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Architektura klasztoru ss. karmelitanek bosych
przy ulicy Łobzowskiej w Krakowie

W latach 1903-1905 wypędzone z Wielkopolski ss. karmelitanki bose wy-
budowały w Krakowie klasztor z kościołem pod wezwaniem Opieki św. Jó-
zefa (il. 1)*. Zespół, uznawany za najlepsze pod względem artystycznym za-
łożenie klasztorne tego czasu, od dawna pozostaje w kręgu zainteresowań hi-
storyków sztuki. Dotychczasowe badania nad architekturą konwentu stawiały
sobie za cel jedynie określenie jego charakteru stylowego1. Tymczasem wy-
daje się, że budowla zasługuje na uwagę nie tylko jako wyraz zarysowujących

Pragnę wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy okazali mi pomoc w trakcie zbierania
materiałów do niniejszego artykułu. Wśród nich wymienić należy zwłaszcza zgromadzenie
sióstr karmelitanek bosych z ulicy Łobzowskiej w Krakowie, siostry z konwentów w Cornil-
lon, Brukseli, Innsbrucku, Grazu, Mayerlingu i Kolonii oraz ojca Czesława Gila OCD. Osobne
podziękowania należą się dr. hab. Wojciechowi Bałusowi za pomoc w przygotowaniu tekstu
do druku.

1 Podejmujący ten problem Piotr Krakowski sytuował siedzibę karmelitanek w nur-
cie budowli łączących formy o proweniencji neoromańskiej i neogotyckiej, potraktowanych
w sposób syntetyczny, zgeometryzowany, bliski modernistycznym rozwiązaniom H.P. Berla-
ge (P. Krakowski, Architektura neogotycka w Krakowie, „Folia Historiae Artium" 20, 1984,
s. 179). Z kolei Jacek Purchla określił styl klasztoru mianem „uproszczonego neoromanizmu"
(J. Purchla, Jak powstał nowoczesny Kraków, Kraków 1990, s. 43). Tym tropem podążył rów-
nież Rafał Solewski [R. Solewski, Franciszek Mączyński. Romantyk czy modernista (a może
liberał?). Praca doktorska (mpis), t. 2, Kraków 2000, s. 20-21]. Lech Kontkowski użył w od-
niesieniu do architektury założenia terminu „neoromanizm zmodernizowany" (L. Kontkowski,
Jezuicki kościół Serca Jezusowego w Krakowie, Kraków 1994, s. 239), natomiast Lechosław
Lameński zaklasyfikował ją jako neoromańsko-secesyjną (L. Lameński, Z dziejów środowiska
architektonicznego Krakowa w latach 1879-1932. Tadeusz Stryjeński i jego współpracowni-
cy, w: Architektura XIX i początku XX wieku, red. T. Grygiel, Ossolineum 1991, s. 31). Pojęcie
„stylu przejściowego" wprowadził do dyskusji nad problematyką artystyczną krakowskiego
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się u progu dwudziestego wieku dążeń do przełamania skostniałej stylistyki
historyzmu. Niniejszy artykuł stanowi więc próbę całościowego ujęcia pro-
blematyki artystycznej dotyczącej siedziby krakowskich karmelitanek. Punk-
tem wyjścia uczyniono rekonstrukcję ponad trzydziestoletniej historii budo-
wy gmachu, by na jej podstawie prześledzić stopniowe kształtowanie się jego
ostatecznej koncepcji, wskazać na genezę zastosowanych form, ustalić zależ-
ność przyjętych rozwiązań od karmelitańskiej tradycji budowlanej, a także
określić drogi, jakimi odbywała się w XIX wieku recepcja wzorów stosowa-
nych w architekturze żeńskiej linii zakonu.

UTWORZENIE FUNDACJI W POZNANIU

Historia zakonu karmelitanek bosych w Polsce sięga roku 1612, kiedy
to Konstancja z Myszkowskich Burzyńska ufundowała dla sprowadzonych
z Belgii sióstr klasztor pod wezwaniem św. Marcina w Krakowie2. Wkrót-
ce potem powstały kolejne założenia karmelitańskie: w Lublinie (dwa: 1624
i 1645), Wilnie (1638), Lwowie (1641), Warszawie (1649), Poznaniu (1660),
a także następny w Krakowie, na przedmieściu Wesoła (1725). Dość szyb-
ki rozwój zgromadzenia został gwałtownie przerwany pod koniec XVIII
i w XIX stuleciu. Masowa likwidacja zakonów, która dotknęła wówczas
wszystkie kraje europejskie, na ziemiach polskich doprowadziła do zamknię-
cia siedmiu z istniejących wcześniej ośmiu klasztorów karmelitanek bosych3.
Jedynym, który uniknął kasaty, był dom na przedmieściu Wesoła w Krako-
wie4. W trzeciej ćwierci XIX wieku, w związku z chwilową liberalizacją po-
lityki religijnej państwa pruskiego, ks. Aleksander Jełowicki zainicjował sta-
rania o założenie klasztoru karmelitanek bosych również w Poznaniu. Myśl

kompleksu klasztornego Wojciech Bałus. Jego zdaniem architektura budowli, czerpiąc z form
romańsko-gotyckich, oscyluje pomiędzy malowniczościąpóźnego historyzmu, bliską twórczo-
ści Teodora Talowskiego. a tendencjami kubizującymi początku XX wieku (W. Bałus. Krakau-
er Kirchenbaukimst im 19. Jahrhundert w: Die sakra/e Architektur Krakaus vom vorromani-
schen Beginn bis zur heutigen Zeit, red. Z. Kowalska, Wien 1993. s. 124-126).

2 Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, opr. R. Kalinowski, t. 4. Kra-
ków 1904, s. 5.

M. Daniluk, Karmelitanki bose w Polsce, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, Lublin 2000, s.
826. Na temat złożonej genezy procesu likwidacji klasztorów katolickich na ziemiach polskich
i form, jakie przybrał on w poszczególnych zaborach zob. P.P. Gach, Kasaty zakonów na zie-
miach dawnej Rzeczypospolitej i Śląska 1773-1914, Lublin 1984.

4 Cz. Gil, Karmelitanki bose w Polsce w XX wieku, w: Święty Rafał Kalinowski - księga
pamiątkowa. 1835-1907-1991, Kraków 1993, s. 129.
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tę podjął abp Leon Przyłuski, a urzeczywistnił jego następca abp Mieczysław
Halka-Ledóchowski5. Zyskawszy dla swych planów poparcie Stolicy Apo-
stolskiej i Generała Zakonu Kongregacji Włoskiej6, Ledóchowski zwrócił się
o dokonanie fundacji do konwentu z Cornillon w Liege7. 15 lipca 1867 roku
przybyło do Poznania siedem delegowanych z Belgii zakonnic wraz z powo-
łaną na matkę przełożoną karmelitanką polskiego pochodzenia ze zgromadze-
nia w Carcassone8. Początkowo siostry zamieszkały w parterowym, drewnia-

Archiwum karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej w Krakowie (dalej: AKŁ), Kronik
tom II karmelitanek bosych fundacji poznańskiej osiadłych w Krakowie pod wezwaniem Opieki
św. Józefa R. P. 1875-1884 (dalej: Kronik tom II...), s. 82; Cz. Gil, Historia Karmelu Terezjań-
skiego, Kraków 2002, s. 306-307.

6 W 1600 roku papież Klemens VIII dokonał podziału zakonu na dwie samodzielne kon-
gregacje: hiszpańską św. Józefa (w skład której wchodziły klasztory zakładane w Hiszpanii
i jej koloniach) oraz włoską św. Eliasza (obejmującą pozostałe konwenty europejskie). Zob.
M. Brykowska, Architektura karmelitów bosych w XVII-XVIII wieku, Warszawa 1991, s. 5.
W 1875 roku papież Pius IX wydał brewe Lectissimas Christi turmas, które znosiło kongrega-
cję hiszpańską i przywracało pełną jedność zakonowi na bazie praw kongregacji włoskiej. Zob.
Gil (przyp. 5), s. 290.

7 Zanim Ledóchowski objął arcybiskupstwo poznańskie był nuncjuszem papieskim w Bel-
gii (1862-1866), dobrze zatem znał tamtejsze klasztory i praktykowaną w nich surowość życia
zakonnego. AKŁ, Kronik tom III karmelitanek bosych fundacji poznańskiej osiadłych w Kra-
kowie pod wezwaniem Opieki św. Józefa od 1884 r. (dalej: Kronik tom III...), s. 23. Zgroma-
dzenie w Cornillon założone zostało w 1860 roku. Było fundacją starszej wspólnoty karmeli-
tanek z tego samego miasta (Liege-Potay) - jedynej, jaka przetrwała w Belgii konfiskaty józe-
fińskie i rewolucję francuską. Siostry przejęły w Cornillon zabudowania po skasowanym pod
koniec XVIII wieku zakonie augustianek, obejmujące romańską, rozbudowaną w XVIII wieku
kaplicę (trójnawową, z prezbiterium zamkniętym apsydą i flankowanym przez chór zakonny
oraz zakrystię), a także gmach pierwotnie służący jako szpital. Dobudowały do nich dwa nowe
skrzydła, nadając klasztorowi formę czworoboku z wewnętrznym dziedzińcem. Zob. Ch. de
Beys, La chapelle romane du monastere des Carmelites de Cornillon a Liege, „Bulletin de la
Societe Royale Le Vieux-Liege" 1971, s. 25-45; La patrimoine monumental de la Belgiaue,
vol. 3: Province de Liege. Arrondissemsent de Liege. Ville de Liege, red. C. Pirlot, Liege 1974,
s. 296-297; Cottiaux, Sainte Julienne de Cornillon promotrice de la fete-dieu, Liege 1991, s.
250-260. Wspólnota z Cornillon świadomie nawiązała do miejscowej tradycji kultu euchary-
stycznego, związanej z dokonanymi tam objawieniami św. Juliany (ok. 1192-1258). Zob. Gil
(przyp. 5), s. 303; Cz. Gil, Życie zakonne karmelitanek bosych w Polsce w XVI-XIXwieku, Kra-
ków 1997, s. 221 i 283. Por. też AKŁ, Kronik tom II... (przyp. 5), s. 71; AKŁ, Kronik tom III...
(przyp. 7), s. 7.

n

Była nią Jadwiga od św. Jana od Krzyża (Wielhorska). Po opuszczeniu Carcasonne, Wiel-
horska wyjechała do klasztoru karmelitanek bosych San Egidio w Rzymie. Tam osobiście po-
znała Ledóchowskiego, nominowanego właśnie na arcybiskupa poznańskiego. On to stał się
inicjatorem powołania jej na przeoryszę nowo utworzonego zgromadzenia poznańskiego i od-
delegował ją na kilkumiesięczny pobyt do Cornillon (1866/1867), gdzie miała zapoznać się ze
stylem życia tamtejszego konwentu. Zgodnie z życzeniem abp. Ledóchowskiego zobowiązana
bowiem była w nowej fundacji „wszystko zostawić tak jak było w Belgii, nic nie zmieniać".
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nym domu nabytym dla nich przez hr. Marię Mycielską przy ulicy Wieżowej.
Już w listopadzie 1868 roku Marian Cybulski9 przygotował projekty nowego
założenia klasztornego, które miało stanąć na sąsiedniej parceli. Jego oś wy-
znaczała jednonawowa kaplica wychodząca na ulicę Wieżową. Flankowały
ją zgrupowane wokół dwóch wewnętrznych dziedzińców: dom dla kapelana
(po lewej stronie) oraz dom dla gości, cele furtianek i rozmównice (po prawej
stronie). Zamknięte ścianą prostą prezbiterium kaplicy miało tę samą szero-
kość, co nawa i wbudowane zostało w jedno z ramion klasztornego czworobo-
ku, cofniętego w głąb działki. Wszystkie budynki utrzymano w stylu neogo-
tyckim o formach oszczędnych, uproszczonych i surowych10 (il. 2, 3). Siostry
przeniosły się do nowej siedziby 28 lutego 1870 roku", jednakże już cztery
lata później, wskutek zaostrzającej się antykościelnej polityki Bismarcka, zo-
stały zmuszone do jej porzucenia. Z dniem 4 września 1874 roku wydalono
z Wielkopolski wszystkie karmelitanki nie legitymujące się pruskim obywa-
telstwem, zaś w sierpniu następnego roku pozostałe zakonnice12.

PIERWSZE PROJEKTY KLASZTORU PRZY ULICY ŁOBZOWSKIEJ
W KRAKOWIE

Wygnane karmelitanki udały się do Krakowa, gdzie gościny udzieliły im
współsiostry z klasztoru przy ulicy Wesołej13. Wobec znaczących różnic, ja-

Zob. AKŁ, Kroniki karmelitanek bosych fundacji poznańskiej osiadłych w Krakowie pod we-
zwaniem Opieki św. Józefa, 15 VII 1872 (dalej: Kroniki karmelitanek bosych...), s. 7.

9 Na temat innych realizacji Cybulskiego zob. S. Łoza, Słownik architektów i budowni-
czych Polaków oraz cudzoziemców w Polsce działających, Warszawa 1931, s. 62; Z. Ostrow-
ska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1790-1880, Warszawa-Po-
znań 1982, s. 248, 312, 456, 459.

10 AKŁ, klasztor w Poznaniu: sytuacja, rzut parteru, pierwszego piętra i strychu, fasada
główna, przekrój podłużny kaplicy.

"AKŁ, Kroniki karmelitanek bosych... (przyp. 8), s. 5-6, 10-11, 31, 36-37, 57-82. Ko-
ściół nie był jeszcze wówczas wykończony. Otynkowano go dopiero wiosną 1871 roku. Tam-
że, s. 77.

12 Gach (przyp. 3), s. 195-199. Opuszczony klasztor poznański początkowo dzierżawiły
sióstr)' elżbietanki, a następnie odsprzedano go Kurii Arcybiskupiej dla celów Seminarium Du-
chownego. Zob. AKŁ, Kroniki karmelitanek bosych... (przyp. 8), s. 79 i 81. W 1940 roku bu-
dynek został rozebrany. Zob. Z. Kurzawa, Klasztor SS. Karmelitanek Bosych, w: Katalog za-
bytków sztuki w Polsce (dalej: KZSwP), seria nowa, t. VII: Miasto Poznań, cz. II: Śródmieście.
Kościoły i klasztor)-, 2, red. Z. Kurzawa, A. Kusztelnicki, Warszawa 2002, s. 107; J. Nowacki,
Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 2, Poznań 1964, s. 778.

13 Biblioteka Czartoryskich w Krakowie (dalej: B. Czart.), Listy s. Marii Ksawery z Gro-
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kie zarysowały się u obu zgromadzeń w praktykowaniu obserwy zakonnej,
po kilku miesiącach zdecydowano o ich rozdzieleniu14. Konwent poznański
przeniósł się na ulicę Łobzowską, przy której Stanisław i Tadeusz Grochol-
scy, bracia jednej z zakonnic - s. Marii Ksawery od Jezusa (Czartoryskiej)'5,
zakupili grunt pod nowy klasztor16. O wyborze działki przesądziła peryferyjna
lokalizacja oraz znajdujący się w jej granicach park, staw, rozległy sad i ogród
warzywny17. Obciążający nieruchomość dług hipoteczny18 Grocholscy spła-
cili dzięki sumom posagowym siostry i spieniężeniu części jej wielkiego ma-
jątku, pozostawionego w spadku rodzinie. Z funduszy własnych nabyli stoją-
cą tam piętrową willę, którą przystosowano do potrzeb życia monastycznego,
wydzielając pojedyncze cele dla zakonnic, rozmównice, refektarz itd.19 Kar-
melitanki zamieszkały w niej 30 lipca 1875 roku20. W tym samym roku do
willi dobudowano, od strony ganku, małą kapliczkę zamkniętą apsydą21. Z do-

cholskich Czartoryskiej do Izabeli Działyńskiej (dalej: Listy s. Marii Ksawery...), rkps 7490,
list z 25 XI 1874, 27 I 1875, 9 IV 1875; Kronik tom II... (przyp. 5), s. 116-125. Znalazły się
tam także karmelitanki z trzech innych skasowanych klasztorów: z Warszawy, Wilna i Lwowa.
Zob. B.J. Wanat, Zakon karmelitów bosych w Polsce. Klasztory karmelitów i karmelitanek bo-
sych 1605-1975, Kraków 1979, s. 670.

14 AKŁ, Kronik tom II... (przyp. 5), s. 116-125.
15 Szerzej na temat s. Marii Ksawery od Jezusa (ks. Marii Grocholskiej Czartoryskiej,

wdowy po Witoldzie Czartoryskim) zob. „Głos Karmelu" 1928, nr 7-8, s. 220-223; Cz. Gil,
Księżna w trepkach. Matka Maria Ksawera Czartoryska karmelitanka bosa 1833-1928, Kra-
ków 2000; J. Nowak, Karmel w Krakowie i Czernej. Listy s. Marii Ksaweiy Czartoryskiej z lat
1874-1918, „Nasza Przeszłość" 92, 1999, s. 401-457.

16 Sprzedawcą nieruchomości (LWH 752) była hr. Anna z Mycielskich Lisicka, a stosow-
ną umowę, opiewającą na 40 000 złotych reńskich, podpisano 13 VII 1875. Poprzednimi wła-
ścicielami działki byli: hr. Jadwiga z Zamojskich Wodzicka, Stanisław Biesiadecki. Konstanty
Macewicz i jego spadkobiercy oraz Józef Kremer (do 1834). AKŁ, Akta hipoteczne klasztoru
ss. karmelitanek bosych w Krakowie przy ul. Łobzowskiej 40 (dalej: Akta hipoteczne...). Walery
Eljasz-Radzikowski błędnie podaje, że Grocholscy nabyli grunt bezpośrednio od rodziny Ma-
cewiczów. Zob. W. Eljasz-Radzikowski, Kraków, Kraków 1902, s. 298.

17 Wanat (przyp. 13), s. 685.
18 Wierzycielami byli: Kasa Oszczędności miasta Krakowa (5054 złotych reńskich) i Gali-

cyjski Akcyjny Bank Hipoteczny we Lwowie (5101 koron). Prawo zastawu hipotecznego ob-
ciążające nieruchomość wykreślono z ksiąg hipotecznych 12 VII 1892. AKŁ, Akta hipotecz-
ne... (przyp. 16).

19 AKŁ, Kronik tom IV karmelitanek bosych fundacji poznańskiej osiadłych w Krakowie
pod wezwaniem Opieki św. Józefa od 1875-1905 (dalej: Kronik tom IV...), s. 88-91.

20 Tamże, s. 88.
21 AKŁ, fotografia willi od strony kapliczki. Zob. też Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 89; B.

Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 2 VII 1875. B.J. Wanat błędnie wymienia
jako autora kaplicy Tadeusza Stryjeńskiego [(przyp. 13), s. 685], który w rzeczywistości doko-
nał jedynie jej późniejszej przebudowy (1906). Por. przyp. 50 i 74.
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2. Poznań, projekt klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Wieżowej, listopad 1868,
M. Cybulski, rzut parteru. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

kumentów zachowanych w Archiwum Budownictwa Miejskiego w Krakowie
wynika, że początkowo planowano nadać przebudowie większy rozmach, do-
stawiając do istniejącego budynku dwa pawilony i zamykając powstały w ten
sposób wewnętrzny dziedziniec skrzydłem pełniącym rolę kaplicy. Autorem
powyższej koncepcji miał być Antoni Łuszczkiewicz22. Choć jego pomysł
nie doczekał się wówczas urzeczywistnienia, panująca w klasztorze ciasno-
ta sprawiła, że już w 1877 roku powrócono do myśli o powiększeniu siedziby
konwentu. Kolejny projekt, przygotowany przez Józefa Ochmańskiego, prze-
widywał likwidację kapliczki i wydłużenie starego budynku, a także dobudo-
wanie do niego piętrowego pawilonu (po lewej stronie) i kościoła (po prawej).
Pomiędzy zabudowaniami powstać miał wewnętrzny dziedziniec, otoczony

Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Krakowie (dalej: WAP), Archiwum Budownic-
twa Miejskiego (dalej: ABM), Łobzowska 40 (dalej: Ł 40). f. 538a, pismo Magistratu miasta
Krakowa do Budownictwa Miejskiego z dn. 17 VII 1875. Drobne zmiany projektów (m.in. po-
większenie kaplicy, usprawnienie komunikacji) uzyskały zatwierdzenie 26 X 1875 roku. Zob.
WAP, ABM, Ł 40, f. 538a, pismo Magistratu miasta Krakowa do Budownictwa Miejskiego
z dn. 26 X 1875. Na temat twórczości Antoniego Łuszczkiewicza zob. Łoza (przyp. 9), s. 201.
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1. Kraków, klasztor ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej, 1903-1905, F. Mączyński
i T. Stryjeński, elewacja frontowa, fot. M. Gaik





3. Poznań, projekt klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Wieżowej, listopad 1868,
M. Cybulski, elewacja frontowa. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

parterowym, zadaszonym krużgankiem, otwartym od strony fasady kościoła.
r

Świątynia, wysunięta nieco przed elewacje klasztoru, pomyślana została jako
budowla jednonawowa z transeptem i niewielką absydą prezbiterialną. Płyt-
kiemu, półkoliście zamkniętemu lewemu ramieniu transeptu, odpowiadało po
przeciwnej stronie ramię podobnie zamknięte, ale znacznie bardziej rozbudo-
wane, mieszczące chór zakonny. W przestrzenie pomiędzy nawą a ramionami
transeptu z lewej strony wbudowano dwie zakrystie o oknach wychodzących
na wirydarz, z prawej zaś jednopiętrowy, pięcioosiowy budynek, w którym
wydzielono mieszkanie kapelana i pokój gościnny (il. 4). Architektura skrzy-
deł klasztornych zharmonizowana została z formami zaadaptowanej przez
konwent willi, natomiast o wyrazie kościoła decydował zespół eklektycznych
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4. Kraków, projekt rozbudowy zaadaptowanej na klasztor willi przy ul. Łobzowskiej,
1877, J. Ochmański, rzut parteru. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

form o proweniencji romańskiej, gotyckiej i nowożytnej23. Bezwieżowa, jed-
noosiowa fasada kościoła miała być ujęta szkarpami i zwieńczona trójkątnym
przyczółkiem z figurą Matki Boskiej (il. 5). Ów schemat kompozycyjny fasa-
dy, a także zastosowane w niej detale stanowiły niemal dokładne powtórzenie
rozwiązań przyjętych w projekcie kaplicy dla karmelitanek bosych w Mont-
pellier (il. 6)24.

" AKŁ, Plan na postawienie drugiej części budynku, kościoła wraz z urządzeniem kory-
tarzy i skrzydła lewego na gruncie realności nr 93 ul. Łobzowska: sytuacja, rzut fundamen-
tów, parteru, pierwszego piętra, przekrój podłużny, przekrój poprzeczny, widok fasady. Zob.
też WAP, ABM, Ł 40, f. 538a, pismo Magistratu miasta Krakowa do Budownictwa Miejskiego
z dn. 22 VIII 1877 (z dołączonymi do niego dwoma projektami).

24 AKŁ, kaplica w Montpellier: projekt elewacji głównej, rzut, przekrój podłużny i po-
przeczny. Klasztor w Montpellier założony został w 1837 roku. Nie udało się ustalić, kiedy
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5. Kraków, projekt rozbudowy zaadaptowanej na klasztor willi przy ul. Łobzowskiej,
1877, J. Ochmański, elewacja frontowa. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

Ostatecznie klasztor powiększono zaledwie o jednopiętrowe skrzydło25,
po czym zaniechano dalszych prac. Szybko bowiem okazało się, że w nowym
budynku panuje wyjątkowa wilgoć i że nie spełni on należycie swej funk-
cji, a w przyszłości wymagać będzie nieustannych remontów. Obawiając się
związanych z nimi kosztów, konwent już w 1879 roku postanowił wznieść
nowy klasztor, w miejscu mniej wilgotnym26. Nie bez wpływu na decyzję

powstały wspomniane projekty kaplicy (umieszczone na nich: data (1875?) i sygnatura, pozo-
stają nieczytelne).

Znalazła się w nim osobna część dla nowicjuszek, a także dodatkowe pomieszczenia
mieszkalne i gospodarcze. Inwestycja kosztowała 10 000 florenów. Zob. AKŁ, Kronik tom II...
(przyp. 5), s. 126-127; AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 89-92.

- „Nikt nie miał ochoty, gdy w realności tyle miejsca było, w tej wilgoci osiąść". Zob.
AKŁ, Kronik tom II... (przyp. 5), s. 27. Por. też B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13),
list z końca 1879.
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6. Montpellier, projekt restauracji kaplicy ss. karmelitanek bosych, 1875 (?), elewacja
frontowa. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

o budowie pozostawały także trudności w rygorystycznym przestrzeganiu
praw klauzury w zajmowanym gmachu, odczuwane jako coraz bardziej uciąż-
liwe. „Okna kaplicy, zakrystii zewnętrznej i rozmównicy wychodziły na ogród,
a przez otaczający go parkan, w którym się coraz nowe otwierały szczeliny, oso-
by świeckie mogły widzieć siostry, nie będąc przez nie widziane"27. Szczególnie

AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 92.
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uciążliwi byli jednak amatorzy klasztornych owoców, którzy swobodnie sobie
poczynali w zakonnym ogrodzie. Praca w nim była zatem możliwa tylko pod
opieką płatnego stróża28.

Starania o zgromadzenie funduszy niezbędnych do rozpoczęcia budowy
podjęto jesienią 1880 roku, gdy nową przeoryszą została matka Joanna od
Krzyża (Pollet). Za jej przyzwoleniem s. Maria Ksawera (Czartoryska) zwró-
ciła się z prośbą o sfinansowanie przedsięwzięcia do swej bratowej hrabiny
Izabeli z Czartoryskich Działyńskiej29. „Kaplica wilgotna (...) już dłużej po-
zostawać nie może, bo wszystko gnije (...) i tymczasowe przybudowanie usłu-
gi wymawia, a na reperacye to tylko szkoda pieniędzy" - tłumaczyła s. Ma-
ria Ksawera powody, dla których konieczne wydawało się szybkie podjęcie
prac30. Pragnąc rozpocząć budowę wiosną następnego roku i zakończyć ją
w ciągu siedmiu lat apelowała do hrabiny o 15 tysięcy florenów wypłacanych
corocznie przez cały czas prowadzenia budowy. Planowany klasztor miał być
„drewniany, niski i skromny, by niewiele hałasu było przy końcu świata, gdy-
by się zawalił". Stanąć miał przy ulicy Łobzowskiej, w północno-wschod-
niej części parceli, po jej nieznacznym powiększeniu przez zakup sąsiedniej
działki należącej „do Żyda"31. Stary dom zamierzano wynająć „aux dames de
la Retraite", zaś pozostałą część gruntu chciano przeznaczyć na tymczasowy
klasztor dla ojców karmelitów32. Finanse hrabiny nie pozwoliły jednak na za-
angażowanie się w fundację w stopniu oczekiwanym przez karmelitanki. Za-

„Przez parkan wszyscy przełażą, szczególnie jak są frukta w ogrodzie, w biały dzień;
wiedzą dobrze, że złodziejom nic zrobić nie możemy; spokojnie sobie na drzewie siedzą i ob-
rywają śliwki, aż stróża w klauzurę wpuścimy - wtedy uciekają". Zob. B. Czart., Listy s. Marii
Ksawery... (przyp. 13), list z 23 XII 1880.

29 Na temat działalności Izabeli Działyńskiej na rzecz rozwoju życia religijnego i kultural-
nego na ziemiach polskich zob. J. Kisielewska, Izabela Dziafyńska, w: Polski Słownik Biogra-
ficzny (dalej: PSB), t. 6, Kraków 1948, s. 75-77.

30 B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 23 XII 1880.
31 Tamże. Sąsiedztwo to było siostrom „od początku bardzo nie miłe", gdyż ku ich zgorsze-

niu „Żyd" zbudował na swym gruncie szynk. Po długich pertraktacjach działka została sprze-
dana klasztorowi za sumę 11 000 florenów, a szynk rozebrany na koszt sprzedawcy. Kamienie
z fundamentów wykorzystano do nowej budowy. Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 98-99; Li-
sty s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list przed listopadem (?) 1881. W późniejszym czasie „dla
uniknięcia za bliskich i hałaśliwych sąsiadów" zakupiono jeszcze grunty będące własnością p.
Szafrańskiego (LWH 2038), parcele położone wzdłuż wałów a należące do wojska (1349/3,
1351/5, 1352/2) oraz działkę Jakuba Horowitza i Markusa Fussmana (LWH 751). Ta ostatnia
nabyta została 14 maja 1900 roku wespół z p. Gwiazdomorskim i kosztowała siostry 20 000
koron. AKŁ, Akta hipoteczne... (przyp. 16), Zdanie sprawy adwokata dr. Tadeusza Gluzińskie-
go z czynności kupna realności Horowitza.

B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 23 XII 1880 wraz ze stosownym
rysunkiem. Już wtedy, potrzebując celebransów i spowiedników dla sióstr, konwent łobzowski
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deklarowała ona gotowość przesłania jedynie 40 000 florenów w półrocznych
ratach po 2000 florenów każda33.

Cierpliwie gromadzone tą drogą fundusze umożliwiły zakonnicom już
wiosną 1888 roku otoczenie terenu wysokim murem34. Pod koniec 1890 roku,
po konsultacjach z władzami konwentu, Stefan Żołdani33 wykonał wstępny
szkic założenia klasztornego, którego realizację wycenił na 150 000 złotych
reńskich36. Plan ten, na życzenie matki przełożonej, przekazano do zaopinio-
wania generałowi zakonu o. Hieronimowi (od Niepokalanego Poczęcia NMP)
Gotti, wieloletniemu wizytatorowi zgromadzeń karmelitańskich. Odwołując

podejmował starania o otwarcie domu karmelitów bosych w Krakowie. Przez długie lata pozo-
stawały one bezowocnymi. Dopiero w latach 1907-1932, przy wydatnym udziale finansowym
zgromadzenia łobzowskiego, powstał klasztor męskiej linii zakonu przy ulicy Rakowickiej 18.
Zob. Wanat (przyp. 13), s. 109-111.

33 AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), list Izabeli Działyńskiej do s. Marii Ksawery z maja
1881, s. 94-97. S. Maria Ksawera niezrażona stanowczym tonem odpowiedzi bratowej pra-
gnęła skłonić ją przynajmniej do wypłaty całej kwoty w ciągu dwóch lat. Powoływała się przy
tym ponownie na opłakany stan klasztoru i potrzebę natychmiastowego podjęcia robót budow-
lanych. B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list przed listopadem (?) 1881. Apel
ten nie przyniósł jednak rezultatów. Pieniądze, zgodnie z pierwotną deklaracją były regular-
nie przekazywane konwentowi za pośrednictwem Leona Bentkowskiego, bibliotekarza zbio-
rów książęcych w Krakowie. Z zachowanych w Bibilotece Czartoryskich źródeł wynika, że
hrabina Działyńska w latach 1882-1890 przekazała tą drogą 34 000 florenów. Zob. B. Czart.,
rkps 7409, rewersy kwitujące sumy pieniężne przez s. Marię Ksawerę, za: Nowak (przyp. 15).
s. 406; B. Czart., Listy s.Marii Ksawery... (przyp. 13), listy z 17 VI 1890, 191 1893, 31 V 1894;
AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 97-98. Niemal wszystkie listy s. Marii Ksawery przyno-
szą wyrazy szczerej i głębokiej wdzięczności wobec dobrodziejki zgromadzenia.

34 B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 29 VI 1888.
35 Autor planu „znany był [siostrom] od dawna" i wypowiadały się o nim z uznaniem jako

0 „sumiennym architekcie". Zob. B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 5 I 1891.
Kontakt pomiędzy Żołdanim a konwentem nawiązany został dzięki pośrednictwu kardynała
Albina Dunajewskiego. „Za pierwszego przełożeństwa matki Teresy od Jezusa wszedł do klau-
zury ks. biskup Dunajewski z architektą rządowym p. Żołdanim. Ta wizyta kardynała była bar-
dzo ojcowska, chciał nam pomóc dobrą radą do rozszerzenia kaplicy niezmiernie małej. Ale
w końcu gdy matka nasza powiedziała, że mamy zamiar wybudować nowy klasztor z kościo-
łem (...) dał nam tę radę, że w takim razie nie warto na próżno wydawać pieniędzy, lepiej czekać
1 znosić jeszcze nasze niedogodności". AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 84.

36 Koszt ten miał być podyktowany m.in. użyciem żeliwnych elementów architektonicz-
nych. B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 5 I 1891. Podobne rozwiązanie za-
stosował Żołdani w kościele w Nowej Wsi (obecnie przy ulicy Lea w Krakowie), którego budo-
wę rozpoczął w 1892 roku. J. K. W., Kościół Misjonarzy w Nowej Wsi, „Czasopismo Technicz-
ne" 1893, nr 12, s. 133-134. Zob. też: W. Bałus, Architektura sakralna w Krakowie i Podgórzu,
w: W. Bałus, E. Mikołajska, ks. J. Urban, J. Wolańska, Sztuka sakralna Krakowa w wieku XIX.
Część pierwsza, Kraków 2004, s. 123. Na temat stosowania żelaza w architekturze sakralnej
XIX wieku zob. Krakowski (przyp. 1), s. 177.
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się do swego doświadczenia o. Gotti zasugerował nieznaczną korektę projek-
tu, pozwalającą uzyskać, jego zdaniem, najbardziej funkcjonalny rozkład po-
szczególnych pomieszczeń, ich najkorzystniejszą wielkość i sposób doświe-
tlenia37. Równocześnie koncepcję Żołdaniego przedstawiono hr. Działyńskiej,
prosząc ją o przesłanie z Paryża nowego rysunku fasady „szczególnie na ko-
ściół (...) żeby z ulicy [Łobzowskiej - UB] ładnie wyglądało". W opinii sióstr
elewacja wykreślona przez Żołdaniego „bardzo się [bowiem] nie udała". Za-
znaczono, że szkic powinien być utrzymany w stylu romańskim, tak by har-
monizował z resztą projektu, dopuszczając jednakże możliwość zmiany form
stylowych całego gmachu, gdyby wiązała się ona ze znacznymi oszczędno-
ściami38. „Delicjonalny klasztorek! Ach jaka różnica z tym cośmy posłały (...)
nie można się napatrzyć i te okienka łączące budynki do kościółka, jakie ślicz-
ne, a drzwi, a okna, a dachy, a wieżyczki" - pisała w następnym liście s. Maria
Ksawera w odpowiedzi na otrzymany rysunek39. Uwzględniwszy naniesione
poprawki oraz dodatkowe uwagi władz konwentu, architekt przygotował osta-
teczny plan, zatwierdzony w 1891 roku przez Definitorium Generalne w Rzy-
mie40. Zgodnie z oczekiwaniami karmelitanek ich siedziba, w zakresie planu,
czerpała wzór z „belgijskiego klasztoru"41 i choć w kronikach wzmiankuje
się o chęci nawiązania do założenia macierzystego w Cornillon42, opracowa-
ny przez budowniczego projekt wykazuje wyraźne podobieństwo do klaszto-

AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 101-102; Archiwum Krakowskiej Prowincji Kar-
melitów Bosych w Czernej (dalej: AKPKBCz.), AKKŁ 4, Listy generała zakonu o. Hieroni-
ma Gotti do matki przełożonej (dalej: Listy generała zakonu o. Hieronima Gotti...), list z 9 II
i 2 V 1891. Należy zwrócić uwagę, że w Katalogu Archiwum Krakowskiej Prowincji Karmeli-
tów Bosych pod wezwaniem Ducha Sw. w Czernej zbiór wzmiankowanych listów został błędnie
określony jako Instrukcje o. Hieronima Gotti generała zakonu, dotyczące planu budowy klasz-
toru karmelitanek bosych w Cornillon we Francji.

38 O wycenę zastosowanych przez Żołdaniego rozwiązań i sugestie zmian pozwalających
obniżyć koszty budowy hrabina miała zwrócić się do architektów paryskich. B. Czart., Listy s.
Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 5 I 1891.

39 B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 8 II 1891. Rok później nadeszły
z Paryża kolejne szkice, które choć „prześliczne" nie mogły zostać zrealizowane, były bowiem
nazbyt wystawne, nie odpowiadające karmelitańskiej regule i ograniczonym możliwościom fi-
nansowym konwentu. B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 7 VII 1892.

40 AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 101.
41 B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 5 I 1891.
42 Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 99. Kroniki krakowskich karmelitanek dostarczają wielu

argumentów na rzecz tezy o towarzyszącym siostrom silnym poczuciu łączności z ich belgijski-
mi korzeniami, stąd pragnienie odwołania się do wzoru Cornillon w czasie budowy własnego
klasztoru nie wydaje się zaskakujące. Wprawdzie w latach osiemdziesiątych związki krakow-
skiej wspólnoty z klasztorem macierzystym nie były już tak ożywione, jak w początkach funda-
cji, kiedy konsultowano z nim nawet kwestie żywienia sióstr, ale obie strony nadal dbały o ich
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ru w Brukseli43 (il. 9), którego szkic siostry przechowują w swoim archiwum.
Został on oparty na schemacie czworobocznego klasztoru z kościołem wbu-
dowanym na osi jednego ze skrzydeł i dwoma frontowymi oficynami. Jedno-
nawowy, beztranseptowy kościół z parą kaplic przy drugim i trzecim przę-
śle, odznaczał się wydłużonym, półkoliście zamkniętym prezbiterium, które-
go część chórowa wkraczała w przestrzeń klasztornego dziedzińca. Z prawej
strony do prezbiterium przylegała wieża o kwadratowej podstawie i smukłych
proporcjach, dominująca w bryle założenia (il. 8). Wszystkie zabudowania
miały być wzniesione z cegły oraz ciosu użytego w partiach konstrukcyjnych
i dekoracyjnych. Fasada kościoła pomyślana została jako bezwieżowa, jed-
noosiowa, zwieńczona trójkątnym przyczółkiem z figurą Matki Boskiej Nie-
pokalanie Poczętej. Ponad wspartym na kolumnach portalem otwierało się
owalne okno, a powyżej niego biforium. Tak rozwiązana fasada, bardzo bli-
ska fasadzie kościoła w Nowej Górze Teofila Żebrawskiego44, stanowiła oś,
zasadniczo symetrycznie zakomponowanej45, głównej elewacji klasztoru wy-
chodzącej na ulicę Łobzowską (il. 7).

kultywowanie, prowadząc okolicznościową korespondencję. Zob. AKŁ, Kroniki karmelitanek
bosych... (przyp. 8), s. 5-6, 10-11, 88; AKŁ, Kronik tom II... (przyp. 5), s. 138.

43 W obu przypadkach w zbliżony sposób określono relację przestrzenną między klasz-
torem i kościołem, przyjęto podobne proporcje poszczególnych członów założenia, wreszcie
analogicznie rozwiązano układ pomieszczeń i komunikację w obrębie klasztoru. Jedyna istotna
różnica zaznaczyła się brakiem kaplic przynawowych w planie belgijskiego założenia. Plan ten
nie jest datowany nie wiadomo też, kiedy został przesłany do Krakowa. W związku z burzli-
wymi losami klasztoru w Brukseli jest zatem utrudnione rozstrzygnięcie, czy omawiany pro-
jekt odnosi się do trzeciej czy do czwartej fundacji podjętej w tym mieście. Pierwsza sięgała
swoimi początkami roku 1607 i istniała aż do 1783 roku, kiedy w następstwie józefińskich de-
kretów kasacyjnych klasztor najpierw zamknięto, a potem wyburzono. Odrodził się on w 1790
roku, ale po sześciu latach znów został zlikwidowany. Kolejny klasztor zbudowały karmelitan-
ki w 1833 roku i zamieszkiwały go do roku 1889, kiedy to zostały wywłaszczone na cele pu-
bliczne. Wreszcie w 1891 roku siostry rozpoczęły wznoszenie czwartego klasztoru. Za udziele-
nie tych informacji dziękuję o. Czesławowi Gilowi OCD.

44 Różnica sprowadza się jedynie do odmiennego ukształtowania portalu. Kościół w No-
wej Górze powstał z fundacji Artura Potockiego i Katarzyny z Branickich Potockiej. Projekt
Teofila Żebrawskiego z 1875 roku zrealizowany został w latach 1885-1896 przez Kazimierza
Piotrowskiego i Stanisława Gawrona. Zob. J. Groele-Kozioł, Architektura sakralna Teofila Że-
brawskiego, praca magisterska (mpis), Kraków 2001, s. 38.

45 W archiwum klasztornym przechowywane są niedatowane projekty Żołdaniego: rzut
parteru i pierwszego piętra gmachu (zatwierdzone przez Definitorium Generalne w Rzymie),
widok fasady od strony ul. Łobzowskiej oraz rysunek drzwi. Zachowany widok fasady i prze-
słane do Rzymu rzuty klasztoru przewidywały zróżnicowany sposób ukształtowania bocznych
oficyn: wschodnia pomyślana została jako jednoosiowa, zachodnia zaś jako trójosiowa. Praw-
dopodobnie pod wpływem sugestii władz zakonnych zachodnia oficyna została zredukowana
i upodobniona do wschodniej. Mimo naklejenia na pierwotny projekt rysunku z nowym roz-
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7. Kraków,projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej,
1891, S.Żołdani, elewacja frontowa. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik





8. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, 1891, S. Żołdani, rzut parteru. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

wiązaniem tej części klasztoru (opieczętowanego przez Definitorium Generalne) czytelne są
ślady poprzedniej koncepcji. W związku z powyższym, mimo pewnych różnic między osta-
tecznymi planami a rysunkiem fasady (nie uwzględniającym późniejszych poprawek), wszyst-
kie je należy datować na drugą połowę 1891 roku i rozpatrywać jako tę samą fazę projektową.
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9. Bruksela, klasztor ss. karmelitanek bosych, XIX wiek, rzut parteru i pierwszego piętra.
Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik.

Powyższy projekt nie doczekał się realizacji z uwagi na wciąż niewystar-
czające środki, jakimi dysponowało zgromadzenie46. W styczniu 1893 roku
siostry poinformowały nr. Działyńską o zmianie dotychczasowych ustaleń:
klasztor „nie będzie taki (...) jakeśmy na planie pokazywały, bo byśmy w długi
po uszy wlazły - pisały - ale śliczny mały klasztorek przy ulicy Łobzowskiej
wyżej niż ten dom teraźniejszy przy stawie, bo z powodu bliskości wody wil-
goć i różne dolegliwości matki i siostry dostają"47. List z maja 1894 roku przy-

Skromny budżet zakonny został w międzyczasie dodatkowo nadszarpnięty w związku
z podjętymi przez konwent fundacjami w Przemyślu (1884) i we Lwowie (1891). AKŁ, Kronik
tom II... (przyp. 5), s. 389-399; AKL, Kronik tom IV... (przyp. 19). s. 104-106.

4/ B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 9 I 1893.
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niósł jednak zarys jeszcze innej koncepcji. Stosownie do posiadanych fun-
duszy powierzono Żołdaniemu opracowanie projektu dobudowy do starego
domu dwóch skrzydeł i łączącego je niskiego, zadaszonego korytarza, zamy-
kającego wewnętrzny dziedziniec. Nieco na północ od osi skrzydła mającego
powstać na miejscu wyburzonej dobudówki z 1877 roku, planowano wkom-
ponować jednonawowy kościół z transeptem, „wychodzący na nową ul. Sie-
miradzkiego". Podobnie jak w pierwotnym planie Żołdaniego fasada kościoła
występować miała znacznie przed lico klasztoru, a półkoliście zamknięty chór
stanowiący przedłużenie prezbiterium, zajmować miał część przestrzeni wiry-
darza. W pomieszczeniach przylegających do kościoła zamierzano zlokalizo-
wać zakrystię, rozmównicę i pomieszczenia dla furtianek. W przeciwległym
pawilonie na parterze przewidziano cele dla chorych, zaś na piętrze pomiesz-
czenia nowicjatu48. Realizację tego planu uniemożliwiła śmierć Żołdaniego49.
Wkrótce na jego miejsce powołany został Tadeusz Stryjeński50.

48 „Dawne plany (...) niemożebne są na naszą kasę - za wielkie rozmiary (...). Pan Żoldani
architekta, choć smutny, że dawny piękny jego plan już się nie przyda, zrobi nam inny, zastoso-
wany do tego, co mamy na budowę". B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 31
V 1894 wraz ze stosownym rysunkiem.

4 Nastąpiła ona 2 VIII 1900 roku. Kalendarz Krakowski Józefa Czecha na rok 1901, Kra-
ków 1901, s. 94. Tam też krótka informacja dotycząca biografii i twórczości architekta. Więcej
na ten temat zob. WAP, Akta Magistratu m. Krakowa 1852-1934, Akta osobowe pracowników,
Kr 8834, f. 2725; Purchla (przyp. 1), s. 132.

50 O wyborze tym zdecydował Jan Brzozowski, szwagier Marii Ksawery. Powierzenie
Stryj eńskiemu prac przy klasztorze należy łączyć z towarzyszącą mu już wówczas opinią „bar-
dzo zdolnego architekta" oraz protekcją najbliższych krewnych. „Matka jego Paulina z domu
Lestocą, Szwajcarka, wielką przyjaźń zawarła już dawniej z naszym klasztorem (...). Gdy mat-
ki wyraziły jej pragnienie wybudowania nowego klasztoru, prosiła, byśmy jej synowi zająć się
tern dały. Jeszcze żegnając się z nami przed wyjazdem z Krakowa do Genewy, gdzie umarła
[3 XI 1902 -UB], mówiła, że się co dzień modli, abyśmy innego architekty nie wybierały, tyl-
ko jej ukochanego syna Tadeusza". Zob. AKL, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 101-102. Z kolei
siostra Stryjeńskiego Leokadia, blisko związana z Hotelem Lambert, była dobrze znana Marii
Ksawerze jeszcze z czasów paryskich. Zob. B. Czart., rkps 7093, Objaśnienia osób dane przez
ks. Karmelitankę i ks. Adama Ordynata. Utrzymywała też kontakty towarzyskie z krakowską
arystokracją, które Tadeusz wykorzystał dla celów zawodowych już w czasie swojego pierw-
szego pobytu w mieście w 1877 roku. Zob. Archiwum PAN w Warszawie, Archiwum Tadeusza
Stryjeńskiego (dalej: APANwW, ATS), sygn. III - 135, Vol. 5, f. 8, Ze wspomnień syna emi-
granta - szkic, s. 125.
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UDZIAŁ TADEUSZA STRYJEŃSKIEGO I FRANCISZKA MĄCZYŃSKIEGO
W BUDOWIE KLASZTORU

Po zapoznaniu się z oczekiwaniami konwentu wobec kształtu jego przy-
szłej siedziby Stryjeński zlecił przygotowanie wstępnych projektów założenia
Franciszkowi Mączyńskiemu - młodemu architektowi, z którym miał już oka-
zję kilkukrotnie współdziałać i którego cenił m.in. „za szybkość w pracy i de-
cyzji"31. Mączyński, przebywający w tym czasie w Paryżu, sporządził pierw-
sze szkice już 12 sierpnia 1900 roku52 (il. 10). Zostały one przedstawione do
zaopiniowania o. prowincjałowi Chryzostomowi od Wniebowzięcia NMP
podczas wizyty kanonicznej, którą złożył zgromadzeniu we wrześniu 1900
roku. „Znający się na klasztornych budowach [prowincjał] o planie i projek-
tach (...) konferował i praktyczne uwagi robił; poradził także w jakim miejscu
klasztor wystawić"53. Kolejne miesiące przyniosły szczegółowe opracowanie
koncepcji Mączyńskiego54. Zasadniczo powtarzała ona przyjęty przez Żołda-
niego i zaakceptowany uprzednio przez władze zakonne schemat przestrzenny
założenia, przy mniejszych jego rozmiarach oraz nieco innym rozkładzie po-
mieszczeń55. Jednonawowy kościół z transeptem (w miejsce przewidzianych

K. Estreicher, Wspomnienia dwóch krakowian, „Rocznik Krakowski" 46, 1975, s. 140—
141. Na temat twórczości obu architektów oraz charakteru ich wieloletniej współpracy zob.
M. Kostanecki, Twórczość architektoniczna Tadeusza Stryjeńskiego na tle epoki, Kraków-
Warszawa 1937; A. Woltanowski, Tadeusz Stryjeński (1849-1943). Materiały spuścizny rę-
kopiśmiennej w Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, „Kwartalnik Architektury
i Urbanistyki" 16, 1971, s. 233-244; L. Lameński, Tadeusz Stryjeński, „Znak" 32, 1980, nr 318,
s. 1694-1703; tenże (przyp. 1), s. 23-38; T.Z. Bednarski, Franciszek Mączyński, w: PSB, t. 20,
Ossolineum 1975, s. 334-336; tenże, O zasługach architekta Mączyńskiego, „Tygodnik Po-
wszechny" 1975, nr 1, s. 7; L. Kontkowski, O Franciszku Mączyńskim dokładniej, „Tygodnik
Powszechny" 1975, nr 5, s. 3; R. Solewski (przyp. 1).

52 AKŁ, rzut założenia oraz widok perspektywiczny (akwarela na pergaminie, podpis: Pa-
ris, 12 VIII, M. Fr).

53 AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 103-104. W archiwum klasztornym przy ulicy
Łobzowskiej zachował się projekt przewidujący trzy warianty lokalizacji zespołu wzdłuż uli-
cy Łobzowskiej.

AKŁ, widok perspektywiczny kościoła i klasztoru (tusz na pergaminie), widoki wszyst-
kich fasad, przekrój podłużny założenia, przekrój podłużny i poprzeczny kościoła, rzut parteru
(jedna z odbitek opieczętowana: Biuro architektoniczne Tadeusza Stryj eńskiego, 9 III 1901),
rzut pierwszego piętra.

55 Rzut wykreślony przez Mączyńskiego najprawdopodobniej czerpał wzór z dwóch źró-
deł. Jednym z nich był projekt Żołdaniego z 1891 roku, drugim zaś, bliski mu pod względem
zaprezentowanego układu przestrzennego i funkcjonalnego, rysunek znajdujący się w archi-
wum przy ulicy Łobzowskiej. Zachował się on w dwóch niemal identycznych wersjach, z któ-
rych jedna została opisana w języku niemieckim, druga zaś w polskim, jako „Kopia szkicu na
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10. Kraków,projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej,
sierpień 1900. F. Mączyński, widok ogólny. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik





11. Kopia szkicu na budowę klasztoru dla ss. karmelitanek bosych w Krakowie (opisa-
na w języku niemieckim), pochodzenie nieznane, rzut parteru i pierwszego piętra. Oryg.
AKŁ, repr. M. Gaik

przez Żołdaniego kaplic) i wydłużonym, półkoliście zamkniętym prezbite-
rium, zajmującym część klasztornego dziedzińca, wyznaczał oś symetrycz-
nego założenia. Skrzydło południowe, przeciwległe do tego, w które wkom-
ponowano kościół, wykreślone zostało łukiem półkolistym i flankowane było
przez dwa prostokątne aneksy. Na przedłużeniu zachodniego ramienia czwo-
roboku klasztoru, równolegle do nawy kościoła, znajdował się pawilon miesz-
czący cele furtianek i rozmównice. Wraz z odpowiadającym mu po przeciw-
nej stronie kościoła wolno stojącym domem kapelana tworzyły one zewnętrz-

budowę klasztoru dla sióstr karmelitanek w Krakowie" (il. 11). Wpływ tego rysunku widocz-
ny jest w koncepcji Mączyńskiego przede wszystkim w zakresie planu kościoła, o krótszej niż
u Żołdaniego nawie i wyraźnie zaznaczonym transepcie. Nie udało się ustalić źródła pocho-
dzenia szkicu.
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12. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, 1900/1901, F. Mączyński i T. Stryjeński, rzut parteru. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

ny dziedziniec przed główną elewacją gmachu. Skrzydła klasztoru uzyskały
na parterze układ jednotraktowy z korytarzem biegnącym dookoła wiryda-
rza, zaś na pierwszym piętrze podział jedno- i dwutraktowy (il. 12). Kościół
wzniesiony miał być w stylu przejściowym romańsko-gotyckim. Wszystkie
elewacje korpusu, z wyjątkiem północnej ściany transeptu, powtarzały po-
dobny schemat kompozycyjny. Pola odpowiadające poszczególnym przęsłom
świątyni ujęto szkarpami o dekoracyjnych zwieńczeniach i rozczłonkowano
uskokowymi płycinami, zajmującymi niemal całą powierzchnię ścian. Wpły-
ciny te wpisane zostały okna o zróżnicowanej wielkości, zamknięte półokrą-
gło lub łukiem odcinkowym i podzielone pionowym laskowaniem. Fasada
główna pomyślana została jako bezwieżowa, jednoosiowa, dwukondygnacyj-
na, zamknięta trójkątnym przyczółkiem z kamiennym krzyżem. Zastosowane
rozwiązania zdecydowały o eklektycznym wyrazie kościoła. Aranżacja fasa-
dy głównej i fasad transeptu, delikatny detal, dekoracyjne, ażurowe zwieńcze-
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nia szkarp oraz „spłaszczone", podzielone gęstym laskowanie okna zbliżały
projekt Mączyńskiego do neogotyckiej architektury angielskiej (kaplica Ke-
ble College w Oksfordzie Williama Butterfielda, 1867-1883; brama wjazdo-
wa do Bishop Auckland Palące Richarda Bentleya, 1755)56, sposób zakom-
ponowania elewacji bocznych wykazywał podobieństwo do katedry w Mar-
sylii (1856-1893) Leona Vaudoyera57, zaś wprowadzenie fryzu arkadkowe-
go i operowanie na powierzchni szkarp dwubarwnym, kamienno-ceglanym
wątkiem układającym się w regularne pasy, przywoływało echa rozwiązań
spotykanych w architekturze średniowiecznej północnych Włoch (np. Santa
Maria in Fontibus w Albenga)-8, przy zachowaniu jednak znacznej niezależ-
ności wobec historycznego wzorca. Przewidziany w projekcie budynek klasz-
torny utrzymany natomiast został w formach średniowiecznych i nowożyt-
nych. Miał być dwukondygnacyjny z boniowanym parterem i dość regularnie
rozmieszczonymi, zróżnicowanymi, co do kształtu i wielkości, oknami. Do
klasztoru prowadziły dwa wejścia, zaakcentowane nadwieszonymi przyczół-
kami, znajdujące się w północnej elewacji gmachu, usytuowane symetrycz-
nie względem kościoła. Mimo oszczędnego stosowania detalu i ornamentyki
całość uzyskała niezwykle dekoracyjny wyraz dzięki dwubarwności przewi-
dzianych materiałów, silnemu rozczłonkowaniu bryły i przepruciu elewacji
kościoła licznymi, wielodzielnymi okienkami decydującymi o wrażeniu ażu-
rowości ścian (il. 13).

Nie dysponując wciąż funduszami wystarczającymi dla rozpoczęcia in-
westycji, karmelitanki zorganizowały kwestę na ten cel, prowadzoną przede
wszystkim wśród swoich krewnych i przyjaciół59. Tymczasem Tadeusz Stry-
jeński zachęcał je do szybkiego podjęcia budowy „mówiąc o korzyściach
obecnych, które później już takimi me będą"60. Równocześnie pracował wraz

R. Middleton, D. Watkins, Neoclassical and 19th Century Architecture, cz. 2: The Dif-
fusion and Developement of Classicism and the Golhic Revival, London 1980, il. XLIV; M.
McCarthy, The Origins of Golhic Revival, New Haven and London 1987, s. 39.

"7 L'aii en France sous le SecondEmpire, Paris 1979, s. 94.
58 A. Venturi, Sloria delTarte Ilaliana, t. 3, Milano 1904, s. 21, 56.
59 Trwała ona od 17 września 1901 roku do 18 sierpnia 1906 roku. Wśród najhojniejszych

darczyńców klasztoru należy wskazać Jana i Helenę Brzozowskich, Adama i Witolda Czartory-
skich oraz Tadeusza i Stanisława Grocholskich. Kwesta przyniosła 141 834, 45 koron, co wraz
z sumą przekazaną wcześniej przez hr. Działyńską oszczędnościami klasztoru i procentami od
zdeponowanych w banku kapitałów dało 356 452, 43 korony. Koszty budowy kościoła (nie li-
cząc wyposażenia) zamknęły się kwotą 356 269, 49 koron. AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19),
s. 136-137; AKŁ, Książka budowy; AKPKBCz., AKKŁ 1, Budowa [klasztoru karmelitanek bo-
sych w Krakowie] od 17IX1901 do 13 VII 1905.

60 Wśród nich wymieniał m.in. „że w tej chwili jest zupełny zastój w budownictwie, peł-
no murarzy bez roboty, którzy gotowi pracować za mniejszą zapłatę, że po fabrykach cegły
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13. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, 1900/1901, F. Mączyński i T. Stryjeński, elewacja frontowa i boczna klasztoru oraz
przekrój podłużny i poprzeczny kaplicy. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

w najlepszym gatunku czekają na zakupienie, które będzie można nabyć za niskie ceny, a nadto
że są w mieście duże i piękne kamienie z dawnych starych domów poburzonych i drogocen-
ne z sadzawki św. Stanisława przy kościele na Skałce, którą innemi wyrobiono. Kamienie te
mogą być tanio nabyte przez pierwszego, który budować będzie. Co więcej rząd pragnie za-
jąć pracą i dać chleb w rękę wielu robotnikom bez zajęcia, więc obiecał uwolnić od podatków
przez 12 lat tych, co w obecnych latach budować będą". Zob. AKŁ, Kronik tom IV... (przyp.
19), s. 108-109.
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14. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, styczeń 1902, F. Mączyński i T. Stryjeński, rzut parteru. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

z Mączyńskim nad doskonaleniem planów zespołu. Istotne zmiany wpro-
wadzone zostały w wersji projektowej datowanej na styczeń 1902 roku61.
Północne skrzydło o półkolistym dotychczas przebiegu wykreślone zostało
wzdłuż linii prostej. Zmniejszono ujmujące je aneksy, wydzielono dodatko-
we toalety, przebito otwory wejściowe do wirydarza na osi północnego i połu-
dniowego ramienia krużganka klasztornego. Jedyną modyfikacją, jaka zazna-
czyła się w obrębie kościoła, było przesunięcie ołtarzy bocznych na południo-
wą ścianę transeptu (ił. 14).

Poprawki naniesione przez władze konwentu, a dotyczące przede wszyst-
kim wymiarów poszczególnych części założenia62, zdecydowały o wyrazie

AKŁ, rzut fundamentów, parteru, pierwszego piętra.
,2 AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskiego i Mayera z Monachium w sprawie bu-
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Przecięcie AS.

15. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, marzec 1903, F. Mączyński i T. Stryjeński, rzut parteru i pierwszego piętra oraz
przekroje, „Przegląd Techniczny" 1906, nr 32, tabl. XLIII. repr. M. Gaik
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kolejnej wersji projektu, opracowanej w styczniu 1903 roku63. Dalszej reduk-
cji uległy aneksy flankujące południowe skrzydło budowli i przyjęły one po-
stać narożnych ryzalitów. Lekko zryzalitowano także klatki schodowe w ob-
rębie klasztoru, domu kapelana i pawilonu dla furtianek. Zmniejszono we-
wnętrzny dziedziniec, likwidując jednocześnie południowe wejście łączące
go z krużgankami i zastępując je dwoma innymi, zlokalizowanymi w pół-
nocnym skrzydle klasztoru, symetrycznie w stosunku do chóru kościoła. Nie-
znacznie zmieniono również wielkość i układ niektórych pomieszczeń klasz-
tornych. Plany te zostały przesłane je zatwierdzenia Definitorium Generalne-
mu w Rzymie i Definitorium Prowincjonalnemu w Wiedniu. W tym samym
czasie architekci przystąpili do wykańczania projektów elewacji gmachu,
wielokrotnie konsultowanych z przełożoną zgromadzenia łobzowskiego64.

Ostateczna wersja planów powstała w marcu 1903 roku i 9 kwietnia zosta-
ła zatwierdzona przez Magistrat miasta Krakowa65. W rzucie założenia wpro-
wadzała ona niewielką modyfikację w stosunku do wcześniejszych projek-
tów, polegającą na zniesieniu dotychczasowego podziału nawy na dwa wąskie
przęsła i uzyskaniu jednego większego, odpowiadającego kwadratowemu
przęsłu w krzyżu kościoła (il. 15). Zasadniczo zmieniła się natomiast ogól-
na ekspresja gmachu. Bryła miała ulec dalszemu rozczłonkowaniu i tworzyć
kompozycję malowniczo zgrupowanych, prostych jednostek geometrycz-
nych, zróżnicowanych co do wielkości i nakrytych osobnymi dachami. Nad
nimi dominować miała samodzielnie stojąca wieża, wzorowana na włoskiej
kampanili. Równocześnie w opracowaniu elewacji zaznaczyła się dążność do
scalania rozdrobnionych dotąd form i redukcji struktur ażurowych. Wyraziła
się ona m.in. rezygnacją z okien w elewacjach nawy, w północnych ścianach
transeptu, pawilonu dla furtianek i domu kapelana, a także zastąpieniem wie-
lodzielnych okienek w szczytach fasad jedynie trzema wąskimi szczelinami,
oraz nadaniem masywniej szej formy wieżyczce na sygnaturkę. W ten sposób
budowla oddziaływać zaczęła przede wszystkim powierzchnią płaskiej, nie-
rozczłonkowanej ściany. Zabieg ten sprawił, iż całość zyskała bardziej monu-

dowy i wystroju klasztoru karmelitanek bosych w Krakowie na Łobzowie (dalej: Listy arch. T.
Stryjeńskiego...), list T. Stryjeńskiego z 29 I 1903.

63 AKŁ, rzut partem i pierwszego piętra (jeden z egzemplarzy zawiera szczegółowy opis
powierzchni zajmowanej przez poszczególne człony kompleksu klasztornego).

64 AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskiego... (przyp. 58), list T. Stryjeńskiego
z 29 1 1903.

65 WAP, ABM, Ł 40, f. 538a, pismo z dn. 9 IV 1903 skierowane przez Magistrat m. Kra-
kowa do S. Grocholskiego zatwierdzające plan na budowę kaplicy z klasztorem. Dołączona do
niego dokumentacja projektowa obejmowała: sytuację, rzut piwnic, parteru, pierwszego piętra
i strychów, widoki wszystkich elewacji, przekrój podłużny i poprzeczny gmachu.
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mentalny charakter, a fasada główna kościoła otrzymała interesującą oprawę,
stając się wyraźnym akcentem dekoracyjnym na tle surowej elewacji konwen-
tu. Fasada główna zasadniczo zachowała pierwotny schemat kompozycyjny,
ale zmiana proporcji poszczególnych jej elementów zdecydowała o nowym
wyrazie tej elewacji. Trójdzielne okno we wnęce zamkniętej półkoliście, wpi-
sane w płaską, ostrołukową arkadę zaczęło górować wielkością nad półkoli-
stym portalem. W zbliżony sposób rozwiązane zostały fasady transeptu, ale
ich oś wyznaczały okna dwudzielne oraz znajdujące się poniżej gzymsu pod-
okiennego trzy wąskie okienka ujęte wspólną kamienną ramą. Wyraźna stała
się tendencja do budowania kompozycji w oparciu o formy zbliżone kształtem
do prostokąta, nieznacznie rozszerzającego się ku dołowi. Postać taką przy-
brała fasada główna kościoła i fasada transeptu, szkarpy oraz portale. W pro-
jekcie zwraca uwagę większa niż poprzednio jednorodność myśli. Ujawnia
się ona nie tylko we wspomnianym już, podobnym rozwiązaniu fasad świąty-
ni oraz we wprowadzeniu fryzu ceglanego obiegającego elewacje wszystkich
członów kompleksu. Wrażenie zharmonizowania całości osiągnięto przede
wszystkim dzięki ujednoliceniu stylu kościoła i klasztoru przez nadanie obu
charakteru romańsko-gotyckiego. Odejście od archeologicznego pojmowania
stylów zaznaczyło się tu jednak jeszcze wyraźniej niż we wcześniejszej wer-
sji rysunkowej. Zabudowania klasztorne odznaczać się miały nieregularnym
układem i różnorodnym kształtem okien (prostokątne, prostokątne zamknięte
półkoliście lub łukiem odcinkowym, trójdzielne, dwudzielne, bliźnie, biforia),
stosownie do funkcji doświetlanego przez nie pomieszczenia66. Zróżnicowaną
formę uzyskały także obramienia okienne (przyjmując raz postać ciosowych
podokienników, innym zaś nadproży z ciosu lub z cegły, ujętych w ciosowe
klińce, czasem z kluczami akcentowanymi rustyką) (il. 16, 17). W klaszto-
rze wprowadzono sklepienie krzyżowe na gurtach, w kościele zastosowano
sklepienie krzyżowo-żebrowe, natomiast chór planowano nakryć sklepieniem
gwiaździstym.

Zgodnie z przepisami zakonnymi prace rozpoczęto od wzniesienia wokół par-
celi nowego muru, który nawiązał do form architektonicznych klasztoru67. Uro-
czystego poświęcenia kamienia węgielnego dokonał ks. kardynał Jan Puzyna

Archiwum klasztorne przechowuje rysunki realizacyjne wielu okien, z dokładnym okre-
śleniem miejsc, do których je przewidziano. Pozwalają one przeanalizować koncepcję założoną
w tym względzie przez architektów.

67 Przy budowie ogrodzenia częściowo wykorzystano stare fundamenty oraz nieliczne od-
cinki dawnego muru. W archiwum klasztornym złożone są projekty: muru klauzurowego koło
furty, muru obwodowego przed kaplicą i między zakrystią a domem kapelana, a także bramy
od ulicy Łobzowskiej.
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30 czerwca 1903 roku68. Równolegle przebiegającą budową kościoła i klasztoru
kierował Tadeusz Stryjeński69. Prace kamieniarskie powierzono Kazimierzo-
wi Grochalowi, stolarskie M. Woronieckiemu i A. Niedzielskiemu, a ślusarskie
Janowi Butelskiemu. Witraże wykonano w pracowni Władysława Ekielskiego
i Antoniego Tucha70, zaś zlecenie na pozostałe roboty szklarskie otrzymał A. Cze-
kajski. Sieć wodociągową i centralne ogrzewanie zainstalował Antoni Nitsch71.

6S AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19). s. 118; AKPKBCz., AKKŁ 1, Budowa od 17 IX
1901... (przyp. 59), s. 62-63, 197 (fotografia z uroczystości).

69 WAP, ABM, Ł 40, 538a, pismo z dn. 9 IV 1903 (przyp. 65). Stryjeński zdobył sobie za-
ufanie sióstr dzięki gorliwości religijnej, z jaką oddawał się nabożnym praktykom. Jeszcze
„przed wykopaniem fundamentów, podług zwyczaju p. Stryjeńskiego i na jego życzenie, od-
prawiła się w naszej kaplicy msza do Ducha Św., na której był obecny ze swoim pomocnikiem
i zastępcą p. architektą Franciszkiem Mączyńskim. Był tam podmajster z innymi kierujący-
mi robotami (...) oraz wszyscy zgodzeni do budowania (...). Na każdego włożono szkaplerz
MB Karmelowej w intencji aby ich Matka Miłosierdzia strzegła od spadnięcia z rusztowania
i wszelkiego wypadku". Zob. AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 113-114.

70 Nie wiadomo, kto jest autorem projektów do witraży w kościele przyklasztornym, obra-
zujących Wręczenie przez Matkę Boską Szkaplerza św. Szymonowi Stockowi i Ekstazę św. Te-
resy. Z listów Mączyńskiego wynika, że rozpatrywano w tym charakterze udział Mehoffera
i Trojanowskiego. Zob. B. Czart., rkps 1061, Listy Franciszka Mączyńskiego do Olgi Boznań-
skiej (dalej: Listy Franciszka Mączyńskiego...), brak daty. Na witrażu znajduje się jedynie sy-
gnatura zakładu, co mogłoby wskazywać na autorstwo jednego z zatrudnionych w nim arty-
stów. Witraże do krużganków, przedstawiające „wszystkie wieże i sygnaturki kościołów kra-
kowskich" (P. T. Nowy kościół i klasztor w Krakowie, „Przegląd Techniczny" 44, 1906, nr 32,
s. 380) zaprojektował sam Mączyński. Kartony do nich wystawił on na Nieustającej Wystawie
TPSP w Krakowie, która odbyła się na przełomie października i listopada 1910 roku. Nie był to
pierwszy projekt witrażowy Mączyńskiego. Zadebiutował on w tej dziedzinie w 1903 roku, gdy
jego szkic zwyciężył w konkursie na witraż do Kaplicy Szafrańców na Wawelu (niezrealizo-
wany). W 1905 roku Mączyński zaprojektował jeszcze witraże do klatki schodowej w gmachu
Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie, a w latach 1905-1912 - do krużganków kościoła
franciszkanów w Krakowie. Zob. Kontkowski (przyp. 1), s. 255.

71 Poświęcenie nowego kościoła w Krakowie, „Nowości Ilustrowane" 2, 1905, nr 27, s. 13.
Korespondent „Przeglądu Technicznego" zamieścił nieco inne informacje. Według niego Jan
Butelski wykonał prace blacharskie, ślusarskie stały się udziałem Władysława Augustynowi-
cza, zaś A. Czekajski wymieniony został jako wykonawca trzech wielkich witraży. Zob. P. T.
(przyp. 70). W archiwum klasztornym zachowały się rysunki ośmiu tarcz herbowych zawiera-
jących: inicjały osób zaangażowanych w dzieło powstania gmachu, atrybuty określające cha-
rakter ich udziału w przedsięwzięciu oraz dopowiadający je krótki komentarz w języku fran-
cuskim (il. 20). Rysunki odnoszą się do: Tadeusza Stryjeńskiego, Franciszka Mączyńskiego,
Kazimierza Grochala (tailleur de pierre: kamieniarz), Jana Butelskiego (ferblantier: blacharz),
Thomasa Oraczewskiego (charpentier: cieślia), Feliksa Szumińskiego (?), Emila Riszke (praw-
dopodobnie odpowiedzialnego za założenie fundamentów budowli: 1'employe qui on a fait le
decrit et conduit les travaux au fondation) i Josepfa PreiBnera (według świadectwa przekaza-
nego przez kroniki klasztorne nadzorującego z ramienia sióstr prace robotników i czuwającego
nad jakością dostarczanych materiałów budowlanych. Zob. AKŁ, Kronik tom IV... [przyp. 19],
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16. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, marzec 1903, F. Mączyński i T. Stryjeński, elewacja frontowa i południowa oraz
przekrój poprzeczny. Oryg. WAP, ABM, Łobzowska 40, f. 538 a

s. 112-115, 121). Tarcze te wykonano w kamieniu i wkomponowano u podstawy zwieńczenia
szkarp. Wkład architektów został jeszcze dodatkowo podkreślony przez umieszczenie monogramu
Stryjeńskiego na jedynym witrażu, jaki zachował się w krużgankach klasztornych [AKŁ, Klasztor
SS Karmelitanek Bosych w Krakowie. Program prac konserwatorskich. Elementy metalowe okien.
Wykonawca: Firma R. Bobicki w Krakowie (dalej: Klasztor SS Karmelitanek... Program prac kon-
serwatorskich...), Kraków, s. 4] oraz przez wyrzeźbienie głowy Mączyńskiego na szczycie szkar-
py ujmującej od zachodu główną fasadę świątyni. Jak wielką wagę przywiązywał Stryjeński do
upamiętnienia swojego udziału w podejmowanych pracach budowlanych świadczą liczne, pozo-
stawione na nich „sygnatury" artysty. Własny monogram umieścił Stryjeński m.in. w restaurowa-
nym przez siebie kościele św. Krzyża w Krakowie i na elewacji Powiatowej Kasy Oszczędności
w Krakowie (w ryzalicie zawierającym główną klatkę schodową od strony podwórza) [W. Bałus,
Zygmunt Hendel (1862-1929), w: Ludzie, którzy umiłowali Kraków. Założyciele Towarzystwa Mi-
łośników Historii i Zabytków Krakowa, Kraków 1997, s. 91 i 93], zaś jego zaangażowanie w re-
staurację kościoła Mariackiego w Krakowie zostało zaakcentowane, na wniosek Pawła Popie-
la, przez ozdobienie wnętrza prezbiterium podobizną architekta, wyrzeźbioną przez Zygmunta
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17. Kraków, projekt budowy nowego klasztoru ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzow-
skiej, marzec 1903, F. Mączyński i T. Stryjeński, elewacja boczna i przekrój podłużny.
Oryg. WAP, ABM, Łobzowska 40, f. 538 a

Langmana według rysunku Matejki [Archiwum Bazyliki Mariackiej, t. 20, Protokoły fabryki
restauracji prezbiterium kościoła Najświętszej Panny Matyi, protokół z 19 II 1890; Woltanow-
ski (przyp. 51), s. 234]. Podobne praktyki, odwołujące się do średniowiecznych tradycji, były
zresztą dość częste w dziewiętnastym wieku, by przypomnieć choćby podobiznę Tomasza Pry-
lińskiego w restaurowanej przez niego katedrze przemyskiej (1883-1885), wykonaną prawdo-
podobnie także przez Langmana [H. Kita, Tomasz Pryliński (1847-1895), „Rocznik Krakow-
ski" 39, 1968, s. 141], czy rzeźbiarski portret Alexisa Langera na fasadzie kościoła Aniołów
Stróżów w Wałbrzychu (1894-1898), zob. A. Zablocka-Kos, Sztuka - wiara - uczucie. Alexis
Langer - śląski architekt neogotyku, Wrocław 1996, s. 221.
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W sierpniu 1904 roku „klasztor był już pod dachem i ostatnie wewnętrzne do-
kończenia się robiły'72. Uroczysta konsekracja świątyni i przeniesienie zgro-
madzenia do nowego klasztoru nastąpiło 13 lipca 1905 roku73. Do roku 1906
trwały jeszcze prace przy rozbiórce starego domu, budowie studni i adaptacji
kaplicy74.

Etap realizacji założenia nie przyniósł większych zmian w stosunku do
projektów zatwierdzonych przez Magistrat75, poza dalszym uproszczeniem
i zgeometryzowaniem głównego portalu oraz rezygnacją z samodzielnej wie-
ży i wejścia do wirydarza przewidzianego wcześniej na osi chóru. W dekoracji
fasad, w miejsce romańskich i gotyckich detali, pojawiły się oszczędnie sto-
sowane motywy secesyjne (np. pąki roślinne, irysy, liście kasztanowca, kło-
sy zbóż itp. w zwieńczeniach szkarp, szczytów i sygnaturki) oraz ludowe (np.
serduszka i ząbce w głównym portalu, wprowadzony tam promienisty układ
wątku ceglano-kamiennego, będący swobodną redakcją „słońc" ze szczytów
góralskich chat, jak również podobne „słońca" w stolarce drzwi). Budynki
wzniesiono z cegły, uzupełnionej o elementy kamienne w szczytach dachów,
zwieńczeniach szkarp, a także obramieniach drzwi i okien. Tak kontrastowe
zestawienie budulca pozwoliło osiągnąć efekt optycznego rozbicia i odmate-
rializowania głównej fasady kościoła oraz górnych partii ścian (co przy cha-
rakterystycznym zwężeniu fasad i szkarp ku górze sprawiło, że założenie zy-
skało na wertykalności, mimo niskiej i „rozłożystej" bryły). Wykorzystując
dodatkowo cegłę o zróżnicowanej fakturze i szerokiej gamie barw (od białej
przez jasnoczerwoną, wiśniową aż do czarnej), powierzchnię elewacji uroz-

Mógł się o tym przekonać generał zakonu o. Reynaldus od św. Justa wizytujący klasztor
w dniach 18-22 sierpnia 1904 roku. AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 120-121. „Zwiedzał
[on] wiele razy budujący się ten nasz klasztor, udzielał swoich rad i wskazówek. Pochwalił roz-
kład budynku i cały sposób budowania mówiąc, że najlepiej zbudowany z trzech naszych klasz-
torów". AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 63-64.

73 Mszę świętą celebrował ks. bp Anatol Nowak. Szczegółowy opis jej przebiegu i poświę-
cenia klasztoru zawiera Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 122-131. Zob. też „Czas" 12 VII 1905.
s. 2; 13 VII (wyd. wieczorne), s. 1; B. Czart., Listy Franciszka Mączyńskiego... (przyp. 70), list
z 17 VII 1905.

74 „Wykończono ją z frontu, co kosztowało 2 149 koron. Ta kaplica była nam drogą pa-
miątką, w niej odbyło się mnóstwo obłóczyn i welacji, tyle odpustów i uroczystości zakonnych,
tyle tam wygłoszono kazań, tylu znakomitych kapłanów i biskupów i kardynałów odprawiało
w niej Najświętszą Ofiarę". AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 132. W archiwum klasztor-
nym przechowywane są projekty elewacji kaplicy i rysunki wykonawcze wieńczących ją krzy-
ży (data: 6 VI 1906).

75 W AKŁ znajduje się szereg rysunków realizacyjnych dla kościoła (VII—VIII 1903)
i klasztoru (VII-IX 1904), wykreślonych ręką Mączyńskiego m.in. sygnaturki, szczytowej
kondygnacji wieży, portalu bocznego, krzyża nad główną fasadą.
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maicono geometrycznymi wzorami, a także wyeksponowano elementy kon-
strukcyjne budowli (szkarpy). Sposób użycia materiałów zdecydował też
o dekoracyjnych walorach wnętrza i nadaniu mu harmonijnego, jednorodne-
go charakteru. Układem cegieł skontrastowanych z tynkowaną powierzchnią
muru podkreślono w nim bowiem system konstrukcyjny, obramienia okienne,
potrójne arkady rozczłonkowujące ściany, a także nadproża ponad otworami
wejściowymi i wnękami ołtarzowymi (il. 18, 19).

Architekturę krakowskiego klasztoru należy rozpatrywać w kontekście
poszukiwań nowego języka formalnego, które podjęto w Europie pod koniec
XIX i w pierwszych latach XX wieku, w wyniku znużenia archeologicznie
pojętym historyzmem. Świadectwa z epoki przekonują nas, że odpowiedzial-
nym za eksperymenty formalne firmowane przez „Biuro architektoniczne T.
Stryjeńskiego" był Franciszek Mączyński76, podczas gdy jego partner spe-
cjalizował się w przygotowywaniu planów. Mączyński wywarł decydujący
wpływ także na wyraz stylistyczny klasztoru karmelitanek bosych, o czym
pozwala wnioskować me tylko utrwalona w literaturze opinia Ekielskiego77,
ale także wspomniane już szkice koncepcyjne całości i projekty realizacyjne
kościoła, które wykonane zostały ręką Mączyńskiego. W związku z powyż-
szym szczególnie istotne wydaje się zrekonstruowanie czynników, jakie zde-
cydowały o ukształtowaniu się postawy twórczej młodego artysty oraz za-
patrywań na postulowaną wówczas „nowoczesność" architektury. Czytelna
w elewacjach klasztoru synteza elementów secesyjnych, ludowych i moderni-
zujących, stanowiąca refleks trzech, chronologicznie zachodzących na siebie
faz rozwoju osobowości artystycznej Mączyńskiego, pozwala uchwycić mo-
ment krystalizowania się tej nowatorskiej postawy architekta, coraz wyraźniej
zarysowującej się w jego kolejnych krakowskich dziełach zrealizowanych za-
równo samodzielnie (kościół Jezuitów, 1907—19217S), jak i we współpracy
ze Stryjeńskim (gmach Izby Przemysłowo-Handlowej, 1904-190679; zespół
zabudowań klasztornych karmelitów bosych przy ulicy Rakowickiej, 1907-
193280). Zastosowane rozwiązania świadczą o otwartości młodego budow-

L. L[epszy], Pogadanki artystyczne, „Przegląd Powszechny" 89, 1906, nr 265-267,
s. 427; APANwW, ATS, sygn. III—135, vol. 2, fol. 16; T. Stryjeński, Kraków i działalność jego
architektów w ciągu wieku XIX aż do naszych czasów (mpis), s. 143.

77 Estreicher (przyp. 51), s. 140.
no

Szerzej na ten temat Kontkowski (przyp. 1), s. 53-92.
79 Zob. J. Purchla, Z. Beiersdorf, Dom pod globusem. Dawna siedziba krakowskiej Izby

Handlowej i Przemysłowej, Kraków 1988, s. 57-62.
80 Udział Mączyńskiego zaznaczył się w tym okresie jedynie na etapie prac projektowych,
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18. Kraków, klasztor ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej, stan z 1905 roku,
F. Mączyński i T. Stryjenski, wnętrze kaplicy, fot. Jabłoński i sp., repr. M. Gaik
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19. Kraków, klasztor ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej, stan z 1905 roku,
F. Mączyński i T. Stryjeński, krużganki, fot. Jabłoński i sp., repr. M. Gaik

niczego na zachodzące wówczas w sztuce zachodnioeuropejskiej przemiany
oraz o umiejętności ich twórczej adaptacji.

Próbę przełamania akademickiego schematu podjął Mączyński najpierw
na gruncie secesji - programowo dystansującej się wobec historyzmu i jego
dogmatycznego sposobu traktowania przeszłości. Przeprowadzone w tym du-

gdyż budowę prowadził sam Stryjeński. Do roku 1912 zrealizował on wschodnią część kościo-
ła i prostopadłe do niej ramię klasztoru. Następnie prace kontynuowane były przez Augustyna
Tarkowskiego, a ukończone przez Mączyńskiego w latach 1929-32. Zob. WAP, ABM, Kościo-
ły, Rakowicka 18, f. 3.
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20. Rysunki tarcz herbowych z inicjałami osób zaangażowanych w budowę klasztoru.
Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik

chu eksperymenty81, choć inspirowane wiedeńskimi realizacjami Otto Wa-
gnera i jego uczniów, zdradzają dość powierzchowne rozumienie nowocze-

W 1897 roku Mączyński zaprojektował secesyjny detal do budowanej przez Stryjeń-
skiego Powiatowej Kasy Oszczędności w Krakowie, następnie obaj architekci opracowali

92



sności, wyrażające się jedynie zmianą dotychczasowego kostiumu stylowego
na rzecz detalu pozbawionego tradycyjnych odniesień. Choć na tym etapie
twórczości Mączyński ograniczał poszukiwania nowego wyrazu architektury
do jej warstwy dekoracyjnej, nie zamknął się wyłącznie w kręgu oddziaływa-
nia secesji. W 1898 roku nawiązał współpracę ze Stanisławem Witkiewiczem,
podejmując próbę adaptacji form „stylu zakopiańskiego" do budownictwa
kamiennego82. Początkowo poddał się całkowicie autorytetowi Witkiewicza,
chętnie odwołując się do jego uwag i wskazówek w trakcie samodzielnych
studiów nad motywami zdobniczymi architektury podhalańskiej83: „O ile by-
łoby dopuszczalnym użycie drobnych szczegółów z innych stylów i jaką nale-
ży kierować się zasadą - pytał swego mistrza w liście dołączonym do pierw-
szych przygotowanych przez siebie projektów - (...) w Paryżu widzę i rysuję
dużo rzeczy architektonicznie ciekawych, rzecz prosta, że pracując nad szki-
cami mimo woli zaplącze się coś, co jest reminiscencją a czego czynić tutaj
nie można. (...) Proszę o najdalej idącą krytykę, albowiem należy rzecz samą
w początku dobrze z mej strony zrozumieć, aby nie spaczyć później"84. Ana-
liza „sprawozdań" Mączyńskiego z prac nad „stylem zakopiańskim" przeko-
nuje nas, że i tym razem nowa koncepcja stylistyczna miała dla architekta wy-
miar wyłącznie dekoracyjny: „co do ścian (...) to trudności żadnych nie widzę,

w tym stylu zwycięskie, ale niezrealizowane, projekty konkursowe na Hotel Bristol w War-
szawie (1898) i na Dom Stowarzyszenia Pracowników Handlowych Wyznania Mojżeszowe-
go w Warszawie (1899), wreszcie w latach 1898-1901 według planów Mączyńskiego wybu-
dowano w Krakowie Pałac Sztuki o wyraźnie secesyjnym charakterze. Zob. U. Bęczkowska,
Pałac Sztuki. Siedziba Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2002, s.
7, 85-86, 95, 97-98.

82 Próby te zaowocowały m.in. projektem willi wyróżnionej pierwszą nagrodą w konkursie
architektonicznym ogłoszonym przez paryskie czasopismo „Moniteur des Architects" w 1900
roku, schroniska nad Morskim Okiem (1902), miasta w „stylu zakopiańskim" (1902), kościoła
w Żabiu (obecnie na Ukrainie). Zob. Solewski (przyp. 1), t. 1, s. 6; Prace F. Mączyńskiego nad
zastosowaniem motywów zakopiańskich w budynkach kamiennych, „Kurier Warszawski" 1901,
nr 346, s. 3-4. Szerzej na temat stylu zakopiańskiego i olbrzymiej popularności, jaką wówczas
się cieszył zob. Listy o stylu zakopiańskim 1892-1912. Wokół Stanisława Witkiewicza, red. M.
Jagiełło, Kraków 1979 wraz z podaną tam literaturą. Problem wzajemnych relacji Witkiewicza
i Mączyńskiego podejmuje R. Solewski, Stanisław Witkiewicz and Franciszek Mączyński, w:
Vernacular Art in Central Europę, red. J. Purchla, Kraków 2001, s. 339-360.

83 Mączyński rozpoczął je w trakcie pobytu w Paryżu i prac nad projektami w „stylu za-
kopiańskim", przygotowywanymi na zlecenie Witkiewicza na wystawę światową 1900 roku.
Prosił wówczas o przysłanie mu książek Władysława Matlakowskiego {Zdobienie i sprzęt ludu
polskiego na Podhalu oraz BudownictM>o na Podhalu), „by mieć podstawę dla szkiców". Zob.
Listy o stylu zakopiańskim... (przyp. 82), list F. Mączyńskiego do S. Witkiewicza z 3 IX 1899,
s. 391.

84 Tamże.
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należy tylko stosować ornament stylowy tam, gdzie dziś używa się kosmopo-
litycznego, liścia akantu lub innych dekoracji. Szczyty atoli są trudniejsze, jak
kolor znaczy używam cegły czerwonej i żółtej lub białej do oznaczenia pro-
mieni - tak charakterystycznych. (...) W szkicach chodziło mi o zachowanie
tego, co jest charakterem i co rzeczy nadaje piętno"85. A zatem intencją Mą-
czyńskiego stało się nie tyle kopiowanie motywów zakopiańskich, co twórcza
interpretacja podhalańskiej tradycji86, będącej dla niego jedynie „elementem
bazy, na której ma się odnowić sztuka"87 - i to elementem równoprawnym
wobec innych składników spuścizny minionych epok. „To, co czas miniony
nam przyniósł - pisał architekt - o tym zapomnieć nie możemy, raczej użyć
należy wszystkiego dla stylu nowego"88. W kilka lat później dodał: „Zawsze
byłem zdania, iż koniecznym jest zwiedzanie pomników architektury stuleci
minionych (...), gdyż w ten sposób pogłębia się i ustala niejako świadomość
twórcy"89. „Z oglądania arcydzieł powinien [on] wyciągnąć wniosek (...). To
skupienie się, które artysta z arcydziełem oglądanym przeżył, wypowie się
w jego własnym dziele, bo albo zrozumiał arcydzieła widziane, albo je bę-
dzie kopiował tylko"90. Nakreślone poglądy zdradzają inspirację teoretycz-
ną Otto Wagnera {Modernę Architektur, 1895), dla którego droga do nowego,
zgodnego z duchem czasu stylu, prowadzić miała przez „kontynuację i prze-
twarzanie (...) dawnych motywów i materiałów. (...) Niechaj architekt sięga
do pełnego skarbca tradycji - proponował Wagner - ale tego co zeń wybie-

85 Tamże.

86 Prawdopodobnie predylekcja Mączyńskiego do swobodnej interpretacji motywów zako-
piańskich rozwinęła się pod wpływem Stryjeńskiego, który był uczniem Sempera. Z Sempe-
rowskiej definicji stylu wynikała niemożność prostej translacji form „stylu zakopiańskiego" na
strukturę kamienną. Zmiana materiału - zdaniem Sempera - determinuje bowiem zmianę kon-
strukcji i formy architektonicznej. Problem ten znalazł omówienie na łamach ówczesnej prasy
fachowej. Wychodząc z Semperowskiej definicji stylu Władysław Ekielski skrytykował zwo-
lenników terminu „styl zakopiański" używanego na określenie rezultatów współczesnych mu
eksperymentów z owym stylem, sprowadzających się jedynie do aplikowania w budownictwie
kamiennym zakopiańskich motywów dekoracyjnych. Zob. W. Ekielski, Spór o zakopiańszczy-
znę i styl polski, „Architekt" 1902. nr 6. s. 57-61; nr 7, s. 81-84. Szerzej na temat recepcji twór-
czości Sempera w Polsce zob. W. Bałus, Limits of Influence: Gottfried Semper and Poland,
„Centropa" 2, 2002, nr 2, s. 115-127.

87 Listy o stylu zakopiańskim... (przyp. 82), list F. Mączyńskiego do S. Witkiewicza
z 5 I 1902. s. 397.

88 Listy o stylu zakopiańskim... (przyp. 82), list F. Mączyńskiego do S. Witkiewicza z 3 IX
1899, s. 390.

89 F. Mączyński, Po drodze. Ze szkicowników architektonicznych, cz. I (1900-1914), Kra-
ków 1931, wstęp.

90 Tamże, s. 27.
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rze niech nie kopiuje, lecz przez kształtowanie w nowy sposób dostosowuje
do swoich celów"91. Postulaty te, odniesione do „stylu zakopiańskiego", po-
zostawały w oczywistej sprzeczności z dążeniami Witkiewicza walczącego
o zachowanie czystości „stylu zakopiańskiego", będącego dla niego wyrazem
stylu narodowego. Nie dziwi zatem fakt, że odnosił się on coraz bardziej kry-
tycznie do przesyłanych mu przez Mączyńskiego projektów, łączących moty-
wy podhalańskie „i elementy sztuki dawnej innych obszarów"92. Tymczasem
Mączyński traktował pracę nad „stylem zakopiańskim", a zwłaszcza docho-
wanie wierności własnej wizji tego stylu, jako ważny etap swej architekto-
nicznej edukacji, „krok pierwszy na drodze nowej i samoistnej (...) który - jak
tłumaczył - zrobić musiałem, aby się przełamać, wyswobodzić i pójść w no-
wym kierunku"93. Stanowisko, jakie architekt zajął w dyskusji nad możliwo-
ścią przyszłego odrodzenia sztuki na kanwie „stylu zakopiańskiego", zbliżyło
go do środowiska skupionego wokół Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana,
powstałego w Krakowie w 1901 roku94. Celem działalności stowarzyszenia
- sformułowanym przez teoretyka grupy Jerzego Warchałowskiego pod wpły-
wem oddziaływań pism Ruskina i brytyjskiego „Arts&Crafts Movement"95
- było „zastąpienie brzydoty pięknem, gdziekolwiek i w jakiejkolwiek formie
się ono ujawnia (...) falsyfikatów - szlachetnymi materiałami, pretensjonal-

P. Haiko, Modernizm i tradycjonalizm w architekturze wiedeńskiej około roku 1900, w:
Sztuka około 1900 w Europie Środkowej, red. P. Krakowski, J. Purchla, Kraków 1997, s. 17.
Podobne rozumienie „nowoczesności" stało się popularne na przełomie wieków, zob. np. B.
Rogóyski, Kilka słów o nowych kierunkach w architekturze dzisiejszej, „Przegląd Techniczny"
35, 1896/97, s. 73-77; W.R. Watson, Some Recent Scottish Domestic Fitting andDecorations,
„The Studio" 27, 1902, nr 117, s. 104-105.

92 „Przegląd Zakopiański" 1902, nr 3, s. 2. Szczególnie ostro ów eklektyzm Mączyńskie-
go oceniał Marian Sokołowski, podzielający Witkiewiczowską wizję „stylu zakopiańskiego".
Realizacje młodego architekta nazywał pogardliwie „Kovaczostwem sui generis". Listy o stylu
zakopiańskim... (przyp. 82), list M. Sokołowskiego do S. Witkiewicza z 3 IV 1902, s. 558.

93 Listy o stylu zakopiańskim... (przyp. 82), list F. Mączyńskiego do S. Witkiewicza z 12 VI
1902, s. 400-401.

94 Z listów do Olgi Boznańskiej wynika, że Mączyński już od 1901 roku powoływany był
na sędziego w konkursach organizowanych przez Towarzystwo, choć jego członkiem został
oficjalnie dopiero w 1905 roku.

9" Szerzej o wzroście zainteresowania ruchem „Arts&Crafts" w Europie Środkowej ok.
1900 zob. A. Szczerski, Wzorce tożsamości. Recepcja sztuki brytyjskiej w Europie Środkowej
około roku 1900, Kraków 2002. O popularności pism Johna Ruskina w tym czasie w Polsce pi-
sze m.in. A. Wiszniowska, Pierwszy okres recepcji poglądów Johna Ruskina w polskiej krytyce
literackiej (1880-1910), „Folia Societatis Scientiarium Lublinensis", sectio A, vol. 11, 1971,
s. 63-88. Na temat twórczości Johna Ruskina zob. MW. Brooks, John Ruskin and YictorianAr-
chitecture, London 1989; G.P Londow, Aestetical and Critical Theories of John Ruskin, Prin-
ceton University Press, 1971.
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ności - prostotą (...) wreszcie uporu w uwielbianiu wszystkiego co posiada
markę stylów historycznych lub imponuje urokiem zagranicy - wytężonym
wsłuchiwaniem się w tętno własnego życia, odczuciem usposobienia nowo-
czesnego ducha narodu"96. W tym ujęciu baza, z której można było czerpać
inspirację dla architektury nowoczesnej, stanowiącej alternatywę dla history-
zmu, a jednocześnie przesiąkniętej rodzimością, zyskiwała znacznie szerszy
wymiar, wykraczając poza ortodoksyjnie pojęty „styl zakopiański". Mączyń-
ski zdawał sobie sprawę z możliwości, jakie otwierał przed artystą tak sfor-
mułowany program97, a postulowaną w nim swobodną interpretację form za-
prezentował m.in. w klasztorze karmelitanek, gdzie dekoracji opartej na sty-
lizowanych ornamentach zakopiańskich towarzyszą rozwiązania nawiązujące
do szeroko rozumianego budownictwa ludowego (rozszerzające się ku dołowi
fasady, portale, szkarpy)98. Szukając dodatkowego uzasadnienia ideowego dla
obranego kierunku poszukiwań architekt sięgnął do tekstu Johna Ruskina Sie-
dem lamp architektury, w którym znalazł „pełno obserwacji i myśli szczerych
i głębokich"99. Z książką tą zetknął się za pośrednictwem przekładów francu-
skich w czasie swojego pobytu w Paryżu, a efektem jej intensywnej lektury
stało się streszczenie opublikowane na przełomie 1902/1903 roku na łamach
krakowskiego „Architekta". Szczególnie bliskie wydało się Mączyńskiemu
sformułowanie Ruskina, w myśl którego „nie ma wspanialszego widoku w ar-
chitekturze, jak widzieć sztukę swą odradzającą się, wznoszącą się na podsta-
wie najstarszych okruchów dawnej sztuki danego narodu. Mam wrażenie - pi-
sał z entuzjazmem do Stanisława Witkiewicza - że w tym samym przypadku
jesteśmy z mchem zakopiańskim"100. Wydaje się zresztą, że wpływu pism Ru-

J. Warchałowski [b. t.j, „Wydawnictwo Polskiej Sztuki Stosowanej. Materiały" 1902,
nr 1, s. 2-3, cyt. za: Szczerski (przyp. 95), s. 222.

97 O dużym zainteresowaniu, z jakim Mączyński śledził doniesienia prasowe dotyczące
sztuki stosowanej i o jego zaangażowaniu w rozwój tego ruchu, świadczą listy do Olgi Boznań-
skiej z lat 1902-1905, Listy Franciszka Mączyńskiego... (przyp. 70), brak daty. W tym okre-
sie pilnie studiował także „zbiory Jerzego Warchałowskiego ze sztuki zdobniczej ludowej pol-
skiej", które stały się podstawą pracy Warchałowskiego O sztuce stosowanej, opublikowanej
w Krakowie w 1904 roku. B. Czart., Listy Franciszka Mączyńskiego... (przyp. 70), brak daty.

Na ludową genezę tych form wskazują Purchla. Beiersdorf (przyp. 79), s. 58; K. Stefań-
ski, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu stylu narodowego, Łódź 2000, s. 117. Mo-
tywami zakopiańskimi, poddanymi jednak twórczej interpretacji, wzbogacił Mączyński także
inne projekty przygotowywane w tym czasie wraz ze Stryjeńskim m.in. wyróżniony trzecią na-
grodą, niezrealizowany, szkic konkursowy na ratusz krakowski (1903) czy projekt Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w Krakowie (1904). Zob. Kontkowski (przyp. 1), s. 55-56.

99 Listy o stylu zakopiańskim... (przyp. 82), list F. Mączyńskiego do S. Witkiewicza z 21
V 1902, s. 401^02.

100 Tamże. Ideowe związki między „stylem zakopiańskim" a poglądami Ruskina były nie-
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skina na poglądy młodego budowniczego nie da się przecenić, gdyż zaznaczył
się on nie tylko w zakresie stosowanej stylistyki ludowej. Teorie Ruskina stały
się podstawowym komponentem kształtującej się wówczas u Mączyńskiego
całościowej koncepcji architektury, stąd ich refleksy odnaleźć można w prze-
myśleniach artysty formułowanych na różnych etapach twórczości.

W poglądach Ruskina dystansujących się wobec zasad odtwórczego,
wzornikowego projektowania w architekturze i bezdusznego powielania
rozwiązań101 znalazł Mączyński m.in. potwierdzenie słuszności drogi obra-
nej za Otto Wagnerem a prowadzącej do bardziej swobodnego traktowania
form historycznych. Otwierało ją już samo synkretyczne zastosowanie mo-
tywów romańskich i gotyckich w ramach stylu przejściowego102. Dokonany
przez architekta wybór kostiumu stylowego dla kościoła i klasztoru krakow-
skich karmelitanek nie był jednak czymś wyjątkowym na gruncie architektu-

jednokrotnie akcentowane przez współczesnych, także przez samego Witkiewicza. Wspominał
on wprawdzie, że tworząc koncepcję „stylu zakopiańskiego" nie znał dzieł Ruskina, ale po za-
poznaniu się z jego dorobkiem znalazł zbieżność między ich przesłaniem a własną wizją, w na-
stępstwie czego pragnął pozyskać dla niej brytyjskiego autora (S. Witkiewicz, Dziwny czło-
wiek, w: Pisma zebrane, t. 2: Monografie artystyczne, Kraków 1974, cz. 2, s. 98). W tym celu
córka Sienkiewicza przedstawiła Ruskinowi zdjęcia prezentujące budowle i sprzęty w stylu
zakopiańskim. Zdobnictwo podhalańskie zyskało uznanie w oczach Ruskina, który określił je
mianem „bardzo zajmującego stylu polskiego". Zob. Ruskin a styl zakopiański, „Przegląd Za-
kopiański" 1899, nr 14, s. 6.

101 F. Mączyński, Johna Ruskina «Siedem lamp architektury (w streszczeniu)» (dalej: Joh-
na Ruskina...). Lampa piąta - życia, „Architekt" 1903, nr 2, szp. 20-21.

102 A. Majdowski, Studia z historii architektury sakralnej w Królestwie Polskim, Warsza-
wa 1993, s. 32-33. Styl przejściowy, po raz pierwszy wyodrębniony przez literaturę niemiec-
ką („Ubergangsstil") (zob. np. R Martens, Ober die Grenze Deutschlands gegen Frankreich
in der Baukunst des Mittelalters, „Deutsche Bauzeitung" 4, 1870, s. 303-304), wprowadzony
został do polskiego piśmiennictwa o sztuce za sprawą Władysława Łuszczkiewicza, któiy łą-
czył go z wczesnogotycką architekturą cystersów i określał mianem „stylu przechodowego"
(W. Łuszczkiewicz, Pionierowie gotycyzmu w Polsce. Architektura cysterska i wpływ jej po-
mników na gotycyzm krakowski, „Ateneum" 2, 1882, s. 350). Badacz dostrzegł w cysterskim
gotyku źródło form, na bazie których proponował odrodzenie polskiego stylu narodowego,
będącego alternatywą wobec niemieckiego w swej genezie „ostrołuku wiślano-bałtyckiego".
(W. Łuszczkiewicz, Kilka słów o naszem budownictwie w epoce ostrołukowej i jego cechach
charakterystycznych, „Przegląd Techniczny" 1887, nr 3, s. 53-54; nr 4, s. 81-83; nr 5, s. 116-
117; nr 6, s. 149-151). Samo pojęcie „styl przejściowy" pojawiło się w 1886 roku w artykule
poświęconym kościołowi Sławomira Odrzywolskiego w Miejscu Piastowym. (Projektowany
kościół w Miejscu Piastowym, „Przyjaciel Sztuki Kościelnej" 1885, nr 3, s. 29) Najlepiej zde-
finiował je Stanisław Tomkowicz pisząc, że styl przejściowy polega na „użyciu uświęconych
trądycją motywów i form przeżytego stylu romańskiego do budynków stawianych już na zasa-
dzie konstrukcyjnej nowego stylu gotyckiego". S. Tomkowicz, Style w architekturze kościelnej,
w: Encyklopedia kościelna, t. 27, Warszawa 1904, s. 70.
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17 sakralnej Galicji przełomu XIX i XX wieku. Styl przejściowy, pojmowa-
ny jako wczesna faza gotyku, cieszył się tam wówczas szczególną popular-
nością103. Z jednej strony uważano bowiem, iż jest on najstosowniejszy dla
budowli o charakterze sakralnym104, z drugiej zaś ceniono go za to, że unik-
nął zmanierowania i skostnienia znamiennego dla późnego gotyku, umożli-
wiając podjęcie twórczego dialogu z artystycznym dziedzictwem minionych
epok1(b. W omawianej realizacji Mączyński wyszedł jednak poza powszechne
rozumienie stylu przejściowego, przełamując zależność od stylów przeszło-
ści w stopniu znacznie silniejszym niż współcześni mu architekci krakowscy.
Wyraziło się to daleko idącym oczyszczeniem elewacji, rezygnacją z romań-
sko-gotyckiego detalu i unikaniem jednoznacznych odniesień historycznych,
dzięki czemu zastosowane rozwiązania, na zasadzie sugerowania a nie odtwa-
rzania konkretnych wzorców, odsyłają do szeroko rozumianego średniowie-
cza, interpretowanego przez pryzmat wyobraźni twórcy.

Z pism Ruskina, w wielu wypadkach zbieżnych ze znanymi mu już kon-
cepcjami Wagnera, zdaje się Mączyński czerpać także wskazówki dotyczące
sposobu komponowania elewacji, zasad kształtowania bryły architektonicz-
nej oraz podejścia do materiału. Podążając ich tropem, Mączyński definio-
wał „nowoczesną architekturę jako płaską i prostą, o istocie której stanowić
miała sylweta, rozkład mas i przestrzeni (...). Rozwiązanie ściany nie powin-
no być zbytkowym ornamentem - pisał - lecz logicznym następstwem i ko-
niecznością, z istoty budynku wynikającą"106. Dekoracja nie będąca wyni-
kiem zastosowanej konstrukcji jest więc jego zdaniem „zbyteczną, a piękna

Stefański (przyp. 98), s. 61-81. Sięgał po niego wielokrotnie także sam Mączyński. Już
w trakcie praktyki odbywanej w pracowni Odrzywolskiego uczestniczył w budowie, wznoszo-
nych w tym stylu, kościołów w Mrowi i koło Rzeszowa i Albigowej koło Łańcuta. Styl przej-
ściowy zdecydował także o wyrazie plastycznym jego niezrealizowanych projektów kościo-
łów: św. Elżbiety we Lwowie - przygotowywanego wraz ze Stryjeńskim (1903) i parafialne-
go w Podgórzu (1903) oraz wzniesionego wespół ze Stryjeńskim kościoła w Grębowie (1906).
Kontkowski (przyp. 1), s. 56-57.

104 O powszechnej w dziewiętnastym wieku religijnej interpretacji gotyku zob. W. Bałus,
„ Mistyczna" wizja gotyku w wieku XIX, „Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Od-
działu PAN w Krakowie" 32/2, lipiec-grudzień 1987, s. 63-64; tenże, Architektura sakralna
Teodora Talowskiego, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztu-
ki" 20, 1992, s. 72; P. Krakowski, Wątki znaczeniowe w architekturze wieku XIX, „Zeszyty Na-
ukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Historii Sztuki" 11, 1973, 'j,. 65-68.

T. Talowski, Style u narodów czynnych (wykład inauguracyjny wygłoszony w 1901 roku
na Politechnice Lwowskiej), „Czasopismo Techniczne" 1902, nr 21, s. 278.

106 Mączyński (przyp. 89), s. 15. Por. uwagi Kovatsa na temat Wagnerowskiego sposobu
rozumienia nowoczesności: E. Kovats, O zasadach nowoczesnej architektury (wykład na uro-
czyste otwarcie roku szkolnego 1901/1902 we Lwowskiej Szkole Politechnicznej), „Architekt"
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forma nie uzasadnia jej istnienia"107. Poglądy te znalazły wyraźne przełożenie
na konkretne rozwiązania wprowadzone w omawianym kompleksie klasztor-
nym. Czytelne pozostają w nich zwłaszcza Ruskinowskie postulaty operowa-
nia masywną, nie rozbitą przez nadmierną dekoracyjność bryłą, decydującą
0 efekcie monumentalności i szlachetności budynku108, a także akcentowania
jego tektoniki, zarówno przez „odpowiednio surowe traktowanie podstawy
gmachu w przeciwieństwie do lekkiego zwieńczenia części górnej"109, „jak
1 przez otwarte ukazywanie jego konstrukcji"110. Szczególny nacisk na ostat-
ni z wymienionych elementów mógł być także refleksem wpływów Viollet-
le-Duca - kolejnego teoretyka, który obok Ruskina i Wagnera zdecydował
o pojmowaniu przez Mączyńskiego architektury w kategoriach racjonalno-
konstrukcyjnych1". Ten sposób myślenia o formie, wzbogacony oddziaływa-
niem kubiczno-blokowej architektury posecesyjnej, zaowocował geometrycz-
nym, syntetycznym ukształtowaniem bryły klasztoru.

1902, nr 4, szp. 46. Zob. też J.D. Berry, From Historicism to Architectural Realism: on Some
of Wagner's Sources, w: Otto Wagner. Reflections on the Raiment of Modernity, red. H.F. Mall-
grave, Chicago 1993, s. 243-278; H. F. Mallgrave, From Realism to „Sachlichkeit": thePole-
mics of Architectural Modernity in the 1890s, w: tamże, s. 281-321.

107 F. Mączyński, Materiał okładzinowy na fasadach, „Architekt" 1907, nr 8, szp. 71.
108 F. Mączyński, Johna Ruskina... Lampa trzecia - siły, „Architekt" 1902, nr 12, szp. 154,

156. Wyraz swym upodobaniom, kształtowanym na lekturze pism Ruskina, daje Mączyński
w listach opisujących wrażenia z podróży po Włoszech. Zachwyt jego budzą budowle „w ma-
sach olbrzymie (...) o proporcjach bardzo pięknych i wielkich" (np. klasztor San Marco we Flo-
rencji), rażą go zaś „realizacje zanadto rozdrobnione". Zob. Listy Franciszka Mączyńskiego...
(przyp. 70), list ze „środy w nocy" 1902.

109 F. Mączyński, Johna Ruskina... Lampa pierwsza - poświęcenia, „Architekt" 1902,
nr 11, szp. 140.

110 Mączyński (przyp. 107), szp. 155. „Wymagać należy - pisał Ruskin - aby każdy na
pierwszy rzut oka natknął się w dziele architektonicznem na ścisłą konstrukcję i dotykalnie
mógł ją wskazać (...). Kiedy mówimy o ukazaniu otwarcie konstrukcji, to ma znaczyć, aby
oko obeznawszy się dokładnie z całością budowli, nie mogło mieć wątpliwości, co do sposo-
bów jej wykonania (...), by oko nie zostało wprowadzone w błąd i mimo woli nie zaczęło nie-
dowierzać, iż struktura którą ogląda jest niewystarczająca na dźwiganie wielkich powierzchni
sklepionych". F. Mączyński, Johna Ruskina... Lampa druga-prawdy, „Architekt" 1902, nr 11,
szp. 140, 142-143.

111 Zainteresowanie pismami Viollet-le-Duca zaznacza się u Mączyńskiego właśnie w okre-
sie prac nad projektami klasztoru dla karmelitanek. Świadczą o tym zapiski w jego notatnikach
z 1902 roku [Archiwum Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie (depozyt)] oraz
streszczenie rozprawy Viollet-le-Duca Metody, jakie w 1903 roku opublikował w krakowskim
„Architekcie". Odwołania do refleksji teoretycznej Viollet-le-Duca pojawiają się u Mączyń-
skiego także na późniejszych etapach twórczości. Zob. np. F. Mączyński, Dzwonnica w Ruda-
wie, Kraków 1940, s. 8.
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Ruskinowską genezę wydaje się mieć również manifestowana w budyn-
kach klasztornych zasada prawdy materiału"2 oraz umiejętne operowanie
tworzywem, dla wyeksponowania jego naturalnych właściwości. Podsta-
wowym środkiem dekoracyjnym staje się tu wzajemny układ zróżnicowa-
nych kolorystycznie materiałów, rozczłonkowujących duże powierzchnie
surowych ścian i podkreślających elementy konstrukcyjne"3. Owa prostota
i skromność wystroju plastycznego, poza uzasadnieniem estetycznym znajdu-
je także wytłumaczenie ideowe, gdyż doskonale odpowiada karmelitańskiej
regule"4. Sam Mączyński motywował swą decyzje artystyczną następująco:
„ponieważ to konwent surowy, więc popisu wielkiego nie będzie (...), gdzie
cele - daję bogatą (co do wzoru) fryzę z różnokolorowych cegieł i kamienia
oraz stylowe, charakterystyczne okna kamienne w ołowiu oszklone - będą za-
konnice miały co obliczać w chwilach nudy czy zmartwienia; to cieszy mnie,
gdyż ciągle jestem pod wrażeniem, że buduję więzienie""5.

W formach krakowskiego klasztoru znalazło wyraz postulowane przez Ru-
skina nawiązanie do nurtu architecture parlante116. Zastosowanie form stylu
przejściowego, w powszechnym rozumieniu odznaczających się prostotą, su-
rowością i powagą, jak również ścisłe powiązanie poszczególnych elementów
założenia oraz operowanie zwartą, nierozczłonkowaną masą muru przywoły-
wało wrażenie zamkniętej fortecy, a tym samym doskonale wyrażało charak-
ter i przeznaczenie gmachu, jako siedziby zakonu klauzurowego o ścisłej re-
gule"7. Dookreśleniu semantycznych wartości architektury posłużył zespół
motywów dekoracyjnych definiujących budowlę jako klasztor karmelitanek

112 Mączyński (przyp. 109), szp. 142. Na temat zasady prawdy materiału zob. G. Band-
mann, Przemiany w ocenie tworzywa w teorii sztuki XIX wieku, w: Pojęcia, problemy, metody
współczesnej nauki o sztuce, opr. J. Białostocki, Warszawa 1976, s. 46-78.

F. Mączyński, Johna Ruskina... Lampa czwarta - piękna, „Architekt" 1903, nr 1, szp. 9-
10. Ów sposób podejścia do materiału, definiowany wówczas jako „nowoczesny", akcentowa-
no w większości wzmianek prasowych, jakie ukazały się po otwarciu krakowskiego klasztoru,
zob. m.in. Poświęcenie nowego kościoła... (przyp. 71), s. 13; P. T. (przyp. 70), s. 380.

114 Na tę zależność wskazywali już współcześni krytycy: „Surowość i ścisłość zakonnych
reguł nie pozwala na żadne zbytkowne urządzenie i efektowne upiększenie (...) więc wszyst-
ko co widzimy (...) jako ozdobę, jest nieodłączną częścią wątku struktury". P. T. (przyp. 70),
s. 380.

115 Listy F. Mączyńskiego... (przyp. 70), brak daty.
116 F. Mączyński, Johna Ruskina... Lampa szósta - pamięci, „Architekt" 1903, nr 3, szp.

31. Szerzej na temat koncepcji architecture parlante zob. Z. Ostrowska-Kębłowska, Historyzm
w architekturze XIX wieku. Próba wyjaśnienia, w: Interpretacje dzieła sztuki, Warszawa-Po-
znań 1976, s. 62-67; Krakowski (przyp. 104), s. 63-80.

Solewski (przyp. 1), t. 2, s. 92; Poświęcenie nowego kościoła... (przyp. 71), s. 13.
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bosych m.in. herby zakonu wieńczące szkarpy świątyni"8, symboliczny sar-
kofag św. Teresy z Avila znajdujący się ponad portalem głównym119 oraz figu-
ra patrona kościoła, św. Józefa, przy wejściu do klauzury.

Uzasadnienie w poglądach Ruskina znalazł także postulat malowniczo-
ści120 manifestujący się w architekturze założenia zróżnicowaniem faktur
i barw użytych materiałów, asymetrycznym komponowaniem elewacji klasz-
toru, różnorodnością elementów dekoracyjnych oraz kształtów i obramień
okien, jak również operowaniem rozwiązaniami kontrastowymi (m.in. gład-
ka, surowa powierzchnia ścian zestawiona z partiami dekoracyjnymi, formy
masywne obok rozdrobnionych, prosty plan przy dążeniu do plastycznego bo-
gactwa bryły).

Odwołanie do estetyki malowniczości, sposób traktowania materiału,
a także swobodna, eklektyczna interpretacja form dawnych w ramach sty-
lu przejściowego zbliżają klasztor krakowskich karmelitanek do twórczości
Teodora Talowskiego121. Nawiązania do architektury sakralnej Talowskiego
sięgająjednak głębiej i wyrażają się zastosowaniem konkretnych, charaktery-
stycznych dla niego rozwiązań. I tak sposób komponowania fasady poprzez
nakładanie na siebie płaszczyzn przebitych arkadami o coraz mniejszym
świetle, wskazuje na związek tej realizacji ze świątynią wzniesioną przez Ta-
lowskiego w Kamieniu (projekt z 1895 roku)122, podczas gdy formy portali
wokół otworów wejściowych, prowadzących do budynku klasztornego od uli-
cy Łobzowskiej, wskazują na inspirację portalem głównym projektu kościoła
we Wrocance (1895 r.)123. Zwrócenie się ku rozwiązaniom znamiennym dla
dzieł Talowskiego nie wydaje się zaskakujące, biorąc pod uwagę fakt, iż jego
projekty stanowiły na terenie Galicji bardzo silnie oddziałujący wzorzec, spo-

118 Na temat symboliki herbu Zakonu Sióstr Bosych Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel zob. W. Kolak, J. Marecki, Leksykon godeł zakonnych, Łódź 1994, s. 140; J. Zieliński,
Herb Karmelu. Historia, symbolika i duchowe przesianie, Kraków 1999.

119 Prawdopodobnie jest to aluzja do „uroczystości przeniesienia świętych zwłok (...) Św.
Matki Teresy z Avila do Alby", na której rocznicę zaplanowano konsekrację kościoła. AKŁ,
Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 121.

120 Mączyński (przyp. 116), szp. 44. Na temat rozumienia pojęcia „malowniczość" i gene-
zy nurtu malowniczego w architekturze wieku XIX zob. W. Bałus, Historyzm, analogiczność,
malowniczość. Rozważania o centralnych kategoriach twórczości Teodora Talowskiego (1857-
1910), „Folia Historiae Artium" 24, 1988, s. 131-135.

121 Bałus (przyp. 1), s. 124.
122 T. Talowski, Projekta kościołów, litografowal M. Zadrazil, Kraków 1897. Kościół

w Kamieniu wzniesiono w latach 1896-1901. Zob. KZSwP, seria nowa, t. III, z. 3: Kolbuszo-
wa, Mielec i okolice, red. E. Śnieżyńska-Stolot, F. Stolot, Warszawa 1991, s. 13.

123 Talowski (przyp. 122). Kościół we Wrocance nie został wybudowany. Zob. Bałus
(przyp. 104), s. 60.
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pularyzowany dzięki wydanej w 1897 roku monografii prac artysty124, częste-
mu ich reprodukowaniu na łamach Czasopisma Technicznego Lwowskiego,
a także towarzyszącej osobie autora opinii „pierwszego (...) nowatora w ar-
chitekturze u nas"125.

Kubizująca, nieregularna bryła założenia karmelitańskiego i surowa es-
tetyka jego elewacji wykazuje także pewne podobieństwa do realizacji Hen-
dricka Petrusa Berlage, zwłaszcza jego słynnej Giełdy amsterdamskiej (1898-
1903)l26. Nie można jednak w tym przypadku mówić o zależności wprowa-
dzonych przez Mączyńskiego form od rozwiązań stosowanych przez Berla-
ge^, ale raczej o efekcie równoległości poszukiwań architektów ukształto-
wanych w kręgu podobnej tradycji architektonicznej. Obaj pozostają bowiem
pod wyraźnym wpływem myśli teoretycznej Ruskina, Viollet-le-Duca oraz
Sempera127.

l24Talowski (przyp. 122).
125 Jast, Zgon głośnego architekta. Teodor Talowski, „Świat" 1910, nr 20, s. 16; W. Ekielski,

Teodor Talowski, „Architekt" 1910, nr 5, szp. 83; K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków 1911,
s. 315; APANwW, ATS, sygn. III— 135 vol. 2, fol. 16; Stryjeński (przyp. 76), s. 141. Stryjeński
sugeruje, że nowatorem podobnym Talowskiemu, ale podążającym własną drogą, był Franci-
szek Mączyński (tamże, s. 143). W kontekście prekursorskich na gruncie krakowskim ekspe-
rymentów Mączyńskiego z formami secesyjnymi, „stylem zakopiańskim" i modernizującą od-
mianą historyzmu opinia ta wydaje się dość zasadna. Zob. też przyp. 76.

126 T. Gorst, Henrik Petrus Berlage. Amsterdam Beurs 1898-1903, „Architectural Design"
1980, 1/2, s. 56-59; P. Singelenberg, Henrik Petrus Berlage. Idea and Style: the Quest for Mo-
dern Architecture, Utrecht 1972; S. Polano, Henrik Petrus Berlage. Complete Works, Guild-
ford 1988.

127 R. Davey, Arts and Crafts Architecture, London 1995, s. 219. Zob. też I.B. Whyte, Mo-
dernist Dioscuri? Otto Wagner and Hendrik Petrus Berlage, w: Otto Wagner... (przyp. 106),
s. 157-197; A. Moravanszky, The Aesthetics of the Mask. The Critical Reception of Wagner 's
„Modernę Architektur" and Architectural Theory in Central Europę, w: tamże, s. 199-239. Po-
dobne cechy, wynikające z pokrewieństwa postaw mimo niezależności poszukiwań, wykazuje
np. twórczość H.H. Richardsona czy R Boberga (H.R. Hitchcock, The Architecture o/H. H. Ri-
chardson and his Times, New York 1936, s. 36-38; A. Thorson Wal ton, Ferdinand Boberg-Ar-
chitect. The Complete Works, Cambridge 1994, s. 103-107). Wydaje się natomiast, że w pierw-
szych latach XX wieku recepcja twórczości Berlage'a była, poza Holandią, nieznaczna. W 1899
roku wzmiankował o niej artykuł na temat współczesnej sztuki holenderskiej, opublikowany
w „Deutsche Kunst und Dekoration" (T. Molkenboer, Modernę holldndische Kunstgewerbe,
„Deutsche Kunst und Dekoration" 4, 1898-1899, s. 552-576). O projektach giełdy amster-
damskiej i jej otwarciu milczą natomiast (poza „Dekorative Kunst" 6, 1903, s. 401-421)
najważniejsze europejskie periodyki, poświęcone zarówno architekturze, jak i najnowszym
prądom w sztuce („The Studio", „The Building News", „The Builder", „Deutsche Kunst und
Dekoration", „Deutsche Bauzeitung", „Allgemeine Bauzeitung", ,,Volne Smery"). Wzrost za-
interesowania dziełami Berlage'a przynosi dopiero publikacja jego traktatu Gedanken iiber
Stil in der Baukunst (Leipzig 1905). W Krakowie, na fali tej popularności powstają, bliskie
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KLASZTOR PRZY ULICY ŁOBZOWSKIEJ NA TLE DZIEWIĘTNASTOWIECZNEJ
ARCHITEKTURY KONWENTÓW SS. KARMELITANEK BOSYCH

W kręgu zainteresowań badaczy pozostawała jak dotąd architektura kar-
melitanek bosych realizowana jedynie do końca osiemnastego wieku128. Brak
w literaturze przedmiotu studiów nad dziewiętnastowieczną fazą rozwoju bu-
downictwa tego zakonu sprawia, że trudno jest określić stopień, w jakim nowo
powstałe lub restytuowane zgromadzenia sięgały do tradycji przerwanej w na-
stępstwie kasat konwentów karmelitańskich w XVIII i XIX wieku. Niewątp-
liwie odnowione wspólnoty opowiadały się za rygorystycznym powrotem do
terezjańskiego dziedzictwa duchowego, dążyły do wskrzeszenia dawnych re-
guł życia zakonnego i odbudowy pierwotnych struktur organizacyjnych129.
Niejasne pozostaje natomiast, w jakim zakresie ich budownictwo podjęło
wypracowane uprzednio rozwiązania przestrzenne i funkcjonalne. W oparciu
o zachowany, skromny materiał archiwalny niełatwe wydaje się również zre-
konstruowanie czynników decydujących o drogach recepcji kształtów archi-
tektonicznych stosowanych wówczas w żeńskiej linii zakonu.

Niewątpliwie główną determinantą programu architektonicznego konwen-
tów pozostały zalecenia konstytucji zakonnych130. Zgodnie z duchem refor-
my terezjańskiej nakazywały one przede wszystkim, by budynki klasztorne
odznaczały się ubóstwem i skromnością131. Tak ogólnie określony wymóg
doprecyzowany został przez praktykę budowlaną już w XVII wieku i spro-

stylistycznie giełdzie amsterdamskiej, budynki Szkoły Przemysłowej przy al. Mickiewicza
5 (1907-1912) autorstwa Sławomira Odrzywolskiego oraz wspomniany już kościół z klaszto-
rem karmelitów bosych przy ul. Rakowickiej (1907-1932) zaprojektowany przez Stryjeńskie-
go i Mączyńskiego. Zob. Purchla, Beiersdorf (przyp. 79), s. 61.

128 Zob. przede wszystkim doskonałe studium M. Brykowskiej (przyp. 6), wraz z podaną
przez autorkę literaturą.

129 Gil (przyp. 5), s. 279.
130 B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 7 II 1882. W XIX stuleciu wciąż

obowiązywał tekst konstytucji w brzmieniu zatwierdzonym przez Kapitułę Generalnąw Alcala
w 1581 roku. Pewnym zmianom poddano go dopiero w dwudziestym wieku, w związku z ko-
niecznością dostosowania reguł zakonnych do nowego Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917
roku. Zob. Reguła i konstytucje zakonnic bosych zakonu Najświętszej Maryi Panny z Góry Kar-
mel, Kraków 1931, s. 2-5.

131 „Domu niech wytwornie nie budują, prócz kościoła. (...) Tenże dom niech będzie
skromny i mieszkania niskie, tak żeby się wygadzało potrzebie, a nie zbytkowi". Zob. Regu-
ła i konstytucye zakonnic karmelitanek bosych zakonu Najświętszej Panny Maryi z Góry Kar-
mel, Berdyczów 1827, s. 71. Zalecenia te znajdują silny oddźwięk w korespondencji krakow-
skich karmelitanek, prowadzonej zarówno z architektem jak i fundatorką budowli. AKPKBCz.,
AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskiego... (przyp. 62), list T. Stryjeńskiego z 29 I 1903; B. Czart.,
Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 31 V 1894.
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wadzał się do projektowania założeń o niewielkich rozmiarach, prostych roz-
wiązaniach przestrzennych oraz zredukowanym programie dekoracyjnym132.
W związku z tym, że przestały obowiązywać istniejące dawniej normy regu-
lujące dopuszczalną powierzchnię i wysokość poszczególnych członów kon-
wentu karmelitańskiego133, o wielkości klasztoru decydowała liczba mieszka-
jących w nim sióstr, możliwości finansowe zgromadzenia, a przede wszyst-
kim zalecenia najwyższych władz zakonnych, zobowiązanych do dbałości
0 przestrzeganie przepisów konstytucji'34. Tą drogą Definitorium General-
ne w Rzymie usiłowało np. wpłynąć na skorygowanie form przewidzianych
w projekcie dla klasztoru we Lwowie oceniając, że jego rozmiary są nazbyt
duże, a dekoracja przesadnie bogata135.

W dziewiętnastym wieku, w przeciwieństwie do wcześniejszego okresu,
nie funkcjonowały też plany wzorcowe określające dyspozycję przestrzenną
1 funkcjonalną zalecaną dla konwentów poszczególnych prowincji136. Odro-
dzone wspólnoty sięgały w tym względzie do przepisów kościelnych i tradycji
zakonnej, korygowanych stosownie do potrzeb oraz możliwości konkretnego
zgromadzenia. Dużą rolę w utrwalaniu rozwiązań architektonicznych, które
najlepiej sprawdzały się w praktyce życia kontemplacyjnego, odegrały wła-
dze zakonne. Wprawdzie autonomiczność poszczególnych domów karmelita-
nek bosych nie sprzyjała upowszechnianiu się w tym zakresie ujednoliconych
modeli, ale wizyty kanoniczne prowincjałów czy nieoficjalne konsultacje
z najwyższymi zwierzchnikami zakonu137 dawały okazję do formułowania,

132 Brykowska (przyp. 6), s. 22-25, 66-67, 72, 79.
133 Wanat (przyp. 13), s. 95-96; Brykowska (przyp. 6), s. 67-72; Listy arch. T. Stryjeńskie-

go... (przyp. 62), list T. Stryjeńskiego z 22 XI 1902.
134 Funkcja nadzorcza władz zakonnych w procesie budowy nowych klasztorów sprowa-

dzała się do zatwierdzania ich planów [AKPKBCz., AKKŁ 4, Listy generała zakonu o. Hiero-
nima Gotti... (przyp. 37), list z 2 V 1891; Wanat (przyp. 13), s. 91], wydawania zgody na roz-
poczęcie budowy [AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 107-110] oraz kontroli wydatków po-
niesionych w związku z inwestycją, zob. AKŁ, Książka budowy (przyp. 59); AKŁ, Kronik tom
IV... (przyp. 19), s. 95-96.

135 Archiwum SS. Karmelitanek Bosych w Kaliszu (dalej: AKBK). Zespół: Akta SS. Kar-
melitanek Bosych we Lwowie (AKBL), sygn. B3, Kronika klasztoru SS. Karmelitanek Bo-
sych pod wezwaniem Matki Boskiej Nieustającej Pomocy i św. Józefa, założonego w Wieliczce
w r. 1880, przeniesionego do Lwowa w r. 1888 - od roku 1880 do 1895, s. 166. Za udostępnie-
nie wypisów z tych akt serdecznie dziękuję dr. hab. Piotrowi Krasnemu.

136 Brykowska (przyp. 6), s. 21-25; B.J. Wanat, Karmelitańska sztuka, w: Encyklope-
dia katolicka, t. 8, Lublin 2000, szp. 844; Listy generała zakonu o. Hieronima Gotti... (przyp.
37), list z 9 II i 2 V 1891; Listy arch. T. Stryjeńskiego... (przyp. 62), list T. Stryjeńskiego z 29
I 1903.

137 Zob. przyp. 37 i 53.
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wprawdzie niewiążących, ale zazwyczaj ściśle wypełnianych zaleceń138. Jeśli
chodzi o relacje przestrzenne między kościołem i klasztorem, praktykowano
zasadę scalenia budynku klasztornego ze świątynią (przede wszystkim z jej
częścią prezbiterialną)139, dopuszczając jednak wiele wariantów wzajemnego
układu poszczególnych członów założenia, wybieranych najczęściej stosow-
nie do rozmiarów i kształtów działki przeznaczonej pod zabudowę. Realizo-
wany przez krakowski konwent typ symetrycznego założenia z dziedzińcem
na osi głównej kościoła, był w dziewiętnastym wieku coraz częściej spoty-
kany (Poznań, Bruksela, Wiedeń140, Mayer ling141). Obok niego nadal chętnie
odwoływano się do modelu, w którym kościół dostawiony był z boku klasz-
toru (Lwów142, Przemyśl143, Graz144, Cornillon). Niezależnie od tego, które
z powyższych rozwiązań zastosowano, istotne było odpowiednie odizolowa-
nie budynku klasztornego od zabudowy miasta poprzez odsunięcie go w głąb
parceli oraz otoczenie ogrodem klauzurowym145 i użytkowym.

Budynki klasztorne były tradycyjnie dwukondygnacyjne, grupowane wo-
kół wewnętrznego dziedzińca. Na parterze z reguły znajdowała się kuchnia,
refektarz, pralnie, magazyny, sala do rekreacji i cele dla chorych, na piętrze
zaś biblioteka, nowicjat i dormitorium (Kraków, Bruksela). Obok zasady spe-
cjalizacji kondygnacji grupowano też pokrewne funkcje w jednym skrzydle,

l3S Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 103.
139 Brykowska (przyp. 6), s. 39.
140 Klasztor w Wiedniu ufundowany został w 1879 roku przez karmelitanki z Grazu. Gil

(przyp. 5), s. 305. Odrys jego planu udostępniły mi siostry z konwentu św. Józefa w Innsbrucku.
141 Klasztor w Mayerlingu wzniesiony został w latach 1889-1890, w miejscu tragicznej

śmierci austriackiego następcy tronu arcyksięcia Rudolfa. Zgromadzenie powstało jako fun-
dacja wspólnoty z Wiednia. Klasztory w Wiedniu i w Mayerlingu oparte zostały na podobnym
planie, w którym kościół, wyznaczający oś czworoboku klasztornego, przecina wewnętrzny
dziedziniec na całej jego długości, dzieląc go na dwie części. Zob. www.mayerling-archiv.de.

142 Zob. AKBK, AKBL (przyp. 135).
143 Zob. Archiwum Klasztoru Karmelitanek Bosych w Przemyślu.
144 Fundację w Grazu podjęły karmelitanki z Pragi w 1829 roku. Ich staraniem w 1836 roku

wybudowany został klasztor według planów Hauberrisera (prawdopodobnie ojca architekta
urodzonego w Grazu w 1841 roku - Georga Josepha Hauberrisera, autora m.in. kościoła Serca
Jezusa w Grazu (1879-1887), kościoła św. Pawła w Monachium (1892-1904) [Georg Joseph
Hauberriser, w: U. Thieme, F. Becker, Allgemeines Lexikon der Bildenden Kiinstler, t. 16, Leip-
zig 1929, s. 122]). Założenie obejmuje jednonawowy, beztranseptowy kościół dostawiony do
trój skrzydłowego klasztoru. Jego wewnętrzny dziedziniec zamknięty został wysokim murem,
biegnącym wzdłuż linii będącej przedłużeniem fasady kościoła. Zob. Konvent der Karmelitin-
nen Graz - Archiv, Grabenstrasse 114.

14" Ogród klauzurowy był dla karmelitanek bosych także ważnym miejscem kontemplacji
i modlitewnego skupienia. Zob. Dzieła św. Jana od Krzyża, ks. III: Droga na Karmel, Kraków
1976, s. 366-368.
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np. cele dla sióstr rozmieszczano często w obu kondygnacjach, w najbardziej
odizolowanym, wychodzącym na ogród klauzurowy, skrzydle klasztoru (Prze-
myśl, Poznań, Wiedeń, Graz), podczas gdy rozmównice oraz pomieszczenia
przeznaczone dla furtianek zajmowały zewnętrzną, dostępną dla wiernych
część zabudowań. Mieszkanie stróża i kapelana oraz pokój dla gości, zgodnie
z dawnym zwyczajem zakonnym146, lokalizowano poza głównym korpusem
mieszkalnym, często nadając im formę niezależnych aneksów wysuniętych
z dwóch stron przed główną elewację kościoła i wydzielających przestrzeń
zewnętrznego, poprzedzającego świątynię dziedzińca (Kraków, Lwów).

Kościoły karmelitanek bosych, w nawiązaniu do dawnej praktyki budow-
lanej, realizowano na planie jednonawowym, najlepiej wyrażającym ideę
ubóstwa i prostoty. Przepisy zakonne wymagały, aby do prezbiterium świąty-
ni przylegał, oddzielony od niego ścianą prostą chór modlitewny, który obję-
ty był ścisłą klauzurą. Mógł on być zlokalizowany na osi kościoła (Kraków,
Lwów, Przemyśl, Bruksela, Wiedeń, Graz) lub z boku prezbiterium (Poznań,
Innsbruck147), jednak w taki sposób, by przebywające w nim siostry miały za-
pewniony kontakt wzrokowy z ołtarzem głównym, pozostając jednocześnie
niewidocznymi dla zgromadzonych w nawie wiernych14*. Niezależnie od po-
łożenia chóru zakonnego z reguły funkcjonowało jeszcze dodatkowo orato-
rium na piętrze (Przemyśl, Poznań, Kraków, Bruksela, Innsbruck). Ten pro-
gram przestrzenny uzupełniony został przez przepisy kościelne, zalecające
budowę dwóch zakrystii, z których zewnętrzna przeznaczona miała być dla
kapłana, zaś wewnętrzna, objęta klauzurą pozostawała do użytku sióstr149.

Wzorce chętnie czerpano z klasztorów hiszpańskich, gdzie najżywszy miał
być duch odnowy terezjańskiej. W tym kierunku zwróciły się początkowo
siostry z konwentu łobzowskiego. „Jeśli Władzio do Hiszpanii pojedzie pro-
szę, żeby o nas pamiętał i zwiedził jaki klasztor i nam planik przysłał", pisa-
ła w lutym 1882 roku s. Maria Ksawera150, by w parę miesięcy później spre-

Brykowska (przyp. 6), s. 66.
147 Klasztor w Innsbrucku założony został w roku 1846 przez siostry przybyłe z Pragi.

W latach 1847-50 z funduszów Klemensa von Brandis przeprowadzono rozbudowę maleńkie-
go pawilonu, który siostry otrzymały jako swoją siedzibę. Niewielkie rozmiary działki należą-
cej do zgromadzenia zdecydowały o kształcie klasztoru odbiegającego od tradycyjnych rozwią-
zań. Zyskał on formę krzyża łacińskiego, który w dolnym odcinku pionowego ramienia mieści
trójkondygnacyjny klasztor (obejmujący pomieszczenia mieszkalne, sanitarne i gospodarcze),
zaś w pozostałej części zawiera jednonawowy, beztranseptowy kościół i kilka towarzyszących
mu pomieszczeń (zakrystię, chór, oratorium, bibliotekę, salę spowiedzi, rozmównice). Zob.
Karmel St. Josef Innsbruck - Archiv, Karmelweg l.

148 AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 131-132.
149 Brykowska (przyp. 6), s. 121.
150 B. Czart., Listy s. Marii Ksawery... (przyp. 13), list z 7 II 1882.
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cyzować swe oczekiwania: „w Malagón mają plany do przysłania nam (...)
może Władzio zabierze je dla nas"151. Szczególnie inspirującym przykładem
stał się w dziewiętnastym wieku klasztor św. Józefa w Avila - pierwszy spo-
śród zespołów klasztornych zreformowanych przez św. Teresę od Jezusa. Jego
układ przestrzenny był także jednym z wariantów rozważanych przez władze
zgromadzenia łobzowskiego152. Częstą praktykę stanowiło odwoływanie się
do modelu realizowanego przez klasztor macierzysty. Przykładem może tu
być chociażby siedziba karmelitanek w Mayerlingu, wyraźnie nawiązująca
do klasztoru w Wiedniu, czy pomysł oparcia projektu Żołdaniego na rozwią-
zaniach przestrzennych i funkcjonalnych zaczerpniętych z Cornillon. Istotne
dla recepcji wzorów były również nieformalne kontakty utrzymywane przez
władze konwentu z innymi zgromadzeniami. Tą drogą zapewne krakow-
skie karmelitanki weszły w posiadanie szkiców klasztoru w Montpellier'-3.
Nie bez wpływu na wybór zastosowanych rozwiązań, tak stylistycznych, jak
i przestrzennych, pozostawała wreszcie osoba świeckiego fundatora. Jej rola
rysuje się wyjątkowo wyraźnie w świetle archiwaliów dotyczących klasztoru
karmelitanek bosych we Lwowie. Finansująca jego budowę Jadwiga Raczyń-
ska (pochodząca z arystokratycznej niemieckiej rodziny książąt Oettingen-
Wallenstein) nie wskazała wprawdzie źródła, z którego chciałaby zaczerpnąć
wzór dla tej realizacji, ale zlecenie wykonania projektów prof. Franzowi Stat-
zowi154, synowi Vincenza Statza - budowniczego domu karmelitanek bosych
w Kolonii153, dość jednoznacznie określa jej preferencje.

Tamże, list z 14 V 1882. W archiwum krakowskich karmelitanek znajdują się rzuty par-
teru i pierwszego piętra klasztoru w Malagón oraz jego widok perspektywiczny.

'-2 Tamże, list z 28 VIII 1882. Atrakcyjnym wzorcem stawały się również założenia na-
wiązujące do klasztoru św. Józefa w Avila, np. wzniesiona w 1630 roku siedziba karmelitanek
bosych San Egidio w Rzymie. Przebywająca tam przez pewien czas pierwsza przełożona fun-
dacji poznańskiej Jadwiga od św. Jana od Krzyża (Wielhorska) „u samego źródła miała czer-
pać z prawdziwego ducha karmelu" [AKŁ, Kronik tom II... (przyp. 5), s. 84-88]. Przerys planu
tego konwentu (wykonany w Rzymie w 1867 roku) przywiozła Wielhorska ze sobą do Pozna-
nia. W archiwum przy ulicy Łobzowskiej przechowywany jest rzut parteru i pierwszego piętra
klasztoru San Egidio w Rzymie.

153 W 1864 roku s. Maria Ksawera rozważała wstąpienie do klasztoru w Montpellier, potem
zaś, mimo rezygnacji z tego pomysłu, przez wiele lat prowadziła korespondencję z tamtejszym
zgromadzeniem. Gil (przyp. 15), s. 44.

134 Był on synem „słynnego profesora Statza" i kierował przez pewien czas budową ka-
tedry kolońskiej. Projekty założenia lwowskiego wykonane zostały w Kolonii, na podstawie
rysunku geodezyjnego placu przy ul. Krzyżowej, gdzie miał powstać klasztor. Szczegółową
adaptacją planu do lokalnych warunków zajmował się budowniczy lwowski Jan Lewiński oraz
s. Teresa od Jezusa, wyznaczona przez zakon na prowizora budowy. AKBK, AKBL, sygn. B3,
Kronika klasztoru SS. Karmelitanek Bosych... (przyp. 135), s. 165-166.

155 Klasztor w Kolonii, podobnie jak Cornillon, powstał jako fundacja zgromadzenia
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Reasumując powyższe rozważania należy stwierdzić, że odradzające się
na ziemiach polskich zgromadzenia karmelitanek bosych, mimo że wyrasta-
ły ze wspólnego pnia1-6, nie realizowały we wznoszonych dla siebie siedzi-
bach (Poznań 1868-1871; Lwów 1892-1895; Przemyśl 1899-1900; Kraków
1903-1905) jednolitego modelu architektonicznego. Zastój panujący w bu-
downictwie karmelitańskim przez ponad pół wieku doprowadził do znaczne-
go osłabienia tradycji zakonnej i sprzyjał dużej dowolności w wyborze wzor-
ców. Sięgano do nich często bez głębszego uzasadnienia ideowego, dlatego
też, jak w przypadku konwentu w Krakowie, łatwo z nich rezygnowano, na
rzecz zupełnie odmiennych koncepcji. Najistotniejszym argumentem przema-
wiającym na rzecz akceptacji określonych rozwiązań była ich funkcjonalność
oraz niski koszt realizacji.

WYPOSAŻENIE WNĘTRZA KOŚCIOŁA

Z architekturą świątyni wyraźnie zharmonizowane zostało, nieistniejące
już dziś, wyposażenie wnętrza zaprojektowane przez Stryjeńskiego i Mączyń-
skiego. Można je odtworzyć w oparciu o fotografię z 1905 roku157, na której
widoczny jest pierwotny ołtarz główny, puste nisze z ceglanymi nadprożami
w miejscach, w których przewidziano ołtarze boczne oraz przegroda chóro-
wa rozczłonkowana ceglanymi arkadami, nawiązującymi do podziałów ścian
wnętrza (il. 18). Z aranżacji tej pozostała jedynie mensa ołtarza wsparta na
parze zdwojonych kolumn połączonych kamiennym blokiem w miejsce ka-
piteli. Nastawa, wykonana prawdopodobnie w całości z kamienia w dwóch
odcieniach, powtarzała niemal dokładnie formę ujętej szkarpami i zwieńczo-
nej trójkątnym szczytem fasady kościoła. Ideowym centrum ołtarza, pozba-
wionego figuralnych przedstawień (poza rzeźbą pelikana karmiącego pisklę-
ta158) był przechowywany tu Najświętszy Sakrament. Przywołanie w ołtarzu
formy fasady nie było z pewnością zabiegiem czysto formalnym, lecz sta-
nowiło odwołanie do treści symbolicznych, zawartych zarówno w architek-

z Liege-Potay zob. Gil (przyp. 5), s. 303. Prace przy jego budowie prowadzono w latach 1850—
1852. H. Vogts, VincenzStatz (1819-1898), Mónchengladbach 1960, s. 19.

156 Wszystkie one stanowiły bezpośrednią lub pośrednią filiację klasztoru w Cornillon.
Zob. przyp. 46.

■ Fotografia wykonana została w zakładzie „Jabłoński i Sp.". Zob. AKŁ.
138 Pelikan, odczytywany już we wczesnym średniowieczu jako symbol Chrystusa, stał się

bardzo popularnym motywem dziewiętnastowiecznych aranżacji ołtarzowych. Zob np. projekt
Antona Webera opublikowany w „Zeitschrift des ósterreichischen Ingenieur und Architekten
Yereins" 1898, nr 1, tabl. 1; rysunki A. Niedlinga zamieszczone w katalogu firmy Bruna Hess-
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21. Kraków, klasztor ss. karmelitanek bosych przy ul. Łobzowskiej, projekt rozbudowy oł-
tarza w chórze zakonnym, 1907/1908, Królewski Instytut Sztuki Chrześcijańskiej Mayera
w Monachium. Oryg. AKŁ, repr. M. Gaik.

turze głównej elewacji, jak i całej budowli159. Charakter wnętrza dopełniały
witraże, przewidziane przez Mączyńskiego jako element łagodzący surowy
wyraz kompozycji architektonicznej160. Analiza tej pierwotnej aranżacji wnę-
trza, w zestawieniu ze sposobem rozwiązania elewacji kościoła i klasztoru
oraz zharmonizowanych z nimi form muru otaczającego konwent przekonuje
nas, że w intencji projektodawców kompleks klasztorny realizować miał za-
łożenia romantycznej koncepcji Gesamtkunstwerk, był bowiem komplekso-
wo zakomponowanym układem, w którym architektura, rzeźba, malarstwo

linga z Berlina, zob. Altare im romanischen und goiischen Stil mit zahlreichen Detailzeich-
nungen von A. Niedling Architekt. Bruno Hessling - Buchhandlung fiir Architektur und Kunst-
gewerbe. Berlin-New York, C5, Cl 1, C26; projekty Vinzenza Statza realizowane przez firmę
Ch. Claesena z Berlina, zob. Gotische Einzelheiten. Altare im Holz und Stein von Vinzenz Statz.
Ch. Claesen - Buchhandlung fur Architektur und Kunstgewerbe, Berlin, nr 1, 34. Por. też A.
Brykczyński, Podręcznik praktyczny ikonografii chrześcijańskiej, Warszawa 1894, s. 119.

159 E. Mikołajska, Neośredniowieczne ołtarze w Krakowie w: Bałus... (przyp. 36), s. 181.
160 Listy Franciszka Mączyńskiego... (przyp. 70), brak daty.
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i rzemiosło artystyczne doskonale współgrało ze sobą w tworzeniu jednolitej
całości161.

Zaprojektowany przez Mączyńskiego i Stryjeńskiego ołtarz, oszczędny
w formie i pozbawiony ozdób, nie odpowiadał widocznie karmelitankom,
skoro już w 1907 roku zawarły umowę z Pawłem Mullerem, pełnomocnikiem
Królewskiego Instytutu Sztuki Chrześcijańskiej Mayera w Monachium162 na wy-
konanie trzech ołtarzy „w stylu romańskim (...) rzeźbionych w kamieniu", ta-
bernakulum w złoconym brązie i drewnianej ambony163. Kontrakt ten z czasem
uzupełniono jeszcze zleceniem rozbudowania ołtarza w chórze zakonnym164,

Szerzej o pojęciu Gesamtkunstwerk zob. Lexikon der Kunst, t. 2 Leipzig 1971, s. 53-
54; E. Gieysztor-Miłobędzka, W obronie ,.calościowości". Pojęcie Gesamtkunstwerk, „Kultura
Współczesna" 1995, nr 3/4, s. 73-95. Na temat innych prac Mączyńskiego realizujących postu-
lat integracji sztuk zob. R. Solewski, Franciszek Mączyński i wspólnota sztuk w architekturze
miasta. Realizacja idei ,. Gesamtkunstwerk" we wczesnej twórczości krakowskiego architekta,
„Rocznik Krakowski" 61, 1995, s. 97-10.

162 Zamieszczona przez Mikołajską, jednak bez powołania źródła, wzmianka jakoby Stry-
jeński pośredniczył w całym przedsięwzięciu „przekazując do Monachium niezbędne informa-
cje", nie znajduje potwierdzenia w archiwaliach [por. Mikołajska (przyp. 159), s. 181]. Kore-
spondencja w tej sprawie prowadzona była bezpośrednio pomiędzy Mayerem a Matką Przeło-
żoną klasztoru, zaś delegowanym do obejrzenia wnętrza kościoła i dokonania na miejscu nie-
zbędnych ustaleń był wspomniany wyżej Paweł Muller. Listy Mayera (1907-1908) i Stryjeń-
skiego (1902-1903) dotyczące ich udziału w budowie i wyposażeniu krakowskiego klasztoru
wprawdzie zostały razem spaginowane, ale dotyczą zupełnie innych kwestii i nie pozostają ze
sobą w jakimkolwiek związku. Zob. AKPKBCZ. AKKŁ 2 (przyp. 62).

163 Kontrakt precyzował wszystkie szczegóły realizacji (prawdopodobnie wykonanej we-
dług oferty z katalogu firmy) i ustalał jej cenę na 22 200 koron [AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy
arch. T. Stryjeńskiego... (przyp. 62), duplikat umowy z 23 XI 1907]. Znaczną część tej kwo-
ty (10 000 koron) pokrył ze swych funduszy książę Adam Czartoryski. AKŁ, Kronik tom IV...
(przyp. 19), s. 137.

164 Pierwotny ołtarz wykonany został w Berlinie w 1866/1867 roku dla klasztoru poznań-
skiego. Wygnane z Wielkopolski karmelitanki przywiozły go ze sobą do Krakowa [Zob. Wanat
(przyp. 13), s. 690]. Według rysunku zachowanego w archiwum zakonnym przy ulicy Łobzow-
skiej był to drewniany ołtarz typu ramowego z wbudowanym na osi tabernakulum ujętym pina-
klami i zwieńczonym wimpergowym szczytem. Artyści z pracowni Mayera powiększyli ołtarz
0 dwa boczne skrzydła, w których znalazły się, namalowane przez nich, obrazy Serca Jezusa
1 Matki Boskiej Nieustającej Pomocy [Zob. AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskie-
go... (przyp. 62), list Mayera do Matki Przełożonej z 24 XI 1907, 29 II i 27 IV 1908]. Z analizy
projektu przesłanego przez firmę Mayera wynika, że początkowo zamiast wizerunku św. Serca
Jezusa zamierzano wbudować w ołtarz obraz ze św. Józefem. Jako integralną część aranżacji
ołtarzowej, wkomponowanej pomiędzy otwory wejściowe prowadzące do prezbiterium, prze-
widziano figury św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, znajdujące się po przeciwległej stro-
nie wspomnianych otworów. Umieszczono je w drewnianych kapliczkach utrzymanych w for-
mach identycznych, jak zastosowane w ołtarzu (il. 21). Zob. AKŁ.
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wykonania witraży16-" do nowo przebitych okien transeptu166, a także meta-
lowej przegrody chórowej i dwóch wiszących świeczników167. Mobilia po-
wstałe w pracowni Mayera, zainstalowane zostały przez przysłanych z Mona-
chium robotników w maju 1909 roku168. W nowym ołtarzu głównym, do ist-
niejącej już mensy, dodano płaskorzeźbione antependium z przedstawieniem
śmierci św. Józefa169 oraz architektoniczne retabulum o neoromańskim deta-
lu. Podzielono je na arkadki zawierające mozaikowe przedstawienia aniołów
i połączono z modernistycznie zgeometryzowaną bryłą tabernakulum. Ca-
łość zwieńczono niemal naturalnej wielkości rzeźbioną grupą Ukrzyżowa-
nia w typie kanonicznym, poddaną historyzującej stylizacji w duchu późno-
romańskim170. Odniesienie do wzorów romańskich uwidoczniło się również
w ołtarzach bocznych, mieszczących w identycznych architektonicznych na-
stawach, rzeźby Matki Boskiej Szkaplerznej i patrona kościoła św. Józefa171.

165 AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskiego... (przyp. 62), list Mayera do Matki
Przełożonej z 27 IV 1908. Witraże te nie zostały ostatecznie zrealizowane. Nie wiadomo zatem,
jakie przedstawienia miały stać się ich tematem. Siostry postawiły jedynie wymóg, by harmo-
nizowały one z już istniejącymi kompozycjami.

166 Zob. przyp. 173.
167 AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 195. Za zrealizowane usługi wypłacono Mayero-

wi w sumie 41 743 koron (1909-1913) [Zob. Książka budowy... (przyp. 59)]. Przedsiębiorca
pragnął jeszcze uzyskać zamówienie na wykonanie dwóch drewnianych figur do prezbiterium,
które - jego zdaniem - stanowiły brakujące elementy aranżacji wnętrza, zdolne zdecydować
ojej ostatecznym efekcie. Bez nich przestrzeń prezbiterium pozostanie „zimna i pusta" - wy-
rokował. Matka przełożona widocznie nie podzielała obaw Mayera, zbywając dyskretnym mil-
czeniem jego kupieckie zabiegi. AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskiego... (przyp.
62), list Mayera do Matki Przełożonej z 25 II i 29 II 1908.

168 Wkrótce potem odbyło się poświęcenie bocznych ołtarzy. „Płyta głównego ołtarza była
konsekrowana wraz z kościołem i chociaż ołtarz inny zastąpił pierwotny, nie było potrzeby go
konsekrować, gdyż przytwierdzono do niego tę samą płytę z zamurowanymi w niej relikwia-
mi". AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 262-263.

Scena, ukazana zgodnie z tradycjąikonograficzną[Lex/A"o/7 der christlichen Ikonographie,
Bd. 7, Ikonographie der Heiligen, Freiburg-Basel-Wien 1974, s. 219-220], pod względem sty-
listycznym pozostaje bliska typowym dziewiętnastowiecznym przedstawieniom dewocyjnym.

170 Analogii dla takiego rozwiązania dostarcza ołtarz z kościoła św. Michała w Dreźnie
(1896-1900) nawiązujący do późnoromańskiej przegrody chórowej z kościoła klasztornego
w Wechselburgu. Grupa Ukrzyżowania, w świątyniach romańskich występująca tradycyjnie
pod tęczą prezbiterium, w omawianym okresie często pojawia się w ołtarzu, podkreślając jego
funkcje ideowe jako miejsca składania tej samej, co na Golgocie ofiary. H. Mai, Kirchen in
Sachsen, Berlin-Leipzig 1992, s. 229 za: Mikołajska (przyp. 159), s. 183.

171 Początkowo, poza Matką Boską Szkaplerzną w ołtarzu bocznym, miała znaleźć się fi-
gura św. Teresy, zob. AKPKBCz., AKKŁ 2, Listy arch. T. Stryjeńskiego... (przyp. 62), duplikat
umowy z 23 XI 1907. Nie zyskała ona jednak akceptacji przełożonej klasztoru łobzowskiego,
w związku z czym zastąpiono ją figurą św. Józefa zob. tamże, list Mayera do Matki Przełożo-
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Wszystkie ołtarze w kościele karmelitanek należy łączyć z nurtem wyraźnie
zarysowującym się w sztuce Austrii oraz Niemiec pod koniec XIX i na po-
czątku XX wieku, w którym zwrot ku neoromanizmowi polegał nie tyle na
nawiązaniu do historycznych typów ołtarzy czy romanizującego detalu, co ra-
czej na odwołaniu do języka plastycznego wczesnego średniowiecza, z jego
tendencją do operowania monumentalnymi, syntetyzującymi formami172.

DALSZE LOSY ZABUDOWAŃ KLASZTORNYCH

W 1908 roku w północnej ścianie ramion transeptu wykuto, podobne do
już istniejących, dwa okna biforialne dla lepszego oświetlenia ołtarzy zamó-
wionych do transeptu173. W czasie pierwszej wojny światowej klasztor zajęła
armia austriacka i urządziła w nim szpital wojskowy, pozostawiając do dyspo-
zycji sióstr zaledwie trzecią część jego powierzchni174. Po likwidacji szpitala
w 1921 roku Franciszek Mączyński przeprowadził kompleksową renowację
gmachu'7-. We wrześniu 1939 roku na skutek niemieckiego bombardowania
zniszczeniu uległ chór zakonny oraz witraże w fasadzie kościoła i w krużgan-
kach klasztornych. Poważnych uszkodzeń doznał także ołtarz główny. Remont
trwał od grudnia 1946 roku do lipca 1949l76. W 1971 roku, dla poszerzenia
chodnika wzdłuż ulicy Łobzowskiej, częściowo rozebrano ceglany mur ota-
czający teren klasztoru, co spowodowało odsłonięcie jego północnej elewa-
cji177. W latach dziewięćdziesiątych gmach poddano pracom renowacyjno-kon-
serwatorskim. Objęły one elewacje całego założenia (przede wszystkim deko-
rację architektoniczno-rzeźbiarskąi kamieniarkę)178 oraz okna w klasztorze179.

nej z 25 II 1908. Zgodnie z życzeniem zleceniodawczyń rzeźba miała być wykonana według
projektu ze wzornika firmy Ch. Claesena, ale nieco zmodernizowanego, harmonizującego ze
stylem kościoła. Tamże, list Mayera do Matki Przełożonej z 27 IV 1908.

172 Mikołajska (przyp. 159), s. 182-183.
173 AKŁ, Książka budowy (przyp. 59). Z tego czasu zachował się (AKŁ) projekt dwóch no-

wych okien do transeptu (sygn. F. Mączyński, 15 IV1908).
174 AKŁ, Kronik tom IV... (przyp. 19), s. 244, 285-295; B. Czart., Listy s. Marii Ksawery...

(przyp. 13), list z 6 X 1914.
1 7S

AKŁ, Książka budowy (przyp. 59), Odnowienie klasztoru po sześciu i pól latach pobytu
w nim szpitala wojskowego od roku 1914 do 1921.

AKŁ, Książka budowy (przyp. 59), Remont klasztoru i kościoła po zbombardowaniu
przez Niemców w 1939 roku.

1 77
AKŁ, Kościółpod wezwaniem opieki św. Józefa i klasztor karmelitanek bosych, mpis, s. 1.
178 •Archiwum Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Oddział Wojewódzki w Krakowie,

nr inw. 21283/94, 21876/95, 22106/95, 23739/96, Kraków ul. Łobzowska nr 40. Klasztor Sióstr
Karmelitanek Bosych. Dokumentacja konserwatorska. Wykonawca: Janusz Bajka, artysta kon-
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PODSUMOWANIE

Rozwiązania plastyczne zastosowane w klasztorze karmelitanek bosych
w Krakowie pozwalają widzieć w nim fazę przejściową między dwiema for-
macjami stylowymi obecnymi w budownictwie europejskim początków XX
wieku: odchodzącą już malowniczością późnego historyzmu i kształtującą
się architekturą kubiczno-geometryzującą. Śmiałe rozwinięcie popularnych
wówczas poglądów teoretycznych postulujących odrzucenie dogmatyczne-
go traktowania przeszłości na rzecz swobodnej interpretacji zastanej tradycji
(Ruskin, Wagner) czynią go zdecydowanie nowatorskim na tle architektury
sakralnej tego czasu. O wyrazie gmachu zdecydowały jednak nie tylko modne
wówczas tendencje stylowe, ale i konieczność dochowania wierności regule
karmelitańskiej oraz obowiązującym przepisom zakonnym. Dzieje budowy
klasztoru świadczą bowiem o znaczącym wpływie fundatora na ostateczny
kształt realizacji.

The Architecture of the Coiwent of the Discalced Carmelite Nuns in
Łobzowska Street in Cracow

The coiwent of the Discalced Carmelite Nuns in Łobzowska Street in Cracow was
built in the years 1903-1905. Its founders, expelled from Poznań in the Kulturkampf pe-
riod, at first took up residence in a villa temporarily adapted for this purpose, and soon
afterwards made an attempt to extend it (plans by Antoni Łuszczkiewicz of 1875 and by
Józef Ochmański of 1877), but finally decided to erect a new convent according to Stefan
Żołdani's designs (1890-1891). However, lack of sufficient funds thwarted the imple-
mentation of the idea. It was resumed in 1900, a new design being entrusted to Tadeusz
Stryjeński and Franciszek Mączyński. Their concept developed step by step, as is docu-
mented by four successive drawn versions of 1900-1903. The spatial disposition of the
layout proposed by the two architects referred to Żołdani's design (modelled on the plan
of the convent of the Discalced Carmelite Nuns in Brussels), but with somewhat different
proportions of its particular parts and with a slightly altered plan of the interior.

The architecture of the convent oscillates between the picturesąue of Late Historicism
and cubistic tendencies of the early 20lh century. The stylistic expression of the convent is
determined by the forms of a transitional style, though interpreted in a very free manner

serwator dziel sztuki z zespołem, cz. I: Elewacja wyjściowa kościoła. Kamienne elementy i de-
tale wystroju, 1993; cz. II: Kościół i klasztor - elewacje. Konserwacja kamiennych elementów
wystroju, 1994; cz. III i IV: Kościół. Konserwacja kamiennego cokołu, 1995.

179 AKŁ, Klasztor SS Karmelitanek... Program prac konserwatorskich... (przyp. 71).
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(avoidance of explicit historical references; abandonment of Romanesąue-Gothic detail;
introduction of decoration based on Art Nouveau and folk motifs), this being responsible
for a definitely novel character of the structure as seen against a background of the contem-
porary sacred architecture. A conspicuous departure in the convent form from a dogmatic
treatment of the past was undoubtedly inspired by the then popular theoretical writings of
John Ruskin (Seven Lamps of Architecture) and Otto Wagner (Modernę Architektur).

The spatial and functional arrangement of the edifice was decided by the reąuirement
of observance of the Carmelite rule and the binding conventual regulations. The history
of the construction of the convent testifies to the founder's considerable influence on the
architectural form of the building.
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