, przekrój poziomy kopuły i rzut kaplicy, 1832. 
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58. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, ściana południowa z ołtarzem (linia AB), 1832. 
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59. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, ściana zachodnia z nagrobkiem bpa Padniewskiego 
(linia CD), 1832. 
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60. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, ściana wschodnia z niszą na nagrobek Artura 
Potockiego (linia DC), 1832. 
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61. Z. Vogel, Nagrobek Julii z Lubomirskich Potockiej, lata 1802-04.  
 

 
 

62. F.M. Lanci, kaplica Potockich, rzut, 1832.  
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63. F.M. Lanci, kaplica Potockich              64. F.M. Lanci, kaplica Potockich, przekrój 
przekrój ściany południowej, 1832.                 ściany zachodniej, 1832. 

 

 
 

65. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, rzut posadzki, 1832.  
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66. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą figurą Chrystusa w mandorli, 1816-34 (?).  
 

 
 

67. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą figurą Chrystusa w mandorli, 1816-34 (?).  
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68. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą figurą Chrystusa, 1816-34 (?). 
 
 

 
 

69. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą figurą Chrystusa w mandorli, 1816-34 (?).  
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70. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą figurą Chrystusa w mandorli, 1816-34 (?).  
 

  
 
71. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą    72. B. Thorvaldsen, projekt nagrobka ze stojącą figurą 
figurą Chrystusa w mandorli, 1816-34 (?).                       Chrystusa w mandorli, 1816-34 (?). 
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73. B. Thorvaldsen, projekt z modlącymi się              74. B. Thorvaldsen, projekt z modlącymi się dziećmi. 
dziećmi.        
 

 
 

75. B. Thorvaldsen, projekt z modlącymi się dziećmi, 1833-34.  
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76. B. Thorvaldsen, model płaskorzeźby z modlącymi się dziećmi przeznaczonej do kaplicy Potockich, 
1834.  

 

                                   
 

77. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, ściana południowa z ołtarzem, 1833. 
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78. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, fragment ściany południowej z ołtarzem oraz 
rzut kaplicy, 1833.  
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79. P. Nobile, projekt kaplicy Potockich, ściana południowa z ołtarzem, 1833.  
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80. B. Thorvaldsen, płaskorzeźba z modlącymi się dziećmi, fragment nagrobka Artura 
Potockiego, 1834.  

 
 

                   
 

81. B. Thorvaldsen, popiersie Artura          82. B. Thorvaldsen, model popiersia 
Potockiego, po 1830.    Artura Potockiego, 1829-30.  
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83. B. Thorvaldsen, replika popiersia Artura Potockiego, 1833 (?). 

                
 

84. B. Thorvaldsen, popiersie Julii   85. B. Thorvaldsen, model popiersia  
z Lubomirskich Potockiej, 1833-34.                   Julii z Lubomirskich Potockiej, 1832-33. 
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86. F. Kuhn, sarkofag księcia Józefa Poniatowskiego, przed 1830. 
 

 
 

87. Sygnatura A. Baumana na odwrociu jednej z rozet z kopuły w kaplicy Potockich, 
1836.  
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88. Sygnatura A. i T. Baumanów z fryzu w bębnie kopuły w kaplicy Potockich, 1836. 
 

 
 

89. Sygnatura J. Möchera i Ch. Glefsteina (Glessteina) na fryzie z owocowymi girlandami i kandelabrami w 
kopule kaplicy Potockich, 1836.  

 

 
 

90. Sygnatura C. Müllnera z Wiednia na fryzie z owocowymi girlandami i kandelabrami w kopule kaplicy 
Potockich, 1836.  

 



 

 

 
91. Kaplica Potockich, ściana południowa z ołtarzem, 2014.
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ściana południowa z ołtarzem, 2014. 
 

 



 

 
92. Kaplica Potockich, ściana wschodnia z nagrobkiem Artura Potockiego, 2014. 
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ściana wschodnia z nagrobkiem Artura Potockiego, 2014. 

 

 

ciana wschodnia z nagrobkiem Artura Potockiego, 2014.  



 

 
93. Kaplica Potockich, ściana północna z wej
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ściana północna z wejściem i napisem powyżej, 2014. 

 

żej, 2014.  
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94. J. Kähsmann, płaskorzeźbiony anioł                            95. J. Kähsmann, płaskorzeźbiony anioł 
w pendentywie kaplicy Potockich, przed 1840.                 w pendentywie kaplicy Potockich, przed 1840. 
 

   

96. J. Kähsmann, płaskorzeźbiony anioł                            97. J. Kähsmann, płaskorzeźbiony anioł 
w pendentywie kaplicy Potockich, przed 1840.                 w pendentywie kaplicy Potockich, przed 1840. 
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98. P. Nobile (?), projekt kraty do kaplicy Potockich, rys. Gołębiowski.   
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99. J. Brodowski, Widok Wikarówki i katedry od południowego zachodu, około 1820.  

 

 
 

100. J. Sonntag rys. i lit., Widok katedry od południa, 1832-34. 
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101. J.L. Tirpenne (rys.), B. Lauvergne (lit.), Vue de la Cathédrale de Cracovie, 1845. 
 

 
 

102. Widok katedry od południa, 1866, fot. W. Rzewuski. 
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103. S. Odrzywolski, rysunek kaplicy Potockich z zewnątrz, 1888. 
 

                                                  
 
104. Kielich fundacji Zofii z Branickich Potockiej do kaplicy Potockich, B. Bongiovanni, 
1839. 
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105. W. Richter Pokój w Voxsalu w Krzeszowicach 1826, 1826.  
 

 
 

106. W. Richter, Sala Foxsalu w Krzeszowicach r. 1826ego r. (Salle des Pavillon du 
Krzeszowice 1826), 1826. 
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107. B. Thorvaldsen, epitafium rodziny Ponińskich, 1833-1842.  
 

             
 
108. Posąg Włodzimierza Potockiego pomiędzy pomnikami Wodzickich, południowe ramię 
ambitu, przed 1892. 
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109. J.K. Wojnarowski, Grobowiec rodziny Wodzickich, 1845.  
 

 
 
110. J.K. Wojnarowski, Grobowiec Stanisława hr. Ankwicza. 
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111. Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego w kaplicy Szafrańców z widocznym epitafium 
Mikołaja Janowskiego, przed 1892.     
 
 
 
 

            
 
112. Portret biskupa Krzysztofa Szembeka 113. Portret biskupa Michała Wodzickiego, około 
     około 1798.            1800.  
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114. S. Sierakowski, projekt nagrobka    115. Katafalk króla Stanisława Augusta, projekt 
w kształcie wazy na trójnogu, 1806.  V. Brenny, 1798. 
 

 
 
116. Castrum doloris Stanisława Augusta, projekt V. Brenny, 1798. 
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117. V. Brenna (?), G. Manocchi (?), Villa Laurentina, przekrój podłużny   frigidarium, 1777-
78. 
 

                                                
 
118. Portal kaplicy Maciejowskich, z pomnikami S. Sierakowskiego i W. Sierakowskiego po 
obu stronach. 
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119. Nagrobek biskupa Kajetana I. Sołtyka w kaplicy Świętokrzyskiej, 1788, projekt 
przypisywany S. Sierakowskiemu.     
 

                                         
 
120. Rycina z nagrobkiem kardynała Lorenzo Imperiale z kościoła S. Agostino w Rzymie, D. 
Guidiego, 1727. 
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121. S. Sierakowski, Projekt grobowca. Kobieta wsparta o sarkofag, na którym leży  
panoplion przy obelisku z napisem i herbem. 
 

     
 
122. S. Sierakowski, Szkicowy projekt grobowca.    123. S. Sierakowski, Szkic figury  
                                                                                             nagrobkowej.  
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124. Nagrobek księcia Pawła Karola Sanguszki   125. S. Sierakowski, Projekt ołtarza. 
i jego żony Barbary z Duninów w kościele 
lubartowskim, 1793.  
 

                                        
 
126. Nagrobek Aleksandra Szembeka i jego żony Urszuli z Wielopolskich w kościele 
Stygmatyzacji św. Franciszka w Alwernii.  
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127. Nagrobek Eliasza Wodzickiego  128. S. Sierakowski, Projekt nagrobka  
w kaplicy Mazarakich, w kościele                        przyściennego z figurą geniusza.  
Mariackim, po 1805.  
 

       
 
129. Nagrobek Katarzyny z Ossolińskich        130. S. Sierakowski, Projekt grobowca, 
Jabłonowskiej, H. Witwer, po 1806,                                   (z dwiema kobietami i wazą).  
katedra łacińska we Lwowie.  
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131. Nagrobek Józefy z Girtlerów Mazaraki,              132. S. Sierakowski, Projekt grobowca na 
kaplica Mazarakich w kościele Mariackim,                       klasycznym sarkofagu urna z narzuconą draperią. 
po 1822.                          
 

                              
 
133. S. Sierakowski, Projekt pomnika Mikołaja              134. S. Sierakowski, Projekt pomnika Mikołaja 
Kopernika w kościele św. Anny w Krakowie.  Kopernika w kościele św. Anny w  Krakowie 

(wariant). 
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135. Nagrobek Piotra Fryderyka Dunina i jego               136. J.-Ch. Delafosse (rys.), J.G. Hertel (ryt.), 
żony Zofii z Małachowskich, z kaplicy św. Jana                         Tombeau Antiques, Biblioteka Marucelliana 
Nepomucena w kościele Mariackim, po 1794.                             we Florencji.  
 

                
 
137. Rozalii z Laśkiewiczów de Wolffstahl                 138. J.-Ch. Delafosse, Tombeau Antiques, 1771. 
na cmentarzu Rakowickim.                                           
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139. S. Sierakowski, Projekt ośmiu dekoracyjnych wazonów, 1770.  
 

                          
 
140. J.T. Hauer (rys.), J.G. Hertel (ryt.), projekt fontanny, 1770-1800. 
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141. S. Ricci, nagrobek Marii Anny Testard Venturi z kościoła Santa Maria Novella we 
Florencji, po 1809. 
 

                                                  
 
142. S. Ricci, nagrobek Ipolito Venturiego z kościoła Santa Maria Novella we Florencji, po 
1817. 
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143. S. Ricci, nagrobek Vincentio Mazzonio, z kościoła San Francesco w Prato, po 1820. 
 

                                          
 
144. S. Ricci, nagrobek Pompeo Signoriniego z kościoła Santa Croce we Florencji, po 1812. 
 



416 
 

         
 
145. A. Canova, posąg Marii Magdaleny,              146. A. Canova, posąg Mansuetudine z  
rysunek, 1821.     nagrobka Klemensa XIV, rysunek, 1821.  
 

  147. A. Canova, posąg La Pietà z nagrobka         
                                                                              Klemensa XIV, rysunek, 1821. 
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148. F.M. Laboureur, cenotaf Krystyny Boyer Bonaparte w kaplicy Gentilizia di Luciano 
Bonaparte w kościele SS. Giovanni e Andrea w Canino, po 1800. 
 
 

 
 
149. F.-X. Fabre, Śmierć Sokratesa, fragment obrazu, 1802.  
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150. S. Ricci, cenotaf Dantego w kościele Santa Croce we Florencji, 1830.  
 

 

 

151. Sygnatura S, Ricciego z nagrobka Michała Bogorii Skotnickiego w kościele Santa Croce 
we Florencji. 
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152. Sarkofag Płaczek, IV w. p.n.e. z Muzeum Archeologicznego w Stambule.  
 

                    
 
153. Dacia piagente, płaskorzeźba z Muzeum Kapitolińskiego.  
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154. P. Batoni Portret Petera Beckforda,           155. J. Wright of Derby, Maria i jej pies  
        1766.       Silvio, 1781.  
 
 

       
 
156. J. Wright of Derby Studium 157. C. Charpentier Melancholia, 1801. 
   do dziewczyny pogrążonej  
   w melancholii, 1775. 
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 158. S. Ricci, nagrobek Michała Bogorii Skotnickiego, fragment. 
 

 
 
159. F.-X. Fabre, Portret Elżbiety z Laśkiewiczów Skotnickiej, 1807.  

 
 
160. V. Gozzini (rys.), G.P. Lasinio (ryt.), Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego, 1819.  
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161. S. Ricci (?), nagrobek Josepha Panon-Desbassynsa i jego żony Elisabeth Pajot, po 1850, 
cmentarz Pére-Lachaise w Paryżu.  
 

 
 
162. A. i J. Schimser, nagrobek Hoffmannów (Apolonii Hoffmannowej), ok. 1825-26, 
cmentarz Łyczakowski we Lwowie.  
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163. Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego w kaplicy Szafrańców, fot. I. Krieger, ok. 1892. 
 

                       
 
164. Pomnik Michała Bogorii Skotnickiego w kaplicy Skotnickich, fot. S. Michta. 
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165. A. Canova, nagrobek Vittorio Alfieriego, 1810, kościół Santa Croce we Florencji. 
 
 

                          
 
166. F.M. Laboureur, pomnik Stanisława Małachowskiego, fragment z postacią Polonii, 
1819-23, katedra św. Jana w Warszawie.   
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167. F. Smuglewicz, Grób Ojczyzny, po 1795. 
 

  
 

        
 
168. B. Thorvaldsen, cztery wersje płaskorzeźby z boginią zwycięstwa (Wiktorii), 1830. 
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169. B. Thorvaldsen, płaskorzeźba z siedzącym geniuszem śmierci z pomnika Włodzimierza Potockiego, 1829. 
 

  
 
170. G. Tognolli (rys.), A. Bertini (ryt.), Portret Jerzego    171. G. Antolini, projekt pomnika Napoleona, 1800. 
Waszyngtona wg rzeźby A. Canovy, rycina, 1819. 
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172. J.-G. Moitte, projekt pomnika Napoleona jako,                173. F.M. Laboureur, projekt pomnika Napoleona 
   Pacyfikatora, 1801.                                                                    jako dawcy praw. 
 

   
 
174. G. Tognolli (rys.), A. Ricciani (ryt.), Napoleon           175. C. Dejoux, projekt pomnika generała Desaixa, 
jako Pacyfikator wg rzeźby A. Canovy, rycina, 1785-1836.             rycina, 1810. 
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176. B. Thorvaldsen, model posągu Eugeniusza          177. B. Thorvaldsen, pomnik konny księcia Józefa  
    de Beauharnais księcia Leuchtenberg, 1827.    Poniatowskiego, 1826. 
 

   
 
178. E.W. Thompson (ryt.), pomnik generała             179. T. Banks, pomnik kapitana Richarda Rundle’a  
  Jamesa Wolfe’a  J. Wiltona w Westminster        Burgessa, 1802, katedra św. Pawła w Londynie. 
  Abbey, rycina, 1798. 
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180. J. Wilton, pomnik Charlesa Holmesa, 1766.  
 

 
 
181. J.M. Rysbrack, pomnik admirała Edwarda,   182. J.M. Rysbrack, projekt pomnika  
  Vernona, 1763, Westminster Abbey.  admirała Edwarda Vernona, 1760. 
 



 

 
183. S. Świerzyński, posąg Włodzimierza Potockiego pomi
1856. 
 

 
184. J. Brydak, Widok wnętrza południowego ambitu katedry na Wawelu
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g Włodzimierza Potockiego pomiędzy pomnikami Wodzickich, 

 

trza południowego ambitu katedry na Wawelu, 1860

 

dzy pomnikami Wodzickich, 

 

, 1860-70. 
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185. Posąg Włodzimierza Potockiego              186. Posąg Włodzimierza Potockiego w 
w południowym ramieniu ambitu,      południowym ramieniu ambitu, fot.  
fot. I. Krieger, l. 70. XIX w.       W. Rzewuski, 1864. 
 

                                      
 
187. Posąg Włodzimierza Potockiego w kaplicy Trójcy świętej.  
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188. Sarkofag Tadeusza Kościuszki w krypcie św. Leonarda, proj. F.M. Lanci, 1833. 
 

  
 
189. A. z Tyszkiewiczów Potocka, rysunek          190. A. z Tyszkiewiczów Potocka, 
kapliczki neogotyckiej z postacią rycerza, ok.          rysunek pomnika w kształcie kolumny  
1820.       zwieńczonej posągiem rycerza, ok. 1810. 
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191. A. z Tyszkiewiczów Potocka, rysunek pomnika 192. A. z Tyszkiewiczów  
rycerza, siedem wariantów posągu, ok. 1810.                      Potocka, rysunek kapliczki z 

posągiem rycerza w zbroi, ok.         
                                                                                              1810. 
 
 

 
 
193. Kaplica (?) w pałacu Paca w Warszawie, wg proj. H. Marconiego, lata 1824-1828.   
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194. Kaplica Mierzejewskich w Neplach. 195. Kaplica Potockich na cmentarzu w Wilanowie. 
 
 

 
 
196. Kaplica Orzeszków w Zakozielu. 
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197. Kaplica Orzeszków w Zakozielu        198. Kaplica Seifertów na cmentarzu  
fragment sklepienia z dekoracją stiukową.                                                  Rakowickim.  
 
 

 
 
199. A. Canova Śpiący Endymion, replika odkuta przez A. Tadoliniego, 1819-22. 
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200. A.-L. Girodet-Trioson Śpiący Endymion, 1791. 
 

  
 
201. A. Tadolini, fragment płyty z nagrobka Anny z Tyszkiewiczów 1ovoto Potockiej,  
       2ovoto Dunin-Wąsowiczowej, przed 1832. 
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202. Śpiąca Ariadna (zwana też Kleopatrą), I/II w., Museo Pio Clementino. 
 

 
 
203. Jean Baptiste Regnault Śmierć Kleopatry, 1796/1799. 
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204. D. Stoop, Wyimaginowany grób Margerity Edingi, 1625-1686. 
 

 
 
205. G. Monaldi, nagrobek Marii z Gawdzickich i Mikołaja Radziwiłłów w kościele św. 
Zygmunta w Szydłowcu, 1795. 
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206. Posąg śpiącej królowej Kleopatry z dziedzińca Belwederskiego w Watykanie, rycina, 1704. 
 

  
 
207. P. Batoni, Portret Charlesa Johna Crowle’a,     208. P. Batoni, Portret Thomasa Dundasa, 1764.  
    1761-62.       
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209. P. Batoni, Portret hrabiego Kiriłła Razumowskiego,    210. P. Batoni, Portret Thomasa Williama Coke’a,  
    1766.        1774. 
 

                      
 
211. J.S. Kurowski (rys.), G. Engelmann (ryt.), La mort du Colonel, litografia, 1833. 
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212. B. West, Śmierć generała Wolfe’a, 1770. 
 

 
 
213. B. West, Śmierć admirała Nelsona, 1806.  
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214. J.-L. David, Portret pani Récamier, 1800. 
 

 
 
215. J.-L. David, Śmierć Sokratesa, 1787. 
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216. Figura modlącego się dziecka z            217. P. Eutele, nagrobek Teresy i Józefa 
cmentarza Łyczakowskiego.    Iwanowiczów, cmentarz Łyczakowski.                                     
 

   
 
218. P. Eutele, nagrobek Karola Kiste  219. P. Eutele, nagrobek Tekli Rebzamenów 
z cmentarza Łyczakowskiego.   Reschowej, po 1854, z cmentarza Rakowickiego. 
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220. L. Bartolini, Stół Demidoffa, 1845.               221. L. Bartolini, Teresina 
                   Balbi Senaréga jako modlący się  
                                                                                               anioł, 1847-1849. 
 

 
 
222. L. Bartolini, figura dziecka z nie zrealizowanego nagrobka Marii Malyshevej zwana też 
l’Innocenza, 1820.  
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223. L. Pampaloni, pomnik Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, 1839-41. 
 

 
 
224. L. Pampaloni, pomnik Michała Tyszkiewicza, 1842-1847. 
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225. P. Nobile, kaplica w pałacu  226. P. Nobile, Festsaal obecnego Uniwersytetu  
w Knyžvarcie dla Metternicha,                  Technicznego, lata 1826-37. 
lata 1821-36. 
 
 

 
 
227. P. Nobile, wnętrze kopuły kaplicy Potockich, 1832-1840.  
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228. L.-T. Turpin de Crissé, Msza w kaplicy ekspiacyjnej Ludwika XVI, 1835. 
 

 
 
229. C. Percier, P.F. L. Fontaine, Kaplica ekspiacyjna Ludwika XVI w Paryżu, fragment 
dekoracji, 1816-1826. 
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230. P. Nobile, kaplica Potockich, fragment dekoracji, 1832-1840. 
 

                      
 
231. P. Nobile, kościół Sant’Antonio w Trieście, 1849.  
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232. Kościół San Francesco di Paola w Neapolu, wnętrze, 1836. 233. Prezbiterium. 
 

          
 

234. Kaplica Weyssenhofów w Kamionce. 235. Kaplica Hallerów w Dworach                    
                                                                                     (Oświęcim). 
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236. Kaplica Mniewskich w Kutnie.  237. Kaplica Szczanieckich w Wąsowie. 
 

                       
 
238. Kaplica Matuszewiczów w Jasieńcu Soleckim.     239. Kaplica Ogińskich w Siedlcach. 
 

  
 
240. Kaplica Wilczewskich w Grajewie.        241. Kaplica Dembińskich w Górach 
                                                                           Pińczowskich. 
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242. Dawna kaplica Potulickich w Potulicach (kościół p.w. Zwiastowania NMP). 
 

                    
 
243. Kościół w Dunajowcach (nieistniejący). 
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244. F. Albacini, nagrobek Adama i Michała                         245. F. Albacini, nagrobek Feliksa Czackiego  
Krasińskich, 1810.     i Katarzyny z Małachowskich, 1810.                                                                                                               
 

    
 
246. F. Albacini, nagrobek Jana Krasińskiego,                      247. F. Albacini, nagrobek Antoniny Anny  
1810.       z Czackich Krasińskiej, po 1834.  
 

  248. Nagrobek Antoniego Józefa Lanckorońskiego w kościele w Wodzisławiu. 
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249. Kaplica Halpertów na cmentarzu  250. Kaplic Raczyńskich w Rogalinie. 
ewangelicko-augsburskim w Warszawie. 
 
 

 
 
251. Kaplica Borchów w Warklanach. 
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252. Kaplica Czartoryskich w Puławach (obecnie kościół p.w. Wniebowzięcia N.M.P.).  
 

 
 
253. P. Finelli, nagrobek Barbary z Hallerów Rottmanowej, kościół św. Jakuba w Penzig 
(Wiedeń). 
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254. L. Pampaloni, nagrobek Wandy z Wańkowiczów Tyszkiewiczowej, ok. 1842. 
 

 
 
255. L. Pampaloni, nagrobek Marii Urszuli z Radziwiłłów Krasińskiej, 1838-1841. 
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256. B. Thorvaldsen, C.F. Hansen, postać Chrystusa wrysowana w ołtarz kościoła Vor Frue w 
Kopenhadze, ok. 1821. 
 

     
 
257. B. Thorvaldsen, Chrystus w Emaus.     258. B. Thorvaldsen, Chrystus przekazuje 
                                                                                kierowanie kościołem św. Piotrowi. 
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259. B. Thorvaldsen, chrzcielnica, 1805-07.     260. B. Thorvaldsen, chrzcielnica, 1805-07. 
 

 
 
261. A. Canova, nagrobek papieża Klemensa XIII, 1784-1792, bazylika św. Piotra w 
Watykanie. 
 
 



458 
 

  
 
262. R. Rinaldi, nagrobek kardynała Ercole               263. Nagrobek kardynała Francisca Bertazzoliego,  
   Consalviego i jego brata Andrei, 1831.                      po 1830. 

  
 
264. F.M. Laboureur, epitafium kardynała Franciszka   265. P. Tenerani, nagrobek Marii Colonny Lante, po  
   Joachima de Pierre’a de Berris, po 1794.                             1840. 



459 
 

  
 
266. L. Bartolini, nagrobek Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej, 1837-44.  
 

                 
 
267. T. Minardi, Chrystus tronujący, 1815.     268. P. Tenerani, nagrobek papieża Piusa VIII. 
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269. P. Tenerani, nagrobek Carlotty i Liwii Lante della     270. J.G. Schadow, W. Schadow, nagrobek Rudolfa 
Rovere, przed 1870.                                                                 Schadowa, po 1822. 

  
 
271. J.F. Leybold (rys.), S. Amsler (ryt.),  figura 272. B. Thorvaldsen, posąg Nadziei, po 1817. 
Chrystusa J.F. Danneckera, rycina, 1828. 
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273. Nagrobek Artura Schellenberga (zm. 1908)   274. Nagrobek Franciszki Stachlewskiej na cmentarzu w 
na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.                                   Łodzi z pocz. XX. 
 

 
 
275. A. Canova, pomnik Giovanniego Volpata, 1804-1805. 
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276. B. Thorvaldsen, popiersie Artura Potockiego.    277. B. Thorvaldsen, popiersie Julii z Lubomirskich 
        Potockiej.         

        
 
278. W. Richter Salon Hrstwa Arturów Potockich w Rzymie 1825 r., 1825.  
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279. J. Buchbinder, kopia obrazu Angeliki Kaufmann przedstawiającego rodzinę Zamoyskich. 
 

   
 
280. W. Borowikowski, Portret Lubov z Bezborodków   281. D. Lewicki, Portret hr. Ilyi A. Bezborodki. 
 Kushelevey, 1803. 
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282. J.-L. Barbier-Walbonne, Portret rodziny hrabiego Antoine’a-George’a Françoisa de Chabaud-Latoura, 
1806. 

                     
 
283. F. Kinson, Portret Elizabeth Paterson    284. F. Kinson, Portret Karoliny Burbon-Sycylijskiej księżna, 
Bonaparte z synem.    de Berry z córką, 1820. 
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285. B. Thorvaldsen, popiersie              286. B. Thorvaldsen, popiersie         287. B. Thorvaldsen, popiersie 
cara Aleksandra I Romanowa, 1821.     Ludwika I Bawarskiego, 1828.      George’a Wilhelma Wildinga, 1815. 
 
 
 
 

     
 
288. Wnętrze kaplicy Potockich, rycina, 1844.    289. F. Stroobant Wnętrze kaplicy 
                                                                                        Potockich, przed 1859. 
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290. Posąg Chrystusa z nagrobka Artura Potockiego, 1836.  
 

              
 
291. Sygnatura F. Pozziego z nagrobka Stanisława Ankwicza, 1840.  
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292. F. Pozzi, nagrobek Stanisława Sołtyka, 1840, w kaplicy Matki Boskiej Różańcowej w 
kościele OO. Dominikanów w Krakowie.  
 
 

                                    
 
293. Podwójna tarcza z herbem Abdank z nagrobka Stanisława Ankwicza w katedrze 
krakowskiej.  
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294. Nagrobek Francesco Pozziego, po 1844.             295. F. Pozzi, nagrobek Michała Kleofasa  
                                                                                                      Ogińskiego, 1837. 
 

 
 
296. Fryz z nagrobka Stanisława Ankwicza w katedrze krakowskiej, po 1840. 
 

           
 
297. A. Canova, Śmierć Priama, ok. 1790.  
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298. P. Galli, medaliony wg rys. B. Thorvaldsena, lata 30.:  
         Śpiący Endymion              Apollo i Dafne                 Pan i kupidyn. 
 

  
 
299. B. Thorvaldsen, medaliony z porami roku: Lato i Jesień, lata 20. 
 

                          
 
300. Sarkofag św. Konstancji, IV w. 
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301. F. Pozzi, fragment nagrobka Stanisława Ankwicza. 
 

                                                  
 
302. F. Pozzi, nagrobek Leopolda Nobiliego, po 1835.  
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303. Trzy Gracje z Herkulanum, 1762. 
 

 
 
304. S. Botticelli, Primavera, 1470-1482. 
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305. S. Botticelli, Mistyczne Narodziny, 1500. 
 

      
 
306. G. Tognoli (rys.), D. Marchetti (ryt.), Trzy Gracje    307. A. Canova, Trzy Gracje, 1817.  
            Antonia Canovy. 
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308. F. Pozzi, fragment nagrobka Stanisława Ankwicza. 
 

                                           
 
309. F. Pozzi, fragment nagrobka Stanisława Ankwicza. 
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310. F. Pozzi, nagrobek Filipa Colonny i jego żony Krystyny Savoia di Carignano, 1822. 
 

 
 
311. F. Pozzi, fragment nagrobka Stanisława Ankwicza. 
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312. F. Pozzi, Kyparissos, 1818. 
 

  
  
313. J.K. Wojnarowski, szkic do rysunku nagrobka     314. Pomnik Stanisława Ankwicza w południowym  
Stanisława Ankwicza.         ramieniu ambitu katedry, fot. I. Krieger, ok. 1892. 
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315. L. Pampaloni, nagrobek Virginii de Blasis, po 1804. 
 
 

 
 
316. Panteon w Rzymie, fot. G. Ninci, ok. 1870. 
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317. Wejście do kaplicy należącej do Congregazione dei Virtuosi al Pantheon. 
 

                                                 
  
318. Popiersie Rafaela wraz z tablicą inskrypcyjną w rzymskim Panteonie. 
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319. Jean Jacques Lagrenée (rys.), Claude Nicolas Malapeau (ryt.), Simon-Charles Miger 
(ryt.), Przeniesienie zwłok Woltera do paryskiego Panteonu, 1795. 
 
 
 

 
 
320. Napis na fryzie fasady paryskiego Panteonu. 
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321. A. Girardet (rys.), P.-G. Berthault (ryt.), Apoteoza Jeana Jacquesa   322. Ujednolicona forma sarkofagów w  
      Rousseau, przeniesienie jego zwłok do paryskiego Panteonu.                 krypcie pod paryskim Panteonem. 
 
 
 

        
 
323. J.-A. Gros, Apoteoza św. Genowefy, projekt wstępny     324. Kościół Inwalidów w Paryżu, fot. É.   
  dekoracji malarskiej wnętrza Panteonu, ok. 1811.       Baldus, 1851-1870. 
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325. Sarkofag admirała Nelsona, krypta pod katedrą św. Pawła w Londynie, 1806.  
 

         
 
326. J. Flaxman, pomnik admirała Nelsona w katedrze    327. McQuin (rys.), N. von Heideloff, J. Bluck (ryt.),  
   św. Pawła w Londynie, 1807-1818.                                  Pogrzeb admirała Nelsona w katedrze św. Pawła w 
        Londynie, 1806. 
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328. Prato della Valle w Padwie, wg pomysłu A. di Memmo, od 1775. 
 

 
 
329. A. Canova, niezrealizowany projekt pomnika admirała Nelsona, po 1805. 
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330. Kościół Santa Croce we Florencji, fasada.  
 

                                        
  
331. I. Spinazzi, nagrobek Niccolò Machiavellego w kościele Santa Croce we Florencji, 1787. 
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332. Dwa posągi Italii z sąsiadujących pomników w kościele Santa Croce: z lewej z nagrobka Vittoria Alfieriego 
dłuta Antonia Canovy, z prawej z cenotafu Dantego Alighieri dłuta Stefano Ricciego. 
 

                                 
 
333. M. Stachowicz (rys.), F.K. Dietrich (ryt.), krypta św. Leonarda, 1825.  


