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t NRMJäecie badań ENUSTJOMNTF 
 
 honiec tradócjiK molskie klasztoró Cóstersów  
 na przełomie usfff i ufu wieku 
 
 qrzÉci rozbiór molski dokonanó na mocó osobnóch éorozumiÉń érzÉz 
AustrięI mrusó i oosję w NTVR rK érzóniósł krÉs istniÉniu największÉgo 
organizmu éaństwowÉgo buroéó `ÉntralnÉjK tódarzÉnia tÉ miałó 
oczówiściÉ niÉmałó wéłów na funkcjonowaniÉ domów zakonnóch różJ
nóch zgromadzÉńI w tóm rzÉcz jasna cóstÉrsówI którzó na ziÉmiÉ éolJ
skiÉ érzóbóli w éołowiÉ uff wK i érzÉz kolÉjnÉ szÉść i éół stulÉcia zdoJ
łali stworzóć silną séołÉczność monastócznąNK mrzÉd éiÉrwszóm rozbioJ
rÉm érzÉérowadzonóm w NTTO rK érzÉz AustrięI mrusó i oosję szacujÉ 
sięI  żÉ w siÉdÉmnastu klasztorach męskich szaróch mnichów w hrólÉJ
stwiÉ molskim miÉszkało QMM zakonników Ew tóm samóm czasiÉ 
w osobnÉj érowincji śląskiÉj liczącÉj szÉść klasztorów érzÉbówało ich 
blisko PRMFOK kajsilniÉj obsadzonÉ bółó wówczas oéactwa éruskiÉ 
w lliwiÉ i mÉléliniÉI odéowiÉdnio cztÉrdziÉstoma szÉścioma i cztÉrJ
dziÉstoma dwoma cóstÉrsamiK modobniÉ sótuacja wóglądała w wiÉlkoéolJ
skim iądziÉ z trzódziÉstodziÉwięcioosobowóm konwÉntÉmK t NTTO rK 
klasztoró małoéolskiÉ éosiadałó znaczniÉ słabszą obsadę éÉrsonalnąW 
———— 
N morK AK jK t ó r w aI burçéa und die wisterzienserK binfäuss der wisterzienser auf 
die bntwickäung der eurçéäischen huäturidentität – eine pkizzeI „`istÉrciÉnsÉr `hroJ
nik”I OMNSI _dK NOPI sK PMNJPOPK 
O mK mK d a c hI `óstersi na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej i Śląska w äatach NTTOJNVN4I 
xwWz jçnasticçn `istrerciense mçäçniaeI  tK  NW  azieje i kuätura męskich käasztçrów cóJ
sterskich na ziemiach éçäskich i dawnej ozeczóéçséçäitej çd średniçwiecza dç czasów 
wséółczesnóchI rÉdK AK jK t ó r w aI moznań NVVVI sK TTK 
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JędrzÉjów trzódziÉstu dwóch mnichówI pulÉjów dwudziÉstu dziÉwięJ
ciuI hoérzównica dwudziÉstu trzÉchI tąchock dwudziÉstu jÉdÉnI joJ
giła dziÉwiętnastuI pzczórzóc zaś siÉdÉmnastuPK t NTVR rK tÉ cÉntra 
kulturó duchowÉj i intÉlÉktualnÉj znalazłó się w granicach trzÉch różJ
nóch éaństwK modÉjmowanÉ éróbó zachowania kontaktów międzó 
klasztorami znajdującómi się w granicach jÉdnÉj érowincji séÉłzłó jÉdJ
nak na niczóm na skutÉk éolitóki władz zaborczóchK 
 honiÉc usfff stulÉcia bół równiÉżI jak wiadomoI wójątkowo trudJ
nóm czasÉm dla samÉgo zakonuI któró znalazł się w najcięższóm bÉz 
wątéiÉnia éołożÉniu od wóbuchu rÉformacji dwa stulÉcia wczÉśniÉjK 
t wóniku oÉwolucji crancuskiÉj w NTVM rK zniÉsionÉ zostało archioJ
éactwo w `îtÉauxI a éo śmiÉci ostatniÉgo oéata gÉnÉralnÉgo érawa 
dotąd mu érzónalÉżnÉ zostałó érzÉkazanÉ dotóchczasowóm érzÉłożoJ
nóm érowincji i kongrÉgacjiQK kastąéiła dÉcÉntralizacja zakonuK humuJ
lacja w ówczÉsnóch séołÉczÉństwach ÉuroéÉjskich filozoficznóch idÉi 
oświÉcÉnia miała zaś znalÉźć ujściÉ w narastającÉj krótócÉ instótucji 
hościoła katolickiÉgoI w tóm oczówiściÉ żócia zakonnÉgo Ew szczÉgólJ
ności monastócznÉgoFI traktowanÉgo jako zuéÉłniÉ niÉéotrzÉbnÉRK 
tÉ crancji kasató klasztorów rozéoczęłó się jÉszczÉ érzÉd oÉwolucją 
w latach NTSSJNTSVK btaéami zniÉsionÉ zostało takżÉ Eéoza `ÉsarstwÉm 
oosójskimF qowarzóstwo gÉzusowÉSK mrądó tÉ ujawniłó się oczówiściÉ 
równiÉż w éaństwachI w granicach któróch znalazłó się tÉrótoria éoJ
dziÉlonÉj ozÉczóéoséolitÉj molskiÉj – w AustriiI mrusach i oosjiK 
 mo trzÉcim rozbiorzÉ w NTVR rK jakakolwiÉk forma éolskiÉj éaństwoJ
wości zniknęła z maéó buroéó na dwanaściÉ latK aoéiÉro wstąéiÉniÉ na 
tron w oosji AlÉksandra f w NUMN rKI a érzÉdÉ wszóstkim wóstąéiÉniÉ 
kaéolÉona odÉgrałó rolę jaskółÉk zaéowiadającóch możliwość odroJ
dzÉnia molskiI aczkolwiÉk niÉ w jÉj dawnóm kształciÉK mo zwócięstwiÉ 
wojsk francuskich w wojniÉ z mrusami i oosją oraz éodéisaniu traktatów 
———— 
P mK mK d a c hI `óstersi i cósterki na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej çraz na Śląsku 
w äatach NTTOJNVN4I xwWz eistçria i kuätura cóstersów w dawnej mçäsce i ich eurçéejJ
skie związkiI rÉdK gK p t r z É l c z ó kI moznań NVUTI sK RNUK 
Q morK mK w a k a rI oegeäungen zur Ausćbung der oechte des Abtes îçn `îteaux nach 
der cranzösichen oeîçäutiçn ENTVMJNVMMFI „AnalÉcta `istÉrciÉnsia”I NVSTI _dK OPI 
sK OOSJOVQK 
R wobK  néK  mK  mK  d a c hI  hasató zakçnów w burçéie éçd kçniec usfff wiekuI xwWz 
w badań nad dziejami zakçnów i stçsunków wóznaniçwóch na ziemiach éçäskichI 
rÉdK bK t i ś n i o w s k iI iublin NVUQI sK NPVJNSUK 
S mK mK d a c hI `óstersi na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej…I sK TSK 
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éokojowóch w qólżó w liécu NUMT rK utworzonÉ zostało hsięstwo tarJ
szawskiÉ Ez ziÉm zabranóch érzÉz hrólÉstwo mrusFK t NUMV rK éowiękJ
szono jÉ o ziÉmiÉ zabranÉ érzÉz AustrięK tładcą nowo éowołanÉgo do 
żócia éaństwa został król paksoniiI wnuk Augusta ff pasa cródÉrók 
August fK lba krajÉ éołączóła unia éÉrsonalnaK hsięstwo otrzómało 
tÉż konstótucję wzorowaną na francuskiÉj z NTVV rK mrzÉstało istniÉć 
w NUNR rK éo klęscÉ kaéolÉona w wojniÉ z oosjąK ka obradującóm 
w tiÉdniu kongrÉsiÉ éostanowiono utworzóć w jÉgo miÉjscÉ tolnÉ 
jiasto hrakówI tiÉlkiÉ hsięstwo moznańskiÉ oraz hrólÉstwo molskiÉK 
ozÉczéoséolita hrakowskaI éowstała z tÉrÉnów éołożonóch w najbliżJ
szÉj okolicó hrakowaI miała éozostawać éod kontrolą trzÉch éaństw 
zaborczóchK ao NUPM rK władzę w niÉj sérawował pÉnat oządzącóI 
a krÉs jÉj istniÉniu éołożyło éowstaniÉ krakowskiÉ NUQS rK ka tÉn sam 
czas érzóéadło takżÉ istniÉniÉ tiÉlkiÉgo hsięstwa moznańskiÉgoI którÉ 
z kolÉi utworzono na tÉrótorium zachodniÉj części dawnÉgo hsięstwa 
tarszawskiÉgo EtiÉlkoéolska oraz hujawóFK _óło ono autonomiczJ
nóm księstwÉm wchodzącóm w skład mrusK cormalniÉ érzÉstało zaś 
istniÉć w NUQU rK éo éowstaniach wiÉlkoéolskichK gÉgo nazwę zmiÉnioJ
no wówczas na mrowincję moznańską Emrçîinz mçsenFK kajdłużÉj funkJ
cjonującóm organizmÉm éaństwowóm stworzonóm mocą éostanowiÉń 
kongrÉsu wiÉdÉńskiÉgo NUNR rK okazało się bóć hrólÉstwo molskiÉI 
éotoczniÉ okrÉślanÉ mianÉm hongrÉsówkiK mowstało ono z większości 
ziÉm dawnÉgo hsięstwa tarszawskiÉgo bÉz zachodniÉj tiÉlkoéolski 
oraz okolic hrakowaK wostało złączonÉ unią éÉrsonalną z `ÉsarstwÉm 
oosójskim Ekażdó kolÉjnó car rosójski bół jÉdnoczÉśniÉ królÉm molskiFK 
t éoczątkowóch latach istniÉnia – do wóbuchu i klęski éowstania 
listoéadowÉgo – éosiadało dość znaczną autonomięI w tóm własną 
konstótucjęI sÉjmI wojsko oraz szkolnictwoK ptoéniowo jÉdnak wolności 
tÉ bółó ograniczanÉK mo uéadku éowstania listoéadowÉgo w NUPM rK 
wiążąca jÉ z oosją unia éÉrsonalna została zmiÉniona w unię rÉalnąK 
hrólÉstwo stało się intÉgralną częścią fméÉrium oosójskiÉgoK ptan tÉn 
miał trwać do NVNU rK 
 guż w NTVR rK osobną érowincję utworzółó oéactwa éruskiÉ w liczJ
biÉ ośmiu E_lÉdzÉwI dościkowoJmaradóżI horonowoI iądI lbraI 
mrzÉmętI mÉlélinI tągrowiÉcFK moczątkowo utrzómałó onÉ swojÉ doJ
tóchczasowÉ majątkiI alÉ obciążono jÉ nad wóraz wósokimi RMB éoJ
datkamiK t éoczątku ufu wK zostało ich już tólko szÉśćK wlikwidoJ
wano jÉ w dwóch Étaéach w latach NUNVJNUPN i NUPQJNUPS jako stojącÉ 
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na érzÉszkodziÉ éÉłnÉj intÉgracji „moznańskiÉgoI tarmii i momorza 
z éozostałą częścią éaństwa”TK 
 hlasztoróI którÉ znalazłó się na tÉrÉniÉ éaństwa austriackiÉgo 
EbędącÉ érzÉdmiotÉm szczÉgólnÉgo zaintÉrÉsowania autorów niniÉjJ
szÉgo szkicuW gędrzÉjów – fundacja możnowładcza xw linii joriJ
mondz érawniÉ zatwiÉrdzona w NNRP rKI pulÉjów – fundacja książęca 
éo NNTS rK xw linii jorimondzI tąchock – fundacja biskuéia xw linii 
jorimondzI NNTV rKI hoérzównica – fundacja możnowładczoJksiążęca 
xw linii jorimondzI NNUR rKI jogiła – fundacja możnowładczoJ
biskuéia xw linii iubiąż – mfortazI NOOR rKI pzczórzóc – fundacja możJ
nowładcza xw linii gędrzÉjów – jorimondzI NOPRJNOQRF utworzółó 
w NTVR rK mrowincję lbojga dalicjiK ka skutÉk zmian éolitócznóch 
cztÉró z nich Eéoza jogiłą i pzczórzócÉmF wÉszłó do hrólÉstwa molJ
skiÉgoK fch historia została érzóéiÉczętowana wraz z ogłoszÉniÉm 
dÉkrÉtu kasacójnÉgo z NT kwiÉtnia NUNV rK hościołó konwÉntualnÉ 
w hoérzównicóI pulÉjowiÉ i tąchocku éÉłniłó odtąd funkcjÉ éarafialnÉK 
t klasztorzÉ w hoérzównicó dotóchczasowi zakonnicó miÉli éozoJ
stać do śmiÉrciK  w czasÉm éoéadł on w ruinęK  t klasztorzÉ sulÉjowJ
skim zamiÉszkali księża świÉccóK katomiast zabudowania wąchockiÉ 
érzÉszłó na własność aórÉkcji dórniczÉj hrólÉstwa molskiÉgoK gÉdóniÉ 
w gędrzÉjowiÉ cóstÉrsi utrzómali się do lat éięćdziÉsiątóch ufu stulÉciaUK 
ka ziÉmiach bÉzéośrÉdnio wciÉlonóch do `Ésarstwa éozostałó dwa 
domó w himbarówcÉ i tistóczachK moczątkowo znalazłó się onÉ 
w kongrÉgacji bÉnÉdóktóńskoJcóstÉrskoJkartuskiÉjK t NUPO rK rozwiąJ
zano jÉI alÉ mnisi miÉszkali tam jÉszczÉ do NUSQ rKV hlasztoró w joJ
gilÉ i pzczórzócu zdÉgradowano do rangi érzÉoratówI alÉ niÉ érzÉJ
rwano w nich żócia zakonnÉgoK t NURT rK oba domó znalazłó się 
w kongrÉgacji AustroJtęgiÉrskiÉj kajświętszÉgo pÉrca mana gÉzusaNMK 
———— 
T mK mK d a c hI hasató zakçnów na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej i Śląska NTTPJ
NVN4I iublin NVUQI sK NOUJNPMX q É n ż ÉI `óstersi na ziemiach…I sK TVI cótK sK UUX takżÉ 
q É n ż ÉI ies suééressiçns des abbaóes cisterciennes en territçire éçäçnais au ufue siècäeI 
„ î̀tÉauxK `ommÉntarii `istÉrciÉnsÉs”I NVUNI îolK POI sK PMRJPOMK 
U mK mK d a c hI `óstersi na ziemiach…I sK USJUTK 
V qamżÉI sK UMI UVX q É n ż ÉI mçéçwstaniçwa kasata käasztçrów w guberniach zachçdJ
nich `esarstwa oçsójskiegç w NUPO rçkuI „ooczniki eumanistócznÉ”I NVUMI oK OUI 
sK NVUJNVVK 
NM kK h o n r a dI aie bntstehung der österreichischJungarischen wisterzienserkçngregaJ
tiçn ENU4VJNUSVFI _ibliothÉca ìstÉrciÉnsisI îolK RI ooma NVSTX AK jK t ó r w aI kajnçwJ
sze dzieje wakçnu `ósterskiegç na ziemiach éçäskichI xwWz jçnasticçn…I tK NI sK VQJVRK 
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 tładósław Łuszczkiewicz ENUOU-NV00F  
 i geneza zainteresowania architekturą i historią  
 wakonu Cósterskiego w podzielonej ozeczópospolitej 
 
 „moczątki” zaintÉrÉsowań matÉrialnóm dziÉdzictwÉm wakonu `óJ
stÉrskiÉgo na ziÉmiach éolskich érzóéadłó na czas niÉwątéliwiÉ szczÉJ
gólnóI éo éiÉrwszÉ z uwagi na fakt niÉistniÉnia wówczas niÉzalÉżnÉgo 
éaństwa éolskiÉgoI éo drugiÉ zaś w momÉnciÉ éostęéującÉgo krózósu 
tÉj instótucji żócia wséólnotowÉgoK moszczÉgólnÉ domó zakonu stałó 
już wówczas éustÉI bądź tÉż zamiÉszkiwali jÉ ostatni braciaK wachowanÉ 
kościołó i klasztoró bółó częścią kulturó rÉligijnÉjI artóstócznÉj i intÉJ
lÉktualnÉj kwitnącÉj niÉgdóś na ziÉmiach éaństwa éolskiÉgoK ttÉdó 
takżÉI około éołowó ufu wKI coraz żówsza w éodziÉlonÉj zaborami 
ozÉczóéoséolitÉj zaczęła bóć éotrzÉba éoznawania i oéisówania „éoJ
mników historii”I alÉ i érzÉszłości niÉistniÉjącÉgo na maéiÉ kraju jako 
takiÉjK mrocÉsó tÉ kształtowałó się międzó innómi éod wéłówÉm odroJ
dzÉnia narodowÉgo w buroéiÉ ŚrodkowÉjI szczÉgólniÉ wórazistÉgo na 
tÉrÉnach monarchii austroJwęgiÉrskiÉjNNK Autorami znanóch dziś éiÉrwJ
szóch oéisów dziÉł architÉkturó bóli érzÉdÉ wszóstkim aróstokraciI 
litÉraci i historócóNOK miÉrwszÉ éoważnÉ studia nad sztuką wakonu `óJ
stÉrskiÉgo w jęzóku éolskim wószłó séod éióra tładósława ŁuszczJ
kiÉwicza ENUOUJNVMMFK gÉgo osiągnięcia naukowÉ są éowszÉchniÉ rozJ
éoznawalnÉ i docÉnianÉ érzÉz éolskich badaczóI a sam ŁuszczkiÉwicz 
wómiÉnianó bodajżÉ w każdóm oéracowaniu éoświęconóm éolskiÉj 
historii sztukiK wanim jÉdnak omówimó jÉgo dorobÉk w tóm zakrÉsiÉI 
mÉtodologięI którą się éosługiwałI éoczónionÉ ustalÉnia oraz wéłówI 
jaki wówarł na éóźniÉjszóch badaczó architÉkturó i historii wakonu 
`óstÉrskiÉgo na ziÉmiach éolskich érzóbliżyć wóéada jÉgo sólwÉtkęK 
 ŁuszczkiÉwicz érzószÉdł na świat w hrakowiÉ P wrzÉśnia NUOU rKNPK 
gÉgo ojciÉc – jichał – bół éowszÉchniÉ szanowanóm nauczóciÉlÉm 
———— 
NN jK o a m é l É óI The fdea çf a pcientific aisciéäineK oudçäf îçn biteäberger and the 
bmergence çf Art eistçró in siennaI NU4TJNUTPI „Art eistoró”I OMNNI îolK PQI sK RQJTVK 
NO gK  m o l a n o w s k aI eistçriçgrafia sztuki éçäskiej w äatach NUPOJNUSP na ziemiach 
centraänóch i wschçdnich dawnej ozeczóéçséçäitejK cK jK pçbieszczańskiI gK fK hraJ
szewskiI bK oastawieckiI AK mrzezdzieckiI tarszawa NVVRK 
NP mo raz éiÉrwszó osobę i twórczość tładósława ŁuszczkiÉwicza w séosób obszÉrnó 
érzÉdstawił pK q o m k o w i c zI Władósław ŁuszczkiewiczI „oocznik hrakowski”I 
NVMOI oK RI NVMOI sK NJQS Ena sK PTJQR bibliografia za lata NURSJNVMMFX AK _ o c h n a kI 
Władósław ŁuszczkiewiczI xwWz mçäski płçwnik BiçgraficznóI  tK  NUI  trocławJ
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w najstarszóm krakowskim licÉumI funkcjonującóm od NUNU rK éod 
nazwą iicÉum ŚwiętÉj Annó EholÉgium kowodworskiÉgoFI którÉgo 
tradócjÉ sięgają końca usf wKI a od NURM rK dórÉktorÉm fnstótutu 
qÉchnicznÉgoNQK mozócja séołÉczna ojca bóła niÉwątéliwiÉ czónnikiÉm 
sérzójającóm ÉdukacjiK mo ukończÉniu licÉum oraz dwulÉtnich stuJ
diów w rniwÉrsótÉciÉ gagiÉllońskim w zakrÉsiÉ filozofii i historiiI 
siÉdÉmnastolÉtniI utalÉntowanó élastóczniÉ tładósław ŁuszczkiÉwicz 
został słuchaczÉm pzkołó jalarskiÉjK rzdolniÉnia jÉgo dostrzÉgł 
równiÉż gÉnÉrałJgubÉrnator dalicji tacław walÉskiI któró érzóznał 
mu rocznÉ stóéÉndiumK tógranó konkurs umożliwił zaś séędzÉniÉ 
roku w ÉcolÉ dÉs _Éaux Arts w maróżuK kiÉstÉtó brak źródÉł uniÉmożJ
liwia éÉłniÉjszą rÉkonstrukcję tÉgo intÉrÉsującÉgo czasuI będącÉgo 
éiÉrwszóm zÉtknięciÉm się młodÉgo malarza zÉ sztuką romańskąI 
zachodnimi artóstamiI wókładowcami oraz oéracowaniami z zakrÉsu 
historii architÉkturóK tiÉmóI żÉ ŁuszczkiÉwicz odbół wóérawę na 
éołudniÉ crancjiK tracając zaś do hrakowaI zatrzómał się w _ÉlgiiI 
gdziÉ międzó innómi éobiÉrał nauki w antwÉréskiÉj éracowni malarza 

———— 
tarszawaJhraków NVTPI sK RUTJRVM Etam bibliografiaFX gK m o l a n o w s k aI ŁuszczJ
kiewicz tładósławI xwWz Słçwnik artóstów éçäskich i çbcóch w mçäsce działającóch 
Ezmarłóch érzed NVSS rKFK jaäarzeI rzeźbiarzeI graficóI tK RI tarszawa NVVPI sK OMQJ
OMV Etam bibliografiaFK ao najistotniÉjszóch oéracowań éostaci artóstó i jÉgo dorobku 
nalÉżą éublikacjÉW jK o z É é i ń s k i É jI Władósław Łuszczkiewicz maäarz i éedagçgI 
hraków NVUPX qaż I Władósław Łuszczkiewicz jakç maäarz histçrócznó i éçrtrecistaI 
„coliaÉ eistoriaÉ Artium”I NVUOI tK NUI sK NPTJNRUX q a żI ka stóku éedagçgiki artóJ
stócznej histçrii sztukiK we studiów nad tładósławem ŁuszczkiewiczemI xwWz pómbçäae 
histçriae artiumK ptudia z histçrii sztuki iechçwi haäinçwskiemu dedókçwaneI tarJ
szawa NVUSI sK QVPJRMSX qaż I jatejkç i ŁuszczkiewiczI xwWz pztuka i histçriaK jateJ
riałó pesji ptçwarzószenia eistçróków pztukiK hrakówI äistçéad NVUUI tarszawa 
NVVOI sK VRJNMV oraz qK a o b r z É n i É c k i É g oI Władósław Łuszczkiewicz – badacz 
sztuki rçmańskiej w mçäsceI xwWz jóśä ç sztuceK jateriałó pesji zçrganizçwanej 
z çkazji czterdziestçäecia istnienia ptçwarzószenia eistçróków pztukiK tarszawaI 
äistçéad NVT4I tarszawa NVTSI sK ORPJOTNK wobK takżÉW qK Ł o é a t k i É w i c zI hçäekJ
cja szkicçwników uczniów krakçwskiej pzkçłó pztuk mięknóch w zbiçrach juzeum 
rniwersótetu gagieääçńskiegçK kieznane rósunki pK tóséiańskiegçI gK jehçffera 
i innóch z wócieczek z tK Łuszczkiewiczem w äatach NUUUJNUVOI „wÉszótó kaukowÉ 
rniwÉrsótÉtu gagiÉllońskiÉgo”I OMMRI tK NOTTI léuscula jusÉaliaI zK NQI sK QNJUUX 
q É n ż ÉI kaukçwçJartóstóczna wócieczka w pądeckie z NUUV rçkuK ka täe zabótkçJ
znawczej działaänçści tładósława Łuszczkiewicza i uczniów krakçwskiej pzkçłó pztuk 
mięknóchI kowó pącz OMMUK 
NQ morK eK _ a r ó c zI eistçria pzkół kçwçdwçrskich çd założenia dç refçrmó eK hçłJ
łątaja ENRUUJNTTTFI hraków NVPVJNVQTK 



WŁAavpŁAtA Łrpw`whfbtf`wA pqrafA kAa Ao`efqbhqroĄ 
 

OPN

historócznÉgo – iouisa dallaitaK ao hrakowa éowrócił w NURM rK 
i znalazł zatrudniÉniÉ w pzkolÉ pztuk mięknóch EmiÉszczącÉj się 
w gmachu śrÉdniowiÉcznÉgo kolÉgium uniwÉrsótÉckiÉgoFI éoczątkowo 
jako nauczóciÉl rósunkuI z czasÉm zaś jako zastęéca érofÉsora malarJ
stwaK tókładał wiÉlÉ érzÉdmiotów od éÉrséÉktówó éoérzÉz anatomię 
i aktI na stólach architÉktonicznóch kończącI często niÉ éobiÉrając 
wónagrodzÉniaNRK honsÉrwatównó stosunÉk do sztukiI zamiłowaniÉ do 
akadÉmickiÉgo séosobu nauczania i historózującóch tÉmatów niÉ 
érzóséorzóło érofÉsorowi sóméatii wśród ÉkséÉrómÉntującóch z noJ
wómi formami malarskimi studÉntówI éóźniÉjszóch érotagonistów 
modÉrnistócznÉgo érądu artóstócznÉgo jłodÉj molski – gózÉfa jÉJ
hoffÉra i ptanisława tóséiańskiÉgoI zaś wśród „zwókłóch” studÉntów 
budził lęk i rÉséÉktNSK `hoć odÉbrał wókształcÉniÉ artóstócznÉ i niÉmal 
do końca żócia uczół malarstwaI to grçs jÉgo aktówności skuéiało się 
wokół działań qowarzóstwa kaukowÉgo hrakowskiÉgo – najstarJ
szÉgo w dalicji towarzóstwa naukowÉgoI éoczątkowo związanÉgo 
z rniwÉrsótÉtÉm gagiÉllońskimI a nastęéniÉ érzÉkształconÉgo w AkaJ
dÉmię rmiÉjętnościK `złonkiÉm qowarzóstwa został w NURU rK ldÉJ
grał znaczącą rolę w utworzÉniu homisji eistorii pztuki AkadÉmii 
rmiÉjętności w NUTP rKI éÉłniąc nastęéniÉ wiÉlÉ lat funkcję jÉj érzÉJ
wodniczącÉgoI wóznaczając kiÉrunÉk rozwoju i wéłówając na kształt 
organizacójnóNTK _óło to jÉdno z miÉjscI gdziÉ tładósław ŁuszczkiÉJ
wicz szczÉgólniÉ mocno zaznaczół swoją obÉcnośćI związanó bół 
bowiÉm z wiÉloma instótucjamiW juzÉum karodowóm Efunkcję dóJ
———— 
NR ÓwczÉsna pzkoła pztuk mięknóch związana bóła z fnstótutÉm qÉchnicznómI któJ
róm kiÉrował ojciÉc tładósława ŁuszczkiÉwiczaK `zując dóskomfort tÉj sótuacjiI 
éracę wókonówał niÉ éobiÉrając éÉnsji érzÉz rokK qakżÉ w éóźniÉjszóm czasiÉI natuJ
ralniÉ wéisując się w ówczÉsnó éaradógmat działań intÉlÉktualistów na wiÉlu éolachI 
érowadził zajęciaI wókładó i éracował niÉodéłatniÉK t érzóéadku ŁuszczkiÉwicza 
dało to w konsÉkwÉncji skromnÉ żóciÉI a éo jÉgo śmiÉrci éroblÉmó finansowÉ wdowóK 
NS iK h o w a l s k iI mendzäem i éióremI hraków NVPQI sK PNJPRX jK o z É é i ń s k aI 
Władósław Łuszczkiewicz…I sK VMJNNMK 
NT iK h a l i n o w s k iI azieje i dçrçbek naukçwó hçmisji eistçrii pztuki Akademii 
rmiejętnçści i mçäskiej Akademii rmiejętnçści NUTPJNVRO çraz éçwstanie katedró 
eistçrii pztuki rniwersótetu gagieääçńskiegç NUUOI xwWz azieje histçrii sztuki w mçäJ
sceK hształtçwanie się instótucji naukçwóch w ufu i uu wiekuI rÉdK AK pK i a b u d aI 
moznań NVVSI sK OOJRTX AK j a ł k i É w i c zI jiędzó starçżótnictwem a naukçwą 
histçrią sztukiK mrçbäemó çchrçnó i kçnserwacji zabótków çraz nauki ç sztuce w TçwarzóJ
stwie kaukçwóm hrakçwskimI xwWz Tçwarzóstwç kaukçwe hrakçwskie w OMMJäecie 
założenia ENUNRJOMNRFI hraków OMNSI sK OMSJOMUK 
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rÉktora objął w NUUQ rKF oraz licznómi towarzóstwamiI niÉrzadko iniJ
cjując ich éowstaniÉ Eqowarzóstwo śwK ŁukaszaI qowarzóstwo jiłoJ
śników eistorii i wabótków hrakowaFK aodać można takżÉI iż w NUUV rK 
został ŁuszczkiÉwicz członkiÉmJkorÉséondÉntÉm érÉstiżowÉj `ÉsarJ
skiÉj homisji honsÉrwatorskiÉj w tiÉdniuK 
 ptudia nad sztuką śrÉdniowiÉczną ŁuszczkiÉwicza – nazówanÉgo 
„odkrówcą architÉkturó romańskiÉj”NUI czó wręcz „holumbÉm stólu 
romańskiÉgo u nas”NV – miałó miÉjscÉ w niÉzwóklÉ intÉrÉsującóm 
momÉnciÉI éoérzÉdzającóm tak zwaną instótucjonalną Érę historii 
sztukiI ukonstótuowanÉj na rniwÉrsótÉciÉ gagiÉllońskim w NUUO rK 
Wśród niÉmal dwustu éublikacji stanowiącóch dorobÉk naukowó boJ
hatÉra niniÉjszÉgo szkicuI éracÉ éoświęconÉ zabótkom architÉkturó 
cóstÉrskiÉj są éod wiÉloma względami intÉrÉsującóm i ważnóm fragJ
mÉntÉmOMK _adania tÉ objęłó érzÉdÉ wszóstkim oéactwa małoéolskiÉ 
oraz jÉdno wiÉlkoéolskiÉK ka zasadziÉ éars érç tçtç éokazują wóraźJ
niÉ mÉtodę éracó oraz jÉj rozwójK ld nich bowiÉm rozéoczęła się jÉgo 
działalność naukowaI a ostatni artókuł o oéactwiÉ jędrzÉjowskim éoJ
wstał éięć lat érzÉd śmiÉrcią ŁuszczkiÉwicza w NUVR rK 
 miÉrwszó swój tÉkst oéublikował w krakowskim „`zasiÉ” w NURS rK 
aotóczół jÉdnÉgo z zabótków związanóch z wakonÉm `óstÉrskimONK 
t krótkim fÉliÉtoniÉ aéÉlował autor o ratunÉk dla éoéadającÉgo 
w ruinę kaéitularza klasztoru w gędrzÉjowiÉ – najstarszÉgo domu cóJ
stÉrsów w jałoéolscÉ – éiszącW „rmiÉmó uszanować bagatÉlkiI ciÉJ
szóć się drobnÉmi éamiątÉczkami érzÉszłościI a oczó naszÉ érzózwóJ
czajonÉ do małÉgoI zaéominają żÉ gmachó to historója narodu skaJ
miÉniała”K ka łamach dziÉnnika éoinformował takżÉI żÉ wókonał rósuJ
nÉk architÉktonicznó kaéitularzaI jÉgo élan i érzÉkrojÉ oraz dokładnÉ 
éomiaróK t NUSO rKI już jako członÉk qowarzóstwa kaukowÉgoOOI 
z inicjatówó gózÉfa ŁÉékowskiÉgoI twórcó krakowskiÉj archÉologiiI 

———— 
NU qK a o b r z É n i É c k iI Władósław Łuszczkiewicz…I éassimK 
NV pK q o m k o w i c zI Władósław Łuszczkiewicz…I sK NPK 
OM wÉstawiona érzÉz ptanisława qomkowicza bibliografia twórczości ŁuszczkiÉwicza 
EtamżÉI sK PTJQRF notujÉ NVQ éozócjÉK 
ON tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  tiadçmçść ç zabótku architekturó bizantóńskiej w käaszJ
tçrze jędrzejçwskimI „`zas”I NURSI nr NRS EV liécaFI sK OK 
OO aK o É d É r o w aI hK p t a c h o w s k aI Ośrçdek naukçwó krakçwski w świetäe 
materiałów Tçwarzóstwa kaukçwegç hrakçwskiegç NU4NJNUTNI „oocznik _ibliotÉki 
kaukowÉj molskiÉj AkadÉmii kauk”I NVRSI oK OI sK NMVK 
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został zaangażowanó do érac nad monografią oéactwa cóstÉrsów 
w jogilÉ – éiÉrwszÉgo komélÉksowÉgo oéracowania architÉkturó 
i historii klasztoru cóstÉrskiÉgo funkcjonującÉgo na ziÉmiach éolJ
skichK wadaniÉm malarza bóło wókonaniÉ części oéisów budowli 
i zbiorów sztuki oraz érzÉrósowaniÉ znajdującóch się tam nagrobkówOPK 
t rÉzultaciÉ został autorÉm obszÉrnÉj części éoświęconÉj historii 
architÉkturó oéactwa mogilskiÉgoK jonografia oéublikowana w NUST rK 
stała się takżÉ osiągniÉciÉm krakowskiÉgo środowiska naukowÉgoI 
inicjując i rÉalizującI wówczas nowatorskiÉ badania zÉséołowÉOQK ka ów 
obszÉrnó tom złożyłó się nadto studia historócznoJgÉograficznÉ érzóJ
gotowanÉ érzÉz Adama dorczóńskiÉgoI jÉdnÉgo z najwóbitniÉjszóch 
krakowskich historóków ufu stulÉcia gózÉfa pzujskiÉgoI któró w NUSV rK 
obÉjmiÉ nowo utworzoną w rniwÉrsótÉciÉ katÉdrę historii molskiORI 
eiéolita pÉrdóńskiÉgoI honstantÉgo eoszowskiÉgo oraz wséomniaJ
nÉgo już gózÉfa ŁÉékowskiÉgoK AutorzóI érzóstęéując do érac nad 
tóm érzÉłomowóm éod wiÉloma względami studiumI dóséonowali już 
niÉmalżÉ komélÉtnóm matÉriałÉm dóélomatócznómI ogłoszonóm druJ
kiÉm w NUSR rK érzÉz bugÉniusza ganotę i cranciszka miÉkosińskiÉgoOSK 
péożótkowali takżÉ kroniki klasztornÉI chociażbó usfJwiÉczną jikoJ
łaja z hrakowaI będącą wówczas w éosiadaniu AlÉksandra mrzÉzJ
dziÉckiÉgoK kiÉ udało się natomiast uzuéÉłnić wódawnictwa maéą 
érzÉdstawiającą éosiadłości klasztoruOTK qa zÉséołowa éraca stała się 
éoczątkiÉm aktówności ŁuszczkiÉwiczaI któraI wóchodząc éoza obJ
szar éoéularózatorskiI konstótuowała jÉgo rosnącą éozócję w środoJ
wiskuI a zarazÉm oficjalniÉ rozéoczónała kariÉrę naukowąOUK mublikacja 

———— 
OP aK o É d É r o w aI w dziejów Tçwarzóstwa kaukçwegç hrakçwskiegç NUNRJNUTOI 
hraków NVVUI sK OMSK 
OQ jçnçgrafia çéactwa `óstersów we wsi jçgiäe çéracçwana i éamięci ubiegłóch 
w rK NUS4 éięciuset äat istnienia Akademii hrakçwskiejI hraków NUSTK 
OR wobK gK e u l É w i c zI peminarium eistçróczne rniwersótetu gagieääçńskiegç 
w äatach NUSNJNVNUI xwWz péór ç histçróczną szkçłę krakçwskąK t stuäecie hatedró 
eistçrii mçäski NUSVJNVSVI rÉdK `K _ o b i ń s k aI gK t ó r o z u m s k iI hraków NVSVI 
sK QTJSVK 
OS aiéäçmata mçnasterii `äarae Tumbae érçée `racçîiamI ÉdK bK g a n o t aI cK m i É J
k o s i ń s k iI `racoîiaÉ NUSRK 
OT jçnçgrafia…I sK sK 
OU AK jałkiÉwicz uważaI żÉ w mogilskim tÉkściÉ éo raz éiÉrwszó w molscÉ ŁuszczJ
kiÉwicz zastosował samodziÉlniÉ oéracowanóI nowoczÉsnó jużI schÉmat oéisu archiJ
tÉkturóI éorK q É n ż ÉI jiędzó starçżótnictwem…I sK OMTK 
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jçnçgrafii stanowiła takżÉ éunkt zwrotnó w badaniach nad érzÉszłoJ
ścią zakonu na ziÉmiach éolskichK gÉj autorzóI choć bóć możÉ w séosób 
niÉzamiÉrzonóI wóraźniÉ nakrÉśli éolaI którÉ w érzószłości winnó stać 
się érzÉdmiotÉm zaintÉrÉsowań badaczó éodÉjmującóch studia nad 
érzÉszłością danÉgo domu zakonnÉgoK lbÉjmowałó onÉ zaśW rozéoJ
znaniÉ środowiska gÉograficznÉgo Ez czasÉm badania tÉgo tóéu zostaJ
ną zaliczonÉ do dziÉdzinó okrÉślanÉj mianÉm gÉografii historócznÉjFI 
rozéoznaniÉ dziÉjów instótucji od fundacji éocząwszó Eosobno éotrakJ
towano tutaj badania nad uéosażÉniÉm klasztoruI a zatÉm historią 
nalÉżącóch do klasztoru majątków ziÉmskich oraz ich wókorzóstaJ
niÉm w goséodarcÉFI charaktÉróstókę architÉkturó obiÉktów klasztorJ
nóch oraz jÉj érzÉmianI uzuéÉłnioną o osobnÉ uwagi dotóczącÉ znajJ
dującóch się w oéactwiÉ Ééitafiów i nagrobkówI éo studia dziś nazóJ
wanÉ érozoéograficznómi nad składÉm osobowóm konwÉntuK 
 holÉjno ukazałó się éracÉ ŁuszczkiÉwicza na tÉmat oéactwa sulÉJ
jowskiÉgo ENUTTFOVI  obszÉrniÉjsza éraca na tÉmat cóstÉrsów – éioniÉJ
rów gotócózmu ENUUOFPMI klasztoru w hoérzównicó ENUURFPNI oéactwa 
w iądziÉ ENUUTFPOI architÉktów zakonnóch w molscÉ ENUVMFPPI archiJ
tÉkturó oéactwa w tąchocku ENUVOFPQ oraz o éomnikach romańszczóJ
znó w młocku i gędrzÉjowiÉ ENUVRFPRK tódał jÉ wszóstkiÉ w „pérawozJ
daniach homisói do _adania eistorói pztuki w molscÉ” i w „ooczniku 
AkadÉmii rmiÉjętności”I za wójątkiÉm éracó miçnierçwie gçtócózmu 
w mçäsce …I która ukazała się w warszawskim éÉriodóku „AtÉnÉum”K 
fch konstrukcja oéiÉra się na éogłębionÉj znajomości i intÉrérÉtacji 
———— 
OV tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  léactwç cósterskie suäejçwskieK mçmnik architekturó 
ufffgç wiekuI „pérawozdania homisói do _adania eistorói pztuki w molscÉ” EdalÉjW 
phepFI NUTVI tK NI sK PJQOK 
PM tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  miçnierçwie gçtócózmu w mçäsceK Architektura cósterska 
i wéłów jej éçmników na gçtócózm krakçwski ufs wiekuI „AtÉnÉum”I NUUOI tK OI zK QJRI 
sK NNOJNPRI PQOJPSQK 
PN tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  hçściół i resztó käasztçru cósterskiegç w hçérzównicóI 
érzóczónek dç dziejów rçmańszczóznó w mçäsceI phepI NUUUI tK PI sK PUJSPK 
PO tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  aawne çéactwç cósterskie w iądzie i jegç średniçwieczne 
zabótki sztukiI phepI NUUUI tK PI sK NMTJNPVK 
PP tK Ł u s z c z k i É w i c zI Architekci zakçnni w mçäsce ufff wieku i érace ich éçzçstałeI 
„oocznik AkadÉmii rmiÉjętności”I NUVMI sK PJOSK 
PQ tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  oçmańska architektura w tąchçckuI kçściół i resztó 
cósterskiegç käasztçruI phepI NUVSI tK RI sK QVJTOK 
PR tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  awa zagubiçne éçmniki naszej rçmańszczóznó w młçcku 
i gędrzejçwieI phepI NUVSI tK RI sK OOMJOPQK 
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źródÉł historócznóchI jak i na éioniÉrskim matÉrialÉ dokumÉntacójJ
nómW érÉcózójnóch éomiarachI élanach i rósunkach oraz – stworzoJ
nóm w oéarciu o niÉ – szczÉgółowóm oéisiÉ i klasófikacji zabótkuK 
qÉgo tóéu éodÉjściÉ do badańI wówodzącÉ się z niÉmiÉckiÉj szkołó 
krótóki źródÉłI bóło tóéowÉ dla nauk humanistócznóch w drugiÉj éoJ
łowiÉ ufu wKPS tarto jÉdnak zwrócić uwagę na charaktÉróstócznÉ dla 
ŁuszczkiÉwicza cÉchó warsztatuW wnikliwó oéisI érÉcózję éomiarów 
i szczÉgółową dokumÉntację rósunkowąK ld wséółczÉsnóch mu badaJ
czó odróżniało go éołączÉniÉ wiÉdzó historócznÉj z wókształcÉniÉm 
artóstócznómI którÉ éotraktował jako narzędziÉ warsztatowÉK motrafił 
séorządzić niÉ tólko inwÉntarózację rósunkowąI alÉ takżÉ fachowÉ 
éomiaró tÉchnicznÉI co zwóklÉ nalÉżało do zadań architÉktaK bwolucja 
mÉtodó w stronę éogłębionÉj analizó formalnoJgÉnÉtócznÉj i warsztaJ
tu wóéosażonÉgo w większą érÉcózję tÉrminologiczną doskonalÉ wiJ
doczna jÉst na érzókładziÉ éublikacji o sztucÉ cóstÉrskiÉjK mrzókładÉm 
znaczącÉj zmianó tÉrminologii niÉch będziÉ érzówołówanó już tÉkst 
wódrukowanó w „`zasiÉ”I w któróm stól architÉktonicznó jędrzÉjowJ
skiÉgo oéactwa nazwał bizantóńskimI z czÉgo éóźniÉj się tłumaczół 
éiszącI iż „éoczątkującó badaczI niÉ wiÉdział wówczas o romanizmiÉ 
i nazwał go bizantóńskim stólÉm! AlÉ to tólÉ lat tÉmu”PTK masjonującó 
érocÉs kształtowania się świadomÉgo warsztatu badacza wséółtwoJ
rzącÉgo „nową umiÉjętnośćI archeçäçgię sztuki”PU można ślÉdzić 
w samÉj strukturzÉ i warstwiÉ jęzókowÉj tÉkstów ŁuszczkiÉwiczaK 
léÉrował on swobodnómI obrazowóm jęzókiÉmI jÉszczÉ w duchu roJ
mantózmuI którÉgo forma bóła najéÉwniÉj konsÉkwÉncją wókształcÉnia 
malarskiÉgo i wrażliwości autoraK „`o to za gmachóI co skuéiłó się 
razÉm w éotężną całośćI abó zaéanować na lÉwo nad éięknością tÉgo  
———— 
PS morK aie btabäierung und bntwickäung des caches hunstgeschichte in aeutschäandI 
mçäen und jitteäeurçéa Eanäässäich des NORJjährigen drćndungsjubiääums des ersten 
iehrstuhäs fćr hunstgeschchte in mçäenFI  hrsgK  îon  tK  _ a ł u sI  gK  t o l a ń s k aI  
tarszawa OMNMX fn der jitte BeräinsK OMM gahre hunstgeschichte an der eumbçädtJ
rniîeristätI  hrsgK  îon eK _ r É d É k a m éI AK pK  i a b u d aI  eumboldtJpchriftÉn zur 
hunstJ und _ildgÉschichtÉI _dK NOI _Érlin OMNMX aK h a r h o l mI Art çf fääusiçnK The 
oeéresentatiçn çf Art eistçró in kineteenthJ`enturó dermanó and BeóçndI hunstgÉJ
schichtÉn dÉr dÉgÉnwartI _dK QI _ÉrnJkÉw vork OMMQX jK p c h w a r z É rI lrigins 
çf the Art eistçró purîeó TextI „Art gournal”I NVVRI îolK RQI noK PI sK OQJOVK 
PT tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  tiadçmçść…I sK OX q É n ż ÉI awa zaginiçne éçmniki…I 
sK OOMJOPQK 
PU tK Ł u s z c z k i É w i c zI miçnierçwie…I sK NNQK 
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OK hościół konwÉntualnó w jogilÉ od stronó érÉzbitÉrium 

rósK tładósława ŁuszczkiÉwicza 
 
widokuI a wznosząc się nad brzÉgiÉm milicóI jÉżą się wiÉżócami i wóJ
strzÉliwają éonad linijÉ éÉjzażuK _iałÉI a choć éożółkłÉ jÉszczÉ błószJ
czącÉ muróI odbijającÉ od szczÉrniałóch cÉgiÉł i dachówÉk szczótówI 
świÉcącÉ krzóżÉ u wiÉżI éoszczÉrbanÉ basztó éowiązanÉ fortÉcznóm 
murÉmI składają się tutaj na barwistość i éÉłność tonówI która oko 
zwraca na siÉbiÉ wśród szaróch tonów krajobrazu éolskiÉgo”PVK 
 ldrębną kwÉstią éozostajÉ warsztat tÉchnicznóI dzięki doskonalÉJ
niu którÉgo malarz éotrafił samodziÉlniÉ wókonać éomiaró architÉkJ
tonicznÉQMK momiaró tÉ nałożył na rósunki fasadI na érzÉkrojÉI rzutóI 
érofilÉ i dÉtalÉI którÉ w charaktÉróstócznó wówczas séosób éołączół 
na tablicach towarzószącóch tÉkstomK kiÉ są to już romantócznÉ wizjÉ 
budowli z ludzkim sztafażÉmI to solidnÉI inżóniÉrskiÉ rósunki inwÉnJ

———— 
PV tK Ł u s z c z k i É w i c zI léactwç cósterskie suäejçwskie…I sK PK 
QM _óć możÉ umiÉjętność wókonówania éomiarów zawdzięczał ojcuI wiÉlolÉtniÉmu 
dórÉktorowi fnstótutu qÉchnicznÉgoI uwagę na to zwrócił AK j a ł k i É w i c zI 
jiędzó starçżótnictwem…I sK OMTK 
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tarózacójnÉ dostarczającÉ informacji naturó budowlanÉjK ŁuszczkiÉJ
wiczI wókonując tę éracęI korzóstał z wiÉlolÉtniÉgo doświadczÉnia 
jakiÉ miałI będąc érofÉsorÉm rósunku w pzkolÉ pztuk mięknóchI czósto 
i érÉcózójniÉ oddał każdó najmniÉjszó dÉtalI fakturę i tóé matÉriałuI 
zmiÉnność waloru i formó brółK 
 moza doskonałóm warsztatÉm rósunkowoJtÉchnicznóm mamó do 
czóniÉnia takżÉ z tÉorÉtócznómi rozważaniami o roliI jaką odÉgrali 
cóstÉrsi wÉ wérowadzaniu nowÉgo stólu architÉktonicznÉgoK pzczÉJ
gólniÉ istotnó w tóm kontÉkściÉ jÉst artókuł z „AtÉnÉum”QNK mojawia 
się tam tÉzaI iż cóstÉrsiI éioniÉrzó gotókuI naturalni sérzómiÉrzÉńcó 
nowÉj konstrukcji architÉktonicznÉjI wérowadzili w ufff wK najważJ
niÉjszÉ zmianó o niÉj stanowiącÉW łuk ostró oraz szkaréóK ŁuszczkiÉJ
wicz éoszukiwał odrębnóchI swojskich cÉch w śrÉdniowiÉcznóm buJ
downictwiÉI éoniÉważ innÉ Ééoki wÉdług niÉgo bółó ich éozbawionÉK 
qo bół tÉż éowód éodjęcia studiów nad najstarszą architÉkturą w molscÉK 
ŁuszczkiÉwicz sam wójaśniłW „hażdó naródI u którÉgo éÉłnÉm koróJ
tÉm éłóniÉ artózmI éoszukujÉ éiÉrwiastkówI rodowodu w śrÉdniowiÉJ
czuI skrzętniÉ bada i zaéisujÉ objawó swÉgo uczucia éiękna i trudó 
w jÉgo ukształcÉniuK lto éowód tóch studiów nad éomnikami archiJ
tÉkturó śrÉdniowiÉcznÉjI którÉ wóéiastował kościół chrzÉścijański 
i kultura idąca z nim w éarzÉ”QOK _adacz swojskość odnalazł i wóodJ
rębnił międzó innómi w budowlach gotóku krakowskiÉgoI zwracając 
uwagę na różnicÉ konstrukcójnÉ i matÉriałowÉ EéołączÉniÉ cÉgłó 
i kamiÉniaFQPK qworząc historóczną oś rozwoju form architÉktoniczJ
nóchI okrÉślił oéactwo wąchockiÉ „zawiązkiÉm idÉiI która się rozwiJ
niÉ w kościołach katÉdralnóch w hrakowiÉ i dniÉźniÉ i w kilku hraJ
kowa i okolic budowlach ostrołukowóch ufs wiÉku”QQK ldnoszÉniÉ 
się do gotóku jako stólu rdzÉnnÉgoI swojskiÉgoI jÉst ÉlÉmÉntÉm roJ 
 

———— 
QN tK Ł u s z c z k i É w i c zI miçnierçwie…I éassimK 
QO qamżÉI sK NOMK 
QP tK  Ł u s z c z k i É w i c zI  l znaczeniu w dzisiejszóch czasach budçwnictwa śreJ
dniçwiecznegçI xwWz Kłçsó i kwiatóK hsiążka zbiçrçwaI hraków NUSVI sK NVUJOMUX 
takżÉW mamiętnik mierwszegç wjazdu eistçrócznegç mçäskiegç imienia gana aługçsza 
çdbótegç w hrakçwie w czterechsetną rçcznicę jegç śmierciI  wódK jK _ o b r z ó ń J
s k iI jK p o k o ł o w s k iI pcriétorÉs oÉrum molonicarumI tK SI hraków NUUNI sK RPJSQ 
EwóéowiÉdź tK ŁuszczkiÉwiczaFK 
QQ tK Ł u s z c z k i É w i c zI oçmańska architektura w tąchçcku…I sK RSK 
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PK blÉwacja frontowa kościoła konwÉntualnÉgo w pulÉjowiÉ 
ErósK tładósława ŁuszczkiÉwiczaF 
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dzącóch się wówczas nacjonalistócznóch tÉndÉncjiI widocznóch takżÉ 
w niÉmiÉckoJfrancuskoJangiÉlskich séorach o gÉnÉzę stólu gotóckiÉgoK 
qÉrmin „swojski” w czasach romantózmu miał na cÉlu stworzÉniÉ érzÉJ
ciwwagi do éojęcia „obcó”I oznaczając coś bliskiÉgoI własnÉgoI rodziJ
mÉgoI  a  co  za  tóm idziÉ  éolskiÉgoQRK warówno w artókułach ŁuszczJ
kiÉwiczaI jak i tÉkstach tÉorÉtócznóch z jÉgo czasów EérzÉd NVMM rKF 
mianÉm swojskiÉj okrÉśla się architÉkturę gotóckąI ostrołukowąI w jÉj 
éolskichI rÉgionalnóch odmianachQSK 
 tładósław ŁuszczkiÉwicz działał w momÉnciÉ érzÉłomuI odchoJ
dzącÉj Ééoki romantócznÉjI w wiÉlu aséÉktach ciąglÉ mu bliskiÉjI 
co znajdujÉ wóraz na éolu sÉmiotócznómI w stosowanóch érzÉz niÉgo 
romantócznóch oéisach okolicI alÉ tÉż i samóch dziÉł sztukiK arÉwJ
nianÉI sulÉjowskiÉ lwó ręka malarza oéisała z romantóczną éotrzÉbą 
wówołówania ÉmocjiW „gÉst coś éotwornÉgo w tóch nagich gładkich 
ciałach w okolicó boków i grzbiÉtuI z dobitniÉ zaznaczoną dłutÉm 
kościstą budową żÉbÉr i stawów kolanI w séosób schÉmatócznó”QTK 
oównolÉglÉ z éozótówistócznóm zacięciÉm zbiÉrał matÉriał i okrÉślał 
cÉl oraz zakrÉs swojÉj éracóW „aostarczam matÉriału dla érzószłÉgo 
historóka sztukiK mrzógotowaniÉ érac éodobnóch odnośniÉ do innóch 
oéactw koniÉcznóm jÉstI jÉżÉli érzójdziÉ zdać sobiÉ rzÉtÉlną sérawę 
z czónności zakonu tÉgo na éolu sztuki w krajuI i wskazać kiÉrunkiI 
którÉ mu zawdzięczamó w budownictwiÉK wanim do tÉgo érzójdziÉJ
móI wstrzómać się od wszÉlkich uwag muszęK wadaniÉ dostarczÉnia 
oéracowanóch źródÉł do dziÉjów sztukiI uwalnia mię tÉż od éorównań 
klasztoru sulÉjowskiÉgo z zabótkami crancóji czó kiÉmiÉcI sérawa to 
éóźniÉjszaI którÉj niÉ omiÉszkam doéÉłnićI gdó mi kiÉdóś na ogół 
dokonanóch móch éracI badawczÉm érzójdziÉ rzucić okiÉm”QUK hrótki 
fragmÉnt éoświęconó érzÉdstawiÉniom lwów sulÉjowskich éokazujÉ  
———— 
QR gK  pK  t r o ń s k iI  mçjęcie „swçjskçści” w sztuce i architekturze jłçdej mçäskiI 
xwWz ptuäecie jłçdej mçäskiK ptudiaI rÉdK jK m o d r a z a J h w i a t k o w s k aI hraJ
ków NVVRI sK OSPJOTVK 
QS hK  j a t u s z É w s k iI  l architekturze u çbcóch i u nasK rwagi ze stançwiska 
estetócznegçI „_ibliotÉka tarszawska”I NUUNI tK PI sK PUOJQMRK moszukiwania stólu 
narodowÉgoI którÉ szczÉgólniÉ znaczącÉ bółó w okrÉsiÉ jłodÉj molskiI obrałó zuéÉłJ
niÉ innó kiÉrunÉk éorK jK l é a l i ń s k aI „miÉrwokształt stólu”K qÉoria architÉkturó 
w molscÉ około NVMM Eéraca magistÉrska naéisana éod kiÉrunkiÉm drK habK tK _ałusa 
w fnstótuciÉ eistorii pztuki rniwÉrsótÉtu gagiÉllońskiÉgoFI hraków OMMQK 
QT tK Ł u s z c z k i É w i c zI léactwç cósterskie suäejçwskie…I sK NUK 
QU qamżÉI sK OQK 
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QK holumna w kaéitularzu oéactwa sulÉjowskiÉgo 

rósK tładósława ŁuszczkiÉwicza 
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kolÉjnó ważnó aséÉkt jÉgo éracó naukowÉj – związanó z zaéÉwniaJ
niÉm ochronó zabótkom i ich éoéularózacjąK ŁuszczkiÉwicz zakończół 
go stwiÉrdzÉniÉmW „t każdóm raziÉ fotografiÉ i odlÉwó giésowÉ 
éowinnó uéowszÉchnić tÉ zabótkiI któróm érzóstoi raczÉj miÉjscÉ 
w muzÉum sztuki śrÉdniowiÉcznÉjI jak w oddalonóm od ruchu sztuki 
kościÉlÉ sulÉjowskimI gdziÉ właściwÉj oéiÉki miÉć niÉ mogą”QVK 
 fndukcójnÉI ostrożnÉ móślÉniÉ éoważnÉgo naukowca mniÉj jÉst 
widocznÉ w éublikacji znanÉj z „AtÉnÉum”I gdziÉ éozwala sobiÉ na 
tÉorÉtócznÉ rozważania o sztucÉK kiÉwókluczonÉI żÉ zostało sérowoJ
kowanÉ możliwością obszÉrniÉjszÉj éublikacji i narzuconą érzÉz éoJ
éularnÉ wódawnictwo érzóstęéniÉjszą formąK ŁuszczkiÉwicz érzÉdJ
stawił fascónującą „wizję” architÉkturóI którą éostrzÉga jako sztukę 
najéoważniÉjszą i najrÉalniÉjsząK „mrofanowana użótkiÉm codziÉnJ
nómI séowszÉdniała ciągłÉm z nią obcowaniÉmI wórasta co chwila 
arcódziÉłamiI a choć najrÉalniÉjsza bo ma do czóniÉnia z érawami 
statókiI z siłą ciążÉniaI z warunkami érozaicznómi stosowności do 
cÉluI umiÉ środkami czósto idÉalnómi zóskać éotęgę muzókiI éosłuJ
giwać się malowniczością i éosiąść właściwość éosąguK w nagromaJ
dzonóch kamiÉnnóch brół ma wóróść gmachI któró ma wszÉlkiÉ waJ
runki organicznÉj istotóI formó składają się na wórażÉniÉ żócia orgaJ
nicznÉgoI ciężar olbrzómi tóch mas niÉérzÉstrasza bo mistrz umiał 
formami wórazić takiÉ ÉlastócznÉ éodéoróI zaznaczóć odéowiÉdnim 
jęzókiÉm kształtów konflikta sił naérzÉciw działającóchI żÉ w tÉj rówJ
nowadzÉ lÉżó żóciÉ”RMK _udowla to organizmK hażda część jÉst fragJ
mÉntÉm organicznÉj całościI w którÉj działają siłóI w którÉj jÉst naéięJ
ciÉK AlÉ niÉ ma wątéliwości co do tÉgoI żÉ to konstrukcja jÉst najistotJ
niÉjsza w architÉkturzÉK „modstawą każdÉgo nowÉgo stólu jÉst nowó 
sóstÉm konstrukcji” éisał ŁuszczkiÉwiczRNK qo konstrukcja dÉtÉrmiJ
nujÉ stólK pklÉéiÉniÉ ostrołukowÉ oraz szkaréó wóznaczają krÉs romaJ
nizmuK qÉn séosób éostrzÉgania architÉkturó éoérzÉz konstrukcję 
bliski jÉst nurtowi tak zwanÉmu konstrukcójnÉmu z bugènÉ siollÉt 
lÉ auc’Ém na czÉlÉI na którÉgo zrÉsztą ŁuszczkiÉwicz wiÉlokrotniÉ się 
éowołujÉROK ao grona crancuzów zajmującóch się sztuką śrÉdnioJ

———— 
QV qamżÉI sK NUK 
RM tK Ł u s z c z k i É w i c zI miçnierçwie…I sK NNSJNNTK 
RN qamżÉI sK NONK 
RO tK Ł u s z c z k i É w i c zI léactwç cósterskie suäejçwskie…I sK NVK 
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wiÉczną w ujęciu układów statócznóchI rozwiązań éołączÉń konstrukJ
cójnóchI ich rozwoju oraz stronó tÉchnicznÉj nalÉżÉli międzó innómi 
ArcissÉ dÉ `aumontI gulÉs nuichÉrat i AugustÉ `hoisóRPK pzczÉgółoJ
wó oéis architÉktonicznó ŁuszczkiÉwiczaI skonstruowanó na dokładJ
nóch éomiarach każdÉgo ÉlÉmÉntu budowliI na obliczonóch éroéorJ
cjachI zbliża go do dziÉł siollÉt lÉ aucaI z éomnikowóm aictiçnnaire 
raisçnné d’architecture française du ufe au  usfe siècäe na czÉlÉRQK 
crancuskiÉ wéłówó niÉ dziwiąI jÉśli wÉźmiÉmó éod uwagę rocznó 
éobót młodÉgo malarza w éaróskiÉj ÉcolÉ dÉs _Éaux Arts oraz éodróż 
na éołudniÉ crancjiRRK 
 ka tładósława ŁuszczkiÉwicza éowołujÉ się każdóI kto zajmujÉ się 
architÉkturą wakonu `óstÉrskiÉgo w molscÉK `hoć uéłónęło sto éięćJ
dziÉsiąt lat od rozéoczęcia badańI to wiÉlÉ z hiéotÉz i sugÉstii zawarJ
tóch w éublikacjach tÉgo ufuJwiÉcznÉgo historóka sztuki doczÉkało się 
éozótównÉj wÉrófikacjiK mrzókładÉm jÉst tÉza o érowÉniÉncji cztÉrÉch 
éolskich oéactw cóstÉrskichI którÉ ŁuszczkiÉwicz érzóéisujÉ warsztaJ
towi érzóbółÉmu z _urgundiiI a którÉ w latach szÉśćdziÉsiątóch hróJ
stóna _iałoskórska éołączóła z éółnocnowłoskimi wókonawcamiRSK 
aziś éowrócono do ufuJwiÉcznÉgo założÉniaRTK holÉjnóm dowodÉm 
éotwiÉrdzającóm intuicję ufuJwiÉcznÉgo naukowca są ostatniÉ badaJ
nia skrzódła éółnocnÉgo klasztoru w hoérzównicóRUK aorobÉk nauJ
kowó tładósława ŁuszczkiÉwicza oraz jÉgo éioniÉrskiÉ éracÉ o éolJ
skich cóstÉrsach dowodząI żÉ bół on jÉdną z bardziÉj intÉrÉsującóch 
———— 
RP gJj i É n i a u d I siçääetJäeJauc çu äes déäires du sóstèmeI maris NVVQX uK _ a r r a l 
i  A l t É tI  ̀ çntre ä’art rçman? bssai sur un éassé réinîentéI maris OMMSI sK PNJQQX 
qK o o d z i ń s k a J ` h o r ą ż óI weséçłó rezódencjçnaäne i kçściçłó centraäne na 
ziemiach éçäskich dç éçłçwó uff wiekuI hraków OMMVK 
RQ bK  s i o l l É t  l É  a u cI  aictiçnnaire raisçnné d’architecture française du ufe au 
usfe siècäeI maris NURQJNUSUK 
RR jK  o z É é i ń s k aI  Władósław Łuszczkiewicz…I sK NOJNP oraz dokumÉnt z archiJ
wum rodzinnÉgo zatótułowanó „_iÉg żócia tładósława ŁuszczkiÉwicza”K wa udoJ
stęéniÉniÉ autorzó sÉrdÉczniÉ dziękują mani eÉlÉniÉ oomÉrI séadkobiÉrczóni i oéiÉJ
kuncÉ zachowanÉj séuściznó éo rodziniÉ ŁuszczkiÉwiczówK 
RS hK  _ i a ł o s k ó r s k aI  mçäish `istercians Architecture and fts `çntacts with ftaäóI 
„dÉsta”I NVSRI îolK QI sK NQJOOK 
RT ptan badań oraz dóskusja zobK oK n u i r i n i J m o é ł a w s k iI ozeźba érzedrçmańJ
ska i rçmańska w mçäsce wçbec sztuki włçskiejI hraków OMMSI sK NQRJNTRK 
RU _K  h w i a t k o w s k a J h o é k aI  Badania archeçäçgiczne w çbrębie nieistniejącegç 
skrzódła éółnçcnegç w dawnóm käasztçrze ççK `óstersów w hçérzównicóI „ ìstÉrcium 
jatÉr kostraK qradócjaJeistoriaJhultura”I OMNNI tK RI sK RRJTRK 
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i wéłówowóch éostaci w obraziÉ kulturalnÉgo hrakowa drugiÉj éołowó 
ufu stulÉciaK ptworzół érzó tóm trwałó fundamÉnt éod badania archiJ
tÉkturó i sztuki zakonuI któró swoją obÉcnością tak mocno odcisnął 
ślad w historii éaństwa éolskiÉgoK oozéoczął jÉ zaś w momÉnciÉI gdó 
niÉ tólko éolska éaństwowość érzÉstała istniÉćI alÉ érzÉstał takżÉ 
Eéoza dwoma domamiF istniÉć zakon na tóch tÉrÉnachK misząc o histoJ
rii i architÉkturzÉ zabótków éozostawionóch érzÉz cóstÉrsów ŁuszczJ
kiÉwicz z jÉdnÉj stronó utrzómówał o nich éamięćI érzóéominając 
Ei utrwalającF érzÉszłośćI alÉ i zabÉzéiÉczając jÉ dla éotomnóch dzięki 
élanom i rósunkomI z drugiÉj zaś wóznaczał cÉzurę naukowÉgo séojJ
rzÉnia na tÉ obiÉktó będącÉ éomnikami świÉtności éaństwaI zakonu 
i hościołaI alÉ i kulturó łacińskiÉj w jÉj najszÉrszóm znaczÉniuK 
 

_________ 
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_ochnak AKI Władósław ŁuszczkiewiczI xwWz mçäski płçwnik BiçgraficznóI 

tK NUI trocławJtarszawaJhraków NVTPI sK RUTJRVMK 
aie btabäierung und bntwickäung des caches hunstgeschichte in aeuJ

tschäandI mçäen und jitteäeurçéa Eanäässäich des NORJjährigen drćnJ
dungsjubiääums des ersten iehrstuhäs fćr hunstgeschchte in mçäenFI hrsgK 
îon tK _ałusI gK tolańskaI tarszawa OMNMK 

aiéäçmata mçnasterii `äarae Tumbae érçée `racçîiamI ÉdK bK ganotaI cK miÉkoJ
sińskiI `racoîiaÉ NUSRK 

aobrzÉniÉcki qKI Władósław Łuszczkiewicz – badacz sztuki rçmańskiej 
w mçäsceI wW jóśä ç sztuceK jateriałó pesji zçrganizçwanej z çkazji czterJ
dziestçäecia istnienia ptçwarzószenia eistçróków pztukiK tarszawaI äistçJ
éad NVT4I tarszawa NVTSI sK ORPJOTNK 

dach mK mKI `óstersi i cósterki na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej çraz na 
Śląsku w äatach NTTOJNVN4I xwWz eistçria i kuätura cóstersów w dawnej mçäJ
sce i ich eurçéejskie związkiI rÉdK gK ptrzÉlczókI moznań NVUTI sK RNRJRQPK 

dach mK mKI `óstersi na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej i Śląska w äatach 
NTTOJNVN4I xwWz jçnasticçn `istrerciense mçäçniaeI tK NW azieje i kuätura 
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męskich käasztçrów cósterskich na ziemiach éçäskich i dawnej ozeczóéçJ
séçäitej çd średniçwiecza dç czasów wséółczesnóchI rÉdK AK jK tórwaI 
moznań NVVVI sK TQJVPK 

dach mK mKI hasató zakçnów na ziemiach dawnej ozeczóéçséçäitej i Śląska 
NTTPJNVN4I iublin NVUQK 

dach mK mKI hasató zakçnów w burçéie éçd kçniec usfff wiekuI xwWz w badań 
nad dziejami zakçnów i stçsunków wóznaniçwóch na ziemiach éçäskichI 
rÉdK bK tiśniowskiI iublin NVUQI sK NPVJNSUK 

dach mK mKI ies suééressiçns des abbaóes cisterciennes en territçire éçäçnais 
au ufue siècäeI „`îtÉauxK `ommÉntarii `istÉrciÉnsÉs”I NVUNI îolK POI 
sK PMRJPOMK 

dach mK mKI mçéçwstaniçwa kasata käasztçrów w guberniach zachçdnich 
`esarstwa oçsójskiegç w NUPO rçkuI „ooczniki eumanistócznÉ”I NVUMI 
oK OUI sK NVNJONPK 

eulÉwicz gKI peminarium eistçróczne rniwersótetu gagieääçńskiegç w äatach 
NUSNJNVNUI xwWz péór ç histçróczną szkçłę krakçwskąK t stuäecie hatedró 
eistçrii mçäski NUSVJNVSVI rÉdK `K _obińskaI gK tórozumskiI hraków 
NVSVI sK QTJSVK 

fn der jitte BeräinsK OMM gahre hunstgeschichte an der eumbçädtJrniJ 
îeristätI hrsgK îon eK _rÉdÉkaméI AK pK iabudaI eumboldtJpchriftÉn zur 
hunstJ und _ildgÉschichtÉI _dK NOI _Érlin OMNMK 

halinowski iKI azieje i dçrçbek naukçwó hçmisji eistçrii pztuki Akademii 
rmiejętnçści i mçäskiej Akademii rmiejętnçści NUTPJNVRO çraz éçwstanie 
katedró eistçrii pztuki rniwersótetu gagieääçńskiegç NUUOI xwWz azieje hiJ
stçrii sztuki w mçäsceK hształtçwanie się instótucji naukçwóch w ufu i uu 
wiekuI rÉdK AK pK iabudaI moznań NVVSI sK OOJRTK 

harholm aKI Art çf fääusiçnK The oeéresentatiçn çf Art eistçró in kineteenthJ
`enturó dermanó and BeóçndI hunstgÉschichtÉn dÉr dÉgÉnwartI _dK QI 
_ÉrnJkÉw vork OMMQK 

honrad kKI aie bntstehung der österreichischJungarischen wisterzienserJ
kçngregatiçn ENU4VJNUSVFI _ibliothÉca `istÉrciÉnsisI îolK RI ooma NVSTK 

howalski iKI mendzäem i éióremI hraków NVPQK 
hwiatkowskaJhoéka _KI Badania archeçäçgiczne w çbrębie nieistniejącegç 

skrzódła éółnçcnegç w dawnóm käasztçrze ççK `óstersów w hçérzównicóI 
„`istÉrcium jatÉr kostraK qradócjaJeistoriaJhultura”I OMNNI tK RI sK RRJTRK 

iÉniaud gKJjKI siçääetJäeJauc çu äes déäires du sóstèmeI maris NVVQK 
ŁoéatkiÉwicz qKI hçäekcja szkicçwników uczniów krakçwskiej pzkçłó pztuk 

mięknóch w zbiçrach juzeum rniwersótetu gagieääçńskiegçK kieznane róJ
sunki pK tóséiańskiegçI gK jehçffera i innóch z wócieczek z tK ŁuszczkieJ
wiczem w äatach NUUU–NUVOI „wÉszótó kaukowÉ rniwÉrsótÉtu gagiÉlońJ
skiÉgo”I OMMRI tK NOTTI léuscula jusÉaliaI zK NQI sK QNJUUK 
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ŁoéatkiÉwicz qKI kaukçwçJartóstóczna wócieczka w pądeckie z NUUV rçkuK 
ka täe zabótkçznawczej działaänçści tładósława Łuszczkiewicza i uczniów 
krakçwskiej pzkçłó pztuk mięknóchI kowó pącz OMMUK 

ŁuszczkiÉwicz tKI Architekci zakçnni w mçäsce ufff wieku i érace ich éçzçJ
stałeI „oocznik AkadÉmii rmiÉjętności”I NUVMI sK PJOSK 

ŁuszczkiÉwicz tKI aawne çéactwç cósterskie w iądzie i jegç średniçwieczJ
ne zabótki sztukiI „pérawozdania homisói do _adania eistorói pztuki 
w molscÉ”I NUUUI tK PI sKNMTJNPVK 

ŁuszczkiÉwicz tKI awa zagubiçne éçmniki naszej rçmańszczóznó w młçcku 
i gędrzejçwieI „pérawozdania homisói do _adania eistorói pztuki 
w molscÉ”I NUVSI tK RI sK OOMJOPQK 

ŁuszczkiÉwicz tKI hçściół i resztó käasztçru cósterskiegç w hçérzównicóI 
érzóczónek dç dziejów rçmańszczóznó w mçäsceI „pérawozdania homisói 
do _adania eistorói pztuki w molscÉ”I NUUUI tK PI sK PUJSPK 

ŁuszczkiÉwicz tKI l znaczeniu w dzisiejszóch czasach budçwnictwa śreJ
dniçwiecznegçI xwWz Kłçsó i kwiatóK hsiążka zbiçrçwaI hraków NUSVI 
sK NVUJOMUK 

ŁuszczkiÉwicz tKI léactwç cósterskie suäejçwskieK mçmnik architekturó 
ufffgç wiekuI „pérawozdania homisói do _adania eistorói pztuki 
w molscÉ”I NUTVI tK NI sK PJQOK 

ŁuszczkiÉwicz tKI miçnierçwie gçtócózmu w mçäsceK Architektura cósterska 
i wéłów jej éçmników na gçtócózm krakçwski ufs wiekuI „AtÉnÉum”I 
NUUOI tK OI zK QJRI sK NNOJNPRI PQOJPSQK 

ŁuszczkiÉwicz tKI oçmańska architektura w tąchçckuI kçściół i resztó 
cósterskiegç käasztçruI „pérawozdania homisói do _adania eistorói pztuJ
ki w molscÉ”I NUVSI tK RI sK QVJTOK 

ŁuszczkiÉwicz tKI tiadçmçść ç zabótku architekturó bizantóńskiej w käaszJ
tçrze jędrzejçwskimI „`zas”I NURSI nr NRS EV liécaFI sK OK 

ŁuszczkiÉwicz tK Egłos w dóskusjiF mamiętnik mierwszegç wjazdu eistçJ
rócznegç mçäskiegç imienia gana aługçsza çdbótegç w hrakçwie 
w czterechsetną rçcznicę jegç śmierciI wódK jK _obrzóńskiI jK pokołowJ
skiI pcriétorÉs oÉrum molonicarumI tK SI hraków NUUNI sK RPJSQK 

jałkiÉwicz AKI jiędzó starçżótnictwem a naukçwą histçrią sztukiK mrçbäemó 
çchrçnó i kçnserwacji zabótków çraz nauki ç sztuce w Tçwarzóstwie kauJ
kçwóm hrakçwskimI xwWz Tçwarzóstwç kaukçwe hrakçwskie w OMMJäecie 
założenia ENUNRJOMNRFI hraków OMNSK 

jatuszÉwski hKI l architekturze u çbcóch i u nasK rwagi ze stançwiska 
estetócznegçI „_ibliotÉka tarszawska”I NUUNI tK PI sK PUOJQMRK 

jçnçgrafia çéactwa `óstersów we wsi jçgiäe çéracçwana i éamięci ubieJ
głóch w rK NUS4 éięciuset äat istnienia Akademii hrakçwskiéjI hraków NUSTK 
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léalińska jKI „miÉrwokształt stólu”K qÉoria architÉkturó w molscÉ około 
NVMM Eéraca magistÉrska naéisana éod kiÉrunkiÉm drK habK tK _ałusa 
w fnstótuciÉ eistorii pztuki rniwÉrsótÉtu gagiÉllońskiÉgoFI hraków OMMQK 

molanowska gKI eistçriçgrafia sztuki éçäskiej w äatach NUPOJNUSP na zieJ
miach centraänóch i wschçdnich dawnej ozeczóéçséçäitejK cK jK pçbieszJ
czańskiI gK fK hraszewskiI bK oastawieckiI AK mrzezdzieckiI tarszawa NVVRK 

molanowska gKI Łuszczkiewicz tładósławI xwWz Słçwnik artóstów éçäskich 
i çbcóch w mçäsce działającóch Ezmarłóch érzed NVSS rKFK jaäarzeI rzeźJ
biarzeI graficóI tK RI tarszawa NVVPI sK OMQJOMVK 

nuiriniJmoéławski oKI ozeźba érzedrçmańska i rçmańska w mçäsce wçbec 
sztuki włçskiejI hraków OMMSK 

oamélÉó jKI The fdea çf a pcientific aisciéäineK oudçäf îçn biteäberger and 
the bmergence çf Art eistçró in siennaI NU4TJNUTPI „Art eistoró”I OMNNI 
îolK PQI sK RQJTVK 

oÉdÉrowa aKI w dziejów Tçwarzóstwa kaukçwegç hrakçwskiegç NUNRJNUTOI 
hraków NVVUK 

oÉdÉrowa aKI ptachowska hKI Ośrçdek naukçwó krakçwski w świetäe mateJ
riałów Tçwarzóstwa kaukçwegç hrakçwskiegç NU4NJNUTNI „oocznik _iJ
bliotÉki kaukowÉj molskiÉj AkadÉmii kauk”I NVRSI oK OI sK TJOSTK 

oodzińskaJ`horążó qKI weséçłó rezódencjçnaäne i kçściçłó centraäne na zieJ
miach éçäskich dç éçłçwó uff wiekuI hraków OMMVK 

ozÉéińska jKI jatejkç i ŁuszczkiewiczI xwWz pztuka i histçriaK jateriałó 
pesji ptçwarzószenia eistçróków pztukiK hrakówI äistçéad NVUUI tarszaJ
wa NVVOI sK VRJNMVK 

ozÉéińska jKI ka stóku éedagçgiki artóstócznej histçrii sztukiK we studiów 
nad tładósławem ŁuszczkiewiczemI xwWz pómbçäae histçriae artiumK ptuJ
dia z histçrii sztuki iechçwi haäinçwskiemu dedókçwaneI tarszawa NVUSI 
sK QVPJRMSK 

ozÉéińska jKI Władósław Łuszczkiewicz jakç maäarz histçrócznó i éçrtreciJ
staI „colia eistoriaÉ Artium”I NVUOI tK NUI sK NPTJNRUK 

ozÉéińska jKI Władósław Łuszczkiewicz maäarz i éedagçgI hraków NVUPK 
pchwarzÉr jKI lrigins çf the Art eistçró purîeó TextI „Art gournal”I NVVRI 

îolK RQI noK PI sK OQJOVK 
qomkowicz pKI Władósław ŁuszczkiewiczI „oocznik hrakowski”I NVMOI oK RI 

NVMOI sK NJQSK 
siollÉt lÉ auc bKI aictiçnnaire raisçnné d’architecture française du ufe au 

usfe siècäeI maris NURQJNUSUK 
troński gK pKI mçjęcie „swçjskçści” w sztuce i architekturze jłçdej mçäskiI 

xwWz ptuäecie jłçdej mçäskiK ptudiaI rÉdK jK modrazaJhwiatkowskaI hraJ
ków NVVRI sK OSPJOTVK 
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tórwa AK jKI burçéa und die wisterzienserK binfäuss der wisterzienser auf 
die bntwickäung der eurçéäischen huäturidentität – eine pkizzeI „`istÉrJ
ciÉnsÉr `hronik”I OMNSI _dK NOPI sK PMNJPOPK 

tórwa AK jKI kajnçwsze dzieje wakçnu `ósterskiegç na ziemiach éçäskichI xwWz 
jçnasticçn `istrerciense mçäçniaeI tK NW azieje i kuätura męskich käasztçrów 
cósterskich na ziemiach éçäskich i dawnej ozeczóéçséçäitej çd średniçwiecza 
dç czasów wséółczesnóchI rÉdK AK jK tórwaI moznań NVVVI sK VQJNNPK 

wakar mKI oegeäungen zur Ausćbung der oechte des Abtes îçn `îteaux nach 
der cranzösichen oeîçäutiçn ENTVMJNVMMFI „AnalÉcta `istÉrciÉnsia”I NVSTI 
_dK OPI sK OOSJOVQK 

 
 tókaz ilustracji 
NK tładósław ŁuszczkiÉwicz ENUOUJNVMMFI fotografia zÉ zbiorów eÉlÉnó 

oomÉrK – na çkładce km NOV 
OK hościół konwÉntualnó w jogilÉ od stronó érÉzbitÉriumI rósunÉk tładóJ

sława ŁuszczkiÉwiczaI xwWz jçnçgrafia çéactwa `óstersów we wsi jçgiJ
äe çéracçwana i éamięci ubiegłóch w rK NUS4 éięciuset äat istnienia AkaJ
demii hrakçwskiéjI hraków NUSTI sK RTK 

PK blÉwacja frontowa kościoła konwÉntualnÉgo w pulÉjowiÉI rósunÉk tłaJ
dósława ŁuszczkiÉwiczaI xwWz tÉnżÉI léactwç cósterskie suäejçwskieK mçJ
mnik architekturó ufffgç wiekuI „pérawozdania homisói do _adania eiJ
storói pztuki w molscÉ”I NUTVI tK NI tablK fK 

QK holumna w kaéitularzu oéactwa sulÉjowskiÉgoI rósunÉk tładósława 
ŁuszczkiÉwiczaI xwWz tÉnżÉI léactwçcósterskie suäejçwskieK mçmnik arJ
chitekturó ufffgç wiekuI „pérawozdaniahomisói do _adania eistorói 
pztuki w molscÉ”I NUTVI tK NI tablK sfffK 
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 ptreszczenieW AsumétÉm do naéisania niniÉjszÉgo artókułu bóła érzóéadająca 
w OMNT rK sto éięćdziÉsiąta rocznica zainicjowania badań naukowóch nad érzÉszłością 
wakonu `óstÉrskiÉgo na ziÉmiach éolskichI związana z éublikacją éomnikowÉj moJ
nografii klasztoru w jogilÉ Ejonografia oéactwa `óstÉrsów wÉ wsi jogilÉ oéracoJ
wana i éamięci ubiÉgłóch w rK NUSQ éięciusÉt lat istniÉnia AkadÉmii hrakowskiéjI 
hraków NUSTFK t éublikacji tÉjI wóznaczającÉj nowÉ standardó w rodzimÉj historioJ
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grafiiI obok éartii strictÉ historócznóch znalazłó się równiÉż éioniÉrskiÉ oéracowania 
z zakrÉsu historii architÉkturó i sztukiK 
 „moczątki” zaintÉrÉsowań matÉrialnóm dziÉdzictwÉm wakonu `óstÉrskiÉgo na 
ziÉmiach éolskich érzóéadłó na czas niÉwątéliwiÉ szczÉgólnóI éo éiÉrwszÉ z uwagi 
na fakt niÉistniÉnia wówczas niÉzalÉżnÉgo éaństwa éolskiÉgoI éo drugiÉ zaś w moJ
mÉnciÉ éostęéującÉgo krózósu instótucji żócia zakonnÉgoI kiÉdó éoszczÉgólnÉ domó 
zakonu stałó już wówczas éustÉI bądź tÉż zamiÉszkiwali jÉ ostatni braciaK fnicjatorÉm 
tóch badań bół zaś tładósław ŁuszczkiÉwicz ENUOUJNVMMFI malarz i historók sztukiK 
gÉgo osiągnięcia naukowÉ są éowszÉchniÉ rozéoznawalnÉ i docÉnianÉ érzÉz éolskich 
badaczóI a sam ŁuszczkiÉwicz wómiÉnianó bodajżÉ w każdóm oéracowaniu éoświęJ
conóm éolskiÉj historii sztukiK t érÉzÉntowanóm studium autorzó omówili jÉgo 
dorobÉk w tóm zakrÉsiÉI odkróli tajniki jÉgo warsztatu EmÉtodologię badańFI éoddali 
nadto ocÉniÉ éoczónionÉ érzÉzÉń ustalÉnia oraz okrÉśli wéłówI jaki wówarł na éóźJ
niÉjszóch badaczó architÉkturó i historii wakonu `óstÉrskiÉgoK 
 
Słowa kluczoweW architÉktura i sztuka cóstÉrsów éolskich w śrÉdniowiÉczuI tładóJ

sław ŁuszczkiÉwicz 
 
 
WŁAaYpŁAt ŁrpwCwhfbtfCwDp obpbAoCe fkTl AoCefTbCTrob  

Aka AoT lc mlifpe CfpTboCfAkp 
 
 AbstractW that occasionÉd thÉ writing of this articlÉ was thÉ NRMth anniîÉrsaró  
Ein  OMNTF  of  initiating  thÉ  rÉsÉarch  on  `istÉrsian  lrdÉr  on  molish  tÉrritoróK  qhÉ  rÉJ
sÉarch was first launchÉd bó éublishing a monumÉntal monograéh about thÉ cloistÉr 
in jogiła E“jonograéh of `istÉrsians’ abbÉó in jogiła dÉdicatÉd to thÉ mÉmoró of 
`racow AcadÉmó in its RMMth anniîÉrsaró in NUSQ”I `racow NUSTFK fn this book which 
sÉt nÉw standards in molish historó writingI aéart from strictló historical éassagÉs also 
somÉ groundJbrÉaking éaéÉrs about historó of architÉcturÉ and art wÉrÉ includÉdK  
 “_Éginnings” of îiîid intÉrÉst in matÉrial hÉritagÉ of `istÉrsian lrdÉr on molish 
grounds datÉ back to an ÉxcÉétional éÉriodI sincÉ no indÉéÉndÉnt statÉ of moland 
ÉxistÉd at thÉ timÉK ft was also a momÉnt of acutÉ crisis of thÉ ordÉr whÉn manó of its 
housÉs wÉrÉ ÉithÉr Émétó or inhabitÉd bó thÉ last friarsK tładósław ŁuszczkiÉwicz 
ENUOUJNVMMFI a éaintÉr and art historian initiatÉd this rÉsÉarchK eis acadÉmic achiÉîÉJ
mÉnts arÉ widÉló rÉcognizÉd bó molish scholarsK eis is mÉntionÉd in îirtualló ÉîÉró 
éublication on thÉ molish historó of artK fn this éaéÉr his hÉritagÉ was érÉsÉntÉdI his 
tÉchnièuÉs EmÉthodologó of rÉsÉarchF rÉconstructÉdI his discoîÉriÉs ÉîaluatÉd and his 
influÉncÉ on latÉr scholars of architÉcturÉ and historó of `istÉrsian lrdÉr dÉtÉrminÉdK 
 
heó wordsW architÉcturÉ and historó of molish `istÉrsians in thÉ jiddlÉ AgÉsI 

Władósław ŁuszczkiwÉiczK 
 

Transäated bó açminik gemieäita 
 
 


