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Kościół Bernardynów na Czerniakowie, o niewielkiej i nierzucającej się
w oczy bryle, ale zaskakującym bogactwie form wyrazu artystycznego we
wnętrzu, jest jednym z najznamienitszych dzieł architektury barokowej
w Polsce. Stoi przy ruchliwej trasie komunikacyjnej i na ogół – poza wtajemniczonymi – nie przyciąga turystów. Mam nadzieję, że niniejsza publikacja
znacznie przybliży ten unikatowy zabytek wielbicielom sztuki.
Obiekt ten ma nadto szczególną wartość dla Warszawy. Należy do tej
nielicznej grupy zabytków, których nie dotknął kataklizm drugiej wojny
światowej. Możemy zatem podziwiać oryginalną kreację architektoniczną
i - co ważne - malarską i rzeźbiarską z końca XVII stulecia.
Profesor Stanisław Mossakowski we wstępie do drugiego, polskiego
wydania swojej monografii Tylmana z Gameren napisał w 2012 r., że pośród
wielu publikacji na temat twórczości tego architekta, które w ostatnich kilkudziesięciu latach pojawiły się w Polsce i Europie, brak niestety pełnego katalogu rysunków (własnych i obcych) wchodzących w skład archiwum artysty.
Tylko nieliczne rysunki doczekały się profesjonalnego, katalogowego opracowania. Niniejsza monografia, spełniając – między innymi - ten postulat badawczy, jest pierwszą, która zawiera pełny katalog rysunków projektowych
i koncepcyjnych odnoszących się do pojedynczego dzieła Tylmana.
Akt fundacji kościoła i klasztoru został podpisany 19 października 1693 r.
– 320 lat temu. Cieszę się, że – przy współpracy Klasztoru Czerniakowskiego
– możemy ten jubileusz uczcić wystawą i publikacją ukazującymi nieprzeciętny artyzm tego kościoła.
				
						

Stołeczny Konserwator Zabytków
Piotr Brabander
Warszawa 18 października 2013 r.
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Czerniakowski kościół pod wezwaniem św. Antoniego z Padwy wraz
z klasztorem powstał z fundacji marszałka wielkiego koronnego Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego. Jako rodzinne mauzoleum fundatora zaprojektował go królewski architekt, Tylman z Gameren. Bezpośrednim wykonawcą
jego planów był w latach 1690–1693 Izydor Affaita. Dokument fundacyjny
wystawiono 19 października 1693 r., a uroczyste wprowadzenie zakonników
do klasztoru czerniakowskiego nastąpiło już 15 grudnia 1693 r.
Za sprzyjanie i udział zakonników w Powstaniu Styczniowym władze carskie w listopadzie 1864 r. skasowały klasztor. Bernardyni powrócili
doń dopiero 15 lipca 1945 r. (do 1930 r. byli tu księża diecezjalni, później XX.
Zmartwychwstańcy z ul. Chełmskiej). Od razu też zaczęły się prace przywracające właściwy wygląd temu wybitnemu dziełu sztuki barokowej.
Ze względu na rosnące potrzeby duszpasterskie, w 2000 r. oddano do
użytku nową świątynię – kościół św. Jana z Dukli. Jednak zabytkowy kościół
św. Antoniego z Padwy na stałe zajął najgodniejsze miejsce w sercach zakonników bernardyńskich, posługujących na Czerniakowie.
Jesteśmy szczęśliwi, że w tej trosce nie jesteśmy sami. Od wielu lat inspiruje nas i w zdecydowany sposób wspiera w pracach przywracających blask
zabytkowi Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, a ostatnio też w znaczny
sposób włączyło się Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Ciągła opieka i pomoc tak Dostojnych Instytucji, życzliwość i wsparcie wielu oddanych nam Wiernych i Dobrodziejów, to największy dar, jaki
czerniakowscy bernardyni, ze wszystkich swych sił troszczący się o ten niepowtarzalny barokowy zabytek, składają mu w darze z racji 320. rocznicy
otrzymania dokumentu fundacyjnego.
				

Z franciszkańskim pozdrowieniem
„Pokój i Dobro”
O. Franciszek Zienkiewicz OFM
Gwardian klasztoru Bernardynów w Warszawie
Warszawa 18 października 2013 r.
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Stanisław Herakliusz Lubomirski
ogląda projekt kościoła prezentowany
przez Tylmana van Gameren,
fragment fresku z prezbiterium
kościoła czerniakowskiego.
Fot. Karol Guttmejer
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„Kościół zmurowawszy w Czerniakowie świętemu Antoniemu z klasztorem
ojcom bernardynom naznaczonym i najbardziej mnie premit [dopinguje],
abym go do chwały Bożej jak najprędzej dokończył. Nie będzie wielki, ale
żadnemu w piękności roboty nie ustąpi z polskich, z kopułą na środku i chórem dla księży ortogonalnym, nie zwyczajną Plantą. Tam daję grób pewnemu
męczennikowi, którego mię ciałem Ojciec Święty regalował”. Tak pisał latem 1689 r. fundator Stanisław Herakliusz Lubomirski (1642–1702), marszałek
wielki koronny, do Mikołaja Zebrzydowskiego o swoim zamiarze1. Zawarte
powyżej stwierdzenie, iż „żadnemu w piękności roboty nie ustąpi z polskich”
nie jest przesadzone. Kościół, choć niewielki skalą i – jak na budowlę powstałą w epoce baroku – mający skromną zewnętrzną formę architektoniczną, pokazuje jednak w kształcie i proporcjach maestrię twórcy, ale i zachwyca każdego, kto wejdzie do środka. Wnętrze o wyśmienitej, wyrafinowanej architekturze, wzbogaconej wysokiej klasy sztukateriami, malarstwem ściennym
oraz umiejętnie wkomponowanym wyposażeniem jest doskonałym dziełem
sztuki barokowej.
Kościół wybudowano w latach 1686–1689 według projektu nadwornego architekta Stanisława Lubomirskiego – Tylmana z Gameren (1632–1706).
Pracami budowlanymi kierował architekt i przedsiębiorca budowlany Izydor
Tomasz Affaitati młodszy (1659–1708). Jeszcze w trakcie tych prac rozpoczęto dekorowanie wnętrza. Stiuki wyszły spod ręki dwóch wyśmienitych, jak
na warunki polskie, artystów: Carla Giuseppe Giorgiolego oraz nieznanego z imienia „signiora Rusca”. Freski są dziełem kilku malarzy. Wykonawcą
dużego malowidła, wypełniającego czaszę kopuły, oraz czterech malowideł
w tamburze jest Francesco Antonio Giorgioli (1655–1725). Autorem cyklu
scen z życia św. Antoniego jest Giovanni Battista Colomba (1638–1693), przy
współpracy Giacoma Francisca Cippera, zwanego Todeschini (1664–1736).
Ołtarz główny został zaprojektowany przez Tylmana z Gameren i jest to
prawdopodobnie pierwszy niearchitektoniczny ołtarz doby baroku w Polsce.
Został on zrealizowany z pewnymi zmianami przez słynnego rzeźbiarza
Andreasa Schlütera i jego ręki są postaci czterech wielkich aniołów oraz
1 Fragment listu Stanisława Herakliusza Lubomirskiego do Mikołaja Zebrzydowskiego, lipiec
lub sierpień 1689 r., Kraków, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, rkps nr 1077, k. 137; cyt. za:
Mossakowski 2012, s. 144.
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dwóch par puttów; skrajne anioły są późniejszymi dodatkami2. Tylman ponadto zaprojektował także ołtarze boczne, kratę wejściową do kościoła, która zachowała się do dziś, oraz stalle zakonników, wykonane kilkadziesiąt lat
później, niemal dokładnie według projektu architekta3. Fundator postanowił
osadzić przy tym kościele zakon bernardynów i akt fundacji został podpisany
19 października 1693 r. – 320 lat temu. Zakonnicy wprowadzili się do klasztoru 15 grudnia tego roku. Natomiast konsekracja świątyni nastąpiła w 1698 r.4
Należy tu mocno podkreślić niespotykany w dziejach sztuki fakt, iż zachowało się 59 rysunków projektowych, architektonicznych i dotyczących
wystroju oraz wyposażenia tego kościoła. Wyszły one spod ręki Tylmana
z Gameren i stanowią – tak jak jego archiwum, liczące ponad 600 rysunków
projektów i studiów – unikatowy w skali Europy zbiór jednego twórcy doby
2 Na temat dekoracji plastycznej kościoła por. Karpowicz 1975-a; Idem 1987; Idem 2012 i rozdział jego autorstwa w niniejszej publikacji.
3 Por. rozdział Przemysława Wątroby w niniejszej publikacji.
4 Ks. Józef Mrozowski (Mrozowski 1902, s. 24) podaje, że nastąpiło to w „Niedzielę po Św.
Mateuszu”.

■1

Widok ogólny wnętrza kościoła;
fot. Karol Guttmejer
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baroku5. Historię wznoszenia kościoła i klasztoru oraz wyposażania
świątyni pozwala ponadto dość wiernie odtworzyć, rzadko spotykany i zachowany dokument z przeszłości: Rachunek y Expensa Kościoła
Czerniakowskiego z 1693 r., oraz drugi dokument fundacyjny z 19 października 1693 r.6 Dzieje projektowania, wznoszenia i wyposażenie
oraz wartości artystyczne zostały szeroko omówione przede wszystkim przez Stanisława Mossakowskiego oraz innych badaczy7. Warto
jednak jeszcze raz przyjrzeć się temu niezwykłemu kościołowi trochę
z innej perspektywy.
Forma kościoła – plan i w ślad za nim rozwiązanie wnętrza – jest niespotykana w architekturze baroku, wielce oryginalna.
Jednoprzestrzenna nawa została założona na rzucie krzyża greckiego
5 Unikatowość tego zbioru podkreślają wszyscy badacze architektury barokowej zajmujący się twórczością Tylmana; por. artykuł Wątroby w niniejszym tomie.
6 Oba dokumenty znajdują się obecnie w Archiwum Prowincji OO. Bernardynów
w klasztorze krakowskim w zbiorze: Archivum Conventus Czerniakoviensis ad
Sanctum Antonum Paduanum ab anno 1692 consribtum, rkps XV-1, rkps XV-3.
7 Dzieje planowania i wznoszenia kościoła omawia dokładnie Stanisław Mossakowski (Mossakowski 1966, 1973 oraz 2012). W pierwszej pracy autor wskazuje całą
wcześniejszą literaturę na temat świątyni. Praca z 2010 r. z nieznacznymi zmianami
tekstu z 1973 r. dotyczącego kościoła, przynosi uaktualnioną literaturę. Nie można
zapomnieć pionierskiej publikacji Tomasza Makowieckiego (Makowiecki 1938-a),
skądinąd odkrywcy i pierwszego badacza Tylmana z Gameren. Szerokie omówienie, zwłaszcza dotyczące późniejszego okresu, przynosi praca Marty Topińskiej
(Topińska 1977) oraz oparty na kwerendzie archiwum zakonnego artykuł Kajetana
Grudzińskiego (Grudziński 1985-b). Wystrój malarski i stiukatorski oraz autorstwo
Andreasa Schlütera w kilku publikacjach omawia Mariusz Karpowicz (Karpowicz
1975-a, Idem 1987, Idem 2012, oraz rozdział jego autorstwa w niniejszym tomie).
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Plan kościoła czerniakowskiego ,
skala 1:250; na podstawie pomiaru
Zakładu Architektury Polskiej,
Wydział Architektury Politechniki
Warszawskiej, oprac. Robert Kunkel

■3

Przekrój podłużny kościoła, ,
skala 1:250; na podstawie pomiaru
TONZ (za: Makowiecki 1938-a),
oprac. Piotr Berezowski
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o krótkich ramionach, do którego od południa przylega ośmiobok chóru zakonnego – prezbiterium. Centralna część nawy w formie kwadratu o ściętych
narożach dźwiga na pendentywach tambur z regularną, półkolistą w przekroju kopułą, zwieńczoną latarnią. Płytkie ramiona krzyża są przykryte kolebką
z lunetami. Małe rozmiary kościoła – szerokość kwadratu nawy to niespełna
6 m, tyle, ile ma Kaplica Zygmuntowska – nie są tak odbierane optycznie,
przestrzeń świątyni wydaje się wyraźnie większa. Zasługa to odpowiedniego opracowania artykulacji ścian wnętrza. Po pierwsze, skośne ścięcie narożników danej przestrzeni zawsze powoduje zatarcie jej wyraźnych granic.
Ale tu dodatkowo Tylman zastosował interesujący efekt: arkady przęseł ramion krzyża są opięte zwielokrotnionymi pilastrami, które uskokowo cofają
się, powodując wycofanie bocznych ścian, a zatem i ucieczkę przestrzeni do
tyłu. Pilastry te dźwigają plastyczne, gierowane belkowanie z mocno wysuniętą płytą gzymsu i simą. Taki scenograficzny efekt został powtórzony przy
ścianach zamykających te przęsła oraz przy arkadzie prowadzącej do chóru.
W ten sposób na osi podłużnej świątyni, od wejścia do prezbiterium, mamy
powtarzający się rytm kulisowo wysuwanych i cofających się pilastrów i arkad, co jest szczególnie widoczne w przestrzeni przed prezbiterium. To zdynamizowanie i uplastycznienie struktury architektonicznej występuje bardzo

■4

Artykulacja nawy kościoła;
fot. Karol Guttmejer

■5

Tambur i kopuła nawy;
fot. Marcin Bujak
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Kopuła prezbiterium;
fot. Karol Guttmejer

rzadko w twórczości klasycyzującego Tylmana. Nadto mamy nieokreśloną
ucieczkę przestrzeni w tunel tamburu i czaszę kopuły, której nie widać po
wejściu do świątyni, lecz uwidacznia się ona dopiero po dalszym wkraczaniu do nawy. Efektem jest właśnie optyczne wrażenie znacznie większej
przestrzeni głównej, niż jest to w rzeczywistości. Wrażenie to dodatkowo
wzmacnia rozświetlenie części nawowej. Dziewięć dużych okien umieszczono ponad belkowaniem, w ścianach tarczowych i w lunetach sklepienia
ramion krzyża, oraz cztery duże okna w tamburze kopuły. W konsekwencji,
■7

Artykulacja ściany prezbiterium,
fragment; fot. Karol Guttmejer
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do głównej przestrzeni kościoła wpada duża ilość
światła z pewnej wysokości i dość równomiernie
rozlewa się po niej.
Ośmioboczne prezbiterium – o bokach
przekątniowych krótszych niż krzyżowe, przykryte spłaszczoną kopułą z wykrojonymi lunetami w krzyżowych ścianach – zostało rozwiązane
nieco odmiennie. Posiada co prawda analogiczną
do nawy artykulację pilastrową i jest z nią spięte
tym samym belkowaniem, ale na tym kończą się
elementy wspólne. Architekt postanowił odróżnić
tę przestrzeń. Pilastry rozstawione są tu rzadko,
pojedynczo załamują się na narożnikach ośmioboku, a belkowanie nad nimi nie jest gierowane.
Artykulacja jest wyciszona, zapłaszczona. Nadto
przestrzeń ta nie ma tak intensywnego światła,
jak nawa. Światło wpada tu tylko przez dwa okna
w bocznych ścianach nad belkowaniem oraz pośrednio poprzez otwory empory muzycznej, przez
które światło dociera z płytkiego łącznika między kościołem a klasztorem. Najwyraźniej projektant miał za zadanie wprowadzenie – poprzez
zróżnicowanie architektoniczne oraz operowanie światłem – hierarchii dwóch części świątyni:
zdynamizowanej, jasnej nawy i podporządkowanego jej, zacienionego prezbiterium. W jego
centralnej części stoi ołtarz główny, będący jednocześnie konfesją relikwii
św. Bonifacego. I właśnie znamienita gra formą architektoniczną i światłem
sprawia, że ołtarz wydaje się ustawiony znacznie bliżej niż w rzeczywistości,
wydaje się, że stoi on na granicy nawy i prezbiterium.
Na zewnątrz bryła w czytelny sposób odzwierciedla zamkniętą w niej
przestrzeń. Nad prostym, krzyżowym korpusem nawy wyrasta ośmioboczny
tambur z takąż kopułą, zwieńczoną smukłą latarnią. Od południa przylega
do niego ośmiobok prezbiterium przykryty namiotowym dachem i spięty
z klasztorem krótkim łącznikiem. Od przodu nawę poprzedza niska, proporcjonalna kruchta przykryta dachem o kształcie powtarzającym łuk odcinkowy
jej naczółka frontowego. Uderza jednak kontrast między zewnętrzną a wewnętrzną formą świątyni. Elewacje są potraktowane nadzwyczaj purystycznie, pozbawione prawie całkowicie typowego detalu architektury barokowej.
Na bardzo płytką dekorację ramową nałożone są rachityczne pseudopilastry
opinające narożniki ścian poszczególnych partii kościoła i dźwigające gzyms
wieńczący, ograniczony do trzech podstawowych elementów. Pod oknami,
ujętymi w zapłaszczone uszakowate obramienia, przebiega pozioma płaska listwa. Dekoracja ogranicza się do elewacji frontowej kruchty, gdzie skromny

■8

Kościół widziany od północy,
od strony wejścia głównego;
fot. Marcin Bujak
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portal dźwiga tablicę inskrypcyjną, oraz do rzeźbiarskiego wypełnienia tympanonu w naczółku frontowego ramienia krzyża nawy. Trzeba zaznaczyć, że
ten sposób kształtowania ścian zewnętrznych jest charakterystyczny dla twórczości Tylmana z Gameren.
Opisane powyżej ukształtowanie kościoła, tym bardziej zakonnego, jest
niespotykane w baroku polskim. Brak też analogii w architekturze europejskiej, co – jak wykazał Stanisław Mossakowski – jest wynikiem długiego procesu projektowego Tylmana z Gameren8. Niewątpliwie jednak fundator, zakładający określoną funkcję kościoła jako swojej rodowej nekropolii, odcisnął
tu zasadnicze piętno. Niespotykanym pomysłem jest zaprojektowanie chóru
zakonnego jako ośmiobocznego przęsła, a nie tradycyjnego prostokątnego
pomieszczenia za ołtarzem. Należy zaznaczyć, że bernardyni nie mieli określonego wzorca świątyni zakonnej, tak jak na przykład było to w regułach
kapucynów9 czy też u reformatów10 – oba zakony reguły franciszkańskiej.
Zgodnie z tradycją średniowieczną, budowali najczęściej kościoły bazylikowe. Rzadko wznosili bogatsze rozwiązania przestrzenne, tak jak w macierzystym kościele św. Bernarda na Stradomiu w Krakowie, gdzie powstał układ
krzyża łacińskiego z kopułą ukrytą częściowo w dachu. Kościoły w Rzeszowie
i w Sierakowie o krzyżowym planie z kopułami nad skrzyżowaniem naw powstały jako magnackie mauzolea – o czym będzie mowa niżej. Jednak sami
bernardyni nie budowali kościołów stricte centralnych, z dominującą kopułą11.
Niewątpliwie o ostatecznym kształcie czerniakowskiego kościoła zadecydował Stanisław Herakliusz Lubomirski.
Postać fundatora jest nietuzinkowa. Potomek senatorskiej rodziny
wywodzącej się z Małopolski, syn Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, także marszałka wielkiego koronnego i hetmana polnego, majętny i do tego
wszechstronnie wykształcony intelektualista – zwany Salomonem polskim –
uchodził za jeden z najświatlejszych umysłów ówczesnej Rzeczypospolitej.
Miał wielkie aspiracje polityczne, rozpięte między lojalnością wobec Jana III
a później niechęcią do niego i myślami o tronie Rzeczypospolitej. Był mecenasem wielu artystów, ale przede wszystkim osobą, która sprowadziła do
Polski najznamienitszego architekta drugiej połowy XVII stulecia – Tylmana
z Gameren. I wszystkie te czynniki mają swoje odzwierciedlenie w wybudowanym kościele czerniakowskim. W dziele tym skupiają się, rzadko spotykane
w innych polskich kościołach barokowych, liczne treści ideowe i artystyczne.
8 Mossakowski 1966; Idem 2012, s. 144–163.
9 Topińska 1974.
10 Błachut 1979-a; Błachut 1979-b.
11 Kościół w Stoczku Warmińskim, na planie regularnej rotundy, został wybudowany (1639–
1641) jako świątynia wotywna z fundacji biskupa warmińskiego Mikołaja Szyszkowskiego,
a dopiero kilka lat później został oddany bernardynom; Kowalska 1989; Rzempołuch 1997;
Wyczawski 1985-b. Kościół w Świętej Annie koło Częstochowy (1618–1668), o intrygującym
krzyżowym planie z czterema kopułami, swoją formę uzyskał poprzez kilkuetapową rozbudowę; Grudziński 1985-a; Żmudziński 2010.
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Lubomirski wznosił go jako swój kościół grobowy – to miała być nekropolia
rodowa12. Wznosił go także jako miejsce pochówku wczesnochrześcijańskiego męczennika, św. Bonifacego. Dlatego ołtarz główny stoi pośrodku ośmiobocznego prezbiterium nad quasi-kryptą, w której w przeszklonym relikwiarzu, wbudowanym
w mensę drugiego, dolnego ołtarza, spoczywają
relikwie „całego ciała” tego świętego13. Nadto dedykował kościół św. Antoniemu, którego cudowny wizerunek przywiózł z Wenecji i któremu jest
poświęcona dekoracja malarska w nawie i prezbiterium. Stosownie też do czasu powstania, wnętrze otrzymało wysmakowaną artystycznie, wysokiej jakości dekorację stiukatorską oraz malarską.
Na kształt kościoła miała zdecydowany
wpływ pierwotna idea Lubomirskiego – wzniesienie rodowej nekropolii. Na tę najwcześniejszą
ideę wskazuje jeden z rysunków projektowych
Tylmana, pokazujący przekrój poprzeczny przez
kościół (Inw.G.R.6247 [AT 6])14, na którym naszkicowany jest ołtarz główny, a w nim umieszczony mały tryptyk flamandzki przedstawiający Opłakiwanie Chrystusa, replika warsztatowa
Pietera Coecke’a van Aelst starszego (1502–1550)15.
Ostatecznie został on umieszczony w ołtarzu we
wschodnim ramieniu transeptu. Tryptyk ten, będący ołtarzem domowym, stanowił zapewne jakąś
rodzinną pamiątką, od dawna w posiadaniu rodu
i mającą dla niego jakąś istotną – nieznaną nam dziś – wartość niematerialną16. Skoro na wspomnianym rysunku projektowym znajduje się w ołtarzu
głównym ten tryptyk, a nie występujący w innych, późniejszych rysunkach,
wizerunek św. Antoniego, umieszczony we wzniesionym ołtarzu, i kościół
nie ma rozbudowanego chóru zakonnego, to znaczy, że jest to jeden z najwcześniejszych projektów kościoła-rodowej nekropolii. Należy sądzić, iż pomysł wzniesienia takiego kościoła powstał po 1683 r., gdy marszałek koronny specjalną uchwałą sejmową „z respektu osobliwego za zasługi” otrzymał
12 Makowiecki 1938-a, s. 18.
13 Problem konfesji jako artystycznego wyrazu religijności omawia Mączyński 2003, s. 9–17.
14 Por. Katalog w dalszej części niniejszej publikacji.
15 Topińska 1993.
16 O tym, że jest to ołtarz domowy, mogą świadczyć jego rozmiary. Jak podaje Marta Topińska
(Topińska 1993, s. 440), część środkowa tryptyku, mierzona z ramą ma 108 × 70,5 cm, bez
ramy 90 × 58, szerokość skrzydła w ramie 35,2 cm. Tak więc był on przeznaczony do oglądania z bliska, a nie jako ołtarz w świątyni.
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Autor nieznany, portret Stanisława
Herakliusza Lubomirskiego,
w zbiorach klasztoru Bernardynów
na Czerniakowie; fot. Katarzyna
Zawiła
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grunty królewskie Ujazdowa z Czerniakowem17. Zapewne dopiero niespodziewana pielgrzymka Lubomirskiego zimą 1687 r. do Rzymu, a następnie do
Wenecji oraz wystaranie się u papieża Innocentego XI relikwii „całego ciała”
św. Bonifacego, a potem cudownego obrazu św. Antoniego w Wenecji, zadecydowało o rozszerzeniu programu funkcyjnego kościoła i przekazanie go
bernardynom18. Ale to prawdopodobnie koncepcja rodowej nekropolii przesądziła – niezależnie od predylekcji Tylmana do tworzenia sakralnych budowli centralnych – o przyjęciu kościoła centralnego.
Kościół na planie centralnym, z kopułą, był od wczesnego średniowiecza nośnikiem treści symbolicznych. We wczesnym chrześcijaństwie kopułowe mauzolea wznoszono nad grobami świętych męczenników albo taką
formę otrzymywały kościoły im dedykowane. Taki jest kościół San Lorenzo
w Mediolanie czy San Vitale w Ravennie. Kopuła symbolizowała niebo zbawionych19. Ta tradycja przeszła przez średniowiecze, by w epoce nowożytnej odżyć, wzmocniona ideą kościoła centralnego jako idealnego wzorca
architektonicznego i została zaadaptowana do innych celów. Od początku
renesansu zaczęto wznosić kaplice pełniące funkcje grobowych mauzoleów
dostojników świeckich i duchownych, z kopułami, które symbolizowały ład
kosmiczny i niebo. Początek tej tradycji dała florencka kaplica Pazzich (1430)
Filippa Brunelleschiego. Potem pojawia się kaplica Portinarich w Mediolanie
(po 1450) Michelozzo Michelozziego czy też kaplica Chigich w Rzymie (1516)
Rafaela. Takie kaplice zdobyły sobie w XV i XVI w. znaczną popularność
w Italii, ale poza nią w Europie nie były zbyt powszechne20. Na północ od Alp
jako pierwsza kaplica kopułowa została wzniesiona kaplica grobowa kardynała Bakócza w Ostrzyhomiu (1506–1513), a następnie Kaplica Zygmuntowska
w Krakowie (1517–1530) przez Bartolomea Berrecciego. Nowatorskie w swej
formie i symbolice miejsce pochówku królów stało się natychmiast – bezprecedensowym w skali Europy – archetypem dla magnackich, świeckich
i duchownych oraz szlacheckich kaplic grobowych. Dało ono początek niezwykłemu zjawisku, jakim była od połowy XVI w. – praktycznie do czasów współczesnych – popularność w Polsce takiej formy architektury sepul-

17 „Za instancją całego Generału Obywatelów Xięstwa naszego Mazowieckiego, tudzież z respektu osobliwego za zasługi Wielm. Stanisława Lubomirskiego, Marszałka naszego Wielkiego Koronnego, grunty nasze królewskie wsi Jazdowa w Ziemi Warszawskiej do dóbr dziedzicznych jego przyłączamy”, Volumina Legum, t. 5, Petersburg 1860, s. 329, za: Makowiecki
1938-a, s. 17.
18 Okoliczności tego niespodziewanego wyjazdu Lubomirskiego do Rzymu w dniu 7 stycznia
1687 r. omawia Mossakowski 1966, s. 125.
19 O symbolice kopuły w architekturze sakralnej por. erudycyjną rozprawę Lecha Kalinowskiego o kaplicy Zygmuntowskiej opublikowaną w 1961 r. Tu będę cytował za drugą edycją
(Kalinowski 1989, s. 466–476); oraz Jerzego Łozińskiego o kaplicach kopułowych w Polsce
(Łoziński 1973, s. 11–17).
20 Łoziński 1973, s. 13–14.
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Herb Szreniawa podtrzymywany
przez anioły nad wejściem
głównym, od strony nawy;
fot. Marcin Bujak

kralnej, owocująca ponad dwustoma realizacjami21. Lubomirski niewątpliwie
nawiązał do długiej już wówczas tradycji, odwołującej się do królewskiego
wzorca z Wawelu. Prześledzenie projektów Tylmana dla kościoła czerniakowskiego pokazuje, jak od prostej centralnej formy dochodził on do planu
krzyża greckiego z dominującą na tamburze kopułą, rozbudowanego o dodatkowy ośmiobok chóru zakonnego. Ostatecznie powstał unikatowy projekt, który swą genezę zawdzięcza niewątpliwie uwzględnieniu przez projektanta życzenia fundatora.
Adam Miłobędzki wyraził opinię, że kościół czerniakowski nawiązuje do
grupy magnackich rodowych mauzoleów, budowanych w pierwszej połowie
XVII stulecia na planie krzyżowym z kopułą: kolegiata w Żółkwi – mauzoleum hetmana Stanisława Żółkiewskiego (1606–1618), kościół Bernardynów
w Rzeszowie – mauzoleum Ligęzów, wzniesione przez kasztelana sandomierskiego Spytka Ligęzę (1624–1627), a także kościół Bernardynów w Sierakowie,
mauzoleum wojewody poznańskiego Piotra Opalińskiego (1624–1629)22. Piotr
Krasny, dołączając do trzech powyższych mauzoleów kościół Świętej Anny
w Kodniu, wzniesiony przez kasztelana wileńskiego Mikołaja Sapiehę na rodową nekropolię (po 1631), omówił szerzej to zjawisko i scharakteryzował dokładnie pojęcie rodowego mauzoleum23. W omówionych przez niego czterech
kościołach są wyraźnie, mocno uwidocznione elementy kommemoratywne
21 Łoziński (Łoziński 1973, s. 8) podaje, że tylko w XVI i XVII w. powstało ponad 150 kopułowych kaplic grobowych i prezentuje przykłady realizacji z XIX i pocz. XX w. Wiek XVIII dał
kilkadziesiąt takich budowli. Jako jeden z ostatnich przykładów można wskazać kaplicę prymasa Wyszyńskiego przy archikatedrze warszawskiej (1986–1987, arch. Bolesław Schmidt).
22 Miłobędzki 1980, s. 363.
23 Krasny 1992, s. 26–28.
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i wątki gloryfikacji fundatora i jego rodziny, poprzez rozbudowaną formę plastyczną – eksponowane są nagrobki osób upamiętnianych – oraz
poprzez inskrypcje. Tymczasem w kościele czerniakowskim brak takich wątków, czy to w nawie,
czy też w chórze zakonnym. W programie ikonograficznym dominuje wątek św. Antoniego,
pokazany na freskach w nawie kościelnej, także
w chórze. Poza tradycyjnymi tablicami fundacyjnymi, spotykanymi w każdej niemal fundacji
sakralnej oraz kartuszem marszałka nad wejściem
głównym, ale umieszczonym od wnętrza nawy,
widocznym już tylko wychodzącemu z kościoła –
brak takich osobistych czy też rodowych wątków.
Nie można za taki gloryfikujący wątek potraktować cykl malowideł ilustrujących dzieje fundacji
i budowy kościoła czerniakowskiego, umieszczony na bocznych ścianach chóru zakonnego. Tym
bardziej że koresponduje on z cyklem cudownego
obrazu św. Antoniego, pokazanym na przeciwległej ścianie. Zatem nie można tego kościoła traktować jako rodowego mauzoleum, zgodnie z wykładnią tego pojęcia zaprezentowaną przez Piotra
Krasnego24. Nie jest to także układ krzyżowy,
podobny do wyżej wspomnianych, lecz złożony
z dwóch centralnych, kopułowych komponentów przestrzennych. Jest to jednak niewątpliwie
kościół-nekropolia rodowa, odwołujący się do
archetypu: Kaplicy Zygmuntowskiej. Co więcej,
jest niebywałe, że pierwotnie sarkofag fundatora
stał w centrum krypty pod kopułą kościoła, na
tle stiukatorskiej, reliefowej sceny przedstawiającej wskrzeszenie Piotrowina przez św. Stanisława
– patrona marszałka. Zresztą, twarz fundatora
■ 11

Krypta pod centralną częścią kościoła, na ścianie stiukatorski relief ze sceną
św. Stanisława wskrzeszającego Piotrowina. Mensa ołtarzowa z XIX w.,
z boków widoczne otwory z kratami do komór grobowych; fot. Karol
Guttmejer
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24 Jedynie niewątpliwe ius cryptae (wyłączne prawo do pochówków w świątyni) jest w wypadku Czerniakowa spełnieniem warunku kościoła-mauzoleum, o którym pisze
Piotr Krasny (Krasny 1992, s. 27).

Fragment reliefu ze św. Stanisławem. Z lewej strony biskupa postać
z wąsami w stroju z epoki baroku jest zapewne wizerunkiem Stanisława
Lubomirskiego; fot. Karol Guttmejer
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Sarkofag Stanisława Lubomirskiego stojący w bocznej, wschodniej
komorze krypty głównej; fot. Karol Guttmejer
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Posadzka kościoła z widocznym
zaślepionym wtórnie otworem,
będącym zapewne pierwotnie
swoistym „wizjerem” z krypty na
ołtarz główny; fot. Karol Guttmejer

nosi postać stojąca za św. Stanisławem25. Takie sytuowanie sarkofagu zdarzało
się wówczas nader rzadko. Pochówki były raczej rozmieszczone albo w bocznych ścianach przestrzeni głównej, albo pod ścianami krypty26. Owszem, sarkofag Zygmunta Starego stoi w krypcie Kaplicy Zygmuntowskiej, dokładnie
pod latarnią kopuły. Ale to był król, pomazaniec boży. Zatem wielce religijny
intelektualista, Stanisław Herakliusz Lubomirski, w tym wypadku zaniechał
w samym kościele własnej i rodowej gloryfikacji, ale zgodnie ze swoją niewątpliwą, erudycyjną wiedzą, kazał się pochować pod symbolicznym boskim
nieboskłonem, jakim była kopuła świątyni.
Intrygujący jest regularny, sześcioboczny, wydłużony otwór w posadzce nawy, usytuowany na granicy arkady przęsła prowadzącego do prezbiterium – obecnie zamurowany i zasłonięty płytą pomalowaną we wzór
posadzki. Linia poprowadzona w dół od obrazu św. Antoniego poprzez to
miejsce w posadzce, w kierunku krypty, wypada w miejscu przypuszczalnego
pierwotnego ustawienia sarkofagu Lubomirskiego. Byłby to iście barokowy
25 Jest to informacja powtarzana w klasztorze, z żadnych dostępnych opisów to nie wynika. Opis
kościoła z 1861 r. Jana Warmińskiego (Warmiński 1861, s. 38–39) i powtarzający go opis Józefa Mrozowskiego (Mrozowski 1902, s. 26) wymieniają jednak liczną grupę pochowanych,
którzy nie mogli się zmieścić w bocznych komorach. Część trumien musiała stać, wraz sarkofagami Stanisława Lubomirskiego i jego syna Teodora, w centralnej części krypty. Obecnie
w lewej, wschodniej komorze stoją dwa kamienne sarkofagi Lubomirskich, a w prawej, zachodniej komorze, dwie drewniane trumny Ossolińskich. Tablice wmurowane w ściankę wydzielającą obie komory mają odpowiednio daty: na wschodniej 1858 r., na zachodniej – 1860 r.
Być może w 1858 r. dokonano przesunięcia sarkofagów Lubomirskich z centrum krypty, a być
może zrobiono to dopiero po upadku powstania styczniowego i kasacji klasztoru.
26 Problem lokalizacji sarkofagów w kaplicach grobowych nie ma swojego naukowego opracowania w literaturze polskiej, a przynajmniej autorowi tych rozważań nie jest znana żadna
publikacja na ten temat.
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Konfesja św. Bonifacego w krypcie
pod ołtarzem głównym; fot. Marcin
Bujak

zabieg zapewniający donatorowi widok na ołtarz i wizerunek patrona kościoła27. Nader to wyrafinowane…
Do tego dochodzi drugi, ważny wątek, mianowicie mauzoleum św.
Bonifacego. To właśnie mauzolea wczesnochrześcijańskich męczenników,
stawiane nad ich grobami (czasem domniemanymi), przybierały formę centralnych, często ośmiobocznych kopułowych kaplic, kościołów. Także kościoły im tylko dedykowane przyjmowały taki centralny, kopułowy kształt.
Archetypem – według wielu badaczy – takiego symbolicznego nośnika była rotunda Grobu Świętego w Jerozolimie wzniesiona przez cesarza Konstantyna28.
Zbudowane w połowie IV stulecia mauzoleum Konstancji w Rzymie (dziś kościół Santa Constanza), pod koniec tego wieku San Lorenzo w Mediolanie czy
San Stefano Rotondo w Rzymie (468–483), to najważniejsze przykłady zachowanych do dziś centralnych kościołów wczesnego chrześcijaństwa, poświęconych męczennikom29. Należy też zaznaczyć, że rzymski Panteon wzniesiony przez cesarza Hadriana jako okrągła, kopułowa świątynia, został w 610 r.
przemieniony na kościół Santa Maria ad Martyres – Najświętszej Marii Panny
od Męczenników. Wewnątrz takich kościołów ustawiano nad grobem świętego ołtarz-konfesję, a nad nim baldachimowe architektoniczne konstrukcje
cyboria. Ich baldachimowa forma była powszechna przez całe średniowiecze i w epoce nowożytnej. Szczytową realizacją takiej idei świątyni-mauzoleum-konfesji jest Bazylika Świętego Piotra w Watykanie, gdzie gigantyczna
kopuła zaplanowana przez Bramantego nad symbolicznym grobem księcia
apostołów, rozwinięta przez Michała Anioła, a wzniesiona przez Giacoma
27 Zaplanowane są badania konserwatorskie tego fragmentu sklepienia podczas najbliższych
prac restauratorskich.
28 Bania 1993, s. 11–19; Łoziński 1973, s. 11.
29 Jastrzębowska 2008, s. 64–72, 113.
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Della Portę mieści później wstawioną monumentalną baldachimową konfesję, dzieło Berniniego.
W Polsce natomiast najbardziej znana jest konfesja św. Stanisława w katedrze na Wawelu, gdzie
relikwiarz „całego ciała” męczennika wyniesiony
nad ołtarz jest „przykryty” wyniosłym baldachimem cyborium. Ryszard Mączyński szeroko omawia nowożytne konfesje polskie, których oprawa
przybierała różną formę: architektonicznego cyborium, przyściennej edikuli, ołtarza z adaptowaną
nastawą oraz, bardzo rzadko, formę quasi-krypty30.
Konfesja św. Bonifacego na Czerniakowie należy
do tego ostatniego, unikatowego typu grobu relikwiarzowego, umieszczonego w płytkiej krypcie
na mensie ołtarzowej. Według tego badacza, taka
forma, odwołująca się do najstarszej tradycji chrześcijańskiej czci świętych grobów, a uzewnętrzniona w najważniejszej konfesji katolicyzmu –
św. Piotra w Watykanie – jest w Polsce rozwiązaniem niedocenianym artystycznie i ideowo31.
Umieszczenie relikwiarza w płytkiej krypcie oraz
wstawienie w ołtarzowe antepedium kraty umożliwiało wiernym oglądanie przeszklonej trumny
świętego. Nadto po bokach ołtarza są zejścia do
tej krypty, co pozwalało pielgrzymom na zwiedzanie relikwii. Takie rozwiązanie było możliwe, gdyż krypta męczennika, nadwieszona nad korytarzem
prowadzącym do głównej krypty kościoła, powstała podczas projektowania
całej świątyni. Pokazują to rysunki Tylmana (Inw.G.R. 6259 [AT 17] verso,
Inw.G.R. 6276 [AT 835] recto, Inw.G.R.6276 [AT 835] verso i Inw.G.R.6458
[AT 120] verso)32. To kolejny przykład wszechstronnego przygotowywania
fundacji Lubomirskiego. Ten koncept miał jeszcze jeden cel, związany z przekonaniem żywionym od czasów wczesnego chrześcijaństwa, że pogrzebanie
w pobliżu relikwii świętego, zwłaszcza męczennika, dawało specjalną opiekę
i wstawiennictwo tegoż świętego. Dlatego tak częste były starania o sprowadzenie nawet cząstek relikwii do kościoła patronackiego33. Zapewne ta idea
przyświecała Lubomirskiemu, gdy starał się o relikwie u papieża.
30 Mączyński 2003, s. 9–15, 164–213; Idem 2004, s. 105–109.
31 Mączyński 2003, s. 206–209. Tu warto wspomnieć, że w macierzystym kościele zakonu, na
Stradomiu w Krakowie, bł. Szymon z Lipnicy ma konfesję z rzeźbionym wizerunkiem błogosławionego zakonnego na sarkofagu umieszczoną w edikulowej, architektonicznej nastawie,
zlokalizowaną w bocznej kaplicy; por. Mączyński 2003, s. 179–180, 580–581.
32 Por. Katalog, poz. 38, 46, 47 i 55. Nadto por. il. 3 – przekrój kościoła.
33 Mączyński 2004, s. 109–112.
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Jednak w tej podwójnej funkcji sepulkralnej kościoła czerniakowskiego
jest pewien zgrzyt. Lubomirski zarezerwował dla siebie miejsce centralne pod
kopułą nawy, dominującą przestrzennie i symbolicznie. Zatem pod kopułą,
tradycyjnie zarezerwowaną dla świętych i męczenników, spoczął (nieskromnie) fundator, a świętemu przypadło miejsce „tylko” pod ołtarzem w prezbiterium przykrytym zapłaszczoną quasi-kopułą, będącym przestrzenią podporządkowaną w stosunku do nawy. Nastąpiło tu zatem niebywałe przesunięcie
akcentów: to nieobecny w żadnej postaci w tej części świątyni śmiertelnik
zajął miejsce pod niebiańskim baldachimem, zostawiając świętemu męczennikowi miejsce tylko w konfesji umieszczonej w prezbiterium.
Podsumowując, kościół pod wezwaniem św. Antoniego na Czerniakowie
pełnił – zgodnie z intencją Lubomirskiego – podwójną funkcję. Był jego grobowcem oraz mauzoleum św. Bonifacego. Zespolenie dwóch symbolicznych
znaczeń architektury centralnej, kopułowej – grobowca rodowego i mauzoleum świętego męczennika – dało w efekcie ten niespotykany kształt świątyni, jakim jest omawiany kościół Bernardynów.
Nasuwa się pytanie, dlaczego Stanisław Herakliusz Lubomirski osadził
przy podwójnie określonej funkcji kościoła zakon bernardynów? Nie jest to
przypadkowy wybór. Jego związki z tym zgromadzeniem nie rozpoczęły
się od fundacji czerniakowskiej. Był on przyjacielem zakonu, przez pewien
czas pełnił obowiązki syndyka zakonnej prowincji wielkopolskiej34. A co do
funkcji rodowej nekropolii, to na pewno były mu znane wspomniane powyżej rodowe mauzolea: Opalińskich w Sierakowie i Ligęzów w Rzeszowie
– oba pod opieką bernardynów. Wszak jego matką, żoną Jerzego Sebastiana
Lubomirskiego, była Konstancja – córka Mikołaja Spytka Ligęzy, fundatora bernardyńskiego kościoła w Rzeszowie. Natomiast pierwszą żoną samego
Stanisława Herakliusza Lubomirskiego była Zofia Opalińska, wnuczka Piotra
Opalińskiego, fundatora rodowego mauzoleum w Sierakowie. Tak więc istniała już w jego kręgu rodzinnym tradycja powierzania rodowej nekropolii
temu zgromadzeniu. Zapewne brał pod uwagę jeszcze jeden aspekt. Jak podaje Ryszard Mączyński, w epoce nowożytnej w przytłaczającej większości
przypadków opiekę nad relikwiami świętych sprowadzonych z Italii prym
wiodły zakony, wśród których zdecydowanie na czele byli bracia mniejsi.
Bernardyni mieli sześć ośrodków kultu, franciszkanie (konwentualni) mieli
cztery ośrodki, reformaci – trzy, a kapucyni – jeden. Tymczasem inne zgromadzenia, karmelici, trzewiczkowi i bosi, mieli cztery, a dominikanie trzy
ośrodki związane z kultem relikwii35, To, że bernardyni byli w tym okresie
najliczniej reprezentowanym zakonem w Rzeczypospolitej (pomiędzy ro-

34 Grudziński, 1985-b, s. 409.
35 Mączyński (Mączyński 2004, s. 107–108) wymienia następujące klasztory bernardyńskie,
które opiekowały się relikwiami: Górę Kalwarię, Krystynopol, Poznań, Radom, WarszawęCzerniaków, Zasław.
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kiem 1453 a 1794 powstało 147 klasztorów36), nie jest – zdaniem tego badacza
– jedynym wytłumaczeniem tego stanu rzeczy. Według niego, był to wynik specjalnych starań tego zgromadzenia o sprowadzanie relikwii świętych
z Italii, wspomagane staraniami w Stolicy Apostolskiej o odpusty, tworzeniem
okazałych opraw liturgicznych, umiejętnym kreowaniem silnego ośrodka kultu odpustowego, nawet wobec „świętego bez biografii”, czego najlepszym przykładem – według Mączyńskiego – stał się kult św. Bonifacego
w Czerniakowie37. Lubomirski miał więc świadomość, że ten zakon będzie
także właściwym opiekunem powierzonych mu relikwii.
Innym interesującym wątkiem, który pojawił się w trakcie projektowania
zespołu bernardyńskiego, jest osiowe usytuowanie kościoła wobec symetrycznie zaprojektowanego budynku klasztoru. Na rysunku (Inw.G.R. 6252 [AT
10] verso) pokazany jest plan całego założenia, gdzie klasztor ma rzut w kształcie litery H, z krótszymi dolnymi, północnymi skrzydłami, a między nimi,
na osi poprzeczki, jest „zawieszony” kościół o planie znanym z realizacji38.
Dopracowywanie założenia klasztornego trwało zapewne długo. Wskazują
36 Wyczawski 1985-a, s. 569–572.
37 Mączyński 2004, s. 108.
38 Por. Katalog, poz. 22.
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na to cztery rysunki. Pierwszy (Inw.G.R.6275 [AT 803]) pokazuje projekt
skrzydła zachodniego, ale bez jego przedłużenia w kierunku północnym,
z dokładnym rozrysowaniem cel oraz naszkicowanymi zmianami w rozmiarach cel i ich funkcji. Trzy inne pokazują skrzydło wschodnie. Dwa rysunki
(Inw.G.R.6251 [AT 9] verso oraz Inw.G.R.6291 [AT 412] verso) przedstawiają
na szkicu tego skrzydła funkcjonalne pomieszczenia o przeznaczeniu gospodarczym, między innymi piekarnię, spiżarnię oraz browar. Natomiast kolejny rysunek (Inw.G.R.6267 [AT 554]) pokazuje dokładnie wykreślony projekt
z gospodarczymi pomieszczeniami w części południowej i bardziej reprezentacyjnymi w części północnej, włącznie z dużym pomieszczeniem, z wolno
stojącym kominkiem, wypełniającym cały pawilon (?) zamykający skrzydło
od tej strony39. Ten projekt osiowego zakomponowania klasztoru względem
kościoła jest bardzo zaskakujący, gdyż zakon bernardynów, tak jak wszystkie zakony franciszkańskie, budował zasadniczo tradycyjnie trójskrzydłowe
klasztory, przylegające z boku do korpusu kościoła i tworzące z nim zwarty
czworobok. Takie były klasztory bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej,
Lublinie, na Pradze i w wielu innych miejscach40. Odstępstwa zdarzały się
wówczas, gdy na tradycyjną formę nie pozwalały uwarunkowania terenowe lub własności gruntu. Projekt dla Czerniakowa odbiegał całkowicie od
tej tradycji zakonnej. Na pewno takie zakomponowanie klasztoru względem
kościoła wynikało między innymi z faktu, iż trudno byłoby zespolić go z tak
rozbudowaną bryłą świątyni. Twórcom zespołu – fundatorowi i architektowi
– zależało ponadto na wyeksponowaniu kościoła i tylko wysunięcie go przed
klasztor spełniało ten warunek. Niemniej jednak mamy do czynienia z wielce
interesującym projektem.
Sakralne założenia przestrzenne, polegające na osiowym usytuowaniu kościoła względem klasztoru były – zwłaszcza w epoce późnego baroku – spotykane, ale ich popularność była ograniczona. Obecnie powszechnie
39 Por. Katalog, odpowiednio poz. 31, 19, 23, 25.
O takim podziale funkcjonalnym może świadczyć brak komunikacji między obiema częściami, wejście do części południowej, gospodarczej z dziedzińca wewnętrznego (gospodarczego) oraz dwie osobne klatki schodowe w części południowej, reprezentacyjnej, w tym jedna
z szerokimi, dwubiegowymi schodami. Nie można wykluczyć, że Lubomirski planował tu
swoje prywatne apartamenty. Szerokie schody prowadzące na piętro, do korytarza klasztornego w skrzydle przylegającym do kościoła, prowadzić miały też do loży otwierającej się dostojną serlianą na ołtarz, od tej strony z wizerunkiem Chrystusa. Na taką pierwotną, osobistą
funkcję tej loży może wskazywać rysunek Inw.G.R.6253 (AT 11) recto (Katalog, poz. 54), na
którym serliana jest zwieńczona naszkicowanymi, rozbudowanymi panopliami ze sztandarami i owalnym polem kartusza, zapewne odnoszącymi się do marszałka. Jednak wykonana
ostatecznie para aniołów podtrzymuje kartusz z inskrypcją dotyczącą obu świętych, a loża
została przeznaczona na chór muzyczny.
40 Wyjątkowym rozwiązaniem jest samodzielny czworobok klasztoru w Leżajsku, z wydatnymi
narożnymi pawilonami (1618–1628), połączony z kościołem nieregularnym łącznikiem, ale
stojący całkowicie aosiowo w stosunku do niego. Podobną formę czworoboku z narożnymi
pawilonami uzyskał klasztor w Kalwarii Zebrzydowskiej w wyniku rozbudowy po połowie
XVII w.
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uważa się, że wzorem do takiego projektowania był olbrzymi, reprezentacyjny kompleks klasztorno-pałacowy w Escorialu pod Madrytem. To niezwykłe dzieło architektoniczne, wotum cesarza Filipa II Habsburga, wzniesione
w latach 1563–1586, otrzymało rozbudowany program ideowo-funkcjonalny
i architektoniczny41. Założony jest na planie rozległej, regularnej wieloskrzydłowej kratownicy, z dominującym w tylnej części wielkim kopułowym kościołem. Po wojnie trzydziestoletniej, ale tak naprawdę dopiero od przełomu
XVII i XVIII stulecia, w krajach katolickich środkowej Europy powstawać
zaczęły rozległe kompleksy klasztorne inspirowane hiszpańskim dziełem42.
Polska na tej drodze wyprzedziła inne kraje Europy uwikłane w wojnę trzydziestoletnią. Pierwsze osiowe założenia zaczęły powstawać już u schyłku
XVI w. Jest to klasztor Benedyktynek w Nieświeżu (1593–1597), później niewątpliwie inspirowany Escorialem klasztor Karmelitów w podkrakowskiej
Czernej (1629–1633), a także erem Kamedułów na Bielanach pod Krakowem
(1605–1630)43. Jednak takie rozwiązanie, jak w Czerniakowie, o rzucie klasztoru rozbudowanym do formy litery H, jest niespotykane, unikatowe. Czy była
to inwencja tylko Tylmana, czy sugestia Lubomirskiego, trudno powiedzieć.
Architektowi nie były obce rozwiązania osiowe, znał je z autopsji i sam projektował osiowe układy sakralne, jak choćby dla sakramentek w Warszawie
czy dla pijarów w Rzeszowie44.
Należy jeszcze zwrócić uwagę na dwa inne rysunki, które pokazują założenie klasztorne wzbogacone o projekty z wieżą. Rysunek Inw.G.R.6251
(AT 9) recto pokazuje widok frontalny całości zespołu z projektem ogrodzenia i stojącą w północno-zachodnim narożniku wieżą-dzwonnicą45. Rysunek
ma charakterystyczną postać. Jego prawa część (od zachodu) przedstawia dość
dokładnie dopracowaną koncepcję wysokiej wieży i ogrodzenia. Klasztor
w tle, kościół i lewa, symetryczna część klasztoru, są tylko zarysowane. Nie
oznacza to, że projekt dotyczy tylko jednej wieży i tego kawałka ogrodzenia.
Od dawna w ten sposób prezentowano koncepcję, która docelowa miała mieć
opracowanie symetryczne albo wariantowe i taka konwencja do dziś stosowana jest w rysunkach do projektu, który w założeniu ma być symetryczny.
W tym wypadku Tylman pokazał tylko połowę planowanego rozwiązania
względem osiowego kościoła. Projektował on ujęcie kościoła dwiema symetrycznymi wieżami, połączonymi ogrodzeniem z kościołem. Koresponduje
41 Escorial został zaprojektowany przez Juana B. Toledo i Juana de Herrera, prace wykończeniowe trwały jeszcze w XVII w.; Kubler 1982. Źródłem tak zrealizowanego, regularnego założenia były włoskie teoretyczne rozważania i traktaty architektoniczne epoki renesansu.
42 Braunfels 1972, s. 206; Bazin 1980, t. 1, s. 53–56, 65–69, 110–118; Ibidem, t. 2, s. 101–112,
148–154; Lorenz 1994, s. 24–25, 54–57.
43 Odnośnie do Nieświeża, por. Bernatowicz 1996, s. 132–133; odnośnie do Czernej, por. Brykowska 1981, s. 175–176; więcej na temat Bielan i rozwiązań osiowych, por. Guttmejer 2004,
s. 448–473.
44 Mossakowski 1973, s. 85–86.
45 Por. Katalog, poz. 19.

27

28

■ 18

Plan kościoła
i klasztoru – parteru
i piętra, pomiar:
A. Kaciszewski 1865 r.
W zbiorach Archiwum
Głównego Akt
Dawnych (AGAD)
w Warszawie,
kartografia, sygn. 17-5
ark. 2

kościół bernardynów pod wezwaniem św. antoniego z padwy na czerniakowie w warszawie

karol guttmejer

■ 19

Plan sytuacyjny
klasztoru
czerniakowskiego
i plan zabudowań
gospodarczych, pomiar:
A. Kaciszewski 1865 r.
W zbiorach AGAD,
kartografia, sygn. 17-5
ark. 3

29

30
z tym rysunkiem kolejny (Inw.G.R.6249 [AT 7]), pokazujący zespół kościelno-klasztorny z boku, od zachodu, z wieżą-dzwonnicą stojącą z boku kościoła46. Jest on tu narysowany w trochę innej wersji niż zrealizowana, z aneksami między ramionami krzyża nawy, ale z obecną formą kopuły na tamburze
oraz z obecną formą prezbiterium wraz z łącznikiem do klasztoru. Widać
zatem, że taka koncepcja flankowania kościoła dwiema wieżami była rozpatrywana już na końcowym etapie prac projektowych. Taki architektoniczny
układ dwóch wież-dzwonnic symetrycznie ustawionych względem kościoła
jest rzadkim rozwiązaniem47.
Gdyby koncepcja rozbudowanego, symetrycznego klasztoru z kościołem na osi, dodatkowo flankowanym bo bokach dwiema bliźniaczymi wieżami, została zrealizowana, to otrzymalibyśmy całkowicie nowatorskie osiowe
założenie przestrzenne, niespotykane w tym czasie w Polsce ani w Europie.
Rozbudowane układy architektoniczne klasztorów pojawiają się dopiero
w XVIII stuleciu. Tak się jednak nie stało. Według aktu fundacyjnego z 19
października 1693 r. klasztor miał wszystkie najważniejsze pomieszczenia zlokalizowane w skrzydle prostopadłym do kościoła, a więc zakrystię od zachodu,
refektarz od wschodu oraz część celi dla zakonników. Przekazy ikonograficzne, fresk w kościele oraz obrazy Bernarda Bellotta pokazują faktycznie mały
fragment klasztoru przylegający tylko do prezbiterium48. Nie było skrzydła
zachodniego, które wzniesiono dopiero w latach 1783–1784, za czasów gwardiana Daniela Mrozikiewicza, w postaci krótszej niż projektowano, bez odcinka wysuniętego do przodu49. Skrzydło wschodnie nie zostało nigdy wybudowane. Nie wybudowano także wież z ogrodzeniem. Prawdopodobnie
kwestie finansowe miały wpływ na nieukończenie całego założenia.
Należy w kontekście tak planowanego założenia zwrócić uwagę na usytuowanie całego zespołu. Został on wzniesiony w rozwidleniu dróg prowadzących z Warszawy przez Solec do Wilanowa – letniej rezydencji Jana III
46 Por. Katalog, poz. 18.
47 Idea flankowania kościoła dwiema symetrycznymi, nieco oddalonymi wieżami, wtopionymi
w ogrodzenie świątyni, nie jest nowa na gruncie polskim. Nowatorskie, dopracowane rozwiązanie pojawiło się w Koniecpolu nieopodal Częstochowy. Z fundacji Stanisława Koniecpolskiego, hetmana wielkiego koronnego, powstał tam w latach 1633–1640 monumentalny
kościół parafialny z regularnym prostokątnym ogrodzeniem, z dwiema wieżami w narożnikach frontowych i dwoma niższymi budyneczkami w narożnikach tylnych; por. Miłobędzki
1980, s. 65, 171. Warto jeszcze przywołać powstałe w kręgu oddziaływania Tylmana: kościół
filialny w Starych Chęcinach, ujęty po bokach dwiema wysokimi dzwonnicami (ok. 1700)
oraz kościół parafialny w Węgrowie, który jest flankowany dwiema dzwonnicami w narożach
ogrodzenia, pochodzącymi chyba jednak z 2. poł. XVIII w.
48 Widać to na obrazach Bernarda Bellotta: Pałac w Wilanowie od południa (1776) oraz Widok
łąk wilanowskich (1775) – oba znajdują się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.
49 Grudziński 1985, s. 411. Marta Topińska (Topińska 1977, s. 105), podaje, że pierwszą próbę
rozbudowy klasztoru podjęła córka Lubomirskiego, Elżbieta Sieniawska, w 1712 r., ale architekt Carlo Ceroni odmówił tego zadania, gdyż uważał, że za proponowaną kwotę 15000 florenów nie może podjąć się takiego zadania. Natomiast dalej autorka pisze (Ibidem, s. 107), że
gwardian Mrozikiewicz w latach 1783–1784 nadbudował piętro nad skrzydłem zachodnim.
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Wprowadzenie bernardynów do
kościoła w Czerniakowie, fresk
w prezbiterium kościoła, ok. 1694,
malarz nieznany. Widoczne tylko
skrzydło poprzeczne klasztoru;
fot. Karol Guttmejer

– oraz do ówczesnej podmiejskiej rezydencji Lubomirskiego w Czerniakowie,
nad obecnym jeziorkiem Czerniakowskim. Fasadą został zwrócony na północ, w kierunku Warszawy, celowo odstąpiono od tradycyjnej orientacji
świątyni, która w tym wypadku byłaby możliwa. Ekspozycja tak ustawionego
kopułowego kościoła była oczywistą demonstracją. Wędrowiec udający się
tędy do królewskiej letniej rezydencji Jana III spotykał może nie monumentalne, ale jednak okazałe dzieło architektoniczne, będące pomnikiem chwały
marszałka wielkiego koronnego i jego nekropolią, a przy okazji mauzoleum
św. Bonifacego. Ale jest oczywiste, że każdy wędrowiec, nie mówiąc o pielgrzymie, dowiadywał się na miejscu, że to dzieło wybudował pochowany
w podziemiach kościoła Stanisław Herakliusz Lubomirski, który sprowadził
tu relikwie świętego otrzymane od papieża Innocentego XI. Czyż nie jest to
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świetny przekaz dla współczesnych i potomnych? Nie przypadkiem – moim
zdaniem – marszałek właśnie tu usytuował swoją fundację. W tym okresie
nie był już zwolennikiem króla, dokonał politycznej reorientacji w kierunku
Habsburgów, był przeciwnikiem dynastycznych planów Sobieskiego i sam
myślał o ubieganiu się o koronę. Taka lokalizacja świątyni przy drugim trakcie – inny biegł przez Mokotów – wiodącym do letniej rezydencji Jana III,
była demonstracją rywalizacji z królem50.
Na koniec warto jeszcze wspomnieć o niedawnym odkryciu. Jesienią
2008 r. podczas prac osuszania fundamentów klasztoru, po ich odkopaniu,
natrafiono w narożniku południowo-wschodnim na lekko wmurowaną rzeźbę. Jest to fragment popiersia męskiego, niestety, z utrąconą głową, w dolnej
części obtłuczonej na wysokości krawędzi żeber. Tors i ramiona przykrywa
zbroja rajtarska, na której jest zawieszony duży ryngraf z wizerunkiem orła
heraldycznego bez korony. Wmurowanie rzeźby w narożnik południowo-wschodni, i to w taki sposób, jakby wspierała budowlę, może świadczyć
o tym, iż miała odgrywać rolę kamienia węgielnego. Ale piszącemu te słowa nie są znane takie formy upamiętniania rozpoczęcia budowy. Po wyjęciu
rzeźby w celu wykonania konserwacji nie znaleziono ani pod nią, ani za nią
nic, co mogłoby potwierdzać takie przeznaczenie. Niewątpliwie jednak jej
wbudowanie w fundament klasztoru nie jest przypadkiem. Ta zagadka czeka
na rozwikłanie.
Kościół Bernardynów na Czerniakowie jest wybitnym dziełem sztuki
barokowej w Polsce. Łączy wysmakowaną, przemyślaną i unikatową formę
architektury z wyśmienitym wystrojem sztukatorskim i malarskim, a funkcję rodowej nekropolii z mauzoleum wczesnochrześcijańskiego męczennika
sprowadzonego z Rzymu. Opiekę nad tym dziełem fundator powierzył wielce
50 O tej formie rywalizacji Lubomirskiego z królem wspomina Makowiecki (Makowiecki
1938-a, s. 18). Irena M. Walicka (Walicka 1978, s. 182–183), analizując kościół Sakramentek,
fundację Marii Kazimiery i Jana III na Nowym Mieście w Warszawie, przypuszcza, że bodźcem do jego usytuowania i formy była rywalizacja z równocześnie powstającym kościołem
Lubomirskiego na Czerniakowie.
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kościół bernardynów pod wezwaniem św. antoniego z padwy na czerniakowie w warszawie
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szanowanemu w Rzeczypospolitej zakonowi – bernardynom. To dzieło architekta Tylmana z Gameren, którego 59 rysunków projektowych pokazuje
drogę dochodzenia do ostatecznej formy; to dzieło malarza Giorgioli, jego
brata stiukatora, a także innych artystów – jest materializacją idei marszałka
wielkiego koronnego Stanisława Herakliusza Lubomirskiego, który miał niewątpliwie decydujące zdanie w sprawie ostatecznej postaci swojej fundacji
i który zbudował kościół-pomnik swojej religijności i swojego intelektu.

Abstract
Karol Guttmejer

The Bernardine Church of St. Anthony of Padua
at Czerniaków near Warsaw

T

he church was built in 1686–1689 as a foundation of Grand Marshal of the Crown Stanisław
Herakliusz Lubomirski to the design of the court architect Tilman van Gameren (1632–
1706). What is almost unprecedented in the history of art is the fact that 59 Tilman’s actual
drawings are preserved, together with his designs for the architecture and interior of the church.
The form of the church is exceptional for Baroque architecture. Its nave has a Greek cross plan,
with a central dome on a drum. Its octagonal presbytery is surmounted by a flatten cupola. The
shape of the church was influenced by Lubomirski’s original idea – he wanted to erect the family’s
necropolis. After he travelled to Italy in 1687 and brought with him back to Poland the relics of St.
Boniface from Rome and a miraculous painting of St. Anthony from Venice, the programme of
the church was extended by incorporating St. Boniface’s mausoleum and its function of monastic
church of the Bernardines.
From the early Christian period onward the central plan church was a carrier of symbolic
meanings, with its dome – symbolising Heaven of the Redeemed – erected above mausoleums
– graves of saint martyrs. The Renaissance period brought about chapels, erected as sepulchral
mausoleums for high-ranking nobility and Church dignitaries, with domes symbolising the cos-
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mic order and heavens. The tradition originated in Florence, Italy, with the Pazzi Chapel (Filippo
Brunelleschi, 1430), and spread throughout. In Poland, King Sigismund I the Old’s sepulchral
chapel of the Wawel Cathedral, called Sigismund’s Chapel (Bartolomeo Berecci, 1517–1530), became the model for circa two hundred of its various copies built between the 16th and 18th century.
Undoubtedly, Lubomirski was referring to this Polish tradition drawing on the royal model.
All this was reinforced by a second important idea – of St. Boniface’s mausoleum. And it was
mausoleums of early Christian martyrs, erected above their tombs, which were taking on the
shape of central, often octagonal, domed chapels and churches. The archetype of such a carrier
of symbolic meanings was the rotunda of the Holy Sepulchre in Jerusalem, erected by Emperor
Constantine the Great. There is no doubt that the presbytery of the Czerniaków church, with
St. Boniface confession, was drawing on the tradition, still vivid in the Renaissance and Baroque periods, of mausoleums in the form of cupola-shaped shrine. What was exceptional was
a quasi-crypt with the relics of the saint, built under the high altar. An antependium of the altar
was replaced by a grille which made it possible for the relics of the saint to be viewed from the
presbytery, while entrances on its sides allow the relics to be visited. There is, however, a certain
shift in accents. Lubomirski reserved for himself a central place of the crypt directly under the
dome of the nave, the space dominating both spatially and symbolically, while the place allocated
to the saint was ‘only’ under the altar, in the cupola-shaped presbytery, which is undoubtedly
a space subordinated to the nave. This fusion of two symbolic meanings of central and domed
architecture – the family vault and mausoleum of saint martyr – bore fruit in the exceptional
shape of the church building.
There are among Tilman’s designs the drawings presenting the axial location of the church
building towards a symmetrically situated, H-shaped monastery building. A general opinion
prevailing nowadays is that axial monastic complexes were modelled on El Escorial near Madrid,
one of the largest religious establishments in the world, inspired by Renaissance theoretical ideas
and architectonic treatises. Such large architectural complexes began to be erected in Europe
only in the mid-17th century. In this case Poland was ahead of other European countries entangled in the Thirty Years’ War. The first axial designs were executed at the turn of the 16th century
– it was the convent of the Benedictine nuns at Nieśwież (1593–1597), inspired by the Escorial the
Carmelite monastery at Czerna near Kraków (1629–1633), and the Camaldolese hermitage at Bielany near Kraków (1605–1630). The design for Czerniaków, however, with the H-shaped monastery building, is unique and exceptional. There are two other drawings presenting the monastery
complex with two detached, symmetrical towers, standing a little apart from the church. If the
concept of a large, symmetrical monastery with the church on its axis and two twin towers was
executed, we would have an innovative spatial solution, unprecedented both in Poland and in
the whole Europe at that time. In the end, however, what was erected was a monastery building
with two wings.
The Bernardine Church at Czerniaków is an outstanding example of Baroque art in Poland.
It combines a sophisticated and well thought-out architectural form with refined stucco and
painting decorations. This work of Tilman van Gameren and other artists is the implementation
of the idea of Grand Marshal of the Crown Stanisław Herakliusz Lubomirski – a broadly educated intellectual, nicknamed Polish Salomon who was regarded as one of the most enlightened
and open-minded people in the Polish-Lithuanian Commonwealth of his times. He must have
had a decisive voice in the final shape of his foundation and it was he who erected the church-monument to his piety and his intellect.
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Wnętrze1 kościoła czerniakowskiego jest osiągnięciem wybitnym, jedynym
w swoim rodzaju, unikatowym. Decyduje o tym nie tylko wyjątkowy, niezmiernie rzadki, rzut poziomy całej budowli, łączący plan krzyża greckiego (nawa) z ośmiobokiem (prezbiterium), ale przede wszystkim generalna
koncepcja założona z góry przez fundatora i projektanta. No i oczywiście jej
konsekwentna, mistrzowska realizacja, wprzęgnięcie i podporządkowanie
wszystkich wykonawców. Owa koncepcja polega na budowie sugestii, że
ten malutki, w gruncie rzeczy, kościółek jawi się oczom widza wchodzącego do wnętrza, jako monumentalna, wielka świątynia. Znamy wiele przykładów koncepcji odwrotnej – gdy budowle gigantyczne, o nadludzkich, przygniatających rozmiarach, maskują swój ogrom, by widza nie przytłaczać, by
odebrał wrażenie „normalnego”, harmonijnego i na ludzką miarę skrojonego
wnętrza. Taka jest np. Bazylika Watykańska, której gigantycznych rozmiarów wnętrze nie przygniata, nie onieśmiela, a przeciwnie – daje wrażenie
pogody, równowagi i harmonii. Drugim, niejako pochodnym założeniem
kościoła na Czerniakowie było obliczanie wszystkich perspektyw i punktów
widokowych na widza nie stojącego, jak to zazwyczaj ma miejsce – a na klęczącego. Musimy tu przypomnieć, że cała sztuka wieku XVII, a zwłaszcza jej
faza dojrzało-barokowa, czyli berniniowska, wszystkie dzieła orientowała na
pojedynczego widza. Dlatego też mają one zwykle jeden konkretny punkt
widokowy, rzadziej dwa lub więcej. Najbardziej znany przykład takiej praktyki – to słynne okrągłe kamienie z ciemnego porfiru położone przez samego Gian Lorenza Bernini w punktach widokowych kolumnady na placu św.
Piotra w Rzymie. Widz dla osiągnięcia maksymalnego efektu, nie musi tych
punktów mozolnie szukać.
Nasz kościół czerniakowski jest rodzonym bratem tych światowych,
świetnych przykładów. Fundator i projektant konsekwentnie pamiętali o obu
generalnych zasadach. To pierwsze – by zamaskować malutkie wymiary –
skutkuje np. w opracowaniu bocznych ołtarzy w ramionach krzyżowej nawy.

* Na życzenie autora tekst nieredagowany.

1 O wnętrzu: Makowiecki 1938-b, s. 17–38 (tu informacje archiwalne o zarobkach freskantów); Mossakowski 1966, s. 125–165 (mistrzowska analiza rysunków projektowych Tylmana); Idem 1973, s. 177–188; Topińska 1977 (tu dzieje budynku, zmiany w XIX i XX w.); Karpowicz 2012, s. 7–41.
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Gdyby tu postawić typowe ołtarze z kolumnami, zwieńczeniem, mensą – to
celebrans by głową sięgał prawie połowy wysokości kolumn, a płytka przestrzeń obu ramion krzyża byłaby wypełniona ołtarzem. Stanisław Herakliusz
Lubomirski wymyślił inne, kapitalne rozwiązanie: nastawy ołtarzowej
w gruncie rzeczy nie ma. Nad bardzo płaską jakby mensą umieszczona została złocona rama, a w niej w lewym ramieniu – niderlandzki tryptyk z XVI
wieku, a w prawym – wizerunek św. Franciszka o pozorach bardzo starego,
średniowiecznego jeszcze portretu. Przestrzeń została ocalona, a rzeczywiste
wymiary na oko nie do ocenienia.
Innym takim znamiennym zabiegiem są niezwykle zminiaturyzowane
ławki stojące w nawie. Tak małych, nieomal dziecinnych, ławek kościelnych
nie udało mi się zobaczyć nigdzie więcej. One są jednak tylko niskie, ale wcale
wygodne, świetnie dostosowane do rozmiarów dorosłego człowieka, no, powiedzmy, zmuszonego tylko do nieco bardziej pochylonej postawy klęcząc,
niż normalnie. Podobnie nieprawdopodobnie zminiaturyzowane są stalle dla
zakonników w prezbiterium (zachowały się rysunki projektowe Tylmana),
ale równie dostosowane do człowieka.
Z kolei zgoła spektakularne jest przestrzeganie drugiej zasady – orientacji na człowieka klęczącego. Oto freski na ścianach nawy mają wydłużone
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Widok na nawę i prezbiterium
(autorem tego i wszystkich zdjęć
poniżej, aż do nr. 51, jest Mariusz
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postacie, małe głowy, długi stan. Wszystko to wraca do normy gdy klękniemy, a fresk zdecydowanie zyskuje na urodzie. Podobnie zresztą zachowuje
się wobec widza stiukowa dekoracja krypty pod kościołem, przeznaczona na
miejsce pochówku samego Lubomirskiego. Także i tym razem całość kompozycji ze „Wskrzeszeniem Piotrowina” (św. Stanisław to patron fundatora)
oraz aniołkami z herbową Śreniawą, punkt widokowy ma na wysokości oczu
klęczącego.
Jeśli pamiętać będziemy o tych dwóch generalnych założeniach, jakie
postawili sobie obaj twórcy – fundator i projektant – to wszystkie arkana i zagadki wystroju staną się nam bliższe i zrozumiałe. Wypada nam tylko zrobić
jedną jeszcze dygresję. Oto w wieku XIX, który wielu już subtelności sztuki
barokowej zupełnie nie rozumiał, do łuku tęczowego, prowadzącego z nawy
do prezbiterium, przytwierdzono nową ambonę. Nic bardziej katastrofalnego temu niezwykłemu, wyrafinowanemu wnętrzu przytrafić się nie mogło.
Ambona bowiem jest rozmiarów „normalnych”, takich, jak w tysiącach zwyczajnych kościołów, rozmiarów dostosowanych do wzrostu i potrzeb przestrzennych stojącego wewnątrz kaznodziei. Tymczasem w malutkim wnętrzu
czerniakowskim sięga dosłownie do gzymsu koronującego kościół, na całą
wysokość porządków architektonicznych opinających wnętrze. Tym jednym
posunięciem całą tę subtelną iluzję monumentalności i harmonii, wypracowaną przez wiek XVII po prostu podważono! Ambona zatem, wtręt XIXwieczny, działa do dziś jak zgrzyt, jak negacja i zniszczenie pierwotnej urody.
Tem nie mniej wnętrze czerniakowskie swą iluzję przekazuje nieodmiennie dalej. Robiłem eksperymenty z pokazywaniem zdjęć specjalistom
nie znającym Czerniakowa – wszyscy mówili, że to wielkie, monumentalne
wnętrze! Tylko ta ambona, psująca cały efekt!
Etapy budowy kościoła w zasadzie są wyjaśnione. Wątpliwości musi budzić tylko początek. Dokładnej daty położenia kamienia węgielnego nie znamy. Przyjmuje się, że początek budowy nastąpił latem 16872. Wydaje się to jednak datą zdecydowanie zbyt późną, bowiem już w grudniu 1687 roku mamy
pierwsze dane o pobycie stiukatora Carla Giuseppe Giorgioli3. Wróciłbym
zatem do opinii Stanisława Mossakowskiego, że rozpocząć budowę musiano co najmniej o rok wcześniej, to jest w 16864. Prowadził budowę „Pan
Izydor”, którego już Tadeusz Makowiecki zidentyfikował z Izydorem Affaitą,
we wszystkich dotychczasowych opracowaniach mylonym z własnym ojcem Izydorem Seniorem5. Izydor Affaitati Senior (1622–1684) od wiosny 1655
do śmierci pełnił funkcję Pierwszego Architekta Króla i Rzeczypospolitej6.
Natomiast budowę czerniakowską prowadził jego syn – Isidoro Tomaso
2 Topińska 1977, s. 15.
3 Martinola 1963, s. 47.
4 Mossakowski 1973, s. 178.
5 Topińska 1977, s. 17.
6 Karpowicz 2011.
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(1659–1709). Jest to dla nas niezwykle cenna informacja, bowiem dowodzi faktu, że wprawdzie projekty są oczywiście tylmanowskie, ale całe wykonanie powierzył Stanisław Herakliusz włoskiemu
kartelowi budowlano-dekoracyjnemu, by nie powiedzieć „artystycznej mafii”, założonemu przez
Izydora Seniora, a dyrygowanemu już wówczas
przez jego siostrzeńca – Józefa Szymona Bellotti,
a więc brata ciotecznego Izydora Juniora. Tenże
Bellotti (1660–1708) zastąpił Izydora Seniora na
stanowisku Pierwszego Architekta, ale przede
wszystkim był znakomitym menadżerem, organizatorem i szefem wspomnianego kartelu. To on
sprowadzał w razie potrzeby malarzy, kamieniarzy, stiukatorów, architektów i w ogóle wszelkich
specjalistów od budowy i dekoracji. A sprowadzał
zawsze z jednej tylko okolicy, to jest z Kraju Jezior
Alpejskich, z którego sam pochodził. Niezwykła
to, uboga i skalista ziemia, wciśnięta między jeziora Maggiore, Lugano i Como, podzielona dziś
granicą między Szwajcarię a Włochy. To na tym
terenie absolutna większość męskiej populacji
zajmowała się zawodami artystycznymi. Już na
dwa wieki przed Karolem Wielkim wpadli tamtejsi górale na pomysł, że skoro miejscowa skalista i jałowa ziemia wyżywić ich nie jest w stanie, to zarobić i utrzymać rodzinę mogą w zawodach artystycznych. Dopiero w ostatnich latach badacze
z Europy i Ameryki wspólnymi siłami wykryli, że 90% artystów włoskich
peregrynujących po Europie – to oni, synowie Jezior.
Dla naszych rozważań o Czerniakowie to niezwykle ważne konstatacje.
Upadają bowiem wszystkie dotychczasowe dywagacje o drogach i okolicznościach sprowadzania przez Stanisława Herakliusza malarzy i stiukatorów
do dekoracji Czerniakowa. Owe sugestie protekcji weneckich czy rzymskich
znajomych Pana Marszałka7. Okazało się bowiem, że wszyscy wykonawcy,
z jednym wielkim wyjątkiem, pochodzą z Krainy Jezior. A więc prawdziwym ich protektorem i sprawcą obecności nad Wisłą musi być sam szef artystycznej mafii czyli Józef Szymon Bellotti. Wiemy z innych źródeł, że tak
właśnie było, a ten wielki przedsiębiorca, panujący nad ruchem budowlanym
w połowie Rzeczypospolitej, był prawdziwym sprawcą obecności nad Wisłą
legionu malarzy, stiukatorów, murarzy, drobnych architektów itp. A zawsze
swoich kuzynów, sąsiadów czy powinowatych.

7 Topińska 1977, s. 21.
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W roku 1688 kościół musiał już być wykonany
w stanie surowym, skoro jesienią rozpoczęto freski
kopuły, a na rok 1693 przypada ukończenie całkowite i końcowy akt fundacyjny Pana Marszałka8.
Cały wystrój wnętrza musiał zatem powstać w ciągu powyższego pięciolecia – 1688–1693.
Na pierwszy rzut oka dekoracja kościoła czerniakowskiego wydaje się bardzo typowa i normalna dla epoki. Ot dość udane, mięsiste stiuki, typowe dla tego okresu triumfu stiuku9, oraz wplecione
w nie pola z freskowymi malowidłami, tak, jak to
w końcu wieku XVII robiło się powszechnie. Nic
bardziej mylnego. Dekoracja czerniakowska jest
bowiem w bardzo wielu aspektach awangardowa,
wyjątkowa, wyprzedzająca epokę i otwierająca
nowe perspektywy. Postaramy się nasze stwierdzenia uzasadnić.
Dekorację freskową rozpoczęto jesienią
1688 roku od głównej kopuły. Wykonawcą był
Francesco Antonio Giorgioli (1635–1725), dość
przeciętny, ale wzięty i ruchliwy malarz10. Dzięki
bezcennej publikacji Giuseppe Martinola, który
przedrukował listy malarza z Ujazdowa, wiemy,
że to on właśnie jest autorem malowidła kopułowego11. Zidentyfikowałem je z Czerniakowem i tę
identyfikację udało mi się wprowadzić do literatury polskiej i szwajcarskiej12.
Dzięki temu mojemu sygnałowi znalazł się Giorgioli w monografii kościoła Marty Topińskiej13. Francesco Antonio pochodził z miejscowości Meride
(kanton Ticino, włoskojęzyczna Szwajcaria), słynnej z łomów marmuru, rozlicznych rodzin kamieniarzy, ale też i wielu rodzin malarskich. Na miejscu też
musiał przejść pierwsze wtajemniczenia w tajniki zawodu, zapewne zresztą
w warsztacie przyszłego teścia Giovanniego Battisty Roncati, miejscowego
malarza. Po kilku latach w Rzymie i Mediolanie zdążył Giorgioli wykonać
w ojczystym kraju zaledwie kilka polichromii, by w roku 1688 wybrać się do
Polski. Miał wówczas 28 lat.
Kopuła czerniakowska jest dziełem niezwykłym. Nie tylko z powodu rozmiarów fresku (największe rozmiarami malowidło z XVII w.
8 Ibidem, s. 27.
9 Karpowicz 2013, rozdz. „Triumf stiuku”, s. 51–60.
10 Keller-Schweizer 1972; Piffaretti 1998.
11 Martinola 1963, s. 59.
12 Karpowicz 1975-b, s. 103–110; Idem 1975-a, s. 225–231; Idem 1978, Fasc. III, s. 112–117.
13 Topińska 1977, s. 20–22.
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w Warszawie), ale przede wszystkim z powodów ikonograficznych i artystycznych. Wprowadza bowiem zupełną nowość – realistyczne, ziemskie sceny w obręb czaszy. W zasadzie jest to wyobrażenie chwały niebieskiej św.
Antoniego, patrona kościoła. U dołu jednak, poniżej Madonny i świętych
pańskich, umieścił malarz sceny cudów świętego. Oczywiście, że Stanisław
Herakliusz miał tu znakomite, ideowe usprawiedliwienie, bo ta część malowidła jest po prostu ilustracją znanego hymnu o cudach św. Antoniego „Si
■ 27
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queris”. Tyle, że owe cuda dzieją się w zgoła ziemskiej scenerii, przedstawione bardzo realistycznie, ba, nawet dość drastycznie (szamotanie się opętanej,
nagość kobieca i męska, chora w łóżku, a przy tym bardzo gwałtowne ruchy i sceny). Takie realistyczne, rodzajowe ujęcie i ziemska sceneria w kopule
są w wieku XVII zjawiskiem niesłychanym. Kopuła bowiem samym swym
kształtem symbolizuje niebo i surowo zarezerwowana była wyłącznie dla scen
niebiańskich. Ziemskie sceny w kopule pojawią się w Europie dopiero w pół
wieku po Czerniakowie, wówczas, gdy w dobie rokoka wszystkie te barokowe przepisy złagodniały. Dość znamiennym polskim przykładem może być
dopiero kopuła kościoła filipinów w Gostyniu, która opowiada historię życia św. Filipa Nereusza (Jerzy Wilhelm Neunhertz, 1746)14. Jest więc kopuła
czerniakowska dziełem w tym względzie wyprzedzającym epokę.
Jest jednak jeszcze drugi element, który się przyczynia do niezwykłości
naszej kopuły. Oto na osi malowidła, po przeciwnej stronie niż św. Antoni,
widnieje grupka rzymskich rycerzy w antycznych zbrojach, z których jeden trzyma herbową tarczę ze Śreniawą Lubomirskich. Jak ustalił Stanisław

14 Dobrzycka 1958, s. 55–59.
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Mossakowski – to legendarny rzymski przodek rodu fundatora – Druzus15.
I znów jest to precedens – legenda herbowa i pogański przodek dostali się do
kopuły!
Francesco Antonio Giorgioli jest także wykonawcą fresków w tamburze. Cztery płyciny między oknami zawierają grupy muzykujących aniołów.
Bardzo prawdziwe, starannie odtworzone, instrumenty muzyczne będą się
potem jeszcze niejednokrotnie w jego twórczości powtarzały dokładnie tak,
jak w kościele na Czerniakowie. Tambur czerniakowski zawiera jednak elementy dla naszego malarza niezwykłe, w zasadzie poza jednym jeszcze wyjątkiem, nigdy więcej w jego dorobku nie występujące. To zastosowanie tzw.
„malarstwa trójwymiarowego”, czyli charakterystyczne połączenie wszystkich trzech sztuk w jedno. Czerniakowskie anioły skrzydła, nogi instrumenty muzyczne bezceremonialnie wkładają między stiuki, atakują obramienia
architektoniczne, a towarzyszące im obłoki rozpełzają się poza wyznaczone
freskom granice. Wszędzie tam, gdzie jest skrzydło czy noga, nałożono for■ 28

Tambur, grające anioły

mę trójwymiarową w stiuku i polichromowano. W rezultacie fresk wychodzi
poza ramy, atakuje architekturę i stiuki, wchodzi w przestrzeń. Złuda wtargnięcia chmur i postaci do wnętrza została w kapitalny sposób spotęgowana.
W oczywisty sposób jest to nawiązanie do koncepcji trójjedności
wszystkich sztuk, jaką realizował Gian Lorenzo Bernini. O wielkiej sprawie
adaptacji w Polsce tej koncepcji pisałem kilkakrotnie, ostatnio w eseju o roli
Stanisława Herakliusza16. Na tym miejscu musimy tylko przypomnieć, że
Polska była jedynym krajem Europy, który tę koncepcję przyjął i rozwijał,
15 Mossakowski 1966, s. 134.
16 Karpowicz 2012, s. 22–25.
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że u nas pierwszy przykład to już rok 1676 (fresk w Pożajściu pod Kownem,
M. A. Palloni), że drugi przykład – to nasz Czerniaków (1688), a potem jeszcze Łowicz, Węgrów, a także freski kościoła św. Anny w Krakowie. Na zachodzie występuje to zjawisko dopiero głęboko w wieku XVIII, a wyjątkowo na Morawach w 1708. A więc także i w tej dziedzinie freski tamburu
Czerniakowa są realizacją awangardową.
Zarówno w przypadku ziemskich scen w kopule, jak i malarstwa trójwymiarowego, zasługa tego nowatorstwa spada na Stanisława Herakliusza.
To on oglądał w Rzymie, w czasie swojej wizyty w 1687 roku, sklepienie kościoła Il Gesù, które jest największą, imponującą realizacją berniniowskiej koncepcji. Fresk ten odsłonięty w 1686, został, jak wiadomo,
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Nawa, lewa ściana ramienia
wejściowego, Błogosławienie
dziecka
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Nawa, prawa ściana ramienia
wejściowego, Opieka nad ubogimi

zaprojektowany przez samego Gian Lorenza17. I to właśnie Pan Marszałek
musiał wymóc na dość przeciętnym w końcu malarzu, oba te czerniakowskie
nowatorstwa18.
Drugiego z malarzy, autora fresków ze scenami z życia św. Antoniego,
jakie w liczbie ośmiu widnieją na ścianach kościelnej nawy, nazwałem kiedyś „Mistrzem Żywota św. Antoniego”19. Dokonywałem wówczas analizy
tych fresków i ich oceny, do których odsyłam P. T. Czytelnika. Malowidła
to dość zagadkowe, pełne sprzeczności i dwoistości, mające sporo elementów północnych, jak np. dość zimny, metaliczny kolor, a jednocześnie wiele
włoskich. Poetycka wizja świata i wyrafinowana kolorystyka łączy się z prymitywizmem draperii, straszliwe zagęszczenie scen na pierwszym planie
z przesadnym uwysmukleniem postaci, a na dodatek występują dwie zupełnie różne maniery rysunku twarzy – „normalnych”, gładkich i przedziwnie
„gąbczastych”. Po wielu latach udało mi się rozwiązać zagadkę autorstwa.

17 Engass 1957, s. 305.
18 Obszerniej o roli Lubomirskiego w: Karpowicz 2012, passim.
19 Karpowicz 1975-a, s. 231–249.
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Nawa, prawa ściana ramienia
wschodniego, Święty
z Dzieciątkiem Jezus

To nie jeden „Mistrz”, a dwóch: ten pierwszy, główny, to Giovanni Battista
Colomba (1638–1693), ten drugi – to młody pomocnik – Giacomo Francesco
Cipper, zwany Todeschini (1664–1736)20.
Colomba to artysta wszechstronny – architekt, malarz, rzeźbiarz i stiukator, projektant ołtarzy, wnętrz, stiuków i dekoracji malarskich, a jednocześnie bardzo wzięty przedsiębiorca, kierownik wszechstronnego warsztatu. Jego polem działalności jest rozległy teren całego basenu naddunajskiego, Szwajcarii, północnych Włoch, nawet Czech. O jego pobycie w Polsce
wiedzieli już starzy leksykografowie21. Polscy uczeni poszukiwali jego dzieł
w zakresie architektury, powstała uporczywa legenda, że był architektem nadwornym Jana III, przeprojektował fasadę św. Jana w Warszawie, oraz że rysunkowe polonica w tzw. „Raccolta Martinelli” w Mediolanie to jego dzieła22.
Tymczasem w Warszawie działał jako malarz. Monografistka całej artystycznej rodziny Colomba – Lucia Pedrini Stanga – znalazła notatkę o jego śmier-

20 Karpowicz 1996, s. 147–166; Idem 1997, s. 66–72.
21 Oldelli 1807, s. 71; Słownik artystów 1971, s. 366 (J. Kowalczyk), tamże literatura.
22 Rewski 1947-b, s. 322–324 oraz 332–340; Idem 1947-a, s. 139.
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ci w Warszawie dnia 27 kwietnia 1693 roku23. Urodził się Giovanni Battista
w miejscowości Arogno, wprawdzie dziś w kantonie Ticino, ale w prostej
linii od Valsoldy Józefa Szymona Bellotti nie więcej niż 5 km. A więc sąsiad.
Z kolei Todeschini, urodzony wprawdzie w Austrii, w Feldkirch, ale
całe życie, od 1646 roku, spędzający w Mediolanie, to słynny, wzięty malarz rodzajowy, powielający w nieskończoność różne z życia wzięte scenki
i typy, zawsze z ową charakterystyczną „gąbczastą” twarzą24. Tymczasem,
jak się okazuje, w młodości towarzyszył staremu mistrzowi przy pracach
nad religijnymi freskami. Każda ze scen na ścianach czerniakowskiej nawy
zdradza udział jego ręki. Raz będą to owe „gąbczaste” twarze, innym razem
pięknie rysowane, odmienne od colombowskich, akty żebraków lub starców.
Na dodatek, by nasza atrybucja była
bardziej przekonywująca, musimy tu
dodać, że Stanisław Herakliusz musiał
zamówić u młodego malarza jeszcze
duże płótno ołtarzowe dla klarysek
warszawskich, dziś przechowywane
w klasztorze wizytek. To „Ekstaza
św. Franciszka” o charakterystycznej gąbczastej twarzy. Dla badaczy
mediolańskiego malarstwa to prawdziwa sensacja – Cipper jako twórca
religijny!
Colomba jest autorem aż 13 malowideł ściennych w kościele czerniakowskim, mianowicie czterech
pendentywów pod kopułą, fresku
z „Apoteozą św. Antoniego” na środku sklepienia części prezbiterialnej
oraz owych ośmiu scen z życia świętego na ścianach części nawowej.
Z tego tylko ta ostatnia seria zdradza
udział Cippera. W pendentywach, zresztą pięknych kolorystycznie i zręcznie zakomponowanych, przedstawił Colomba cztery części świata, trzymając
się w zasadzie wiernie przepisów zawartych w „Ikonologii” kawalera Cesare
Ripa, tej ikonograficznej biblii doby baroku. Przewiduje ona dodanie do każdej personifikacji jednego symbolicznego zwierzęcia. Właśnie słonik, przynależny Afryce, wsadził trąbę do wnętrza kościoła i położył ją poza ramą malowidła na stiukach. Wyraźnie to nawiązanie do malarstwa trójwymiarowego,
realizowanego wyżej w tamburze przez Francesca Antonia Giorgioli. Taki
23 Pedrini Stanga 1994, s. 134, działalność Giovanniego Battisty – s. 123–151, dzięki mojemu
sygnałowi freski z Czerniakowa zostały uwzględnione w suplemencie, na s. 226.
24 Tognoli 1976; Caprara 1991, s. 100–103; Proni 1994.
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Nawa, prawa ściana ramienia
zachodniego, Zwiastowanie
śmierci

zabieg stary Colomba wykonał po raz pierwszy w życiu. Podobnie we wspomnianym fresku z „Apoteozą”, jeden z aniołów unoszących świętego nogą
i draperią przekroczył ramy malowidła.
Na ścianach nawy przedstawił Colomba takie sceny z życia świętego, jakie ilustrowane były bardzo rzadko. Te częste, obiegowe, np. „Cud z osłem”,
umieszczono albo na sklepieniu prezbiterium, albo w kopule. Pierwszy po
lewej od wejścia – „Błogosławienie dziecka” – zwraca uwagę swoistą „aktualizacją” (termin Władysława Tomkiewicza)25. Oto głównej akcji towarzyszy
tłum postaci w ferezjach, szamerowanych deliach, w kołpakach na głowie.
W tle widzimy architekturę dziwnie tylmanowską, z oczywistą trawestacją
fasady czerniakowskiej. W pozostałych już tej aktualizacji nie ma. Rzecz ciekawa, że główna akcja – owe błogosławienie – zepchnięte zostało nie ledwie
na margines. Dominuje grupa nadwiślańskich postaci z magnatem w bogatej,
rozwianej, czerwonej, delii, na pierwszym planie.
Widocznie stary mistrz uległ fascynacji odmiennością, barwnością i egzotyką polskiego stroju i obyczaju i złożył im swoisty hołd.

25 Tomkiewicz 1951-a, s. 55–94; i Idem 1951-b, s. 5–46.
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Drugie malowidło, po prawej
od wejścia, przedstawia „Opiekę nad
ubogimi”. Cała akcja dzieje się tym
razem na pierwszym planie, a rzuca
się w oczy para półnagich starców,
o pięknie i w wysmakowany sposób rysowanych aktach. Tego rodzaju studia aktu, zaskakująco trafne
i dojrzałe, mamy zaraz w pierwszym
malowidle z „Błogosławieństwem”
oraz w „Uzdrowieniu ślepca”, lewym fresku południowego ramienia krzyża, wiodącego do prezbiterium. Colomba w zasadzie nagości
unika, nawet jeśli się na nią odważa (np. w tzw. Gobellinzimmer
w Kremsmünster26), to mu się ona
zdecydowanie nie udaje. Dlatego
też podejrzewam wykonanie tych
aktów na Czerniakowie przez pomocnika, czyżby Cippera?
W lewym, wschodnim ramieniu krzyża nawy oglądamy dwie
sceny z życia duchowego świętego
Antoniego – „Koncert anielski” oraz
temat bardzo znany, „Święty trzymający Dzieciątko Jezus”. Ramię przeciwległe, to jest zachodnie, opowiada
dwa ostatnie epizody – „Zwiastowanie czasu śmierci” oraz „Śmierć świętego”. Natomiast w ramieniu południowym, prowadzącym ku prezbiterium
zamieszczono dwa cuda, zgodnie z tematyką cudów w kopule i na sklepieniu prezbiterium. A więc „Uzdrowienie ślepca”, chyba najlepszy artystycznie
fresk w całym kościele oraz „Cud z okrętem”. Oba mają wyraźnie szczególnie
wielki udział Cippera. W tym pierwszym zarówno ślepiec jak i kaleka nad
nim są cipperowscy ponad wszelka wątpliwość, ale także dwa znakomite, aż
zgryźliwe, portrety zakonników za placami świętego. W drugim – wszystkie
trzy głowy u prawej krawędzi malowidła mają „gąbczaste” twarze.
Trzecim malarzem, jak się zdaje słabszym, jest twórca medalionów z cudami na sklepieniu prezbiterium.
Czwartym – autor widoków miejskich na ścianach prezbiterium. Trzy
z nich pokazują , mniej ni więcej, tylko Wenecję, a pretekstem są dzieje wizerunku, rzekomo prawdziwego, św. Antoniego, jaki fundator przywiózł
z Wenecji i umieścił w ołtarzu głównym. Pozostałe trzy pokazują kościół
26 Pedrini Stanga 1994, s. 147, il. 85 i 86.
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czerniakowski w budowie, widok zamku Ujazdowskiego oraz zgoła rewelacyjną scenę, gdy Stanisław Herakliusz z grupką dworzan ogląda plany demonstrowane przez Tylmana z Gameren. Cykl to w naszym dorobku unikatowy. Po pierwsze dlatego, że weduta, czyli pejzaż miejski, jest tematyką
szczególnie rzadką w naszym przetrzebionym dziedzictwie. Jedynie w środowisku gdańskim możemy częściej oglądać taką tematykę. Po drugie dlatego,
że sa to polskie wizerunki Wenecji, jakie się do naszych czasów zachowały
z wieku XVII, wreszcie po trzecie, że takich malowideł z mecenasem na placu
budowy w ogóle więcej nie mamy.
W zakresie rzeźby najważniejszym obiektem jest oczywiście ołtarz
główny. Znowu, jak wszystko w tym niezwykłym kościele, dzieło to wybitne, unikatowe i precedensowe. Ołtarz ma strukturę przestrzenną – dwustronną. Są to jakby dwa ołtarze scalone ze sobą plecami. Jest to, wedle wszelkiego
prawdopodobieństwa, pierwszy w Środkowej Europie ołtarz antyarchitektoniczny, to jest obywający się bez elementów architektury. Cztery anioły, po
parze z każdej strony, pokazują widzowi obrazy – „św. Antoniego” w kierunku nawy i „Twarzy Chrystusa” z przeciwnej. Ten pierwszy przywiózł
z Wenecji Pan Marszałek, ten drugi – powstał zapewne na miejscu i umieszczony został tak, by mogli go adorować mnisi, zwłaszcza ci obecni w chórze
muzycznym na I piętrze za ołtarzem. Chór ten otwiera się na prezbiterium
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Prezbiterium, ściana wschodnia,
Widok Wenecji

i ołtarz otworem serliany, to jest specjalnego łuku triumfalnego z prześwitem głównym zamkniętym półkoliście a dwoma prostokątnymi po bokach.
Forma ta ma od starożytności znaczenie szczególnie gloryfikujące27.
Otóż cały ołtarz i owa serliana obliczone są na dwa punkty widokowe.
Pierwszy – człowieka klęczącego – zaraz po wejściu do kościoła, drugi – stojącego, nieco dalej, po środku przestrzeni podkopułowej. Z tych punktów
obraz św. Antoniego zgrywa się idealnie z głównym otworem serliany – czyli otrzymuje maksimum gloryfikacji. Z tych też punktów widok całego ołtarza jest optymalny, zaburzony niestety z lewej i częściowo zasłonięty przez
wspomnianą już wyżej monstrualną ambonę z XIX wieku.
Już blisko czterdzieści lat temu przypisałem ten znakomity ołtarz
Andrzejowi Schlüterowi28. Najwybitniejszy to wówczas rzeźbiarz warszawski, pozostający na usługach królewskich, a pracownię mający w Wilanowie.
Jak wiadomo, przyszło mu dekorować, a także projektować architektonicznie trzy, stolice Europy – Warszawę, Berlin i Petersburg, gdzie zmarł w 1714
roku. Oczywiście pierwszym projektantem ołtarza czerniakowskiego był
Tylman z Gameren, który włożył szczególnie wiele wysiłku i pracy w owe
zaprojektowanie. Wielką zasługa Stanisława Mossakowskiego jest prześledzenie bardzo ciekawej sekwencji rysunków, prowadzącej w finale do koncepcji ołtarza przestrzennego, dwustronnego29. Ostatni rysunek, najbliższy wykonanego dzieła, przedstawia nie tylko nastawę ołtarzową, ale też i bramkę
prowadzącą pod ołtarz do trumny św. Bonifacego, oraz profil ewentualnego
27 Wiliński 1968 (w trzech kolejnych numerach rocznika XIII).
28 Karpowicz 1975-a, s. 70–82.
29 Mossakowski 1973, s. 177–188.
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Prezbiterium, ściana zachodnia,
Przyjazd obrazu do Ujazdowa

celebransa30. Tyle, że wykonanie w znacznym stopniu odbiega od tego, co
sobie wymarzył Tylman. Projektował on bowiem dość wysoki stożek obłoków z ośmioma, jak można dojrzeć, aniołami, ale o wielkości znacznie mniejszej niż naturalna. Te zmniejszone rozmiary wynikały z głównego założenia
– stworzenia iluzji monumentalnego i wielkiego wnętrza, o czym mówiliśmy
wyżej. Tymczasem istniejąca nastawa zawiera tylko cztery anioły, a a widoczne z nawy tylko dwa, i to wielkości człowieka, a chmury są zredukowane
tylko do przestrzeni tuż pod obrazem. Otóż wygląda na to, że taką zmianę
koncepcji przeforsował wykonawca, to jest Schlüter.
W obrębie ołtarza istnieją ponadto cztery putta w tej samej skali co wielkie anioły, putta usadzone dziś u nasady nastawy, i jeszcze piąte, koronujące
całość. Ich dzisiejsze umiejscowienie absolutnie nie jest pierwotne. Co najmniej dwa z nich, a może i cztery, były przeznaczone do zajęcia się dużymi,
pięknymi wazami, jakie stoją na skrajach ołtarza na szczytach dwóch portali
do krypty z relikwiami. Wazy te przewidywał już Tylman (vide ten ostatni,
wspomniany wyżej rysunek). Ale w Archiwum Tylmana jest także inny, bardzo ciekawy rysunek, dotąd lekceważony, który jest trzema studiami owych
putt z wazami31. Wydawało mi się kiedyś, że to rysunek Tylmana, dziś już
wiem, że ta drobna praca tuszem i piórkiem kreskę ma zupełnie inną i że jego
dziełem być nie może. Musi być zatem, wedle wszelkiego prawdopodobieństwa, pospiesznym, szkicowym studium samego Schlütera.
30 Ibidem, il. 172 (Archiwum Tylmana, nr 120 verso).
31 Gabinet Rycin BUW, Archiwum Tylmana, nr 882. Opublikował go i związał z ołtarzem czerniakowskim M. Karpowicz, w recenzji monografii S. Mossakowskiego, Tylman z Gameren,
Karpowicz 1975-c, s. 69–77, il. 27 na s. 74.
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Prezbiterium, ściana zachodnia,
Lubomirski zatwierdza plany
kościoła

Dzisiejsza sytuacja rzeczonych putt doprowadza nas do wniosku, że ołtarz czerniakowski został przebudowany i zmieniony. Musiało
się to stać około połowy wieku XVIII, z tego
bowiem czasu pochodzą dwa przyklękające
anioły, mniejsze od tych głównych, umieszczone dziś na skrajach nastawy, tak, by zasłonić
owe wazy, koronujące portale. Wazy przy tym
okaleczono – ścięto na równo ich wierzchołki,
by stawiać na nich donice z palmami32, a dziś
– empirowe kandelabry. Kolejnym osiemnastowiecznym wtrętem jest dzisiejsze tabernakulum. Wprawdzie dość zręcznie wpasowane
zostało w ołtarz, ale miękkie, falujące formy zdradzają wyraźnie czas powstania. Zapewne zatem około połowy wieku XVIII ołtarz przebudowano
i uzupełniono.
Uważne przyjrzenie się tym zasadniczym aniołom ujawnia, że i one
umieszczone są nie zupełnie tak, jak były. Oto patrząc z nawy widać, że
ten lewy winien być przesunięty bardziej w prawo, bowiem jego uniesiona
w górę prawa dłoń powinna choć dotykać ramy obrazu. Podobnie zresztą
trzeba by poprawić tę drugą parę z przeciwnej strony ołtarza. Nawiasem mówiąc – ta właśnie druga para jest na moje wyczucie lepsza artystycznie i doskonalsza we wykonaniu. Czyżby pierwotnie była od strony nawy?

32 Donice stały jeszcze do niedawna.
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Także wzmiankowane wyżej cztery putta
można by usadzić lepiej. Ich ruch i postawy są dziś
zupełnie przypadkowe, a jedno z nich pokazuje
paluszkiem pustą ścianę, a winno pokazywać ołtarzowy obraz.
Jak by nie było – ołtarz czerniakowski jest
osiągnięciem wybitnym. Nie tylko dlatego, że
należy do bardzo rzadkich nastaw dwustronnych,
nie tylko, że jest antyarchitektoniczny, ale także,
że wprowadza w Warszawie rewelacyjną nowość
– glorię promienistą. Wiemy, że musiał powstać
około roku 1692–1693, to znaczy, że jest współczesny lub nawet wyprzedza pierwszy przykład
krakowski. Myślę o ołtarzu głównym kościoła
św. Anny, dziele Baltazara Fontana (projekt 1693,
wykonanie 1695). Pierwszym przykładem tego
rodzaju rozwiązania w Środkowej Europie jest
mały ołtarzyk w kaplicy św. Otylii w miejscowości Vyškov na Morawach (1692), też zresztą dzieło Baltazara. Od tej chwili stosował Baltazar ten
pomysł wielokrotnie, w Polsce i na Morawach33.
Dopiero jednak w następnym pokoleniu, gdzieś
koło roku 1720, gloria promienista weszła do powszechnego użytku, najpierw
w Polsce i na Morawach, potem na Śląsku i w Czechach, wreszcie w krajach
habsburskich i południowo-niemieckich. Geneza jest oczywiście rzymska
i sięga wyobraźni Gian Lorenza Bernini. Po wielu berniniowskich eksperymentach ciągnących się od 1635 (podniebienie baldachimu konfesji św. Piotra
i prezbiterium Bazyliki Watykańskiej), dziełem modelowym wydaje się ołtarz-konfesja św. Franciszka Ksawerego w Il Gesù (1672). Też, moim zdaniem, projektowana przez Gian Lorenza34.
Między ołtarzami baltazarowymi a naszym czerniakowskim istnieje jednak zasadnicza różnica – tamte wszystkie glorią koronują architekturę, a nasz,
antyarchitektoniczny, glorią otacza obraz. Powstały zatem niezależnie od siebie, wedle innych założeń. Wydaje się przy tym, że ostateczna forma ołtarza
czerniakowskiego z jego glorią, tak bardzo berniniowska, nie może być dziełem Tylmana, choć wielki Holender na pewno był projektantem pierwotnych wersji. W jego twórczości jednak inspiracji rzymskich i nawiązań do
Gian Lorenza jest niezmiernie mało. Natomiast zdecydowanym, zafascynowanym berninistą był Schlüter35. Dlatego też uważam, że ostateczna postać
ołtarza narodziła się w wyobraźni tego ostatniego.
33 Szersze omówienie: Karpowicz 1994, s. 38–39, tamże o ołtarzu czerniakowskim.
34 Karpowicz 1999, s. 333–341.
35 Szczegóły w: Karpowicz 2013, s. 65–70.
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Wspomniane na wstępie snycerskie ramy, wstawione zamiast ołtarzy
bocznych w ramiona krzyżowej nawy, zostały za to drobiazgowo zaprojektowane przez Tylmana. Wykonawców jest dwóch. Jeden to wielki Schlüter, do
niego należały putta, które wewnątrz ramy towarzyszą malowidłom. Rzecz
przy tym szczególna – wykonane zostały inaczej niż zaprojektował Tylman,
po swojemu. Należą też do najlepszych artystycznie elementów wystroju kościoła. Drugi wykonawca jest odpowiedzialny za ramy i putta zewnętrzne,
o dwie klasy słabsze artystycznie od tych schlüterowskich.
Dekoracja stiukowa kościoła czerniakowskiego nadal czeka na zbadanie. Wiemy z nieocenionej korespondencji opublikowanej przez Giuseppe
Martinola, że stiukatorów było kilku, z których dwóch znamy z nazwiska.
Pierwszy – to rodzony brat frescanta Carlo Giuseppe Giorgioli, drugi – to nie
wymieniony z imienia „signior Rusca” (list z 1 grudnia 1688 r.)36. Martinola
przypuszcza, że był to Bartolomeo Rusca, późniejszy znany malarz fresków,
a za nim powtarza Marta Topińska37. Tymczasem Bartolomeo urodził się

36 Martinola 1963, s. 59.
37 Topińska 1977, s. 22.
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dopiero w 168038, więc ta identyfikacja nie da się utrzymać. Stiukatorów na
Czerniakowie było zapewne nawet czterech, ale te cztery zespoły nie dają
się na razie powiązać z żadnym z tych nazwisk. Dwóch z nich było także
czynnych w Wielkopolsce, również pozostającej w sferze działalności Józefa
Szymona Bellotti.
I wreszcie piąty stiukator, pracujący jak się zdaje, ostatni – to autor
stiukowej dekoracji nie w kościele – a pod kościołem – w krypcie grobowej Pana Marszałka. Wykonał tam piękną płaskorzeźbę ze „Wskrzeszeniem
Piotrowina” oraz wielką kotarę podtrzymywaną przez putta. Nazwałem
go kiedyś „Mistrzem Kaplicy Kotowskich” od jego głównego dzieła
w Warszawie39. Jest on zresztą także odpowiedzialny za wielki stiukowy nagrobek Dobrogosta Krasińskiego w kościele reformatorów w Węgrowie.
38 Riccò Soprani 1993, s. 146–166.
39 Karpowicz 1975-a, s. 180–185.
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Abstract
Mariusz Karpowicz

Church at Czerniaków – its Interior Decor

T

he interior of the Church at Czerniaków belongs to the most outstanding works of Polish
High Baroque. The primary reason in support of this opinion is, on the one hand, an exceptional design concept, and on the other – its realisation: innovative, vanguard and unique in
many aspects, also in the scale of the whole Central Europe.
The church, as we all know, is small, but its interior makes an impression of magnificent
grandeur. This is a purposeful effect achieved through matching of proportions of the orders
inside, miniaturising of the church benches, and the altars deliberately devoid of architectural
forms and suitably designed. The second method applied here was the adaptation of the whole
interior design to the viewer-believer in a kneeling position. This is most evident in the form of
slender, elongated figures painted in the frescoes on the nave walls. When we kneel down, their
proportions appear to be normal.
The frescoes in the dome and drum were painted in 1688–1689 by Francesco Antonio Giorgioli (1655–1725), a painter from the Italian-speaking region of Switzerland, and popular decorator of the whole Danube basin. The exceptionality of the dome is especially in the fact that the
base of the dome illustrates the miracles of St. Anthony of Padua (above them, of course, is heaven with saints). These are very earthly and quite drastic scenes, presenting, for example, jerking
movements of a demon-possessed woman or the sick on beds, etc. They are also unprecedented
in that it was forbidden to paint such scenes in a dome in the 17th century, and it was only in the
middle of the following century that they began to appear.
Similarly innovative are the frescoes of the drum: Music-Playing Angels. The painting exceeds
its frames, attacks the architectural framings and stuccos. It seems that a stuccoed foundation
was put under the clouds, musical instruments and other elements which protrude outwardly
from the surface. It is so-called three-dimensional painting – a brilliant concept of Gian Lorenzo
Bernini that united all the three forms of art to intensify the powers of expression of the work.
Such a concept, known in Poland from 1676 (Czerniaków was a second example), the rest of
Europe would adopt a generation later.
The frescoes in the nave side walls were painted by two painters – Giovanni Battista Colomba (1638–1693) and Giacomo Francesco Cipper (1664–1736), called Todeschini. The latter,
being a young man, assisted only his old master, who – incidentally – died in Warsaw. Cipper’s
share is easily recognisable by ‘spongy’ faces characteristic of him. The frescoes are astounding
on the European scale – not only because it is the last cycle of Master Colomba but also because
religious themes are exceptionally rare in his art. For all his life, which he spent in Milan, he was
a genre painter.
The presbytery walls, however, are decorated with yet another unique cycle. Another artist,
of unknown name, painted six townscapes – three views of Venice and three of Czerniaków,
including the scene depicting our church being built. It is the most exceptional occurrence in
our 17th century.
Yet, it is the High Altar that is most significant for its high artistic values. First, it is antiarchitectural: only angels presenting a painting and clouds. Second, it is two-sided, with one
elevation facing the church and the other – the musical choir behind the presbytery. Third, it is
crowned with a radiant aureole. It is one of the first, if not the very first, examples of such glories north to the Alps; undoubtedly the first one in Poland. This concept was also born in Gian
Lorenzo Bernini’s imagination but, interestingly enough, it did not catch on in Rome itself, while
in Central Europe it was fully developed only in the 18th century.
Thus, one small church at Czerniaków was a big leap forward, ahead of next generations.
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Jeszcze w pierwszych dekadach ubiegłego wieku postać Tylmana z Gameren,
najwybitniejszego architekta działającego na ziemiach polskich w XVIII w.,
była stosunkowo mało znana. W opublikowanym przez Stanisława Łozę
w 1931 r. Słowniku architektów i budowniczych Polaków poświęcono mu ledwie
krótką notkę, pozbawioną podstawowych danych biograficznych (w tym dat
życia), uwzględniając przy tym jedynie osiem przypisywanych mu realizacji1. Więcej informacji o samym architekcie, a także znaczne powiększenie
jego oeuvre, zawdzięczamy Tadeuszowi Makowieckiemu, który w drugiej
połowie lat trzydziestych XX w. opublikował pierwsze wyniki swoich badań
nad biografią architekta i odnalezionym kilka lat wcześniej rysunkowym archiwum Tylmana z Gameren2. Również po II wojnie światowej tylmanowskie archiwum wykorzystywane było w wielu publikacjach poświęconych
obiektom wznoszonym przez tego architekta, a jego nazwisko znalazło się
w opracowaniach poświęconych dziejom sztuki w Polsce3. Jednakże dopiero
kompleksowe badania nad życiem i twórczością Tylmana z Gameren podjęte
przez Stanisława Mossakowskiego na początku lat sześćdziesiątych przyniosły
rezultat w postaci monograficznego opracowania opublikowanego w 1973 r.4
Uzupełnieniem prac Mossakowskiego były podjęte w Holandii pod koniec
ubiegłego stulecia badania Amandy Meeder, Konrada Ottenheyma, a także Elske Gerritsen dotyczące młodości, edukacji i warsztatu architekta – ich
podsumowaniem była wystawa przeszło stu prac Tylmana zorganizowana na Zamku Królewskim w Amsterdamie (2002), a następnie na Zamku
Królewskim w Warszawie (2003)5.
1 Łoza 1931, s. 343.
2 Makowiecki 1935, s. 12–28. W 1938 r. Makowiecki opublikował podsumowanie swych badań,
ustalając na długi czas stań badań nad biografią architekta (Makowiecki 1938-a). O losach
i odnalezieniu archiwum Tylmana będę pisał w dalszej części artykułu.
3 Por. teksty J. Lepiarczyka, M. Morelowskiego i Z. Rewskiego w: Sztuka polska 1955, s. 19
nn.; Z. Hornunga, w: Historia sztuki polskiej 1962, s. 330–334, 336–338; Miłobędzki 1988;
Idem 1980, s. 349–395.
4 Mossakowski 1973 (Idem 1994; Idem 2012).
5 Tilman van Gameren 1632–1706: A Dutch Architect to the Polish Court, Royal Palace Amsterdam, 28 czerwca – 2 września 2002 [por. Katalog 2002]; Tylman z Gameren – architekt Warszawy. Holender z pochodzenia, Polak z wyboru, Zamek Królewski w Warszawie, maj – lipiec
2003 [por. Katalog 2003].

architektoniczne archiwum tylmana z gameren w zbiorach gabinetu rycin biblioteki uniwersyteckiej w warszawie

przemysław wątroba

Tylman z Gameren (Thieleman van Gameren)
urodził się zapewne na przełomie czerwca i lipca
1632 r. w Utrechcie w rodzinie kupca sukiennego
Jacoba Jansszona van Gamerena. Początkowe wykształcenie odebrał w kraju ojczystym, po czym,
jak się przypuszcza, rozpoczął studia malarskie,
do których konieczna była znajomość zasad architektury zarówno cywilnej, jak i wojskowej6.
Nauki w tej dyscyplinie miał pobierać w szkole matematycznej (Duytsche Mathematicque) na
Uniwersytecie w Lejdzie, a pogłębiać tamże na
prywatnych lekcjach u Nikolausa Goldmannna
(1611–1665), matematyka i wykładowcy architektury cywilnej i budownictwa militarnego7. Zgodnie
z ówczesną praktyką, swoją edukację Tylman
uzupełnił podczas zagranicznych podróży do
Niemiec, Włoch i innych krajów8. Pod koniec lat
pięćdziesiątych XVII w. przyszły architekt trafił do
Wenecji, gdzie spędził dłuższy czas i zyskał pewną sławę jako malarz batalista i mistrz kompozycji
wielofigurowych9. Zapewne w 1661 r. doszło do
spotkania Holendra ze Stanisławem Herakliuszem
Lubomirskim, który w imieniu swego ojca, hetmana Jerzego Sebastiana, zaprosił Tylmana do
Polski. Dotychczas nie udało się ustalić, czym zajmował się architekt przez pierwsze dwa pierwsze
lata pobytu w Polsce, jednak Mossakowski nie wyklucza, że brał on udział
w trwającej wówczas wojnie z Moskwą, czyniąc użytek ze swoich inżynierskich umiejętności (il. 52). W 1663 r. rozpoczął pierwsze prace związane z rezydencjami Lubomirskich w Łańcucie, Janowcu i Przeworsku. W konflikcie Jerzego Sebastiana Lubomirskiego z królem Janem Kazimierzem architekt opowiedział się po stronie swego mecenasa i po bitwie pod Mątwami,
w której Tylman dowodził artylerią rokoszan, najprawdopodobniej udał się
ze Stanisławem Herakliuszem do Włoch10. Po powrocie w 1667 r. zaprojektował epitafium dla zmarłego Jerzego Sebastiana (1669), a następnie klasztor
6 Konrad Ottenheym przypuszcza, iż nauczycielem Tylmana był stryj malarz Dirck van Gameren; Ottenheym 2003, s. 9.
7 Na związki Tylmana z Goldmannem wskazuje obecność książek tego ostatniego w bibliotece
architekta oraz stosowane niektóre formy architektoniczne, inspirowane projektami lejdejskiego nauczyciela; Ottenheym 2003, s. 17–20.
8 Mossakowski 2012, s. 9–10.
9 Ibidem, s. 10–11.
10 Ibidem, s. 14.
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Tylman z Gameren, Projekt
elewacji frontowej pałacu
Gnińskich w Warszawie
(dzisiejszy Zamek Ostrogskich),
GR BUW, Inw. G.R. 6429

Bonifratrów w Warszawie, ze szpitalem i mauzoleum Morsztynów, oraz pałac
Lubomirskich w Łańcucie. Wkrótce też, w uznaniu zasług oddanych w kampanii przeciw Turkom i Kozakom, mianowany został nadwornym architektem cywilnym i wojskowym króla Michała Korybuta (1772). W latach 1773
i 1775 wziął udział kolejnych tureckich wyprawach Sobieskiego, za co nagrodzony został przez koronowanego właśnie Jana III tytułem kawalera Złotej
Ostrogi (1676), co niemal równało się nobilitacji. W późniejszym o rok akcie
ślubnym z Anną z Komorowa architekt występuje już z tytułem sekretarza
królewskiego11. Jednak funkcja ta nie osłabiła jego relacji z Lubomirskimi, dla
których w kolejnych latach wykonał wiele projektów (m.in. projekt nagrobka
Zofii z Opalińskich Lubomirskiej w Końskowoli, dekoracje na uroczystości
zaślubin marszałka Stanisława Herakliusza z Elżbietą Denhoffówną, projekt
kościoła Benedyktynek w Radomiu). W latach osiemdziesiątych powstawały
kolejne realizacje dla Lubomirskiego, w tym szereg projektów dla Ujazdowa
i Czerniakowa, a także projekty dla jego krewnych: pałacu Sandomierskiego
dla wdowy po Aleksandrze Michale Lubomirskim czy fortyfikacji zamku
w Rzeszowie dla Hieronima Augustyna Lubomirskiego. Z tego okresu pochodzą również prace Tylmana dla innych rodów magnackich: Gnińskich,
Radziwiłłów i Kotowskich (il. 53). W 1783 r. architekt najpewniej wziął udział
w wyprawie wiedeńskiej Sobieskiego. Można przypuszczać, że jego inżynierskie talenty zostały ponownie docenione i w rezultacie zaczął otrzymywać
nowe zlecenia od króla (kościół Kapucynów oraz nowa fasada kolegiaty św.
Jana Chrzciciela w Warszawie, drewniany dwór dla króla). Dwa lata później
uhonorowany został indygenatem, który przyznawał mu pełnię praw polskiego szlachcica. Jeszcze w tym samym roku otrzymał od Komisji Brukowej
11 Ibidem, s. 16.
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Tylman z Gameren, Plan
sytuacyjny Marywilu
w Warszawie, GR BUW,
Inw. G.R. 6462

zlecenie wykonania pierwszego pomiaru warszawskich ulic przeznaczonych
do brukowania. Schyłek lat osiemdziesiątych oraz początek następnej dekady był dla Tylmana okresem szczególnie intensywnej pracy, której owocem
są największe jego osiągnięcia artystyczne: będący przedmiotem niniejszego
katalogu zespół kościelno-klasztorny Bernardynów na Czerniakowie wraz ze
szpitalem (1687–1693), kościół i klasztor Sakramentek (1688–1692) na Nowym
Mieście z fundacji królowej Marii Kazimiery, pałac Krasińskich w Warszawie
(1687–1688) oraz kolegiata św. Anny w Krakowie (1689). Również następna
dekada była dla architekta bardzo pracowita i obfitująca w interesujące zlecenia. Wówczas zrealizowany został m.in. Marywil (Marie Ville) – wzniesione
wokół pięciokątnego placu wielkomiejskie założenie mieszkalno-handlowe
z fundacji Marii Kazimiery (1691–1695), które w zamierzeniu królewskiej
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pary miało się stać następnie swoistym pomnikiem zwycięstwa Sobieskiego,
z zaprojektowaną przez Tylmana świątynią pośrodku (il. 54)12. Wtedy także
architekt przeprowadził pomiar ulic przedmieść warszawskich (1693), zaprojektował tu kamienicę rajcy Jakuba Schultzendorffa przy ul. Długiej (1698)
oraz wyrysował plany jurydyk dla Stanisława Herakliusza Lubomirskiego
(1693, 1697–1698), kończąc jednocześnie drugą fazę przebudowy pałacu
Sandomierskiego (1695–1696). Z tego okresu pochodzą również projekty
rozbudowy pałaców Teofili Ludwiki Lubomirskiej w Lublinie i Lubartowie
(1693); rozbudowy pałacu Branickich w Białymstoku (1697) i klasztoru
Pijarów w Rzeszowie. Mimo podeszłego wieku architekt nie zarzucił związków z budownictwem militarnym. Jego rysunek z 1792 r. przekonuje, iż był
on jednym z projektantów Okopów Świętej Trójcy nad Dniestrem – twierdzy wzniesionej z fundacji hetmana wielkiego koronnego Stanisława Jana
Jabłonowskiego, będącej ogniwem systemu obronnego wschodnich granic
Rzeczypospolitej (il. 55). Ostatnie lata życia spędził Tylman na kończeniu
rozpoczętych wcześniej inwestycji, jak np. kolegiata św. Anny w Krakowie,
gdzie doglądał zakładania kopuły (1700), na rysowaniu projektów kościoła
dla warszawskich paulinów (1700), klasztoru dla bernardynów w Rzeszowie
(1701) czy ołtarza św. Felicissimy dla warszawskiego kościoła Świętego Krzyża
12 Ostatecznie zrealizowano jedynie skromną kaplicę pośrodku ogrodzenia oddzielającego plac
od ogrodu; Ibidem, s. 229–232.

■ 55

Tylman z Gameren, Okopy
Świętej Trójcy w widłach
Dniestru i Zbrucza, GR BUW,
Inw. G.R. 6487
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z fundacji kardynała Michała Radziejowskiego (1704). Ostatnim bodajże,
ważnym zleceniem Komisji Brukowej było uporządkowanie rynku Starego
Miasta w Warszawie i budowa tamże imponującego zespołu 70 nowych kramów wokół miejskiego ratusza (od 1700).
Przewidując zapewne nadchodzącą śmierć Tylman z Gameren sporządził 10 maja 1706 r. testament, w którym zadysponował swym wcale pokaźnym majątkiem, przeznaczając w nim m.in. sumę 9000 florenów dla rozmaitych klasztorów i bractw. Zaś swe rysunkowe archiwum, bibliotekę oraz
zbiór instrumentów geometrycznych zapisał legatem klasztorowi Kapucynów
w Warszawie, o czym informuje zapiska na verso dyplomu Złotej Ostrogi
otrzymanej od Jana III Sobieskiego 2 lutego 1676 r., następującej treści:
„Tielman a Gameren Ordini nostro singulariter addicus ante suum Obitum
Omnes Libros et Instrumenta Geometriae legavit Nostrae bibliothecae”13.
W czerwcu tego roku architekt wstąpił do konfraterni Różańca Świętego
i Imienia Jezus, po czym zapewne w niedługim czasie zmarł, albowiem
w grudniu jego żona występowała juz jako wdowa14. Pochowany został najpewniej w Kaplicy Moskiewskiej w kościele Dominikanów Obserwantów na
Krakowskim Przedmieściu.
Przekazane do biblioteki kapucynów w Warszawie po śmierci legatora archiwum rysunków, architektoniczny księgozbiór oraz kolekcja przyborów i instrumentów geometrycznych adresowana była, jak przypuszcza
Mossakowski, do ojca Bernarda Palazzeschiego (1668–1708), włoskiego kapucyna, uczonego i geometry przybyłego do Warszawy w 1699 r., który –
jak podaje Jan Ludwik Gadacz – przejąć miał jakoby również instrumenty
geometryczne i księgozbiór architekta Agostina Vincenza Locciego (ok.
1640–1732)15. Pochodzące z kolekcji Tylmana księgi nie noszą jednak znaków
własnościowych Palazzeschiego, podobnie jak brak ich na tomie z biblioteki Locciego. Możliwe jest zatem, że przypuszczalny adresat legatu, zmarły
13 Makowiecki 1938-a, s. 6[138].
14 Mossakowski 2012, s. 21–22.
15 Niestety, Gadacz nie wspomina o okolicznościach przekazania księgozbioru Locciego Palazzeschiemu; por. Gadacz 1986, s. 148–149. Trudno jednak zgodzić się z tezą, że zostały
one odziedziczone przez zmarłego w 1708 r. włoskiego kapucyna, skoro Locci zmarł dopiero
w roku 1732, zapisawszy uprzednio testamentem z 1727 r. swój majątek bratankowi Franciszkowi; por.: Fijałkowski 1972, s. 509. Wątpliwa wydaje się również informacja o przekazaniu
Palazzeschiemu instrumentów geometrycznych Locciego, jako że był on aktywny zawodowo
przynajmniej do 1722 r. i trudno uwierzyć, by wyzbył się niezbędnych do pracy narzędzi.
Natomiast możliwe jest, iż Locci użyczył ich jedynie włoskiemu kapucynowi, który na prośbę o. Filipa Bernardiego z Florencji wykonać miał plany warszawskiego kościoła i klasztoru
w 1707 r.; plany te Locci miał następnie sprawdzić. Niemniej pośród tomów z biblioteki warszawskiego klasztoru kapucynów przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie znajduje się przynajmniej jeden, pochodzący ze zbiorów Locciego: S. Serlio, Il libro primo
d’architectura. In Venetia [1551], Sd. 602.2348. Mogłoby to sugerować, iż jakaś część księgozbioru architekta trafiła jednak do Palazzeschiego, a po jego rychłej śmierci – do biblioteki
klasztornej. Jednakże bez weryfikacji źródeł, na których opierał się Gadacz, oraz bez dalszych
badań księgozbioru kapucyńskiego trudno o jednoznaczne potwierdzenie hipotezy.
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w 1708 r., nie zdążył nawet przejąć biblioteki architekta i trafiła ona bezpośrednio do zbiorów kapucyńskich. W klasztornym księgozbiorze pozostała
ona do kasacji zakonu kapucynów w 1864 r. Wtedy to, na mocy ukazu cara
Aleksandra II, został on przejęty w całości przez Komisję Rządową Oświecenia
Publicznego wraz z księgozbiorami innych kasowanych zakonów warszawskich. Cztery lata później spośród wyselekcjonowanych ksiąg uznanych za
„przydatne dla Warszawskiej Szkoły Głównej” do jej biblioteki przekazany
został zespół 192 dzieł w 385 woluminach i 122 rękopisy16, a wśród nich część
spuścizny Tylmana wraz z rysunkowym archiwum (il. 56)17. Rysunki ze zbiorów Tylmana, przewiązane sznurkiem i opisane jako Svâzka raznyh čertezej,
spoczywały w szafach biblioteki do 1934 r., kiedy dr Kazimierz Bulanda podczas porządkowania zbiorów rękopisów Biblioteki Uniwersyteckiej odnalazł
pakiet z 980 kartami zapełnionymi architektonicznymi szkicami. Ówczesna
16 Kozerska 1967, s. 67–68.
17 Podjęta przez prof. Mossakowskiego próba rekonstrukcji księgozbioru Tylmana włączonego
do biblioteki kapucyńskiej wykazała 54 dzieła noszące jego sygnaturę oraz 21, które z dużym
prawdopodobieństwem do niego należały. Udało mu się także, na podstawie dawnego inwentarza kapucynów, zidentyfikować dalszych 56 tomów, które – choć zaginione – ze względu na
tematykę, język i czas wydania mogły pochodzić ze zbiorów architekta; Mossakowski 2012,
s. 293–391.
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Karta tytułowa wzornika Jeana
Lepautre’a, Trophées d’armes;
Ornements de panneaux;
Bordures de tableau [...] Paris
[ok. 1645–1662], z sygnaturą
Tylmana z Gameren, GR BUW
13.30.5.23
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kustosz Gabinetu Rycin, prof. Stanisława Sawicka jako pierwsza doceniła
historyczną i artystyczną wagę odnalezionego zespołu rysunków, zidentyfikowała ich autora, po czym rozpoczęła wstępne opracowanie. Ona również
zadecydowała o włączeniu archiwum do zbiorów Gabinetu Rycin Biblioteki
Uniwersyteckiej. Dalszych prac nad zespołem prac Tylmana podjął się
dr Tadeusz Makowiecki, już wcześniej zajmujący się tym artystą18. Jednakże
rozpoczęte przez niego prace przerwane zostały wybuchem II wojny światowej. W jej wyniku zagładzie uległo 207 kart z tego zbioru, spalonych najpewniej przez Niemców w Bibliotece Ordynacji Krasińskich w 1944 r.19
W omawianym zespole, prócz własnoręcznych rysunków Tylmana,
znajdują się także prace przypisywane takim artystom, jak Agostino Vincenzo
Locci, Isidore Affaitata, Giuseppe Simone Bellotti (zaginiony), Giovanni
Battista Trotti i Lelio Orsi, a także pewna liczba dzieł anonimowych (il. 57)20.
■ 57

Lelio Orsi, Studium dekoracji
ściany, GR BUW, Inw. G.R. 6401

Obok rysunków i szkiców stricte architektonicznych i dekoracyjnych spotkać
tu można także tablice do stawiania horoskopów, kryptografy, korespondencję
oraz niewielki zespół rycin, z których kilka z pewnością zostało dołączonych
do zbioru już po śmierci architekta. Szczególnie interesujący wydaje się być zespół szkiców, ściśle związanych z kształtowaniem koncepcji kościoła i klasztoru czerniakowskiego oraz ołtarza głównego tejże świątyni (np. Inw. G.R. 6291,
6272 verso, 6281 verso, 6281 recto, 6253; kat. 23, 32, 39, 51, 52). W dotychczasowej
18 Makowiecki 1935; Idem 1938.
19 Możliwie pełny wykaz zaginionych rysunków z archiwum Tylmana opublikowano w 1960 r.:
Sawicka, Sulerzyska 1960, s. 64–65.
20 Ibidem 1960, s. 64; Wojciechowski 1996, s. 279–283; Karpowicz 2011, s. 42–48, 53–54, 130–
135.
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literaturze uważane były one za własnoręczne szkice Tylmana. Trudno wszakże uwierzyć, że profesjonalny architekt, obdarzony niezaprzeczalnym talentem
rysunkowym, mający ponadto malarskie wykształcenie, mógłby być autorem
tak niewprawnych, czy wręcz nieporadnych, szkiców. Prace tego nieokreślonego autora, mimo pewnej znajomości zasad architektury i kompozycji,
znacznie odbiegają od dzieł profesjonalisty. Kreślone przez niego linie proste i łukowate są chwiejne, równoległe i prostopadłe takimi nie są, a przedstawionym obiektom brak proporcji. Niedostatek rysunkowych umiejętności
jest jeszcze bardziej widoczny w szkicowanych postaciach aniołów i puttów,
które kształtem przypominają niekiedy dziecięce rysunki uskrzydlonych syren i są zupełnie niepodobne do rysowanych pewną, płynną kreską i ukazywanych zwykle w locie aniołów Tylmana. W zespole tym przykuwa uwagę
rysunek o numerze Inw. G.R. 6281, gdzie na obu stronach karty obok rysunków Tylmana znajdują się szkice wspomnianego rysownika amatora. Sprawia
to wrażenie swoistego dialogu uwiecznionego w grafitowych, wykonywanych na gorąco szkicach. Wiadomo, że Tylman przedstawiał swoje propozycje
Lubomirskiemu, który musiał je zaaprobować, żeby architekt mógł kontynuować prace. Czy zatem możliwe jest, by owym rysownikiem był sam Stanisław
Herakliusz Lubomirski? Biorąc pod uwagę jego erudycję, a także wiedzę z rozmaitych dyscyplin naukowych wydaje się, że książę marszałek mógł także dawać swemu architektowi pewne wskazówki i sugestie, które ten następnie rozrysowywał na papierze21. Sugerowało to, iż wkład Lubomirskiego w kształt,
a zapewne i wystrój kościoła jest większy, niż dotąd przypuszczano. Jeśli przyjąć tę hipotezę, oznaczałoby to między innymi, że autorem koncepcji (i szkicu)
zestawionych ze sobą trzech mens ołtarzowych przekrytych wspólnym baldachimem (Inw. G.R. 6272 verso, kat. 32) jest właśnie Lubomirski, a Tylman
jedynie rozrysował projekt uczonego mecenasa (Inw. G.R. 6717 verso, kat. 33).
Podobnie może być z kilkoma innymi rysunkami Tylmana, które są być może
jedynie realizacją pomysłów księcia marszałka. W świetle powyższego inaczej
nieco patrzeć można na znany fragment fresku z kościoła czerniakowskiego,
ukazujący Tylmana prezentującego swój projekt Lubomirskiemu, który staje
się nie tylko fundatorem dzieła, ale i jego rzeczywistym współtwórcą.
* * *
Tworzące omawiane archiwum rysunki są w większości rzutami prostopadłymi prezentującymi plany, przekroje i elewacje projektowanych budowli,
opisanymi zazwyczaj po polsku i opatrzonymi skalą mianowaną w łokciach
polskich. Niekiedy projekty oznakowane były wszakże włoskimi jednostkami miary, co mogło wynikać z faktu, iż skierowane były do współpracujących z architektem artystów i rzemieślników pochodzenia włoskiego.
21 Obecność blisko dziesięciu takich szkiców w prezentowanym zestawie pozwala sformułować
postulat pogłębionych badań źródłowych, wśród nich dalszej analizy projektów z Archiwum
Tylmana, mogących zweryfikować domniemania autora.
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Projekty te powstawały według znormalizowanej metody prezentacji
architektury, zgodnie z zasadami wypracowanymi w drugiej ćwierci XVII w.
w środowisku północnoniderlandzkich architektów, takich jak Salomon
de Bray (1597–1664) i Pieter Post (1608–1669)22. Metoda ta, wywodząca się
m.in. z traktatów architektonicznych Andrei Palladia (1508–1580) i Vincenza
Scamozziego (1548–1616), polegała na odwzorowaniu budowli poprzez ukazanie jej rzutu, elewacji bocznej i frontowej wykonanych na jednym lub
kilku arkuszach papieru według jednakowej, załączonej zwykle do projektu skali. Zgodnie z zaleceniami włoskiego artysty i teoretyka architektury
Giovanniego Battisty Albertiego (1405–1472) unikano też przedstawiania widoków perspektywicznych budowli, przekłamujących jej rzeczywiste wymiary i proporcje23. Podstawy powyższego systemu odwzorowania Tylman
przyswoił zapewne podczas edukacji w Duytsche Mathematicque. Zaś rezultatem uzupełnianej w Italii edukacji architektonicznej były stosowane przez
niego, a charakterystyczne dla włoskiej szkoły projektowania, rysunki ukazujące równocześnie połowę przekroju i połowę elewacji budowli. Szczególnie
przydatne były one przy odwzorowywaniu budowli centralnych i symetrycznych, jak to miało miejsce w przypadku jednego z prezentowanych projektów kościoła na Czerniakowie (kat. 5).
Przystępując do pracy nad projektem, Tylman rozpoczynał od wstępnego szkicu, będącego zwykle pierwszym wykonanym w graficie zapisem
rodzącej się idei albo rysunkową notatką z dyskusji pomiędzy mecenasem
i architektem. Następnie na innej karcie, również grafitem, nanosił kontur
obiektu na wyznaczony układ współrzędnych, zaznaczając wpierw jego kontekst architektoniczny, a w dalszej kolejności rysował detale i rzeźbiarskie
elementy dekoracyjne (kat. 35, 36). Charakterystyczne, iż wspomniany układ
współrzędnych Tylman rozbudowywał niekiedy do postaci siatki regularnych
kwadratów, które tworzyły swoistą osnowę przyszłej kompozycji. Podobną
metodę, jak zauważyła Elske Gerritsen, stosowali niderlandzcy poprzednicy
Tylmana, jak np. Pieter Post24. Grafitowe linie architekt poprawiał piórem
i tuszem, poczynając od konturów budowli i jej podziałów, a następnie wrysowywał detale. W przypadku powtarzalnych elementów dekoracji architekt
ograniczał się do wypełnienia nią tylko jednej lub dwóch osi, resztę pozostawiając na etapie konturowego szkicu piórem lub grafitem. Takie hierarchiczne opracowanie projektu służyć mogło komunikacji ze zleceniodawcą, któremu w ten sposób sygnalizowano najważniejsze w danym rysunku rozwiązanie

22 Gerritsen 2003, s. 84.
23 Zagadnienie wypracowania i wprowadzenia znormalizowanej metody odwzorowania architektury omówione zostały ostatnio przez Elske Gerritsen; Gerritsen 2006, s. 151–172.
24 Gerritsen 2003, s. 91. O metodzie rysunkowej stosowanej w północnych Niderlandach por.:
Gerritsen 2006, s. 204–226.
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przedstawione do dyskusji lub akceptacji25. Na finalnym etapie wykonywania
rysunków Tylman posługiwał się chętnie pędzlem, podmalowując je tuszem
lub akwarelą. Niektóre z tak wykończonych projektów zyskiwały cechy rysunków prezencyjnych – pieczołowicie opracowanych dzieł o wysokiej wartości artystycznej, które przekonać miały klienta lub mecenasa do realizacji
projektu. Do prac takich należą m.in. publikowany w katalogu projekt ołtarza

głównego (kat. 41), a także – należący do najpiękniejszych w Tylmanowskim
zbiorze – projekt nagrobka hetmana Pawła Jana Sapiehy (il. 58). Te i wiele innych rysunków zachowanych w omawianym archiwum przekonują o nieprzeciętnym talencie rysunkowym i malarskim architekta, dla którego – jak wiemy – pierwszym wyuczonym zawodem było jakże cenione
w Niderlandach malarstwo. Jednakże w XVII-wiecznej Rzeczypospolitej zawód ten nie dorównywał rangą profesjom architekta i inżyniera wojskowego
– szczególnie cenionym w kraju będącym w stanie niemal nieustającej wojny
z sąsiadami. Być może jest to jedna z przyczyn, dla których nie potrafimy
do dziś wskazać żadnych zachowanych realizacji malarskich artysty z terenów dzisiejszej Rzeczypospolitej. O tym, iż rozpoczynając służbę na dworze
25 Rolę rysunku jako środka komunikacji pomiędzy architektem i zleceniodawcą podkreśla
również Gerristen w monograficznym opracowaniu XVII-wiecznych niderlandzkich rysunków architektonicznych; Ibidem, s. 258.
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Tylman z Gameren, Projekt
pomnika nagrobnego wojewody
wileńskiego, hetmana wielkiego
litewskiego Pawła Jana Sapiehy
do kościoła Kartuzów w Berezie,
GR BUW, Inw. G.R. 6423
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hetmana Jerzego Sebastiana Lubomirskiego, pełnić miał funkcję malarza informuje sygnatura artysty na jednym ze szkiców odnalezionych w Camerino
we Włoszech brzmiąca: „Sig: Titelmano Vancameren fiamingo […] e Pictore
in Polonia del Sig. Principe Giorgio Lubomirski 1661”26. Zatem nie tylko
umiejętności architekta i inżyniera wojskowego, z pewnością wysoko cenione przez Stanisława Herakliusza Lubomirskiego – również absolwenta lejdejskiej Duytsche Mathematicque, ale i malarski talent Tylmana przesądziły
o jego zatrudnieniu na dworze Lubomirskich. Mossakowski nie wyklucza,
iż ten malarz-architekt mógł własnoręcznie wykonać pewną liczbę dekoracji
malarskich do wnętrz budowli projektowanych dla Lubomirskiego. Jednakże
podkreśla on także, że z uwagi na zaangażowanie Tylmana w ogromną ilość
projektów i związane z tym częste podróże po kraju, architekt nie był w stanie wygospodarować czasu koniecznego na wykonanie większych malowideł. Wiemy natomiast, że spod jego pędzla wyszły dwa płótna z ołtarza głównego kościoła w Łańcucie: Przebicie boku Chrystusa oraz Św. Stanisław biskup,
niestety, dziś już nieistniejące27. Zaginęły również pochodzące z kolekcji
26 Mossakowski 2012, s. 12.
27 Frazik 1971, s. 91 nn.
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Tylman z Gameren, Szkic do
pejzażu z zabudowaniami nad
brzegiem wody, GR BUW,
Inw. G.R. 6870 recto
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Edwarda Rastawieckiego cztery szkice piórkiem o tematyce mitologicznej,
przechowywane niegdyś w Bibliotece Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk28. Pewne pojęcie o kompozycyjnych umiejętnościach architekta daje
nam 16 wykonanych według rysunków Tylmana emblematycznych rycin Johanna Georga Helwiga, ilustrujących dzieło Stanisława Herakliusza
Lubomirskiego Adverbia moralia29. Natomiast prawdziwego talentu rysowniczego, a po części i malarskiego, dowodzą te prace projektowe Tylmana,
na których za pomocą grafitowego szkicu podmalowanego pędzlem i tuszem przyszło mu demonstrować fundatorowi projekty rzeźbiarskich dekoracji wznoszonych budowli lub wyposażenia kościelnego, nagrobków etc.
Do szczególnie zachwycających mistrzowską swobodą kreski, opanowaniem
28 Mossakowski 2012, s. 18, przyp. 48.
29 Mirobuli Tassalini [Stanislai Lubomirii], Adverbium Moralium sive de vitute et fortuna libellus. […] Opera Tilmani a Gmerenimaginibus ampliatus, K.F. Shreiber [Warszawa] 1688; por.
Mossakowski 2012, s. 18.
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Tylman z Gameren, Szkic
dekoracji do opery Simiramide,
GR BUW, Inw. G.R. 6886 verso

architektoniczne archiwum tylmana z gameren w zbiorach gabinetu rycin biblioteki uniwersyteckiej w warszawie

przemysław wątroba

pędzla i ekspresją wyrazu należą projekty nagrobka hetmana wielkiego koronnego Pawła Sapiehy do kościoła w Berezie Kartuskiej z ok. 1680 r. (il. 58)
czy np. studia ołtarza głównego do kościoła Bernardynów na Czerniakowie
(kat. 41, 55). O tym, że architekt czuł się również swobodnie projektując dekoracyjne panneaux przekonują zachowane szkice do dekoracji galerii Zamku
Ujazdowskiego w Warszawie (il. 59). Za Mossakowskim możemy także przypuszczać, że zapewne na potrzeby dworu swego mecenasa Tylman podejmował się również opracowania scenografii teatralnych, czego zdają się dowodzić zachowane szkice do inscenizacji Achille in Sciro oraz Simiramide (il. 60).
* * *
Kolekcja Gabinetu Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej należy do największych
i najważniejszych zbiorów graficznych w kraju. Swą nazwę zawdzięcza osobie Stanisława Augusta, którego zamkowy Gabinet Rycin, wraz z dołączoną nieco później kolekcją Stanisława Kostki Potockiego, stał się podstawą
artystycznych zbiorów utworzonego w 1816 r. Królewskiego Uniwersytetu
w Warszawie. Po upadku powstania listopadowego i likwidacji uczelni
w 1831 r., skonfiskowane zbiory wywieziono do Biblioteki Akademii Sztuk
Pięknych w Petersburgu, gdzie połączono je z zarekwirowanymi również kolekcjami Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i Sapiehów
z Dereczyna. W takim kształcie zbiory powróciły na Uniwersytet Warszawski
dopiero po 1923 r., zyskując pozycję najstarszego i największego publicznego
zbioru graficznego w Polsce. Jak już wspomniałem, w 1934 r. do Gabinetu
Rycin trafiło Archiwum Tylmana, odnalezione w zbiorach rękopisów bibliotecznych, stając się jednym z jego najcenniejszych zespołów, zarówno pod
względem historycznym, jak i artystycznym. Z uwagi na swą wielkość i różnorodność zbiór ten stanowi unikatowy na skalę europejską przykład prywatnego archiwum XVII-wiecznego niderlandzkiego architekta, zawierający
szkice i projekty, które obejmują całkowity proces kształtowania koncepcji
budowli, począwszy od pierwszej idei aż po jej realizację. Ponadto ujmuje
ono wszelkie aspekty działalności architekta, które w XVII w., obok architektury cywilnej i militarnej, wchodziły w jego zakres kompetencji: malarstwo, matematykę, geometrię, perspektywę, miernictwo, kryptografię, a nawet hiromancję. Pomimo dotkliwych strat wojennych zbiór rysunków architektonicznych Gabinetu Rycin z projektami autorstwa Tylmana z Gameren,
a także takich artystów, jak pracujący dla Stanisława Augusta Jakub Fontana,
Dominik Merlini, Jan Ch. Kamsetzer, Victor Louis, Jean-Louis Prieur czy
Jakub Kubicki, ciągle zajmuje czołowe miejsce wśród publicznych kolekcji
w Polsce, stanowiąc nieoceniony materiał do badań dziejów polskiej sztuki,
architektury i urbanistyki.
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Abstract
Przemysław Wątroba

Architectural Archives of Tilman van Gameren
in the Collection of the Print Room of Warsaw University.
Drawings and their Author

T

ilman van Gameren was born in 1632 to the family of a cloth merchant from Utrecht, Jacob
Jansszon van Gameren. He was taught painting, possibly by his paternal uncle Dirck van
Gameren, and then he studied civil and military architecture at the Duytsche Mathematicque,
a special engineering school at Leiden University. To complete his education, he made at least
two journeys to Germany and Italy. The 1650s he spent in Venice, where he made his name as
a painter of battle scenes. In Venice he met Stanisław Herakliusz Lubomirski who in 1661 invited
him to Poland to the court of his father, Prince Jerzy Sebastian. Probably under the orders of
the prince he fought in the war with Moscow, and then in the fratricidal conflict with the troops
of King John II Casimir Vasa. After the death of Jerzy Sebastian Lubomirski, van Gameren associated himself with the court of Stanisław Herakliusz, for whom he would design numerous
architectural works. In 1676 he was made Chevalier of the Golden Spur Order for his merits in
the war against Turks, and after King John III Sobieski’s victory at Vienna, he was officially ennobled in 1685.
He made many designs for the most important magnate families in Poland: the Gnińskis,
Radziwiłłs, Branickis, Kotowskis, Radziejowskis and other branches of the Lubomirskis. At the
same time he worked for the royal court, executing the foundations of Queen Maria Casimira
and John III (the church and convent for the Benedictine Sisters of Perpetual Adoration, the
Marywil [French: Marieville] project, the Capuchin church in Warsaw). Shortly before his death,
in 1706 he donated his archive together with the collection of books and geometric instruments
to the Capuchin Monastery in Warsaw. The collection remained with the Capuchins till the dissolution of the monastery in 1864, and four years later it was found in the Library of the Warsaw
Main School, later replaced with the University of Warsaw. Forgotten drawings remained within
the collection of manuscripts till 1934, when they were discovered by Kazimierz Bulanda and
after being recognised by Prof. Stanisława Sawicka, they were included into the collection of the
Print Room of the Warsaw University Library, where together with King Stanisław August Poniatowski’s collection they make the most valuable and unique archive of the Netherland architect
of the 17th century in the European scale.
Educated in the milieu of the Leiden school of mathematics, Tilman van Gameren used
a normalised method of architectural presentation, developed in the first half of the 17th century
in the circle of architects Pieter Post and Salomon de Bray. The method, derived i.a. from treatises by Andrea Palladio and Vincenzo Scamozzi, was to present a building by drawing its front
and side elevations together with a plan made in the same scale, included in the drawing. Van
Gameren enriched the northern Netherland style of design by a method, characteristic of Italy,
to present both an elevation and cross-section of building at the same time. He developed his
designs progressively in several phases, starting from a rough sketch which he plotted on the
coordinate system prepared beforehand. In the next phase he corrected his charcoal design with
ink, and added more details, marking more important parts of the drawing. Although no paintings by Tilman have come to light, some of his drawings and sketches reveal both a mastery of
brush and advanced skills of composition and set-design.
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Publikowane w niniejszym katalogu rysunki pochodzą z osobistego archiwum Tylmana z Gameren
i niemal wszystkie wyszły spod jego ręki. Z tego powodu w ich opisach pominięto nazwisko architekta.
W odniesieniu do kilku publikowanych tu prac zaproponowane zostały inne atrybucje, co odnotowano
w glossach załączonych do tychże rysunków

1. Rzut poziomy kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Projection of the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 22 mm, z filigranem: okrąg z tarczą
słoneczną, poniżej litera W; 325 × 200 mm
Podziałka: 10 Łokci = 69 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6270 (AT 759)
Pochodzenie: z kolekcji własnej Tylmana z Gameren,
którą legatem w 1706 przekazał klasztorowi kapucynów
w Warszawie; po kasacie zakonu – od 1868 w Bibliotece
Uniwersyteckiej w Warszawie.

Publikowany tutaj rysunek został uznany
przez Stanisława Mossakowskiego za najwcześniejszy projekt kościoła czerniakowskiego. W projekcie tym Tylman zaproponował
wzniesienie przekrytej kopułą budowli na planie kwadratu, z czterema półkolistymi aneksami. W absydzie południowej zaplanowano
odsuniętą od ściany mensę ołtarza głównego,
zaś w obu bocznych – dwa ołtarze przyścienne. Dodatkowe ołtarze znaleźć się miały w narożach nawy, ujmujących arkadę otwartą na
ołtarz główny. W świątyni przewidziane zostało jedno wejście, usytuowane w absydzie
północnej, odgrywające jednocześnie rolę
kruchty.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 136, il. 12; Mossakowski 1973,
s. 179, il. 160; Topi ska 1977, s. 35, il. 9; Mossakowski
1994, s. 134, 138, il. 100; Gerritsen 2002, s. 88, il. 3;
Mossakowski 2002, s.73, il. 41; Gerritsen 2003, s. 76,
il. 2; Mossakowski 2003, s. 55, il. 42; Topi ska 2003,
s. 141, kat. 39; Mossakowski 2010, s. 144, 146, 163, il. 103.
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2. Elewacja frontowa kościoła
Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front elevation of the
Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm; 332 × 201 mm
Podziałka: 10 Łokci = 70 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6265 (AT 31)
Pochodzenie: por. kat. 1

Niniejszy rysunek elewacji kościoła
Bernardynów uzupełnia prezentowany wyżej rzut. Ukazuje on dwukondygnacyjną, prostopadłościenną
budowlę z niższymi, półkolistymi
absydami, krytymi dzwonowato wygiętymi półkopułami. Korpus główny wieńczył podobnie ukształtowany
dach złożony z ośmiu połaci: czterech
szerokich i trapezoidalnych oraz tyluż
wąskich i trójkątnych. W jego osiach
zaplanowano prostokątne lukarny
zwieńczone naczółkami. Na szczycie
kopuły architekt umieścił ośmioboczną, zdobioną wolutami latarnię o proporcjach harmonizujących z przysadzistą bryłą świątyni.
Ściany zewnętrzne absyd rozczłonkowano pseudopilastrami, pomiędzy którymi umieszczono otwory okienne oraz portal wejściowy.
Inaczej natomiast rozwiązano artykulację korpusu nawowego, gdzie
spiętrzone pary pilastrów akcentowały jedynie naroża budowli. Zdaniem
Mossakowskiego budowla oddziaływać miała przede wszystkim ukształtowaniem
bryły, skomponowanej na zasadzie kontrastów
prostopadłościennego korpusu z półkolistymi absydami oraz obłej kopuły z prostokątnymi lukarnami zwieńczonymi trójkątnymi naczółkami.
Tylmanowski projekt, według Mossakowskiego, bliski był teoretycznym studiom świątyni na planie krzyża greckiego, rysowanym przez
Leonarda da Vinci, a także pielgrzymkowemu

kościołowi S. Maria della Consolazione w Todi,
którego autorstwo łączone jest z kręgiem Donata
Bramantego – jednego z wybitniejszych architektów renesansu włoskiego.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 136, il. 13; Mossakowski 1973,
s. 179, il. 161; Mossakowski 1994, s. 138, 140, il. 101; Gerritsen
2002, s. 88, il. 4; Gerritsen 2003, s. 76, il. 3; Topi ska 2003,
s. 141, kat. 40; Mossakowski 2010, s. 144, 146, 163, il. 104.
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3. Elewacja frontowa kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Front elevation of the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 22 mm z filigranem: okrąg z tarczą słoneczną, poniżej litera W; 330 × 203 mm
Podziałka: 20 Łokci = 140 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6264 (AT 29) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Prezentowany rysunek pochodzi z wczesnej
fazy projektowej kościoła i stanowi zredukowaną i skromniejszą wersję pierwszego projektu
(Inw.G.R. 6265, kat. 2). Architekt zaproponował

nań drugi wariant ukazuje niższą, opartą bezpośrednio na ramionach krzyża czaszę zwieńczoną
niewielką latarnią. W obu przypadkach Tylman
zrezygnował z przebijających ją lukarn.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 136, il. 14; Mossakowski 1973,
s. 180; Mossakowski 1994, s. 140; Mossakowski 2010, s. 146,
163.

4. Połowa elewacji frontowej, przekroju
i rzutu kopuły kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Half of front elevation, of cross-section and
of projection of the dome of the Bernardine
Church at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 22 mm, z filigranem: okrąg z tarczą słoneczną, poniżej litera W; 330 × 203 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6264 (AT 29) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

budowlę na planie krzyża greckiego o prostokątnie zamkniętych ramionach, zachowując przy tym
prostopadłościenny kształt korpusu, charakter dekoracji portalu wejściowego oraz gabaryt zbliżony
do pierwotnej wersji świątyni. Na tym etapie architekt skoncentrował się także na kształcie bębna i dźwiganej przezeń kopuły. W przedstawionej
tutaj wersji kopuła, pierwotnie pozbawiona latarni,
wsparta jest na kolistym tamburze. Wyrysowany
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Niniejszy szkic ukazuje rozwiązanie alternatywne wobec omawianych wyżej wariantów. W tej
wersji ośmiopolowa kopuła wsparta została na
ośmiobocznym tamburze przeprutym niewielkimi
prostokątnymi otworami okiennymi i zwieńczona
latarnią zdobioną wolutami. Widoczny na połowie
rysunku przekrój przez kopułę i wnętrze przedstawia fragment dekoracji rzeźbiarskiej w kluczu archiwolty części
prezbiterialnej w postaci aniołów
podtrzymujących owalny obraz.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 138, il. 17;
Mossakowski 1973, s. 180, 181; Mossakowski 1994, s. 140; Topi ska 2003,
s. 141, kat. 39; Mossakowski 2010, s. 148,
163.

5. Rzut, połowa elewacji
frontowej i połowa
przekroju poprzecznego
kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Projection, half of front
elevation and half of cross-section of the Bernardine
Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit, pióro, tusz, lawowanie; papier żeberkowy o rozstawie żeber 22 mm, z filigranem: okrąg z tarczą słoneczną, poniżej litera W; 328 × 200 mm
Podziałka: 10 Łokci = 57 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6254
(AT 13) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Na niniejszym studium, ukazującym połowę elewacji i przekroju, a także rzut kościoła Tylman
przedstawił rozwinięcie rozwiązania ukazanego na rysunku
Inw.G.R. 6264 recto (kat. 3), przy
czym przekrywającej budowlę
kopule przywrócił dzwonowaty
wykrój z zachowaniem wieńczącej ją latarni.

W prezentowanym studium architekt utrzymał
oszczędną artykulację ścian zewnętrznych, wzbogacając ją o dekoracyjne płyciny widoczne w elewacji bocznej ramion krzyża. Jednakże w zrealizowanej wersji projektu Tylman z nich zrezygnował,
zachowując jednocześnie zaproponowaną tu dyspozycję otworów okiennych, proporcje całości oraz
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podziały ścian wewnętrznych, z wyjątkiem partii gzymsu i belkowania,
które ostatecznie nieco rozbudowano.
We wnętrzu, w tylnej ścianie partii
prezbiterialnej Tylman zaznaczył drzwi
wiodące zapewne do części zakonnej.
Świadczyć to może o rodzącej się koncepcji powiązania świątyni z planowanym budynkiem klasztornym.
W odniesieniu do pierwotnego
projektu znacznie bogatsze opracowanie zyskał portal wejściowy, który ujęto pilastrami z belkowaniem dźwigającym przerwany naczółek odcinkowy
z pokaźnym kartuszem podtrzymywanym przez parę aniołów. Dekorację
rzeźbiarską elewacji uzupełniały posągi aniołów, ustawione w zwieńczeniu ramion krzyża, zarzucone jednak
w wersji ostatecznej.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 137, 138, 157, il. 15;
Mossakowski 1973, s. 180, il. 162; Topi ska
1977, s. 35, il. 10; Mossakowski 1994, s. 138, 140,
il. 102; Gerritsen 2002, s. 98, il. 16; Gerritsen
2003, s. 86, il. 15; Topi ska 2003, s. 141–142,
kat. 41; Mossakowski 2010, s. 145, 146, 163,
il. 105.

6. Rzut kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Projection of the Bernardine
Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 22 mm; 323 × 203 mm
Podziałka: 20 Łokci = 160 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6255 (AT 14)
Pochodzenie: por. kat. 1

Przedstawiony tutaj rzut kościoła jest niemal dokładnym powtórzeniem rozwiązania prezentowanego na karcie Inw.G.R. 6254 (kat. 5), przy czym
front budowli wzbogacony został o niewielką
kruchtę na planie prostokąta. Uwagę zwracają pozostawione w grafitowym szkicu, bez tuszowego
wzmocnienia, rysunki kwadratowych aneksów

pomiędzy ramionami krzyża. Sugerują one, iż
w tej fazie architekt rozważał umieszczenie tamże
niewielkich pomieszczeń przekrytych kopułami,
przeznaczonych zapewne na usytuowanie w nich
dwóch kaplic i zakrystii.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 137–138, il. 16; Mossakowski 1973,
s. 180, 181; Mossakowski 1994, s. 140, 142; Mossakowski
2010, s. 146, 148, 163.
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7. Rzut kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Projection of the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
22 mm, z filigranem: róg myśliwski na koronowanej tarczy;
319 × 198 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6256 (AT 15)
Pochodzenie: por. kat. 1

8. Fragment rzutu prezbiterium kościoła
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
Fragment of projection of the presbytery
in the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie
żeber 21 mm, z filigranem: złączone litery LM, zwieńczone odwróconą cyfrą 4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski;
320 × 205 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6272 (AT 777) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

W projekcie tym ukazano przekrój poziomy południowo-wschodniego fragmentu świątyni ze ścianą boczną prezbiterium. Wykonanie go w mniejszej skali, umożliwiającej dokładnie wyrysowanie kształtu filarów, a także zaznaczenie grubości

Rysunek ten prezentuje oczyszczoną wersję projektu ukazanego na poprzednim szkicu (Inw.G.R.
6255, kat. 6). Architekt zrezygnował tu ostatecznie
ze wspomnianych lokalności między ramionami
krzyża, a także z aneksu na zapleczu prezbiterium,
będącego być może planowanym chórem zakonnym lub korytarzem dla zakonników.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 137, 138; Mossakowski 1973, s. 180;
Mossakowski 1994, s. 140; Mossakowski 2010, s. 146, 148.
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kamiennych profilów cokołu oraz wymiarów
otworów okiennych, zdaje się sugerować, iż prezentowana na powyższym rysunku (Inw.G.R.
6256, kat. 7) koncepcja uznawana była na niniejszym etapie za możliwą do realizacji. Umieszczenie
na karcie mianowanej w języku włoskim podziałki
(Braccia) oznaczać może, iż projekt skierowany był
do kierownika budowy świątyni czerniakowskiej,
Isidore Affaitatiego (1659–1708).
Lit.: Mossakowski 1966, s. 137, 138; Mossakowski 1973, s. 180; Mossakowski 1994,
s. 140; Mossakowski 2010, s. 146, 148.

9. Przekrój poprzeczny
kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Cross-section of the
Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 25 mm, z filigranem: koronowana tarcza ujęta parą lwów, na niej pionowy pas z trzema ukośnymi krzyżami:
330 × 212 mm
Podziałka: 20 Łokci = 162 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6247
(AT 6)
Pochodzenie: por. kat. 1

Projekt ten ukazuje poprzeczny
przekrój świątyni z widokiem na
ołtarz główny. Artykulację ścian
przeprowadzono pilastrami jońskimi, na których oparto belkowanie
z wydatnym gzymsem, zaś część nawową przekryto kopułą na ośmiobocznym tamburze przeprutym
prostokątnymi otworami okiennymi w prostych opaskach z uszakami.
Okna te rozczłonkowano psuedopilastrami zdobionymi motywem medalionów ze wstęgami.
Wykonane piórkiem i tuszem
studium projektowe Tylman uzupełnił grafitowymi szkicami przedstawiającymi latarnię, dekorację pi-

lastrów, alternatywne przesklepienie lunety we
wschodnim ramieniu świątyni oraz ołtarz główny
z retabulum, przedstawiającym niewielki tryptyk
flamandzki unoszony przez putta.
Szkice te, będące wstępną propozycją architekta, powstały zapewne jeszcze przed powrotem
Lubomirskiego z Rzymu w marcu 1687 r., ostatecznie bowiem w głównym ołtarzu znalazł się przywieziony przez niego wizerunek św. Antoniego,
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zaś wspomniany tryptyk umieszczono we wschodnim ramieniu
kościoła.
Zaprezentowany w niniejszym
projekcie system podziałów części
nawowej świątyni został zrealizowany, podobnie jak naszkicowana
tuszem wolutowa dekoracja okna
archiwolty, którą odnajdujemy
w oknach ramion bocznych.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 138, 147, 157, il.
18; Mossakowski 1973, s. 180, 181, il. 163;
Topi ska 1977, s. 70, il. 32; Mossakowski
1994, s. 141, il. 103; Gerritsen 2002, s. 88,
il. 5; Gerritsen 2003, s. 76, il. 4; Topi ska
2003, s. 141, kat. 39; Mossakowski 2010,
s. 145, 148, 151, 163, il. 106.

10. Rzut i elewacja
latarni na kopule
kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Projection and elevation
of the lantern on the dome
of the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem:
złączone litery LM, zwieńczone odwróconą cyfrą 4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 317 × 205 mm
Podziałka: 4 Łokcie = 113 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6274
(AT 786)
Pochodzenie: por. kat. 1

Zaledwie zaznaczona grafitem na
rysunku poprzednim (Inw.G.R.
6247, kat. 9) latarnia wieńcząca kopułę świątyni na niniejszym studium została
rozrysowana dokładniej. Ukazuje ono zapis szeregu prób podejmowanych przez architekta, nim
projekt uzyskał satysfakcjonującą go na tym etapie
formę.
Latarnia miała być niewielką budowlą o ośmiobocznej podstawie, dostosowanej do formy kopuły. Jej korpus przepruto czterema półkoliście

zamkniętymi otworami okiennymi i przekryto
dzwonowatym hełmem z opaską w połowie wysokości i zwieńczeniem w formie globu z krzyżem.
Ostatecznie latarnię zrealizowano według projektu nieco odmiennego.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 139, il. 19; Mossakowski 1973,
s. 181; Mossakowski 1994, s. 141; Mossakowski 2010, s. 148,
163.
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11. Rzut i elewacja frontowa kruchty
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Projection and front elevation of the porch
of the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: róg myśliwski pomiędzy
literami C, G; 320 × 205 mm

Na tablicy inskrypcyjnej ponad portalem, czarnym tuszem:
DEO / NUNQVAM DIGNE / ANTONIUS NUNQVAM
FRUSTRA / PIIS POPULIS LIBENTER / URBANI HAUD
PROCUL. / AGGRESTIBU PROPE / VIATORIBUS
OPORTUNE / SUBURBANUM HOC SACRIS
HUCUSQVE / VACUUM / PRIMIS ARIS DONAVIT
/ STANISLAUS PRIN’. LUBOMIRIUS / SUPR: REG:
MARESC: / ANNO DNI MDCLXXXIX.
Na rzucie kruchty, grafitem: Vestibulo della chiesa di Czierniakowa
Podziałka: 10 Łokci = 200 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6246 (AT 4) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Widniejącą na tablicy fundacyjnej,
umieszczonej nad portalem wejściowym, datę 1689 w dawniejszej
literaturze przyjmowano jako rok
powstania tego rysunku. Profesor
Mossakowski uznał, iż jest to raczej
data ukończenia budowy kościoła,
jakkolwiek prace wykończeniowe
i dekoracyjne we wnętrzu trwały
przez kilka kolejnych lat.
Niniejsze studium stanowi rozwinięcie projektu kruchty, który
obserwujemy już na rzucie świątyni Inw.G.R. 6255 (kat. 6). Tylman
w niewielkim tylko stopniu poddał
go modyfikacji, utrzymując prostokątny rzut budowli z szerszym wejściem głównym od frontu i dwoma
węższymi po bokach. Uszakowaty
portal z rozbudowanym nadprożem zdobionym wolutami i zwieńczonym gzymsem ujęto pilastrami
dźwigającymi odcinkowy fronton
z tablicą inskrypcyjną.
Publikowany projekt został zrealizowany, przy czym ostatecznie
zdecydowano się na nieco inny
profil belkowania, wprowadzono
motywy roślinne w dekoracji tablicy, a całość zwieńczono krzyżem.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 127, 139, il. 20;
Mossakowski 1973, s. 178, 181; Mossakowski 1994, s. 138, 141; Topi ska 2003,
s. 142, kat. 42; Mossakowski 2010, s. 144,
146, 163, il. 103.
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12. Dwa przekroje poprzeczne kruchty
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Two cross-sections of the porch of
the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK; 206 × 322 mm
Inskrypcja grafitem g.l.: Porta del Vestibulo della Chiesa di
Czerniakowa di dentro verso la chiesa; P[nieczytelne] verso la
Cita
Podziałka: 8 Łokci = 160 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6248 (AT 5) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Niniejszy projekt pozostaje w ścisłej relacji z rysunkiem omawianym wyżej. Ukazuje on dwa przekroje poprzeczne kościelnej kruchty. Na pierwszym, z widokiem wejścia do kościoła, Tylman
przedstawił portal zamknięty łukiem odcinkowym
odpowiadającym krzywiźnie przyczółka kruchty.

W portalu tym widoczna jest dwuskrzydłowa krata, zaś jego podłucze wypełniać miała dekoracja
akantowa, ujmująca kartusz z herbem Szreniawa.
W zrealizowanej wersji architekt zmodyfikował
nieco publikowany tutaj projekt, wprowadzając
półkoliste zamknięcie portalu, a także zrezygnował
z dwoistej dekoracji kraty na rzecz bardziej zrytmizowanej i regularnej kompozycji (por. Inw.G.R.
6263, kat. 16).
Drugi ze studiów prezentowanych na publikowanej karcie ukazuje ścianę wejściową do kruchty z prostym i surowo opracowanym portalem.
Wielkość obu omawianych tutaj portali ściśle odpowiada wymiarom otworów wejściowych zaznaczonych na rzucie kruchty kościelnej (Inw.G.R.
6246 recto, kat. 11).
Lit.: Mossakowski 1966, s. 139, il. 21; Mossakowski 1973,
s. 181; Mossakowski 1994, s. 141; Mossakowski 2010, s. 148,
163.
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13. Projekt kraty i portalu wejściowego
z herbem Szreniawa do kościoła
Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Design for the grille and main portal with
Szreniawa coat of arms to the Bernardine
Church at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm,
z filigranem: róg myśliwski na koronowanej tarczy herbowej;
197 × 157 mm
Podziałka: 6 Łokci = 121 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6261 (AT 20) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

półkoliste. Odcinkowy wykrój natomiast zyskała
teraz archiwolta na portalem, w której zaplanowano tarczę z herbem Szreniawa, ujętą dwiema
postaciami.
W wypełniającej portal kracie architekt wydzielił dwie strefy: górną, o podziałach w formie
zmniejszających się półkoli i koncentrycznych
promieni wychodzących z herbowej tarczy, oraz
dolną, złożoną z dwóch prostokątnych skrzydeł
o pionowych podziałach, dekorowanych w dolnej
i górnej partii elementami w formie dwóch ustawionych antytetycznie (?) i przewiązanych opaską
liter C.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 154, il. 56; Mossakowski 1973,
s. 26, 178, 187; Mossakowski 1994, s. 10, 138, 155; Mossakowski 2010, s. 20, 145, 162, 163.

14. Szkic portalu wejściowego do kościoła
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
Sketch of the main portal to the Bernardine
Church at Czerniaków near Warsaw

Zasygnalizowany w powyższym projekcie temat
portalu wejściowego do kościoła oraz zamykającej go kraty Tylman podejmował kilkakrotnie.
Niniejsze studium, datowane na 18 października
1692 r., ukazuje ten portal o zmniejszonej szerokości w stosunku do poprzedniego projektu, co
zbliżyło jego wielkość do rozmiarów otworu wejściowego prowadzącego do kruchty. Zmienione
zostało także zamknięcie portalu z koszowego na

katalog catalogue
przemysław wątroba

Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm,
z filigranem: róg myśliwski na koronowanej tarczy herbowej;
197 × 157 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6261 (AT 20) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Widniejący na odwrocie powyższej karty szkic
jest rysunkiem przygotowawczym lub schematem
kompozycyjnym omówionego tamże portalu wejściowego. Na niniejszym studium
prześledzić można nie tylko metodę kreślenia linii krzywych w oparciu o cyrkiel, lecz również sposób
uzyskiwania najwłaściwszych, zdaniem architekta, proporcji portalu
i archiwolty.
Lit.: niepublikowany.

15. Projekt kraty do
portalu wejściowego
kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Design for the main portal
grille to the Bernardine
Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier
żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: róg myśliwski na koronowanej
tarczy; 319 × 199 mm
Podziałka: 4 Łokcie = 173 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6263 (AT
22)
Pochodzenie: por. kat. 1

W kolejnym studium architekt
skoncentrował uwagę na formie samej kraty. Zachował proponowane
w powyższym projekcie zróżnicowanie na dwie strefy oraz schemat
podziałów. Wprowadzone zmiany
dotyczyły zasadniczo kształtu i rozmieszczenia elementów dekoracyjnych. Omawiany przy poprzednim
rysunku motyw dekoracyjny zastąpiono esownicami, które Tylman

zamierzał umieścić w zewnętrznym łuku górnej
strefy, a także w dolnej i górnej partii otwieranych
skrzydeł. Zrezygnował także z umieszczonego
centralnie herbu fundatora świątyni.
W dotychczasowej literaturze rysunek ten
uchodził za projekt wykonawczy wejściowej kraty do kościoła. Jednakże opinia ta prawdziwa jest
tylko w odniesieniu do dolnej, prostokątnej partii

85

86
skrzydeł. W zrealizowanej wersji bowiem strefowy podział kraty zastąpiono dwoma jednorodnymi skrzydłami w całości wypełniającymi otwór
wejściowy, zaś wspomniany wyżej motyw esownic wypełnił wszystkie pola ich łukowatej partii. Zbliżone motywy, zdobiące górną część kraty
na Czerniakowie, odnajdujemy na innym projekcie Tylmana (Inw.G.R. 6262, AT. 21), uznawanym niegdyś za alternatywne rozwiązanie do
prezentowanego.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 154, il. 57; Mossakowski 1973,
s. 187, il. 177; Topi ska 1977, s. 88, il. 45; Mossakowski 1994,
s. 155; Rudzińska, Topi ska 2002, il. 5; Topi ska 2003, s. 147,
kat. 51; Mossakowski 2010, s. 144, 146, 163, il. 103.

16. Projekt chóru zakonnego w kościele
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą. Rzut
Design for the monastic choir at
the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw. Projection

Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: lilia na koronowanej tarczy; 316 × 203 mm
Podziałka pod rysunkiem: 5 Łokci = 40 mm
Po prawej stronie druga podziałka, grafitem, prawdopodobnie
rysowana z myślą o innym projekcie: 50 Łokci = 189 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6271 (AT 776)
Pochodzenie: por. kat. 1

W kolejnej fazie kształtowania koncepcji zespołu
bernardyńskiego architekt zaproponował połączenie części kościelnej z klasztorną, umieszczając
między nimi strukturę złożoną z prostokątnego
chóru zakonnego o gabarycie odpowiadającym
prezbiterium oraz poprzedzającego go pomieszczenia o wymiarach przęsła ołtarzowego.
W przęśle tym, umożliwiającym bezpośrednią
komunikację pomiędzy chórem zakonnym a kościelnym prezbiterium, zaprojektowano przejścia
ujmujące dwa ołtarze usytuowane po obydwóch
stronach ściany oddzielającej obie przestrzenie.
Według idei architekta, chór zakonny wieńczyć miała elipsoidalna kopuła z latarnią, ukryta
pod pulpitowym dachem skrzydła.
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Lit.: Mossakowski 1966, s. 139, il. 22; Mossakowski 1973,
s. 181, 184, il. 164; Topi ska 1977, s. 38, il. 11; Mossakowski
1994, s. 138, 141, 150, il. 104; Mossakowski 2010, s. 146, 148,
153, 163, il. 107.

17. Elewacja zachodnia kościoła i części
chórowej oraz przekrój poprzeczny
skrzydła klasztornego w zespole
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
West elevation of the church and the choir
part, and cross-section of the monastic
wing of the Bernardine complex at
Czerniaków near Warsaw

Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: lilia na koronowanej tarczy; 203 × 321 mm
Podziałka: 50 Łokci = 146 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6250 (AT 8)
Pochodzenie: por. kat. 1

Z poprzednim projektem koresponduje niniejszy rysunek, ukazujący elewację boczną kościoła,
partii chóru zakonnego wraz z przekrojem przez
południowe skrzydło klasztoru. Przedstawiona tu
bryła kościoła z kruchtą ma już ostateczną formę.
Natomiast chór zakonny mocno odbiega od zrealizowanej budowli. W prezentowanym stadium
jest on tej samej wysokości, co budynek klasztorny i wydaje się być jego integralną częścią, wbrew
projektowanej funkcji. Szersza partia centralna,
mieszcząca pomieszczenie przeznaczone dla zakonników, wyodrębniona została czterospadowym
dachem zwieńczonym niewielką latarnią. Węższe
przęsło ołtarzowe i zakonnej „kruchty” sprawiają
wrażenie nieco ściśniętych, co zapewne nie satysfakcjonowało ani samego architekta, ani fundatora.

Lit.: Mossakowski 1966, s. 136, il. 12; Mossakowski 1973,
s. 181, 184; Mossakowski 1994, s. 141, 150; Mossakowski 2010,
s. 148, 153, 163.
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18. Elewacja zachodnia kościoła i klasztoru
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
West elevation of the Bernardine church
and monastery at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK; 208 × 321 mm
Podziałka: 50 Łokci = 193 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6249 (AT 7)
Pochodzenie: por. kat. 1

Prezentowany tutaj rysunek jest rezultatem dalszych prac nad rozwiązaniem problemu chóru zakonnego. Architekt zaproponował podwyższenie
go do wysokości nawy kościoła, silniej wiążąc tym
samym obie części budowli. Jednocześnie zmieniony został plan chóru zakonnego, który zyskał formę spłaszczonego ośmioboku. Podobnie jak w poprzedniej wersji, partię chórową wieńczył odrębny
dach, przy czym zrezygnowano ze zwieńczenia

go latarnią. W projekcie tym oświetlenie wnętrza
zapewniać miało sześć okien przebitych w górnej
części korpusu chórowego.
Integralność wewnętrznej przestrzeni kościoła
i chóru zakonnego uzyskano, likwidując przęsło ołtarzowe i dzielącą je ścianę, co skutkować musiało
także zupełnie odmienną formą nastawy ołtarzowej.
W projekcie tym Tylman zaproponował także wzniesienie w osi skrzydeł klasztornych pary
dzwonnic ujmujących korpus kościoła oraz dwa
boczne dziedzińce. Jednoosiowe wieże, dorównujące wysokością kopule świątyni, założone zostały
na planie kwadratu i zwieńczone charakterystycznymi hełmami. Według projektu Tylmana, dzielić
się one miały na dwie części. Pierwsza – dwukondygnacyjna, równa była ścianom korpusu nawowego. Zaś druga, o wysokości tamburu, przebita
została czterema wielkimi przezroczami i przeznaczona na kościelne dzwony. Temat dzwonnic
przewijać się będzie w kolejnych projektach, jednak ostatecznie nie zostały one zrealizowane.
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Co interesujące, jednocześnie z propozycjami nowych rozwiązań, architekt postulował także
wprowadzenie elementów znanych już z wcześniejszych projektów (por. Inw.G.R. 6255, kat. 6) –
niewielkich czworobocznych kaplic usytuowanych
pomiędzy ramionami krzyża. Ich ściany zewnętrze
planował połączyć z elewacjami ramion krzyża
za pomocą spływów zakończonych wazonami.
Nawiązaniem do wcześniejszych idei były również okna przebijające bęben kopuły. Ostatecznie
jednak w kolejnych projektach wątek kaplic oraz
okien doświetlających nawę nie był podejmowany
i nie został wprowadzony do wersji zrealizowanej.
Rozbudowa partii chórowej, a w konsekwencji
jej organiczne zespolenie z nawą kościoła, zaowocowało niezwykle oryginalnym, dwuczęściowym
planem kościoła.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 140, 140, il. 24; Mossakowski
1973, s. 181; Mossakowski 1994, s. 141, 142; Topi ska 2003,
s. 141, kat. 39; Mossakowski 2010, s. 148, 163.

19. Widok frontalny dzwonnicy
i ogrodzenia dziedzińca z zaznaczeniem
kościoła i klasztoru Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Frontal view of the bell tower and courtyard
walls, with marked church and monastery
of the Bernardines at Czerniaków near
Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie 20 mm, z filigranem: na
koronowanej tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi herb
Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK; 199 × 320 mm
Podziałka: 50 Łokci = 193 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6251 (AT 9) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Na niniejszym studium elewacji frontowej zespołu
kościelno-klasztornego architekt skoncentrował się
na wprowadzonym w poprzednim projekcie zagadnieniu wież dzwonnych. Zachowując tę samą
wysokość budowli, architekt poszerzył nieco jej
część dolną, wprowadzając przy tym ujmujące ją
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pary pilastrów. W rezultacie zyskał w ten sposób
balustradową galerię na wysokości trzeciej kondygnacji. Korpus wieży ujęto parami pilastrów, pomiędzy którymi w przyziemiu przewidziany został
portal wejściowy z płytą inskrypcyjną w nadprożu.
Pewnym przemianom uległa również górna część
dzwonnicy, która zyskała cztery zachodzące na
hełm przyczółki, nawiązujące do kompozycji korpusu kościoła.
Kościół i obie dzwonnice łączyć miało symetrycznie zaplanowane ogrodzenie w formie muru
z płotem sztachetowym i furtą wejściową, które
wydzielało dwa dziedzińce sytuowane po obu stronach chóru zakonnego, gwarantując w ten sposób
izolację od ulicznego zgiełku. Możliwe także, iż
– jak sugerował Mossakowski – w ten sposób architekt chciał utrudnić oglądanie kościoła z boku,
ukrywając tym samym jego wydłużony plan.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 140, 141, il. 25; Mossakowski 1973,
s. 181, 182; Mossakowski 1994, s. 142; Mossakowski 2010,
s. 149, 163.

20. Elewacja frontowa kaplicy Sapiehów
z zaznaczeniem kościoła i klasztoru
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą oraz północna i południowa
ściana wnętrza tejże kaplicy
Front elevation of the Sapiehas Chapel,
with marked church and monastery of the
Bernardines at Czerniaków near Warsaw;
north and south interior walls of the chapel
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery:
SHPL/SM/RP; 320 × 200 mm
Podziałka: b.o.
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6266 (AT 131) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

W kolejnej fazie projektowania zespołu znaczącym zmianom poddano kształt dzwonnicy, co
było rezultatem zmiany jej funkcji. Przemianę tę
Mossakowski wiąże ze zrodzoną zapewne przed
1794 r. ideą, aby w miejsce wieży wybudować kaplicę fundacji Benedykta Pawła Sapiehy, podskar-
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biego wielkiego litewskiego i przyjaciela Lubomirskiego. W stosunku do poprzedniego projektu
korpus planowanej budowli ma wysokość zniżoną
do wysokości zabudowań klasztornych, dzięki czemu kaplica nie mogłaby konkurować z fundacją
marszałka wielkiego. Z wcześniejszego projektu
architekt zachował jednak kwadratowy rzut budowli i ujęcie jej ścian parami pilastrów, zaś wyższe
kondygnacje zastąpiono czterospadowym dachem
z lukarnami, zwieńczonym latarnią z podobnie
przeprowadzoną artykulacją.
Na tej samej karcie Tylman zaprezentował także propozycje rozwiązań wnętrza kaplicy ze ścianą
ołtarzową po lewej i wejściową po prawej stronie.
Ołtarz z retabulum w postaci podtrzymywanego
przez putta obrazu ujmowały wiodące do skrzydła
klasztornego wejścia, nad którymi przewidziano
owalne panneaux(?), a wyżej przezrocza dla zakonników(?). Na przeciwległej ścianie wejściowej zaplanowano chór muzyczny, wsparty na trzech arkadach zamkniętych kutymi kratowaniami.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 141, 143, il. 26; Mossakowski
1973, s. 182, il. 165; Mossakowski 1994, s. 141, 143, il. 108;
Mossakowski 2010, s. 149, 163, il. 111.

21. Widok ściany ołtarzowej i wejściowej
z emporą chóru muzycznego w kaplicy
Sapiehów przy kościele Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Perspective view of the altar and entry
wall with the choir gallery of the Sapiehas
Chapel by the Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz: papier żeberkowy o rozstawie żeber
22 mm, z filigranem: róg myśliwski na koronowanej tarczy;
200 × 320 mm
Podziałka: b.o. [6 Łokci?] = 133 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6283 (AT 858)
Pochodzenie: por. kat. 1

Widniejące na poprzednim rysunku szkice wewnętrznych ścian kaplicy Sapiehów zostały dopracowane na niniejszej karcie. Podobnie jak w wersji
szkicowej, ponad ołtarzem umieszczono podtrzymywaną przez dwa stiukowe anioły ramę obrazu.
Zrezygnował natomiast Tylman z ujmujących ją
owalnych medalionów, które zastąpił popiersiami usytuowanymi na portalowych nadprożach.
Pewnym novum jest także widniejące na mensie
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ołtarzowej niewielkie architektoniczne tabernakulum, które zastąpiło pierwotny krucyfiks.
Bez większych zmian przedstawiona została także ściana wejściowa kaplicy z emporą muzyczną, wspartą na trzech arkadach.
Architekt nieco więcej uwagi
poświęcił tu opracowaniu kraty, różnicując proste pręty partii
bocznych od bardziej wyszukanych form otwieranych skrzydeł
kraty przęsła środkowego oraz
wszystkich podłuczy.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 141, 143, il. 27;
Mossakowski 1973, s. 182; Mossakowski
1994, s. 143; Mossakowski 2010, s. 149,
163.

22. Plan założenia kościelno-klasztornego Bernardynów
na Czerniakowie pod
Warszawą
Layout of the church and
monastery complex of the
Bernardines at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 22 mm, z filigranem:
na skrzyżowanych laskach i płaszczu koronowana tarcza z herbem Szreniawa,
dokoła litery: SH PL/SM/RP;
321 × 199 mm
Podziałka: 80 Łokci = 153 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6252
(AT 10) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Prezentowany rysunek ukazuje
kształt kompleksu klasztornego tworzącego zarys
litery H wokół centralnie usytuowanego budynku
świątyni. W północnej partii skrzydła zachodniego (po prawej stronie kościoła) zaznaczono lokalizację mauzoleum księcia Sapiehy i sposób, w jaki
połączone było ono z pozostałą częścią założenia.
Naniesione na plan kaplicy ukośne kreski w jej

narożach informują o zamiarze zmiany jej kwadratowego narysu na rzecz ośmioboku. Koncepcję tę
rozrysowano szczegółowo na recto karty.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 136, il. 12; Mossakowski 1973,
s. 182, 183; Mossakowski 1994, s. 140, 145, 147, il. 107; Gerritsen 2002, s. 87, il. 2; Gerritsen 2003, s. 75, il. 1; Mossakowski
2010, s. 148, 150, 163, il. 110.
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23. Szkic rzutu skrzydła wschodniego
i połowy południowego klasztoru
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą oraz szkice ściany południowej
i kominka apartamentu frontowego
Sketch of the east wing and half of the
south wing projection of the Bernardine
Monastery at Czerniaków near Warsaw
and sketches of the south wall and fireplace
of the front apartment
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 22 mm, z filigranem:
róg myśliwski na koronowanej tarczy;
322 × 197 mm
Podziałka: 50 Łokci = 162 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6291 (AT
412 ) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Z tego samego okresu prac nad
koncepcją klasztoru pochodzą trzy
kolejne prezentowane tutaj rysunki, dotyczące niezrealizowanego
wschodniego skrzydła klasztoru.
Ukazują one ewolucję koncepcji rozplanowania pomieszczeń
jego przyziemia oraz ich funkcji.
Niniejszy, wstępny szkic prezentuje schematyczny rozkład pomieszczeń tego budynku, w znacznej
części przeznaczonych na cele
gospodarcze. Według podpisów,
znajdować się tam miały piekarnia, kuchnia, spiżarnia, browar,
skład piwa oraz mieszkanie piwniczego klasztornego etc. Bez podpisu, niestety, pozostało najbardziej reprezentacyjne pomieszczenie w tym skrzydle, usytuowane
w części frontowej, odpowiadającej kaplicy Sapiehów w skrzydle
zachodnim. Widniejące po lewej
stronie karty rysunki zdają się być
wstępnymi szkicami rozwiązania dekoracji ściany południowej
z kominkiem, reprezentacyjnego
apartamentu zaplanowanego we

frontowej partii skrzydła. Szkice te, podobnie jak
wypełniające tuszowy rysunek grafitowe uzupełnienia, ze względu na ich amatorski charakter zdają
się być wykonane inną ręką, niewykluczone, iż samego Lubomirskiego.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 144, il. 29; Mossakowski 1973,
s. 183; Mossakowski 1994, s. 145; Mossakowski 2010, s. 150,
163.
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24. Rzut południowego i wschodniego
skrzydła klasztoru oraz części
prezbiterialnej kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Projection of south and east wings of the
monastery and of the presbyterial part
of Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie
20 mm, z filigranem: na koronowanej
tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi
herb Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK;
199 × 320 mm
Podziałka: 30 Łokci = 97 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6251
(AT 9) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Na następnym rysunku architekt
bez większych zmian powtórzył
schemat omówiony wyżej, przy
czym z pierwszego pomieszczenia
od południa – piekarni – wydzielił niewielką lokalność, przeznaczoną następnie na ubikacje oraz
klatkę schodową. Dokładniej także opracowane zostało mieszkanie
piwniczego, usytuowane w pobliżu dwóch spiżarni i opatrzone odrębnym wejściem. Więcej
uwagi poświęcił także apartamentowi mieszkalnemu, zajmującemu niemal połowę tego budynku.
Miał być on dwukondygnacjowy
z dwoma wejściami i tylomaż klatkami schodowymi, wyposażony
w odrębną kuchnię, usytuowaną
od strony klasztornego ogrodu.
Uwaga autora skupiła się także na
jego największym i reprezentacyjnym pomieszczeniu ulokowanym
od północy, które prawdopodobnie pełnić miało funkcję jadalni lub
sali recepcyjnej. Z umieszczonych
na marginesie poprzedniego rysunku szkiców można wyciągnąć
wniosek, iż głównym elementem

dekoracyjnym tego wnętrza miał być ujęty dwiema arkadami kominek, zwieńczony obeliskiem dekorowanym medalionami i popiersiami.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 144; Mossakowski 1973, s. 183;
Mossakowski 1994, s. 145; Mossakowski 2010, s. 150.
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25. Rzut przyziemia skrzydła wschodniego
klasztoru Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Ground floor projection of the east wing
of the Bernardine Monastery at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 22 mm,
z filigranem: dwa uskrzydlone lwy podtrzymujące paterę
z dwoma dzwonkami(?); 201 × 332 mm
Podziałka: 20 Łokci = 195 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6267 (AT 554)
Pochodzenie: por. kat. 1

Niniejszy rysunek zdaje się być ostateczną wersją
projektu omawianego powyżej skrzydła klasztornego. Zaznaczone wcześniej pomieszczenia zostały
tutaj dokładnie rozrysowane bez większych zmian.
Architekt zachował sekwencję pomieszczeń,
utrzymując podział na pomieszczenia gospodarcze,
mieszkanie kanaparza i apartament mieszkalny.
Ostateczny kształt zyskały lokalności w południowej części budynku, a także usytuowanie klatek
schodowych apartamentu. Opracowana została

również finalna formuła sali jadalnej(?), w której
część południową z centralnie umieszczonym kominkiem wyodrębniono parą arkad dźwigających,
być może, chór muzyczny.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 144, il. 30; Mossakowski 1973,
s. 183; Mossakowski 1994, s. 145; Topi ska 2003, s. 141, kat.
39; Mossakowski 2010, s. 150.

26. Rzut kaplicy Sapiehów i łącznika
prowadzącego do klasztoru Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Projection of the Sapiehas Chapel and
connecting passage to the Bernardine
Monastery at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
22 mm, z filigranem: na skrzyżowanych laskach i płaszczu
koronowana tarcza z herbem Szreniawa, dokoła litery: SH
PL/SM/RP; 321 × 199 mm
Podziałka: 20 Łokci = 161 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6252 (AT 10) recto
Pochodzenie: por. kat. 1
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Według nowych założeń, sygnalizowanych na rysunku Inw.G.R. 6252 recto, kaplica miała mieć rzut
regularnego ośmioboku z wydłużonym, prostokątnym aneksem od południa kryjącym zakrystię,
a także – jak można przypuszczać – zapewniającym komunikację z budynkiem klasztoru. W południowej części kaplicy – vis-à-vis wejścia – zaplanowano ołtarz, który zasłaniał portal wiodący
do zakrystii. Interesującym zabiegiem zastosowanym przez Tylmana było zróżnicowanie opracowania prostych ścian szczytowych kaplicy od
lekko wklęsłego lica zewnętrznego jej ścian ukośnych, co skutkować mogło interesującymi efektami światłocieniowymi.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 146, il. 32; Mossakowski 1973,
s. 183, il. 166; Mossakowski 1994, s. 142, 147, il. 109; Topi ska
2003, s. 141, kat. 39; Mossakowski 2010, s. 150, 162, 163,
il. 112.

27. Elewacja frontowa kaplicy Sapiehów
przy kościele Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Front elevation of the Sapiehas Chapel
by the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery:
SHPL/SM/RP; 320 × 198 mm
Podziałka: 20 Łokci = 162 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6268 (AT 750) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Z powyższym rysunkiem bezpośrednio koresponduje prezentowany projekt elewacji kaplicy
Sapiehów. Zgodnie z nim, miała to być budowla o dwóch kondygnacjach okien ze ścianami
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ujętymi lizenami i przebitym w ścianie frontowej
skromnym portalem, zwieńczonym kartuszem
herbowym. Budowlę przekryto dachem namiotowym z czterema lukarnami o szerokości ściany
szczytowej, z przyczółkiem odcinkowym ujętym
parą spływów wolutowych. W zwieńczeniu dachu
Tylman zaprojektował potężną ośmioboczną sygnaturkę z pagodowatym dachem.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 146, il. 33; Mossakowski 1973,
s. 183; Mossakowski 1994, s. 142, 147, il. 110; Mossakowski
2010, s. 159, 163, il. 113.

28. Elewacja boczna kaplicy Sapiehów
z przyległym skrzydłem klasztoru
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
Side elevation of the Sapiehas Chapel with
adjacent wing of the Bernardine Monastery
at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery:

SHPL/SM/RP; 320 × 198 mm
Podziałka: 80 Łokci = 265 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6268 (AT 750) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Publikowany rysunek ukazuje elewację boczną kaplicy, powtarzającą kompozycję fasady z pominięciem portalu wejściowego. Ze szkicu tego wynika także, iż architekt rozważał nadanie półkolistej
formy oknom górnej kondygnacji ściany bocznej.
Widoczna jest również elewacja boczna wschodniego skrzydła klasztornego oraz wspomniany wyżej dwukondygnacyjny łącznik z centralnie usytuowanym wejściem w przyziemiu, co byłoby pewną zmianą w stosunku do powyższego rzutu.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 146, il. 34; Mossakowski 1973,
s. 183; Mossakowski 1994, s. 147; Mossakowski 2010, s. 150,
163.
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29. Rzut poziomy kaplicy Sapiehów przy
kościele Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Projection of the Sapiehas Chapel by the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, ze znakiem wodnym: na koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery: SHPL/SM/RP;
215 × 197 mm
Podziałka: 20 Łokci = 162 mm
1868, przekaz, od Komisji Rządowej Oświecenia Publicznego
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6273 (AT 779)
Pochodzenie: por. kat. 1

Jak sugeruje Mossakowski, po epizodzie z kaplicą na planie ośmioboku Tylman powrócił do
pierwotnej koncepcji budowli, opartej na planie
kwadratu, reorientując ją jednocześnie o 90 stopni. Dzięki temu zabiegowi kaplica oraz fragment
skrzydła wschodniego z apartamentem mieszkalnym zyskały bliźniacze, trójosiowe elewacje
o dwóch kondygnacjach.

Według nowego projektu, wejście do mauzoleum Sapiehów prowadziło z wydzielonego ogrodzeniem dziedzińca klasztornego. Ołtarz usytuowany został na przeciwległej do wejścia ścianie
zachodniej. Z częścią klasztorną kaplicę łączył nieco węższy, piętrowy aneks o jednej osi, zawierający w przyziemiu dwa pomieszczenia: zakrystię
i przedsionek furty. W zakrystii zaplanowano również wąskie, spiralne schody prowadzące zapewne
na piętro łącznika oraz na poddasze kaplicy i do
sygnaturki.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 146, 147, il. 35; Mossakowski 1973,
s. 183, il. 167; Mossakowski 1994, s. 148; Mossakowski 2010,
s. 151, 163.

30. Przekrój poprzeczny kaplicy Sapiehów
z widokiem na ołtarz, przy kościele
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
Cross-section of the Sapiehas Chapel
with a view of its altar, by the Bernardine
Church at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 25 mm,
z filigranem: koronowana tarcza ujęta parą lwów, na niej pionowy pas z trzema ukośnymi krzyżami; 329 × 211 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6269 (AT 751)
Pochodzenie: por. kat. 1

Niniejszy rysunek stanowi dopełnienie prezentowanego wyżej rzutu. Architekt ukazał nań przekrój
kaplicy z widokiem na ścianę ołtarzową. Środkową
oś zajmowało architektoniczne retabulum w formie edikuli z półkoliście zamkniętym polem i herbem Lis Sapiehów w przyczółku. Ołtarz wieńczyć
miały dwie półleżące figury. Ściany kaplicy rozczłonkowano wysmukłymi lizenami, między którymi zaprojektowano prostokątne płyciny w dolnej partii, a powyżej – niewielkie okna, oświetlające przekryte płaskim sufitem wnętrze.
W stosunku do poprzedniego, ośmiobocznego projektu kaplicy, Tylman pomniejszył nieco
sygnaturkę, przez co budowla zyskała na lekkości, zachowując jednocześnie lukarny, z których
wschodnia oświetlać miała schody prowadzące
z zaznaczonej na rysunku zakrystii na poddasze
kaplicy.
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Lit.: Mossakowski 1966, s. 146, 147, il. 36; Mossakowski 1973,
s. 183; Mossakowski 1994, s. 148; Mossakowski 2010, s. 151,
163.

31. Rzut przyziemia skrzydła zachodniego
z łącznikiem oraz fragment korpusu
centralnego klasztoru Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Ground floor projection of the west wing
with connecting passage and fragment of
the main body of the Bernardine Monastery
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: róg myśliwski; 325 × 202 mm
Podziałka: 25 Łokci = 96 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6275 (AT 803)
Pochodzenie: por. kat. 1

Jakkolwiek prezentowany rzut powstał w czasie zbliżonym do prac publikowanych wyżej, to
z uwagi na nieco inne rozwiązania zastosowane
w partii północnej zachodniego skrzydła klasztoru
trudno powiązać go z konkretnym projektem.
Na rysunku tym daje się zauważyć odmienne opracowanie kolorystyczne murów kościoła
i skrzydła zachodniego klasztoru w porównaniu do
ścian prostopadłego do nich budynku planowanego od południa. Sugeruje to, iż rysunek pochodzi
z drugiej fazy budowy części klasztornej, kiedy do
istniejącego już (lub będącego na ukończeniu) zespołu miano dobudować drugie skrzydło z celami,
zgodne z ogólnym planem przedstawionym na rysunku Inw.G.R. 6252 verso.
Zapewne na tym etapie koncepcja dzwonnicy,
czy też kaplicy, nie była jeszcze skrystalizowana,
stąd też nieco inny dukt łącznika, który stanowić
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miał przedłużenie korytarza biegnącego wzdłuż
całego klasztoru i nie został wyróżniony w żaden
sposób w jego elewacji. Wydaje się, że w projekcie
tym Tylman skoncentrował się przede wszystkim
na rozplanowaniu cel i pomieszczeń przyziemia
klasztoru, które w zależności od potrzeb były przez
niego pomniejszane lub powiększane.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 146, il. 31; Mossakowski 1973,
s. 183; Mossakowski 1994, s. 147; Mossakowski 2010, s. 150,
163.

32. Szkic rzutu i elewacji frontowej ołtarza
głównego kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Sketch of projection and front elevation
of the High Altar in the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą 4
z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 320 × 205 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6272 ( AT 777) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Omawiane przy projekcie Inw.G.R. 6249 (kat.
18) podwyższenie chóru zakonnego zaowocowało zasadniczą zmianą koncepcji ołtarza głównego
świątyni. W miejsce dwóch ołtarzy ustawionych
po obu stronach ściany oddzielającej przestrzeń
chórową od nawowej zaproponowano usytuowany pośrodku chóru zakonnego zespół trzech zestawionych na planie trójkąta mens ołtarzowych,
przekrytych wspólnym kopulastym baldachimem
na kolumnach. Wstępny zarys tej idei widoczny
jest na publikowanym tutaj szkicu, prezentującym
rzut chóru zakonnego z centralnie usytuowanym
zespołem ołtarzowym i szkic frontalny ołtarza z retabulum w formie odwołującej się do projektów
przedstawionych na rysunkach Inw.G.R. 6279 (kat.
45) i Inw.G.R. 6284 (kat. 42). Nieporadność szkicu,
widoczna szczególnie w postaciach aniołów, pozwala przypuszczać, iż nie wyszedł on spod ręki tak
znakomitego rysownika jak Tylman. Nie można
wykluczyć, że jego autorem był uczony mecenas
architekta – Stanisław Herakliusz Lubomirski.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 149–150, il. 42; Mossakowski
1973, s. 185; Mossakowski 1994, s. 150; Mossakowski 2010,
s. 156, 163, il. 103.
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33. Rzut prezbiterium z ołtarzem głównym
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Projection of the presbytery
with High Altar in the
Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: lilia na koronowanej tarczy; 321 × 203 mm
Podziałka: 10 [Łokci] = 140 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6717 (AT
612) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Naszkicowana ledwie na powyższym rysunku koncepcja nowego
ołtarza została dokładniej rozrysowana na niniejszym projekcie. Trójkątny zespół ołtarzowy
w dalszym ciągu usytuowany
jest pośrodku chóru zakonnego,
jednak zajmuje znacznie większą część jego powierzchni, co
wynika z wyskalowania rysunku.
Wprowadzenie znanego z poprzedniego szkicu baldachimu
przekrywającego ołtarze wiąże się
zapewne z zamiarem umieszczenia pod nimi krypty z relikwiami
św. Bonifacego, sprowadzonymi
przez Lubomirskiego z Rzymu.
Ostatecznie jednak z takiej wersji
konfesji męczennika zrezygnowano, być może dlatego, że – jak
przypuszcza Mossakowski – stanowiłaby zbyt dużą konkurencję dla
architektury wewnętrznej chóru.
Możliwe również, iż kompozycja
ta byłaby zbyt monumentalna do
niewielkiego w istocie pomieszczenia, jakim był chór zakonny.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 149, 150, il. 43; Mossakowski 1973,
s. 185; Mossakowski 1994, s. 150; Topi ska 2003, s. 141, kat.
39; Mossakowski 2010, s. 156, 163.
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i zwieńczonej owalnym medalionem. W centralnej części nastawy zaplanowano cyborium, pod
którym znajdować się miała monstrancja z Przenajświętszym Sakramentem.
Jakkolwiek projekt ten nie został zrealizowany,
to jednak – jak sugeruje Mossakowski – widoczny
w zwieńczeniu medalion z podobnie charakterystycznym obramieniem znajdzie się później w zrealizowanych ołtarzach bocznych.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 136, il. 12; Mossakowski 1973,
s. 184; Mossakowski 1994, s. 148; Mossakowski 2010, s. 153.

35. Elewacja frontowa ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw

34. Rzut i elewacja frontowa ołtarza
głównego kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Projection and front elevation of the
High Altar in the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery:
SHPL/SM/RP; 320 × 200 mm
Podziałka: b.o. [5 Łokci?] = 116 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6266 (AT 131) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Prezentowany tutaj rysunek powstał zapewne
równocześnie ze szkicem ołtarza głównego, widniejącym na omawianym wcześniej przekroju
kościoła Bernardynów (Inw.G.R. 6247, kat. 9).
Tylman zaproponował tu wzniesienie architektonicznej nastawy ołtarzowej ujętej parami kolumn
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Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy utworzonej
z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej litery SL/
WMK; 321 × 208 mm
Podziałka: 6 Łokci = 126 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6282 (AT 856) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Rozwinięcie powyższej idei widać na niniejszym
rysunku. Architekturę retabulum ograniczono do
ujmujących cyborium kolumien (pilastrów), zaś
medalion w zwieńczeniu zyskał bogatą oprawę
rzeźbiarską w postaci podtrzymującej go grupy
aniołów. Architekt dokładniej też rozrysował samo
cyborium, na które składało się niewielkie tabernakulum, służące za podstawę monstrancji ujętej
przez dwa anioły podtrzymujące kwadratowy relikwiarz(?) zwieńczony krzyżem. Po obu stronach
ołtarza zaplanowano parę portali, prowadzących
zapewne do chóru zakonnego, ponad którymi
umieszczono dwa mniejsze, unoszone przez putta
owale, przeznaczone na malowidła lub przezrocza.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 147, 148, il. 37; Mossakowski 1973,
s. 184, il. 168; Mossakowski 1994, s. 143, 148, il. 111; Topi ska
2003, s. 143, kat. 44; Mossakowski 2010, s. 151, 153, 163, il. 114.

36. Elewacja frontowa ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy utworzonej
z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej litery: SL/
WMK; 321 × 208 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6282 (AT 856) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Widoczny na verso powyższej karty szkic ukazuje kolejny wariant ołtarza głównego, rysowany zapewne już po powrocie Lubomirskiego do
Warszawy w marcu 1687 r. Przekonuje o tym widoczny w zwieńczeniu retabulum prostokątny zarys ramy cudownego obrazu św. Antoniego przywiezionego przez księcia z Wenecji. Ołtarzowa
mensa umieszczona została pod wielką arkadą,

wspartą na wolutowych konsolach i otwierającą
się na usytuowany od wschodu chór zakonny. Po
jej obu stronach architekt rozważał umieszczenie
tralkowych balustrad wydzielających przestrzeń
zakonną lub portali, umożliwiających swobodną
komunikację obu przestrzeni. Według niniejszego
szkicu, arkadę zdobić miała zawieszona w jej kluczu kotara, której bryty podpięto przy konsolach.
W zwieńczeniu zaplanowano umieszczenie rzeźbiarskiej grupy aniołów, podtrzymujących wspomniany obraz św. Antoniego. Głównym elementem nastawy ołtarzowej na tym etapie projektowania pozostało omawiane przy poprzednim rysunku
cyborium.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 148, 149, il. 38; Mossakowski 1973,
s. 184; Mossakowski 1994, s. 150; Mossakowski 2010, s. 153,
155, 163.
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37. Ołtarz główny z artykulacją ściany
tarczowej w kościele Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
High Altar with the articulation of the
screen wall in the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą
4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 320 × 207 mm
Podziałka: 8 Łokci = 143 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6259 (AT 17) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Kolejny etap rozwoju koncepcji ołtarza głównego
prezentuje niniejszy projekt. Zachowując ten sam
kształt arkady, Tylman zrezygnował ze zdobiących
ją kotar. Obraz św. Antoniego stał się w niniejszym

szkicu zwieńczeniem cyborium, które przybrało
formę prostopadłościanu z owalnym przezroczem
na monstrancję, ujętego figurami aniołów i posadowionego na wysokim cokole z tabernakulum.
W kluczu arkady architekt umieścił niewielki kartusz z inskrypcją, podtrzymywany przez parę puttów, zaś wyżej, ponad belkowaniem, obramienie
ślepego okna. W rezultacie rozważań nad kwestią
komunikacji pomiędzy chórem zakonnym a częścią nawową, Tylman zdecydował się na wprowadzenie ażurowych bramek ujmujących mensę
ołtarza, co sprzyjało budowaniu jednorodnej przestrzeni kościoła.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 148, 149, il. 39; Mossakowski
1973, s. 184, 185, il. 169; Mossakowski 1994, s. 143, 150, il. 112;
Mossakowski 2010, s. 151, 163, il. 115.

38. Przekrój poprzeczny krypty pod
ołtarzem głównym kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Cross-section of the crypt under the High
Altar of the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm,
z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą
4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 320 × 207 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6259 (AT 17) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Niniejszy szkic ukazuje przekrój poprzeczny ołtarza głównego, krypty na relikwie św. Bonifacego
oraz krypt pod posadzką kościoła. Dowiadujemy
się z niego, iż pod retabulum ołtarza architekt zaplanował umieszczenie, obniżonej nieco w stosunku do poziomu kościoła, krzyżowo sklepionej komory z sarkofagiem na relikwie świętego.
Pod kościołem zaprojektowano również krypty grzebalne, połączone centralnie usytuowanym
korytarzem.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 153; Mossakowski 1973, s. 187;
Mossakowski 1994, s. 152; Mossakowski 2010, s. 161.
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anielską obraz św. Antoniego. W efekcie eliminacji
wszelkich elementów architektonicznych usytuowanych wokół mensy i rozdzielających optycznie
chór zakonny od części nawowej, Tylman zyskał
ich maksymalną integrację przestrzenną.
Wykonany inną ręką szkic widniejący powyżej prezentuje koncepcję architektonicznego retabulum z centralnie umieszczonym wizerunkiem
św. Antoniego, unoszonego przez anioły. W jego
zwieńczeniu autor planował umieścić ujęty rzeźbionymi figurami trójkątny fronton, a za nim baldachim. W pewnym stopniu z rozwinięciem tej propozycji mamy do czynienia w kolejnej, omawianej
dalej wersji ołtarza (Inw.G.R. 6279, kat. 44). Autora
tego szkicu rozpoznajemy także na innych rysunkach z tego zespołu (m.in. Inw.G.R. 6253, 6272,
6291; kat. 52, 32, 23). Obecność jego szkiców na obu
stronach omawianej karty, obok niewątpliwych
rysunków Tylmana, nosi charakter zapisu dyskusji
pomiędzy Lubomirskim i jego architektem.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 149, 150, il. 40; Mossakowski 1973,
s. 184, 185; Mossakowski 1994, s. 150; Mossakowski 2010,
s. 155, 156, 163.

39. Szkice elewacji frontowej i rzutu ołtarza
głównego kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Sketches of front elevation and projection
of the High Altar in the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą
4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 319 × 207 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6281 (AT 855) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Choć na publikowanym tutaj szkicu można dostrzec pewne formy znane z poprzednich projektów, to jest on zapisem narodzin nieco odmiennej
koncepcji ołtarza głównego. Nową formę uzyskało tabernakulum, któremu nadano kształt globu
ziemskiego zwieńczonego monstrancją i ujętego
parą adorujących ją aniołów, zaś architektoniczną
nastawę ołtarzową zastąpił unoszący się w podłuczu arkady i podtrzymywany przez kolejną parę
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40. Szkice elewacji frontowej ołtarza
głównego kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą (?)

41. Elewacja frontowa ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą

Sketches of front elevation of the
High Altar in the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw (?)

Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw

Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery:
SHPL/SM/RP; 321 × 400 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6943 (AT 196) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Grafit, pióro, tusz w tonie szarym, lawowanie; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: lilia na koronowanej tarczy; 322 × 205 mm
Podziałka: 5 [Łokci?] = 40 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6284 (AT 859)
Pochodzenie: por. kat. 1

Niniejszy szkic – wykonany na verso pomiaru
parceli starosty kazimierskiego Jerzego Dominika
Lubomirskiego, położonej przy ulicy Królewskiej,
wykonanego w 1691 r. – zdaje się pochodzić z tej
samej fazy, co rysunek publikowany wyżej (kat.
39). Przedstawia on konstrukcję zbliżoną do ołtarza
głównego kościoła Bernardynów z kulistym tabernakulum (?) i dwoma aniołami unoszącymi się
powyżej. Architekt nie zaznaczył tu wizerunku św.
Antoniego ani żadnej oprawy architektonicznej,
co nie pozwala jednoznacznie związać tego szkicu
z czerniakowską fundacją Stanisława Herakliusza
Lubomirskiego.
Lit.: niepublikowany

Rysunek ten stanowi rozwinięcie powyższego
szkicu znanego z karty Inw.G.R. 6281 verso (kat.
39). W pojawiającej się już we wcześniejszych
projektach strukturze arkady Tylman umieścił stół
ołtarzowy z tabernakulum w formie globu zwieńczonego promienistą monstrancją, adorowaną
przez parę aniołów, z których jeden – jak zauważa
Mossakowski – dynamicznym ruchem ręki wskazuje unoszony przez anioły cudowny wizerunek
świętego. Architekt zrezygnował z zawieszonego
w kluczu arkady niewielkiego kartusza z inskrypcją na rzecz proponowanego we wcześniejszych
wariantach owalnego obrazu podtrzymywanego
przez grupę puttów i aniołów z trąbami.
Mossakowski omawiając niniejszy projekt, jako
źródło inspiracji Tylmanowskiego tabernakulum
wskazał ołtarz w Capella Paolina projektu Girolama
Rainaldiego z kościoła San Giorgio Maggiore oraz
projektowany przez Carla Fontanę ołtarz kościoła
Santa Maria Traspontina w Wenecji. Rozwiązanie
zastosowane w obu, znanych zapewne Tylmanowi,
realizacjach spopularyzowane zostało w znanym
wzorniku Jeana Le Pautre’a, którego egzemplarz
znajdował się w bibliotece architekta.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 148, 149, il. 412; Mossakowski
1973, s. 184, 185, il. 11; Topi ska 1977, s. 70, il. 33; Mossakowski
1994, s. 144, 150, il. 113; Mossakowski 2003, s. 66, il. 50;
Topi ska 2003, s. 144, kat. 45; Mossakowski 2010, s. 144, 146,
163, il. 103.
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42. Elewacja frontowa ołtarza głównego
w kościele Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą
4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 319 × 207 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6280 (AT 846) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Po odrzuceniu projektu usytuowania potrójnego
ołtarza w centrum chóru zakonnego Tylman powrócił do idei dwóch zestawionych plecami ołtarzy, pomiędzy którymi znaleźć się miała niewielka
krypta na relikwie św. Bonifacego. Prace nad znalezieniem właściwej formy dla tak skomponowanego ołtarza trwały bardzo długo. W ich rezultacie powstał zespół rysunków, na których architekt

rozważał rozmaite warianty, nierzadko wracając do
pomysłów wcześniejszych, co znacznie utrudnia
zrekonstruowanie chronologii ich powstawania.
Za najwcześniejszy z tej serii projektów
Mossakowski uważa niniejszy rysunek, na którym
Tylman sięgnął po znany już motyw ołtarza z architektonicznym retabulum, zespolonym z dwiema
bramkami zapewniającymi komunikację pomiędzy
chórem zakonnym a nawą kościoła. Retabulum
to zaprojektowane zostało w formie rozbudowanej dwukondygnacyjnej edikuli z nastawą. Jej oba
naczółki – trójkątny i odcinkowy – przerwano,
umieszczając w nich odpowiednio: kartusz podtrzymywany przez rzeźbioną grupę aniołów oraz
posąg Matki Boskiej z Dzieciątkiem(?), ujęty przez
dwie półleżące figury. Podobnie jak we wcześniejszych projektach, ideową oś kompozycyjną
retabulum wyznaczało usytuowane centralnie tabernakulum zwieńczone monstrancją, z dwiema
antytetycznie ustawionymi figurami podtrzymującymi unoszony przez anioły wizerunek św.
Antoniego. Rzeźbiarski program dekoracyjny nastawy ołtarzowej uzupełniały dwa posągi, ustawione obok spływów wolutowych łączących edikulę
z bramkami.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 150, il. 44; Mossakowski 1973,
s. 186; Mossakowski 1994, s. 150; Mossakowski 2010, s. 156,
163.

43. Elewacja frontowa ołtarza głównego
w kościele Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK; 322 × 206 mm
Podziałka: 10 Łokci = 140 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6277 (AT 840)
Pochodzenie: por. kat. 1

Rozwinięciem powyższego szkicu jest rysunek
prezentowany tutaj. Ogólna dyspozycja ołtarza
i retabulum pozostała bez zmian. Architekt zrezygnował jednak z architektonicznej nastawy
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44. Widok frontalny ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front view of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK; 321 × 206 mm
Podziałka: 10 Łokci = 140 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6279 (AT 853)
Pochodzenie: por. kat. 1

Zgodnie z zaproponowaną przez Mossakowskiego
chronologią, kolejnym rysunkiem z serii było niniejsze studium projektowe, ukazujące retabulum
o uproszczonej architekturze, lecz o bogatszym wystroju rzeźbiarskim. Tylman zrezygnował z komunikacyjnych bramek, a także z drugiej kondygnacji
nastawy ołtarzowej. Miejsce znanego z poprzednich

w drugiej kondygnacji, przekształcając ją w dekoracyjną oprawę owalnego kartusza, zwieńczoną
krzyżem i ujętą parą siedzących postaci. Bardziej
szczegółowo opracowana partia tabernakulum
pokazuje, iż także ono miało przyjąć formę niewielkiej centralnej „świątynki”, przekrytej kopułą
zwieńczoną krucyfiksem. Rzeźbiarska dekoracja
obrazu ze św. Antonim powtarza schemat znany
ze szkicu publikowanego wyżej. Zaznaczony na
poprzednim szkicu zaledwie kilkoma kreskami posąg usytuowany nad jedną z bramek, na niniejszym
rysunku daje się identyfikować jako postać anioła
z mieczem.
Można przypuszczać, że Tylman dążąc do osiągnięcia wrażenia lekkości konstrukcji retabulum,
zastąpił masywne spływy wolutowe lżejszymi cokołami, na których zaplanował kule z krzyżami.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 150, il. 45; Mossakowski 1973,
s. 186; Mossakowski 1994, s. 150; Topi ska 2003, s. 141, kat.
39; Mossakowski 2010, s. 156, 163.
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szkiców owalnego kartusza w naczółku zajęła grupa rzeźbionych aniołów adorujących krucyfiks, zaś
posągi stojące niegdyś nad bramkami – zidentyfikowane przez Mossakowskiego jako archaniołowie
Michał i Uriel z ognistymi mieczami – ustawione
zostały w niniejszym projekcie na konsolach po
obu stronach retabulum. Z wcześniejszych wersji
ołtarza architekt zaczerpnął motyw adorowanego
przez parę aniołów cyborium z monstrancją, nad
którą dodał teraz motyw unoszącej się gołębicy
Ducha Świętego. Powyżej, jak w wielu innych
projektach, znalazł się wizerunek św. Antoniego
w anielskiej asyście.
Osobę fundatora kościoła i ołtarza symbolizować miał umieszczony w zworniku arkady kartusz
z herbem Szreniawa.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 150, 151, il. 46; Mossakowski 1973, s. 186; Mossakowski 1994, s. 150;
Mossakowski 2010, s. 156, 163.

45. Widok frontalny ołtarza
głównego kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Front view of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm,
z filigranem: na koronowanej tarczy herb Szreniawa,
dookoła litery: SHPL/SM/RP; 320 × 200 mm
Podziałka: 10 Łokci = 120 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6278 (AT 848) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Na kolejnym etapie Tylman zaprezentował
ołtarz pozbawiony parawanowych ścianek
oddzielających prezbiterium od chóru zakonnego. Tym razem nastawę ołtarzową
ujmowały pary kolumn dźwigających belkowanie, na którym, w miejscu naczółka,
usytuowano kartusz herbowy flankowany symetrycznymi spływami wolutowymi. W zwieńczeniu architekt przewidział
krucyfiks adorowany przez anioły, zaś
u podstawy – pary rzeźbionych posągów.
Tabernakulum ponownie otrzymało kształt
globu z monstrancją adorowaną przez

anioły, podtrzymujące jednocześnie malowidło
z wizerunkiem św. Antoniego.
Wiele uwagi Tylman poświęcił zagadnieniu
krypty na relikwie św. Bonifacego, która – zgodnie z projektem – znajdować się miała pod mensą
ołtarzową, za ażurowym antepedium. Widniejące
na karcie szkice elewacji bocznych nastawy ukazują, iż wejście do krypty przewidziano od strony
południowej, zaś od północnej znajdować się miało okno z kutą kratą.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 151, il. 47; Mossakowski 1973,
s. 186, 223; Mossakowski 1994, s. 151; Mossakowski 2010,
s. 156, 163.
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46. Elewacja frontowa,
boczna i rzut ołtarza
głównego kościoła
Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Front and side elevation, and
projection of the High Altar
in the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na
koronowanej tarczy herb Szreniawa, dookoła litery: SHPL/SM/RP; 318 × 195 mm
Podziałka: 10 Łokci = 129 mm
Inskrypcja grafitem, d.p.: Il modul al presente[?] i oncie 6 ½
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6276
(AT 835) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Kontynuację powyższej idei prezentuje niniejszy szkic. Zgodnie
z zamieszczonym rzutem miało to
być retabulum w formie dwóch
asymetrycznych edikuli, zestawionych ze sobą plecami i ujętych parami kolumn i półkolumn.
Wprowadzone w tym wariancie
zmiany dotyczyły przede wszystkim jego zwieńczenia. Kartusz
z herbem Lubomirskich Szreniawa
zawieszony został na belkowaniu,
natomiast miejsce wolutowych
spływów zajęła trapezoidalna nastawa z panneau wyobrażającym
Boga Ojca, której rzut, być może,
architekt naszkicował w dolnym
narożu karty. Flankowaną parą posągów nastawę wieńczyła rzeźba
św. Jana Chrzciciela (?). Promienie
glorii wychodzące z postaci Boga
– na co zwrócił uwagę Mossakowski – przechodzą za belkowaniem i oświetlają znajdujące się
w retabulum tabernakulum oraz wizerunek św.
Antoniego unoszony przez putta. Nieco odmiennie opracowany został również portal wejściowy
do krypty, który zyskał smukłe proporcje i półkoliste zamknięcie zwieńczone posągiem.

Lit.: Mossakowski 1966, s. 151, 153, il. 48; Mossakowski 1973,
s. 186, il. 170; Mossakowski 1994, s. 145, 151, il. 114; Gerritsen
2002, s. 89, il. 8; Gerritsen 2003, s. 81, 84, il. 7; Mossakowski
2010, s. 153, 156, 163, il. 117.
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47. Rzut ołtarza głównego oraz studium
wejścia do krypty św. Bonifacego
w kościele Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Projection of the High Altar and study
of the entrance to St. Boniface crypt in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit, pióro, pędzel, tusz, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy herb
Szreniawa, dookoła litery: SHPL/SM/RP; 318 × 195 mm
Podziałka, piórem u dołu: 4 Łokcie = 117 mm
Podziałka w łokciach zwykłych (Bracci comune) grafitem,
u góry: 18 [Bracci] = 159 mm; poniżej inskrypcja grafitem:
Misura del Moduli in grande divisoni pari 18. e si uguaglia a onci
6: del Braccio comune
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6276 (AT 835) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Zawarte tutaj studia rzutu i elewacji bocznej stanowią powtórzenie powyższych propozycji przedstawionych w mniejszej skali, dzięki czemu lepiej
widoczne się stały detale opracowania portalu

wiodącego do krypty. Zachowując pierwotną
dyspozycję rzutu oraz układ kolumn i półkolumn
architekt pogłębił nieco przestrzeń retabulum,
zwiększając tym samym interkolumnium w elewacji bocznej. W rezultacie umożliwiało to swobodniejsze usytuowanie planowanego, acz niezaznaczonego na niniejszym szkicu, posągu.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 151, 153; Mossakowski 1973,
s. 186; Topi ska 1977, s. 73, il. 34; Mossakowski 1994, s. 151;
Mossakowski 2010, s. 156, 163.

48. Elewacja frontowa i boczna ołtarza
głównego kościoła Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Front and side elevation of the High Altar
in the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm,
ze znakiem wodnym: na koronowanej tarczy herb Szreniawa,
dookoła litery: SHPL/SM/RP; 395 × 317 mm
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Podziałka: 10 Łokci = 293 mm
Z lewej, druga podziałka, grafitem: 5 Moduli = 42 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6985 (AT 838)
Pochodzenie: por. kat. 1

W publikowanym tutaj studium architekt skoncentrował się na dopracowaniu szczegółów elewacji frontowej oraz bocznej powyższego ołtarza.
Ledwie zaznaczone na omawianym nieco wcześniej
szkicu (Inw.G.R. 6276 recto, kat. 46) grupy puttów
ujmujące nastawę z wizerunkiem Boga Ojca zyskały tutaj bardziej konkretne formy i posadowione zostały na parach wolut usytuowanych w narożach belkowania. Nowym elementem jest kartusz podtrzymywany przez parę puttów, widoczny
w zwieńczeniu elewacji bocznej. Umiejscowiony
nad wejściem do krypty posąg anioła, dzięki wspomnianym wyżej zabiegom (Inw.G.R. 6276 verso,
kat. 47), zyskał nieco więcej miejsca i posadowiony
został na bardziej okazałym cokole.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 151, 153, il. 49; Mossakowski 1973,
s. 186; Mossakowski 1994, s. 151; Mossakowski 2010, s. 156,
163.

49. Rzut ołtarza głównego z kryptą
pośrodku w kościele Bernardynów
na Czerniakowie pod Warszawą
Projection of the High Altar with the crypt
in the middle at the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz, pędzel, akwarela; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: na koronowanej tarczy
utworzonej z ukwieconych gałęzi herb Szreniawa, powyżej
litery: SL/WMK; 318 × 204 mm
Podziałka: 5 Łokci = 147 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6280 (AT 846) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

W powyższym studium rzutu ołtarza głównego
Tylman na jednym rysunku przedstawił dwa alternatywne rozwiązania. W odróżnieniu od wstępnego szkicu (Inw.G.R. 6276 recto, kat. 46), na którym od frontu zastosowano dwie półkolumny, zaś
w elewacjach bocznych kolumny, tutaj architekt
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zaproponował stosowanie wyłącznie odstawionych
kolumn (jak po lewej stronie szkicu) lub zespolonych z nastawą (po prawej).

autora, którym mógł być Stanisław Herakliusz
Lubomirski, jawiący się tym samym jako pomysłodawca sięgnięcia po rzymski pierwowzór.  

Lit.: Mossakowski 1966, s. 151; Mossakowski 1973, s. 186;
Mossakowski 1994, s. 151; Mossakowski 2010, s. 156, 163.

Lit.: Mossakowski 1966, s. 153; Mossakowski 1973, s. 187;
Mossakowski 1994, s. 154; Mossakowski 2010, s. 161.

50. Cztery szkice (rzuty
i elewacje) ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Four sketches (projections and
elevations) of the High Altar
in the Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: na koronowanej
tarczy utworzonej z ukwieconych gałęzi
herb Szreniawa, powyżej litery: SL/WMK;
206 × 322 mm
Podziałka: b.o. związana z innym rysunkiem
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6248 (AT
5) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Widniejące na verso karty cztery
grafitowe rysunki powiązać można, mimo ich schematycznego
charakteru, z późniejszą fazą projektową ołtarza głównego kościoła Bernardynów. Rozpoznajemy
na nich dwa szkicowo nakreślone
rzuty oraz elementy ażurowego
baldachimu z wolut, odwołujące
się do berniniowskiej architektury
konfesji św. Piotra w Rzymie (por.
Inw.G.R. 6281 recto, 6252 verso, 6258
recto, kat. 51, 25, 53). Szkice te zdają się być autorstwa ręki innej niż
Tylmanowska. Dający się tu zauważyć brak wprawy rysownika, sposób
szkicowania postaci i drżąca kreska
są analogiczne do widocznych na
innych kartach z tego zespołu (m.in.
Inw.G.R 6291, 6281, 6253; kat. 23,
39, 51, 52) i sugerują wspólnego
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51. Elewacja frontowa ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie żeber 20 mm, z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą
4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 319 × 207 mm
Podziałka: 10 Łokci = 140 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6281 (AT 855) recto

Poszukując najlepszej dla ołtarza formuły architektonicznej, która sprzyjałaby integracji przestrzennej części nawowej i zakonnej kościoła, Tylman
sięgnął w tym projekcie do jednej z najwybitniejszych realizacji rzymskiego baroku, jakim była
konfesja św. Piotra w bazylice na Watykanie projektu Gianlorenza Berniniego.

Architekt w miejsce architektonicznej oprawy
tabernakulum zaproponował ażurowy baldachim
utworzony z wąskich, wydłużonych wolut i osadzony na zdobionym lambrekinami belkowaniu, wspartym na skręconych kolumnach. Jego
rzeźbiarską dekorację stanowiły posągi aniołów
usytuowane na wolutach oraz w centralnej partii
belkowania. Pod baldachimem znalazła się znana
z wcześniejszych projektów kompozycja, składająca się z tabernakulum i obrazu podtrzymywanego
przez putta.
Uwagę zwraca widoczny w prawym górnym
narożu szkic, autorstwa zapewne Lubomirskiego,
na którym ukazano wariant nastawy pozbawionej architektonicznej obudowy, z trzema aniołami podtrzymującymi wizerunek św. Antoniego.
Podobnie jak szkice na verso niniejszej karty (Inw.
G.R. 6281 verso, kat. 39) zdaje się świadczyć o wymianie idei pomiędzy architektem i uczonym
mecenasem.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 153, 154, 162, il. 50; Mossakowski
1973, s. 187, il. 171; Mossakowski 1994, s. 145, 154, 155, il. 115;
Mossakowski 2010, s. 153, 161, 163, il. 118.

52. Szkice rzutu i elewacji ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Sketches of projection and elevation of the
High Altar in the Bernardine Church at
Czerniaków near Warsaw
Grafit; papier żeberkowy o rozstawie 20 mm, z filigranem:
złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą 4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 321 × 209 mm
Inskrypcja grafitem: DEO / nunquam digne / Antonius nunquam
Frustra / Piis Populis Libenter / Urbanis haud Procul. Aggrestibu:
Prope / Viatoribus opprtune / Suburbanum hoc Sacris hucusq,
vacuum / Primis Aris donavit / Stanislaus Princeps Lubomirius
Supr: Reg: Mar: / Anno Dni MDC[nieczytelne]
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6253 (AT 11) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Można zaryzykować przypuszczenie, że z uwagi
na masywne formy i monumentalizm poprzedniej
wersji ołtarza, a być może i symbolikę związaną
z rzymskim pierwowzorem, Tylman zdystansował się wobec powyższej koncepcji, proponując
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53. Elewacja frontowa ołtarza głównego
do kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawę oraz alternatywny szkic
tego ołtarza
Front elevation of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków near
Warsaw, with alternative design for the altar
Grafit, pióro, tusz, pędzel, lawowanie; papier żeberkowy
o rozstawie żeber 22 mm; 204 × 325 mm
Podziałka: b.o. [10 Łokci?] = 167 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6258 (AT 16) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

w niniejszym, bardzo szkicowym rysunku, znacznie lżejszą konstrukcję, w której uproszczony baldachim o mocno ograniczonej dekoracji
wsparto na prostych drążkach osadzonych w wazonach(?). W rezultacie tego zabiegu, co zauważył Mossakowski, na pierwszy plan w retabulum
wysunęły się, otoczone grupą aniołów i tworzące
jedną kompozycję tabernakulum wraz z umieszczonym bezpośrednio na nim cudownym wizerunkiem św. Antoniego. Mossakowski sugeruje, iż
pierwowzorem tego typu rozwiązania mogła być
zaprojektowana przez Carla Madernę tymczasowa
konfesja św. Piotra na Watykanie, poprzedzająca
słynną budowlę Berniniego. Jakość szkicu wskazuje raczej na rękę amatora niż profesjonalisty i być
może jest osobistym rysunkiem Lubomirskiego,
którego pomysł Tylman następnie rozwinął.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 153, 154, il. 52; Mossakowski 1973,
s. 187; Mossakowski 1994, s. 154, 155; Mossakowski 2010,
s. 161, 163.

Niniejszy rysunek stanowi bardziej dopracowaną
wersję poprzedniego szkicu. Zaledwie zaznaczone
wcześniej elementy pionowe baldachimu w prezentowanym tutaj studium podtrzymywane są
przez parę siedzących na mensie puttów i pokryte
dekoracją kwiatową, w którą wpleciono kolejne
figurki aniołków. Sam baldachim zachował kształt
zbliżony do pierwotnego, jednakże architektoniczne woluty zastąpione zostały lekkimi, ulistnionymi spływami z nieokreślonymi, delikatnymi
dekoracjami rzeźbiarskimi w zwieńczeniu i narożach. Zasadniczym elementem retabulum, tak jak
we wstępnym szkicu, pozostało ujęte parą stojących aniołów tabernakulum, zwieńczone promienistą monstrancją, oraz cudowny wizerunek św.
Antoniego unoszony przez grupę aniołów. Bogatą
dekorację rzeźbiarską uzupełniały hermy dźwigające mensę ołtarzową.
Widoczny w prawym górnym narożu niniejszej karty szkic tabernakulum i obrazu pozostaje
w relacji z podobnie usytuowanym rysunkiem,
widniejącym na publikowanym wcześniej projekcie ołtarza (Inw.G.R. 6281 recto, kat. 51) i razem
są one zapowiedzią kompozycyjnego połączenia
traktowanych dotąd oddzielnie rzeźbiarskich grup
zaaranżowanych wokół tabernakulum oraz wizerunku św. Antoniego.
Mossakowski stwierdził, iż dzięki takiej zmianie
możliwa się stała późniejsza rezygnacja z wszelkich
konstrukcji baldchimowych na rzecz samodzielnej i jednorodnej kompozycji rzeźbiarskiej, obejmującej wszystkie obiekty kultu (Przenajświętszy
Sakrament, relikwie św. Bonifacego oraz wizerunek św. Antoniego).
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Lit.: Mossakowski 1966,
s. 154, il. 51; Mossakowski
1973, s. 187, il. 1; Mossakowski 1994, s. 146, 154,
155, il. 116; Mossakowski
2002, s. 78, il. 45; Mossakowski 2003, s. 66, il.
49; Mossakowski 2010,
s. 154, 161, 163, il. 119.

117

118
54. Przekrój części prezbiterialnej
z widokiem na ścianę południową
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Cross-section of the presbyterial part with
view of the south wall of the Bernardine
Church at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie 20 mm, z filigranem: złączone litery LM zwieńczone odwróconą cyfrą
4 z krzyżem, poniżej róg myśliwski; 321 × 209 mm
Podziałka: 10 Łokci = 139 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6253 (AT 11) recto
Pochodzenie: por. kat. 1

Stanisław Mossakowski zauważył, że wobec eliminacji elementów architektonicznych z retabulum
ołtarza głównego, rolę jego oprawy przejąć powinna artykulacja tylnej ściany prezbiterium (dawnego chóru zakonnego) z obramieniem empory
muzycznej. Prezentowany tutaj projekt ukazuje tę

ścianę z przejściem wiodącym do zakrystii i części klasztornej, ujętym prostym portalem o nieco
podwyższonym nadprożu. W górnej kondygnacji,
która stanowiłaby naturalne tło dla rzeźbiarskiej
grupy ołtarza, Tylman przewidywał usytuowanie
chóru muzycznego z monumentalnym wejściem
ukształtowanym w formie wielkiej serliany. W jej
kluczu podczepiono girlandy, zaś półkoliste pole
powyżej wypełnić miała rozbudowana kompozycja rzeźbiarska z kartuszem ujętym na tle sztandarów i panopliów, odnosząca się zapewne do osoby
fundatora.
Ideę wykorzystania architektury empory muzycznej jako oprawy rzeźbiarskiej kompozycji ołtarza Tylman zaczerpnął najprawdopodobniej, jak
przypuszcza Mossakowski, z kościoła Santa Maria
della Salute w Wenecji, projektowanego przez
Baldassara Longhenę.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 154, il. 54; Mossakowski 1973,
s. 187, il. 173; Mossakowski 1994, s. 148, 155, il. 119; Mossakowski 2010, s. 156, 162, 163, il. 122.

55. Widok boczny ołtarza głównego
w kościele Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Side view of the High Altar in the
Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
22 mm, z filigranem: róg myśliwski na koronowanej tarczy;
320 × 196 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6458 (AT 120) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

Prezentowany rysunek pochodzi z ostatniej fazy
projektowej ołtarza głównego i, z wyjątkiem niewielkich zmian, odpowiada wersji ostatecznie zrealizowanej. Architekt skoncentrował się na dokładnym odzwierciedleniu zestawionych stołów ołtarzowych oraz wejścia do krypty św. Bonifacego.
Natomiast rzeźbiarską kompozycję retabulum
przedstawił w postaci ekspresyjnego szkicu, na
którym wśród spiętrzonej grupy aniołów rozmieszczonej na stopniach nastawy daje się uchwycić para niebiańskich posłańców, ujmująca wazę
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Lit.: Mossakowski 1966, s. 154, il. 53; Mossakowski 1973,
s. 187, il. 172; Topi ska 1977, s. 35, il. 73; Mossakowski 1994,
s. 147, 155, il. 117; Mossakowski 2010, s. 155, 162, 163, il. 120.

56. Szkic rzeźb do ołtarza głównego
kościoła Bernardynów na Czerniakowie
pod Warszawą
Sketches of the sculptures to the High Altar
in the Bernardine Church at Czerniaków
near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
22 mm, z filigranem: okrąg z tarczą słoneczną, poniżej litera
W; 310 × 193 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6413 (AT 882) verso
Pochodzenie: por. kat. 1

stojącą nad wejściem do krypty, a którą ostatecznie
zastąpić miały putta wyobrażone na następnym rysunku (Inw.G.R. 6413 verso, kat. 56).
Niewielką skalę prezentowanego obiektu unaocznić miała naszkicowana po lewej stronie karty
postać kapłana odprawiającego mszę świętą przy
ołtarzu.
Zgodnie z opinią Mossakowskiego, wzorców dla
koncepcji wolno stojącego, pozbawionego architektonicznej oprawy ołtarza szukać należy w sztuce rzymskiego baroku, a w szczególności w realizacjach Gianlorenza Berniniego, Carla Rainaldiego
czy Pietra da Cortony. Niewykluczone, że pierwowzoru usytuowania krypty z relikwiami świętego
umieszczonej bezpośrednio pod mensą i otwartej
do wiernego okratowanym oknem szukać należy
w znanym Tylmanowi, a projektowanym przez
Cortonę, ołtarzu św. Marciny w rzymskim kościele Santi Luca e Martina.
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W 1975 r. prof. Mariusz Karpowicz rysunek ten
powiązał z ołtarzem głównym kościoła czerniakowskiego, identyfikując szkicowane putta ze zrealizowanymi i zachowanymi (choć ustawionymi
inaczej niż zamierzał architekt) rzeźbami. Według
Karpowicza, pierwotnie putta te podtrzymywać
miały wazy usytuowane w skrajnych partiach
kompozycji retabulum ołtarzowego. Atrybucję tę
utrzymała Topińska, a także Mossakowski, którego
zdaniem podtrzymujące wazony putta związane
były raczej z wejściem do usytuowanej pod ołtarzem krypty św. Bonifacego. W zamieszczonym
w niniejszy tomie eseju Karpowicz wycofał się
z wcześniejszej atrybucji, przypisując ten rysunek
Andreasowi Schlüterowi (1664–1714). Jak zauważyła Małgorzata Biłozór-Salwa, sposób rysowania
puttów, a w szczególności oczu, włosów oraz rozedrgana i rwana kreska, a także pewna „kanciastość” postaci rzeczywiście odbiegają znacząco od
sposobu rysowania Tylmana.
Lit.: Mossakowski 1973, s. 54; Karpowicz 1975-c, s. 74. il. 27;
Mossakowski 1994, s. 27, 147, 155, il. 118; Gerritsen 2002,
s. 89, il. 9; Gerritsen 2003, s. 81, il. 8; Topi ska 2003, s. 146,
kat. 48; Mossakowski 2010, s. 36, 155, 162, 163, il. 121.

57. Szkice płyt posadzki do kościoła
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą oraz rękopiśmienne notatki
Tylmana; 1691
Sketches of the floor tiles to the Bernardine
Church at Czerniaków near Warsaw,
and Tilman’s handwritten notes; 1691
Pióro, tusz, pędzel; papier żeberkowy o rozstawie żeber 22
mm; 204 × 325 mm
Inskrypcje piórem: 1691 die 5 7bris / Numero delli lastrigi p[er?]
chiesa di Sicirniakowa senza opaska / Secondo il Sig. Bielawski
anderanno coppe N. 18. con de taliar due altari delle Capelle / la
coppa p[er?] f 180 faranno f 3240. / Con la opaska anderanno
lastrigi N: kop 15 opaska di novo saranno bisogno Braccie N. 80.
/ a f 8 il Braccio costranno sola le opaski f 640 le lastrigi kop: 15
a f 180 costeranno f 2700.
Coppia della cartolina del Bielawski / Jezeli na tę stronę gdzie
opaski około muru wynydzie posacky kosdego koloru po 2. kopy
y pul kop / kop.[?] za pul 7 8mi kopi uciny f 1170 / A iezeli na
drugą strone bes opasky wynidze takze kazdego koloru po 3 kopij
za 9: Kop / przydzie f 1620 / Za 40. Łokci opaski po f 8 uciny
f 160
Podziałka w łokciach (Scala di Braccia due): 2 Łokcie = 148 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6258 (AT 16) verso
Pochodzenie: por. kat. 1
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Budowa zespołu kościelno-klasztornego Bernardynów na Czerniakowie zamknęła się w latach
1687–1689, jednakże prace wykończeniowe, dekoracyjne oraz wyposażanie świątyni trwało aż do
schyłku 1693 r. Publikowany tutaj rysunek przekonuje, iż w drugiej połowie 1691 r. Tylman zajmował się projektowaniem kościelnej posadzki, której
podstawowym modułem miał być sześciokąt układany z trzech rodzajów marmuru, przycinanego
w tafle o kształcie rombu. Obok rysunku rombów
oraz zwymiarowanej sześciokątnej płyty posadzkowej, na karcie znajdują się zweryfikowane przez
Tylmana wyliczenia kamieniarza Bielawskiego
dotyczące kosztów materiału niezbędnego na
posadzkę.
Lit.: Mossakowski 1973, s. 178; Mossakowski 1994, s. 138;
Mossakowski 2010, s. 145.

58. Elewacja frontowa i przekrój stalli
w chórze kościoła Bernardynów na
Czerniakowie pod Warszawą
Front elevation and cross-section of a stall
in the choir of the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz; papier żeberkowy o rozstawie żeber
22 mm, z filigranem: róg myśliwski na koronowanej tarczy;
322 × 197 mm
Podziałka: b.o. [4 Łokcie ?] = 137 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6285 (AT 900)
Pochodzenie: por. kat. 1

Publikowany projekt pochodzi z trwającego
do schyłku 1693 r. etapu wyposażania kościoła.
Ukazuje on widok frontalny oraz przekrój segmentu stalli przeznaczonego dla dwóch zakonników. Poszczególne siedzenia, których zarówno zaplecki, jak i fronty klęcznika ozdobiono profilowanymi płycinami w formie ośmioboku i prostokąta,
rozczłonkowane zostały pilastrami dźwigającymi
belkowanie z gzymsem. Natomiast ich podłokietniki oraz siedziska wsparto na dekorowanych wolutami konsolach.

Niniejszy rysunek posłużył Tylmanowi jako
punkt wyjścia do projektu realizacyjnego, albowiem ostatecznie zrealizowane stalle charakteryzują się odmiennie opracowanymi konsolami. O tym,
iż architekt lub fundator nie był w pełni zadowolony z niniejszego studium projektowego świadczą grafitowe szkice alternatywnie opracowanych
gzymsów i konsoli podłokietnika, widoczne na
marginesach karty.
Lit.: Mossakowski 1966, s. 155, il. 58; Mossakowski 1973,
s. 188, il. 176; Topi ska 1977, s. 88, il. 43; Mossakowski 1994,
s. 155; Topi ska 2003, s. 147, kat. 50; Mossakowski 2010,
s. 162, 163.
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59. Projekt ołtarza bocznego z tryptykiem
Opłakiwanie Chrystusa z warsztatu
Pietera Coecke’a van Aelst do kościoła
Bernardynów na Czerniakowie pod
Warszawą
Design for the side altar with a triptych of
the Lamentation of Christ from Pieter Coecke
van Aelst’s atelier to the Bernardine Church
at Czerniaków near Warsaw
Grafit, pióro, tusz, pędzel; papier żeberkowy o rozstawie żeber 21 mm, ze znakiem wodnym: na koronowanej tarczy herb
Szreniawa, dookoła litery: SHPL/SM/RP; 318 × 196 mm
Podziałka: 8 Łokci = 169 mm
Gabinet Rycin BUW, Inw.G.R. 6260 (AT 18)
Pochodzenie: por. kat. 1

Stanisław Herakliusz Lubomirski, marszałek wielki koronny, powracający do Warszawy w marcu 1687 r. z trzymiesięcznej pielgrzymki do
Włoch przywiózł ze sobą otrzymane od papieża
Innocentego XI szczątki św. Bonifacego oraz cudowny obraz św. Antoniego – dar barona Ottavia
de Tassis. Pozyskanie tak cennych relikwii spowodowało zmianę pierwotnego, przygotowanego zapewne jeszcze w 1686 r., projektu ołtarza głównego z tryptykiem Opłakiwanie Chrystusa, dla którego
Tylman znalazł miejsce w ołtarzu bocznym.
Przygotowany przez niego projekt przewidywał stół ołtarzowy z retabulum w formie prostokątnej, profilowanej ramy z usytuowanym wewnątrz
niewielkim tryptykiem unoszonym i podtrzymywanym przez putta. Jego dekoracyjne zwieńczenie w formie medalionu z profilowo ukazanym
wizerunkiem Chrystusa ujęte zostało popiersiami
puttów, muszlami w narożach i zwisającymi girlandami z owoców. Inna para puttów podtrzymywała retabulum przy jego podstawie. Zdaniem
Mossakowskiego, inspiracji do kompozycji projektu ołtarza bocznego należy poszukiwać w publikowanych wzornikach francuskiego architekta Jeana
Le Pautre’a, które popularyzowały rozwiązania
architektoniczno-dekoracyjne, oparte na współczesnych osiągnięciach sztuki włoskiej. Wzornik
ten, dziś zachowany w zbiorach Gabinetu Rycin
BUW, stanowił ongiś własność Tylmana, o czym
świadczy własnoręczny podpis artysty zamieszczony na karcie tytułowej woluminu.

Bliźniaczy, symetrycznie usytuowany ołtarz
przewidziano do zachodniego ramienia kościoła.
Oba retabula, wykonane zapewne przez rzeźbiarza
Andreasa Schlütera, zrealizowane ze zmianami odnoszącymi się do usytuowania puttów podtrzymujących tryptyk, zachowały się do dnia dzisiejszego.
Omawiany rysunek, podobnie jak znaczna część
zachowanych prac Tylmana, ma charakter prezentacji przeznaczonej dla fundatora oraz dla architekta-wykonawcy, którego zadaniem było opracowanie zespołu projektów wykonawczych. Za taką
interpretacją szkicu przemawiają jego niewielkie
wymiary oraz sposób opracowania, w którym architekt skoncentrował się głównie na retabulum
ujmującym tryptyk, zaznaczając ledwie cienką kreską pozostałe partie ołtarza oraz ścianę określającą
architektoniczny kontekst ołtarza. Rysunek dawać
miał jedynie pojęcie o kompozycji nastawy, relacji
pomiędzy tryptykiem a ramą oraz rozmieszczeniu
podtrzymujących obraz puttów.
Lit.: Makowiecki 1938, s. 37; Mossakowski 1966, s. 154, il. 55;
Mossakowski 1973, s. 187, il. 174; Topi ska 1977, s. 77, 80–82,
il. 36; Topi ska 1993, s. 439–460, il. 1–14; Mossakowski 1994,
s. 55, il. 124; Mossakowski 2002, s. 75, il. 125; Mossakowski
2003, s. 59; Topi ska 2003, s. 146, kat. 49; Mossakowski
2010, s. 162, 163, il. 128.
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Przyklasztorna Parafia pw. św. Bonifacego
z Tarsu, Męczennika, w Warszawie na
Czerniakowie posiada dwa kościoły:
zabytkowy, barokowy kościół z końca
XVII w. pw. św. Antoniego z Padwy i nową
świątynię, wybudowaną w latach 90.
ubiegłego wieku, pw. św. Jana z Dukli.
Porządek nabożeństw w parafii jest następujący:
Msze święte:
w niedziele: zabytkowy kościół: 7.00; nowy kościół:
8.30, 10.00, 11.30 (Msza św. dla dzieci), 13.00 (Suma)
i 18.00 (Uwaga – w lipcu i sierpniu Msza św. o godz.
19:00)
w dni powszednie:
w zabytkowym kościele: w lipcu, sierpniu
i wrześniu o godz.: 6.30, 8.00, 18.30; w maju,
czerwcu i październiku o godz.: 6.30 i 8.00
w nowym kościele: w maju, czerwcu
i październiku o godz. 18.30; od listopada do
kwietnia o godz.: 6.30, 8.00 i 18.30
Nabożeństwa w tygodniu:
Poniedziałek – po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.30 –
nabożeństwo do św. Jana z Dukli
Wtorek – po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.30 –
nabożeństwo do św. Antoniego
Środa – po Mszach św. o godz. 8.00 i 18.30 –
nabożeństwo do M.B. Nieustającej Pomocy
Czwartek – po Mszy świętej o godz. 8.00 –
nabożeństwo do św. Szymona z Lipnicy
Adoracja Najświętszego Sakramentu: 17.00-18.00
O godz. 18.00 nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
Piątek – po Mszy świętej o godz. 6.30 –
nabożeństwo Drogi Krzyżowej; po Mszy świętej
o godz. 8.00 i 18.30 – nabożeństwo do św.
Bonifacego
Sobota – po Mszy św. o godz. 8.00 – nabożeństwo
do bł. Władysława z Gielniowa, patrona Warszawy
Nabożeństwa w ciągu roku:
Nabożeństwa majowe, czerwcowe i różańcowe
(październik) odprawiane są w nowym kościele:
w niedziele o godz. 17.30
w dni powszednie o godz. 18.00
Uroczystości odpustowe:
14 V – uroczystość św. Bonifacego, patrona parafii
13 VI – uroczystość św. Antoniego, patrona starego
kościoła

8 VII – uroczystość św. Jana z Dukli, patrona nowego
kościoła
Rekolekcje
wielkopostne – od III niedzieli Wielkiego Postu
adwentowe – od III niedzieli Adwentu
Triduum przed uroczystością św. Franciszka:
1–3 października
Sakrament pokuty
W niedzielę: 15 minut przed każdą Mszą św. i w czasie
jej trwania.
W tygodniu: w czasie każdej Mszy św.
Spowiedź jest także w każdy pierwszy piątek miesiąca
o godz. 17.30; spowiadamy także z racji świąt i na
każde wezwanie proszących o posługę.
Odwiedziny chorych
Kapłani odwiedzają chorych w każdy pierwszy piątek
miesiąca od godz. 9.00
Przy parafii działają także następujące grupy:
FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH
ŻYWY RÓŻANIEC
AKCJA KATOLICKA
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA –
MINISTRANCI
LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA
DOROSŁYCH
LEGION MARYI
FRANCISZKAŃSKA MŁODZIEŻ OAZOWA
OAZA DZIECI BOŻYCH
GRUPA BIBLIJNO – MODLITEWNA
CHÓR „GAUDIUM”
Kancelaria parafialna
Czynna od poniedziałku do piątku w godz. 11.00–
12.00 i 16.00–18.00
Zarząd Cmentarza Czerniakowskiego (Parafialnego)
Urzęduje w tych samych pomieszczeniach i godzinach,
co kancelaria parafialna
Adres
Rzymskokatolicka Parafia pw. św. Bonifacego
OO. Bernardyni
ul. Czerniakowska 2/4, 00-701 Warszawa
Telefony
Klasztor (22) 349 31 35 (22) 349 31 36
Kancelaria parafialna (22) 842 03 71
Fax (22) 842 03 71
e-mail: kontakt@bernardyni.net
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