
XXIV
S T U D I A  W I L A N O W S K I E

WA R S Z AWA  2 0 17



W dniach 18–19 maja 2017 roku odbyła się w War-
szawie konferencja „Sztuka nowożytna wobec trady-
cji i nowoczesności”, zorganizowana wspólnie przez 
Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie i Insty-
tut Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Każda z instytucji 
była gospodarzem jednego dnia obrad. Wydarzenie 
pomyślane było jako okazja do integracji środowiska 
doktorantów i  młodych pracowników naukowych 
różnych polskich ośrodków oraz prezentacji pano-
ramy prowadzonych przez nich badań historyczno-
-artystycznych. Zdając sobie sprawę, jak ważna jest 
wymiana doświadczeń naukowych i  utrzymywanie 
kontaktów między badaczami zajmującymi się po-
dobnymi zagadnieniami, organizatorzy mają nadzieję, że konferencja 
młodych nowożytników stanie się wydarzeniem cyklicznym.

Oba dni obrad otwierały wykłady zaproszonych profesorów. W  Wi-
lanowie, po słowach wstępnych Elżbiety Grygiel i  Pawła Jaskanisa, 
Dyrektora Muzeum, głos zabrał Piotr Krasny, który opowiedział 
o misji, jaką mają do spełnienia badacze sztuki dawnej. Na przykła-
dzie dekorowanej ludzkimi kośćmi „Kaplicy Czaszek” w Kutnej Ho-
rze ukazał, jak opisywanie historii może być przekazywaniem współ-
czesnym odbiorcom tradycji, która wydaje się już niejasna, a nawet 
dziwaczna. Dzięki analizie historyczno-artystycznej – porównaniu 
kaplicy z innymi tego rodzaju zabytkami z terenów Austrii i Italii oraz 
odniesieniu do współczesnej im ikonografii eschatologicznej – jeste-
śmy w stanie lepiej zrozumieć, czym kaplica ta była dla jej twórców 
i pierwszych odbiorców. W czasach intensywnie propagowanej kato-
lickiej doktryny eschatologicznej kaplice czaszek miały skłaniać wier-
nych do gorliwej modlitwy za tak zwane dusze czyśćcowe, były więc 
dowodem szczególnego szacunku i troski o zmarłych.

Pierwsza sesja wystąpień doktorantów poświęcona była architekturze 
nowożytnej z terenów dzisiejszej Polski. Referat Aleksandra Stankie-
wicza z Uniwersytetu Jagiellońskiego był prezentacją źródeł do re-
konstrukcji pierwotnego kształtu kaplic różańcowej i św. Jacka przy 
dawnym klasztorze dominikanów w  Poznaniu. Wyniki wnikliwych 
badań terenowych oraz kwerendy archiwalnej dotyczącej twórczo-
ści Valentina von Saebischa zaprezentował Marek Świdrak, również 
z UJ. Natomiast Witold Miedziak (UAM) przedstawił interpretację 
zastosowań form gotyckich w architekturze nowożytnej powstającej 
na terenie Wielkopolski. Dzięki obecności innych badaczy sztuki no-
wożytnej, zwłaszcza prof. Barbary Arciszewskiej i Aleksandry Lipiń-
skiej, prezentacje te stały się przedmiotem rzeczowej dyskusji.

Kolejne trzy referaty dotyczyły różnych aspektów myślenia i pisania 
o zabytkach przeszłości w kontekście dyskursu narodowego. W bar-
dzo ciekawym wystąpieniu Dorota Molińska (UAM) zinterpretowała 
wkład Atanazego Raczyńskiego, kolekcjonera i mecenasa, w nauko-
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wą refleksję nad sztuką nowożytnej Portugalii. O tym, jak złożona 
sytuacja polityczna i  społeczna wpływa na konstruowanie historii 
terenów pogranicza, opowiedziała na przykładzie Spiszu Maria Ka-
zimiera Staniszewska (UJ). Katarzyna Węglicka z Instytutu Sztuki 
PAN pokazała natomiast różne strategie współczesnych adaptacji 
nowożytnych rezydencji dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego.

Prelegentki ostatniej sesji tego dnia skupiły się na problemie recep-
cji sztuki nowożytnej – w bardzo różnych epokach i  kontekstach. 
Dr  Barbara Hryszko z  Akademii Ignatianum przedstawiła dysku-
sje siedemnastowiecznych paryskich malarzy akademickich, którzy 
krytykowali bądź chwalili dzieła dawnych mistrzów. Zróżnicowanie 
tych opinii wskazuje na kształtującą się dopiero doktrynę artystycz-
ną, co podkreślił w  dyskusji również prof. Krasny, który wskazał 
na możliwe inspiracje teoretyczne ważne dla Francuzów: traktaty 
Molanusa i  Giovanniego Paola Lomazza. Również ambiwalentnej 
oceny sztuki dawnej, tym razem w  rodzącej się historiografii po-
czątku XX wieku, dotyczył kolejny referat. Marta Gołąbek, dok-
torantka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pracująca w Mu-
zeum w Wilanowie, przedstawiła pisma Kazimierza Chłędowskiego 
poświęcone Gian Lorenzo Berniniemu, w których pisarz waha się 
między uwielbieniem mistrza a krytyką form barokowych. Katarzy-
na Mazur, również z KUL, wprowadziła z kolei do obrad problem 
metodologiczny. Inspirując się preposterioryjną historią obrazów 
Mieke Bal, poddała interpretacji wybrane arcydzieła nowożytnego 
malarstwa niderlandzkiego oglądane przez pryzmat współczesnych 
obrazów Jerzego Tyburskiego.

Drugiego dnia konferencji w siedzibie IS PAN uczestników przywitały 
prof. Danuta Kuźnicka, zastępca Dyrektor Instytutu, oraz prof. Ka-
tarzyna Mikocka-Rachubowa. Obrady zainaugurowała prof. Aleksan-
dra Lipińska z inspirującym wykładem o nowym trendzie badań nad 
mobilnością artystów. Mimo że kwestia migracji ludzi i dzieł sztuki 
od początku stanowiła ważny przedmiot badań historyków sztuki, 
w dzisiejszej refleksji naukowej poddana zostaje nowej interpretacji. 
Wciąż na nowo przewartościowywana jest terminologia opisująca ar-
tystyczne migracje, a do zrozumienia ich natury używa się cyfrowych 
baz danych. Prof. Lipińska przedstawiła kilka międzynarodowych 
programów, które zbierają dane dotyczące mobilności nowożytnych 
artystów. Na przykładzie tego „zwrotu migracyjnego” dobrze widać 
także, jak dyskurs polityczno-społeczny i bieżące wydarzenia wpływa-
ją na sposób myślenia o historii i jej interpretacji.

Pierwsza sesja zbierała referaty dotyczące statusu nowożytnych ar-
tystów działających na terenach dzisiejszej Polski oraz ich praktyk 
warsztatowych: Dr Piotr Lasek i  Olga Maria Hajduk (IS PAN) 
przedstawili najnowsze źródłowe badania dotyczące polskiej karie-
ry Giovanniego Battisty Quadra i Santi Gucciego. Marek Kwaśny 
z  Uniwersytetu Wrocławskiego na podstawie archiwalnych kwe-
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rend wyliczył zarobki Johanna Jacoba Eybelwiesera, oceniając jego 
pozycję wśród innych współczesnych mu malarzy działających we 
Wrocławiu. Za to rzeźbiarską praktykę warsztatową rodziny Klah-
rów omówił Jacek Gernat (UAM), zestawiając liczne przykłady prac 
przygotowawczych i  gotowych realizacji. Paulina Kluz (IS PAN) 
podjęła kwestię statusu artystycznego warsztatów funkcjonujących 
poza ośrodkami miejskimi. Przedstawiając karierę rzeźbiarską Pio-
tra Korneckiego, wykazała, że jego podkrakowski warsztat miał do-
stęp do tych samych możliwości i wzorów, co pracownie miejskie, 
a decyzja o osiedleniu się w małej rodzinnej miejscowości mogła być 
celną strategią biznesową.

W  kolejnej sesji prelegenci skupili się na problemie fundatora i  jego 
wpływu na wymowę dzieła sztuki. Aleksandra Adamczyk (UWr 
i  Hamburg Universität) na wybranych przykładach epitafiów z  te-
renów Śląska zinterpretowała podobieństwa i  rozbieżności w  stra-
tegiach prezentacji członków swoich rodzin przez duchownych 
ewangelickich i katolickich. O fundacjach Józefa Wandalina Mnisz-
cha opowiedziała Alina Barczyk z Uniwersytetu Łódzkiego. Konrad 
Niemira (Uniwersytet Warszawski i École Normale Supérieure w Pa-
ryżu) w bardzo przekonujący sposób wykazał, jak badacze Arkadii 
Heleny Radziwiłłowej, ignorując początkową fazę powstania parku 
oraz polityczne zabiegi magnatki, podporządkowali interpretacje jej 
działań wizji kapryśnej kobiety uciekającej przed światem i kodującej 
w założeniu tajemnicze wolnomularskie treści.

Ostatnia sesja zebrała referaty dotyczące innych dziedzin sztuki: rze-
miosła artystycznego i grafiki. Agata Felczyńska (IS PAN) zaprezen-
towała panoramę problemów badawczych związanych z krakowskim 
nowożytnym ludwisarstwem – tematem dotychczas nieopracowanym 
w systematyczny sposób. Piotr Józef Janowski z Uniwersytetu Papie-
skiego Jana Pawła II wygłosił referat dotyczący przedstawień zwie-
rzęcych we flamandzkich tapiseriach z kolekcji Zygmunta Augusta, 
omawiając kontekst ich powstania i metodologię badań. Natomiast 
tematem wystąpienia dr Izabeli Przepałkowskiej z  Gabinetu Rycin 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie był zespół portretów wybit-
nych Polaków z kolekcji graficznej Stanisława Augusta – w sposobie 
charakterystyki postaci zakorzeniony jeszcze w  barokowej narracji 
o  cnotach i  świątobliwości. W  tej ostatniej sesji miała przyjemność 
wystąpić również autorka tej relacji, prezentując cykl rycin The-
odoora Gallego zaprojektowany jako ilustracje książki niderlandzkie-
go jezuity Jana Davida.

Konferencja wpisała się w szereg naukowych inicjatyw podejmowa-
nych wspólnie przez Instytut Sztuki i Muzeum w Wilanowie. Wy-
daje się, że ten bardzo potrzebny projekt integrujący środowisko 
młodych badaczy zakończył się powodzeniem: prelegenci z  róż-
nych ośrodków zaprezentowali zróżnicowaną tematykę badań, 

il. 84
Plakat – zaproszenie
na konferencję, proj. 
Wojciech Staniewski, 
„STUDIO 2x2”



ZUZ A NNA FLISOWSK A

316

a podczas długich dyskusji, które kończyły każdą sesję, wymieniali 
się uwagami i  spostrzeżeniami. Obecność doświadczonych bada-
czy, w większości związanych z Polską Akademią Nauk, dała jed-
nocześnie młodym historykom okazję do wysłuchania rad i wska-
zówek do dalszej pracy.

SUMMARY
The conference of young historians of the early modern period at 

Wilanów: Report

On 18 May 2017, young art historians from diverse research institu-
tions in Poland gathered in Warsaw for a two-days conference. The 
event has been organised and was hosted by the Museum of King 
Jan  III’s Palace at Wilanów and the Polish Academy of Sciences, 
Institute of Art. With the keynote speeches by Prof. Aleksandra Li-
pińska and Prof. Piotr Krasny and twenty papers by PhD candidates 
and young scholars, the conference was a rich presentation of ear-
ly-modern art research. Both organising parties intend to repeat the 
conference of young scholars in forthcoming years.

Keywords: conference, Polish Academy of Sciences, methodology, Ba-
roque, architecture, sculpture, reception, interpretation, Silesia, con-
fessionalisation
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nym Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wila-
nowie, lipiec 2017, fot. Łukasz Przybylak.
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Jana III w Wilanowie, fot. Agnieszka Indyk
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