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5 W. Ba us, Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium 

z pogranicza historii sztuki i historii idei, doctoral dissertation 
written under the supervision of prof. dr. hab. Piotr Krakowski, 
Krakow 1995 (TS), available from the Library of the Jagiello-
nian University.
6 Jan Sas Zubrzycki (1860–1939). Szkice i fotograÞ e kapliczek 

i krzy y przydro nych w zbiorach rodzinnych, catalogue of an 
exhibition at the Art Historians Association Gallery, Krakow, ul. 
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Krakow 2000.

Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) was one of the most interest-
ing personalities in Polish art at the turn of the 19th and 20th 
centuries. Typically for his time, he devoted his whole life to 
the passion of creating art, to science, but also to advancing 
national awareness. His life’s work comprises vast numbers of 
architectural designs, most of them churches, both implemented 
and not; church interior designs;4 a massive body of theoretical 

studies crowned with several dozen publications;5 hundreds of 
drawings and photographs depicting Polish landscapes.6 The 
leitmotif of his entire career of several decades was studying, 
reviving and promoting forms he considered national.
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Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) to jedna z ciekawszych postaci 
w dziejach polskiej sztuki prze omu XIX i XX wieku. Osobo-
wo  charakterystyczna dla tej epoki, po wi caj ca ca e swoje 
ycie pasjom twórczym, naukowym, a tak e narodowym. Jego 

dorobek jest olbrzymi: kilkadziesi t realizacji architektonicz-
nych, w wi kszo ci z zakresu architektury sakralnej, uzupe nio-
nych o liczne plany, które nie doczeka y si  urzeczywistnienia, 
projekty wn trz ko cielnych1, olbrzymi wysi ek badawczo-teo-

retyczny, który zaowocowa  kilkudziesi cioma publikacjami2, 
setki rysunków i fotograÞ i utrwalaj cych elementy polskiego 
krajobrazu3. Podstawow  ide , która przy wieca a mu przez kil-
kadziesi t lat pracy by o badanie, wskrzeszanie i propagowanie 
form uwa anych przez niego za narodowe. 
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Problem stosowania i rozwijania form narodo-
wych w sztuce nale a  do najciekawszych zjawisk 
XIX wieku, którego korzenie si gaj  epoki roman-
tyzmu. W sytuacji braku niepodleg o ci naszego 
kraju mia  on szczególne znaczenie. Poprzez sztuk  
chciano podkre li  narodow  odr bno  i obecno  
Polaków w ród narodów Europy. Poszukiwanie 
form narodowych by o szczególnie wyra ne w dzie-
dzinie architektury, a pierwsze g osy nawo uj ce do 
si gania po motywy okre lane jako narodowe, ro-
dzime czy swojskie, pojawi y si  w po owie XIX 
wieku7 i przybra y na sile w ostatniej wierci stule-
cia. Z czasem naj ywszy odd wi k znalaz y w bu-
downictwie ko cielnym8. Efektem tych d e  by a 
mi dzy innymi koncepcja „stylu zakopia skiego”, 

a na pocz tku XX wieku „stylu dworkowego”. Do 

najbardziej gorliwych propagatorów form narodo-

wych w polskiej architekturze nie tylko sakralnej, 

nale a  Jan Sas Zubrzycki (il. 1). Jego zainteresowa-

nia tym zagadnieniem sz y w parze z prac  badaw-

cz  dotycz c  polskiej architektury redniowiecznej.

Narodziny naukowych pasji Sas Zubrzyckiego 

zwi za  nale y z okresem studiów na Wydziale 

Architektury Politechniki Lwowskiej (1880–1884), 

pod kierunkiem Juliana Zachariewicza. W tym cza-

sie na zlecenie konserwatora Wojciecha Dziedu-

szyckiego, wykona  pierwsze pomiary inwentary-

zacyjne, w latach 1883–1884 cerkwi w Haliczu, 

a w 1885 roku cerkwi wo oskiej (opublikowane 

z tekstem w „j zyku ruskim”)9. W ostatnim okre-

sie nauki obj  stanowisko asystenta w Katedrze 

Budownictwa L dowego na macierzystej uczelni 

kieruj c swoj  uwag  na architektur  starochrze-

cija sk  i redniowieczn . Wynikiem prowadzo-

nych bada  by y dwie niewielkie publikacje: Styl 

staro-chrze cija ski z 25 tablicami (Lwów 1884) 

oraz Sztuka redniowieczna z 85 tablicami (Lwów 

1886)10. W maju 1886 roku Sas Zubrzycki obj  

stanowisko asystenta budowniczego przy Urz dzie 

Budownictwa Miejskiego w Krakowie, gdzie dalej 

rozwija  swoje zainteresowania naukowe architek-

tur  redniowieczn , tym razem Krakowa i Ma o-

polski. W 1895 r. og osi  drukiem w Krakowie roz-

praw  Rozwój gotycyzmu w Polsce pod wzgl dem 

konstrukcyjnym i estetycznym oraz w 1899 r. stu-

dium Krakowska szko a architektoniczna XIV wieku, 

które sta o si  podstaw  do przyznania tytu u dok-

tora nauk technicznych Politechniki Lwowskiej11. 

Wyrazem zainteresowania architekta sztuk  wieków 

rednich by a te  publikacja Bazyliki redniowieczne 

w uk adzie rzutów poziomych (Kraków 1891). 

W publikacjach Sas Zubrzycki podkre la  znaczenie 

i odr bno  gotyku polskiego, skupiaj c si  na ar-

chitekturze Ma opolski i podkre laj c oryginalno  

tzw. szko y krakowskiej, zwi zanej z krakowskim 

systemem konstrukcyjnym. W wypracowaniu swo-

istych dla ziem polskich rozwi za  architektonicz-

nych zwraca  te  uwag  na architektur  roma sk  

oraz rol  tradycyjnego budownictwa drewnianego 

pod aj c tropem wcze niejszych opracowa  bada-

czy niemieckich, g ównie Augusta Essenweina oraz 

7 A. K. Olszewski, Przegl d koncepcji stylu narodowego w teo-

rii architektury polskiej, „Sztuka i krytyka. Materia y do stu-

diów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki arty-

stycznej oraz bada  nad sztuk ”, 1956, nr 3-4, s. 275-372.
8 A. Majdowski, O pogl dach na styl wi lano-ba tycki w pol-

skiej architekturze sakralnej oraz Nurt narodowy w architek-

turze sakralnej Królestwa Polskiego od drugiej po owy XIX 

wieku, [w:] Studia z zakresu historii architektury sakralnej 

w Królestwie Polskim, Warszawa 1993, s. 39-66, 101-156; 

K. Stefa ski, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu 

stylu narodowego, ód  2000 (II wyd. 2002).
 9 J. Sas Zubrzycki, Curriculum vitae, Kraków 1888, r kopis 

w posiadaniu rodziny.
10 Idem, Curriculum vitae, Kraków 1893, r kopis w posiadaniu 

rodziny.
11 J. Zubrzycki, Krakowska szko a architektoniczna XIV wieku, 

„Rocznik krakowski”, t. II, 1899, s. 109-150.

1. Jan Sas Zubrzycki (1860–1935). 

Fot. archiwalna ze zbiorów autora

1. Jan Sas Zubrzycki (1860–1935). 

Photograph from the archives of the author
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W adys awa uszczkiewicza. W pracach tych po-

lemizowa  z okre laniem polskiej architektury go-

tyckiej jako „gotyku wi lano-ba tyckiego”, terminu 

spopularyzowanego w rodowisku warszawskim, 

który w zaborze rosyjskim próbowano wskrzesza  

jako styl o charakterze narodowym12. Poj ciu temu 

przeciwstawia  terminy „odcie  nadwi la ski” lub 

„styl nadwi la ski” k ad c nacisk na oryginalne ce-

chy zwi zane ze „szko  krakowsk ”. Zagadnienie 

to rozwin  pó niej w publikacji Styl nadwi la ski 

jako odcie  sztuki redniowiecznej w Polsce (Kra-

ków 1910).

W swoich pracach Sas Zubrzycki porusza  rów-

nie  zagadnienia bardziej ogólne zwi zane z teori  

architektury i budownictwa wieków rednich. Taki 

charakter mia a opublikowana w 1894 r. w Krako-

wie ksi ka zatytu owana FilozoÞ a architektury, jej 

teorja i estetyka. Autor wprowadza w niej takie po-

j cia, jak duchowy charakter architektury, symbo-

lizm, wznios o , podkre la potrzeb  harmonii mi -

dzy pi knem formy a pi knem tre ci. Wielk  wag  

przyk ada te  do poj cia stylu w dziejach architek-

tury. Tak e we wspomnianej ju  wy ej rozprawie 

doktorskiej akcentuje znaczenie tajemnicy w archi-

tekturze. Te wszystkie elementy dostrzega g ów-

nie w architekturze gotyckiej, jako przepe nionej 

ideami religijnymi. W FilozoÞ i architektury pisze 

m.in. „Ca a architektura redniowieczna a zw asz-

cza gotycka to idea  wznios ej sztuki pi knej (...). 

Architektura redniowieczna, przepe niona z jednej 

strony ideami i uczuciami, a z drugiej strony logik  

i konsekwencj  – oto sztuka pi kna triumfuj ca 

chwa , to genialna wznios o  artystyczna.”13 Styl 

gotycki jest wyrazem d enia ku Bogu, ku niebu: 

„W stylu gotyckim symbolizm kszta tu doszed  do 

zenitu (...) symbolistyka pionowa, zaznaczaj ca 

12 A. K. Olszewski, op. cit., s. 286-300; A. Majdowski, op. cit.; 

K. Stefa ski, op. cit., s. 29-60.

13 J. Sas Zubrzycki, FilozoÞ a architektury, jej teorja i estetyka, 

Kraków 1894, s. 272.

2. Ko ció  paraÞ alny w Ci kowicach – portal wej cia g ównego, arch. J. Sas Zubrzycki. Fot. E. Grochowska

2. Parish church in Ci kowice – portal of the main entrance, designed by J. Sas Zubrzycki. Photo by E. Grochowska
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wprost zrywanie si  my li ku Bogu, osi gn a swój 

najwy szy tryumf (...). Wszystko pnie si  i d y ku 

niebu.”14

W fascynacji Sas Zubrzyckiego architektur  go-

tyck  wida  wyra nie wp yw Eugène’a E. Viol-

let-le-Duca, francuskiego badacza i konserwatora 

zabytków, który silnie oddzia ywa  na architektur  

2. po owy XIX wieku. Z kolei w nadawaniu for-

mom tej architektury symbolicznego i metaÞ zycz-

nego charakteru dopatrzy  si  mo na wp ywu an-

gielskich twórców i teoretyków: Augustusa Welby 

Northmore’a Pugina i Johna Ruskina, którego my-

lom zawartym w s ynnym eseju Siedem lamp ar-

chitektury, Sas Zubrzycki po wi ci  jedn  ze swo-

ich publikacji15.

Z biegiem lat zainteresowania architekta po-

szerza y si , zw aszcza od momentu obj cia przez 

niego stanowiska profesora nadzwyczajnego w Ka-

tedrze Historii Architektury i Estetyki na Politech-

nice Lwowskiej. Wi za o sie to z przeprowadzk  

do Lwowa, z którym b dzie zwi zany ju  do ko ca 

ycia. W tym czasie id c ladem publikacji S awo-

mira Odrzywolskiego16, zwraca uwag  na motywy 

polskiego renesansu i mo liwo  ich zastosowania 

we wspó czesnej architekturze polskiej17. Renesans 

polski okre la mianem „stylu zygmuntowskiego”, 

postuluj c, podobnie jak to by o w przypadku go-

tyku krakowskiego, zastosowanie go w rodzimej 

architekturze jako formy narodowej. W okresie 

lwowskim twórczo  teoretyczna Sas Zubrzyc-

kiego traci jednak walory poznawcze, naukowe 

i przybiera charakter bardziej popularny. Architekt 

zajmuje si  dawnymi motywami w sztuce polskiej, 

staropolskimi i staros owia skimi obyczajami, sta-

raj c si  je wskrzesza  i propagowa . Towarzyszy 

temu has o krzewienia ducha narodowego i obrony 

kraju przed zalewem „obczyzny”18 oraz g oszona 

teza, e wiele form architektury europejskiej wy-

wodzi si  z polskiego i s owia skiego budownictwa 

drewnianego.19

Dzia alno ci teoretycznej i pi mienniczej Sas 

Zubrzyckiego towarzyszy a aktywno  twórcza 

jako architekta. Od ko ca lat osiemdziesi tych XIX 

wieku zaprojektowa  i wzniós  szereg ko cio ów 

o formach roma sko-gotyckich, które by y egzem-

pliÞ kacj  jego koncepcji „stylu nadwi la skiego”. 

W ród nich wymieni  nale y ko cio y w Szczurowej 

(1887–1893), B a owej (1896–1900), Ci kowicach 

(1901–1903), (il. 2), Por bie Radlnej (il. 3), Tarno-

wie (1904–1906), (il. 4), Czortkowie (1908–1910), 

(il. 5), Jordanowie (1908–1913) czy w Mas owie 

(1926–1937). Szczególn  pozycj  w dorobku Sas 

Zubrzyckiego zajmuje ko ció  w. Józefa na kra-

kowskim Podgórzu (1905–1909) o gotyckich for-

mach nawi zuj cych do motywów architektury 

Krakowa (il. 6). W ko ciele w ele nikowej (1912–

–1924), jednej z najciekawszych swoich realizacji, 

Sas Zubrzycki po czy  motywy wczesnogotyckie 

14 Ibidem, s. 183.
15 J. S. Zubrzycki, Krótkie my li z dzie a Ruskina „Siedem 

lamp architektury” wraz z uwagami, Lwów 1902. W okre-

sie gdy Sas Zubrzycki by  cz onkiem redakcji krakowskiego 

„Architekta” w latach 1902–1903 opublikowano tam w kilku 

cz ciach t umaczenie tego dzie a (cz ciowo w streszczeniu), 

dokonane przez Franciszka M czy skiego.
16 S. Odrzywolski, Renesans w Polsce, Wiede  1899.

17 J. Sas Zubrzycki, Styl Zygmuntowski jako odcie  sztuki odro-

dzenia w Polsce, Kraków 1914; idem, Sklepienia polskie z doby 

redniowiecza i odrodzenia, Lwów 1926.
18 M.in. J. Sas Zubrzycki, Obsypiny... Obsy ania... R bek z oty 

z czasów dobrobytu i o wiaty Polaków dawnych, Lwów 1921; 

idem, Styl polski. Styl narodowy, Lwów 1922; idem, S awa, 

 Katowice 1924. 
19 Idem, Sklepienia polskie..., op. cit.

3. Ko ció  paraÞ alny w Por bie Radlnej, arch. 

J. Sas Zubrzycki. Pocztówka z pocz tku XX w. 

ze zbiorów autora

3. Parish church in Por ba Radlna, designed by 

J. Sas Zubrzycki. Postcard from the early 20th century 

from the archives of the author
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z elementami „stylu zakopia skiego”. W pó niej-

szej fazie twórczo ci zgodnie z koncepcj  „stylu 

zygmuntowskiego” wprowadza  do swoich bu-

dowli elementy renesansowe, jak np. w ko cio ach 

we Lwowie-Zamarstynowie (1925–1929), Sukowie 

(1930) oraz Chodowie (1932–1937)20. Projektowa  

te  obiekty wieckie takie, jak ratusze w My leni-

cach, Jordanowie, Niepo omicach i Zatorze (il. 7), 

dom „Soko a” w Brzozowie, domy mieszkalne 

w Krakowie i Kro nie21.

Spu cizna pozostawiona przez tego niestrudzo-

nego twórc  i badacza jest olbrzymia: dziesi tki 

projektów i realizacji, prawie pi dziesi t publi-

kacji, setki zdj  i rysunków ukazuj cych charak-

terystyczne elementy polskiej architektury i krajo-

brazu (il. 8). Wi kszo  zachowa a si  w zbiorach 

rodzinnych w Krakowie i we Lwowie. Architekt 

pozostawi  te  po sobie kilka tekstów w r kopisie, 

które pozosta y niedoko czone i nieopublikowane. 

W ród nich znajduje niezwykle interesuj cy tekst 

zatytu owany Teorja ków odpornych w architek-

turze ko cielnej ostro uku francuskiego. Rzecz na-

ukowo przeprowadzona pod wzgl dem logiki kon-

strukcyjnej i estetyki stylowej, napisany w czasie 

I wojny wiatowej22 (il. 9). Ciekawe s  okolicz-

no ci jego powstania. Jesieni  1914 roku, w sy-

tuacji zagro enia Lwowa przez wojska rosyjskie, 

Sas Zubrzycki, wraz z innymi profesorami Poli-

techniki Lwowskiej, zosta  z miasta ewakuowany. 

Na koszt w adz zamieszka  wówczas w Baden pod 

Wiedniem, w hotelu „zum schwarzen Adler”. Po-

byt w Baden wykorzysta  Sas Zubrzycki na prac  

20 Ks. P. Drewniak, op. cit., pe ny wykaz budowli sakralnych 

zawarty jest w t. II obejmuj cym katalog dzie  architekta; 

K. Stefa ski, Jan Sas Zubrzycki..., op. cit., s. 17-18.
21 Zestawienie sporz dzone przez Jana Tyssona (mps), Lwów 

2000.

22 Tekst rozprawy, jak i informacje o okoliczno ciach jego po-

wstania, zawdzi czam uprzejmo ci Jana Tyssona ze Lwowa 

(wnuka J. Sas Zubrzyckiego), w którego posiadaniu on si  znaj-

duje, oraz ZoÞ i Gunaris z Wroc awia. 

4. Ko ció  w. Rodziny w Tarnowie, arch. J. Sas Zubrzycki. 

Fot. K. Stefa ski

4. Church of the Holy Family in Tarnów, designed by 

J. Sas Zubrzycki. Photo by K. Stefa ski

5. Ko ció  paraÞ alny w Czortkowie, arch. J. Sas Zubrzycki. 

Fot. K. Stefa ski

5. Parish church in Czortków, designed by J. Sas Zubrzycki. 

Photo by K. Stefa ski
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6. Ko ció  w. Józefa na Podgórzu w Krakowie. Fot. K. Stefa ski 

6. St. Joseph’s church in Podgórze, Krakow. Photo by K. Stefa ski
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naukow , opracowuj c tekst rozprawy, któr  rozpo-

cz  w dniu 8 pa dziernika 1914 roku23. 

Zachowana w r kopisie praca nie zosta a nigdy 

uko czona i z tego wzgl du nie doczeka a si  pu-

blikacji.24 Mimo to uzna  j  nale y za cenn  prób  

przyswojenia polskiemu czytelnikowi zasad kon-

strukcji gotyckich i ich ewolucji. Jest te  wyrazem 

znamiennej dla autora fascynacji architektur  re-

dniowieczn  Francji i wida  w niej wielki wp yw 

prac E. E. Viollet-le-Duca, a przede wszystkim jego 

S ownika rozumowanego architektury fracuskiej od 

XI do XVI wieku25. Sas Zubrzycki w pocz tkowej 

partii swojej rozprawy negatywnie ocenia sytuacj  

architektury mu wspó czesnej, w której panuj  „mo-

dernizm” i secesja, a zapomniano o warto ciach ar-

chitektury redniowiecznej, pisz c: „Na tle takich 

b dze  i ba amuctw wynika, e nauki o sztuce 

wieków rednich nie znajduj  w dobie tera niejszej 

adnego pog bienia a yj  w ród nas tylko echem 

tradycji przesz ych.” (s. 3 r kopisu).

W zasadniczym w tku swoich rozwa a  autor 

szkicuje zarys dziejów architektury, si gaj c do 

czasów staro ytnego Egiptu. Koncentruje si  jednak 

g ównie na porównaniu architektury antycznej i re-

dniowiecznej, omawia charakterystyczne jej mo-

tywy. Omawiaj c charakterystyczne motywy epoki 

redniowiecza prezentuje przyk ady roma skie, 

a nast pnie gotyckie, dokonuj c analizy rozwi -

za  konstrukcyjnych, aby uchwyci  ich ewolucj . 

Szczegó owo omawia g ówne za o enia i konstruk-

7. Ratusz w Zatorze, arch. J. Sas Zubrzycki. Fot. K. Stefa ski

7. City hall in Zator, designed by J. Sas Zubrzycki. Photo by K. Stefa ski

23 Szczegó owe informacje na temat miejsca i czasu powsta-

wania rozprawy zosta y przez autora podane na odwrocie karty 

tytu owej: „Zacz em t  prac  w Badenie ko o Wiednia dnia 

8 pa dziernika 1914 – w hotelu „zum schwarzen Adler” Ra-

thausgasse N. 11 – na I pi trze pokój 1.2 – podczas wojny ro-

syjsko-niemiecko-austryjackiej i wojny niemiecko-francuskiej.”
24 Tekst Teorji ków odpornych... pisany jest r cznie atra-

mentem na mocno ju  obecnie po ó k ym papierze o nietypo-

wym formacie 34 x 21,5 cm, obejmuje cznie 78 i pó  strony 

– urywa si  w po owie strony 79. Sk ada si  z sze ciu rozdzia-

ów, ostatni rozdzia , niedoko czony, zawiera zaledwie dwie 

i pó  strony. Odczytanie r kopisu przysparza wiele trudno ci, 

liczne w oryginalnym tek cie s  skre lenia i poprawki. Pisow-

nia wielu s ów odbiega od stosowanych wspó cze nie regu  or-

tograÞ cznych i gramatycznych, charakterystyczne dla pracy s  

podkre lenia wielu s ów, które dla autora by y szczególnie zna-

cz ce. R kopis wzbogacony jest 11 odr cznymi ilustracjami. 

Na wielu stronach na odwrocie znajduj  si  odr czne notatki 

albo rysunki o ówkiem lub tuszem. 
25 Eugène-Emmanuele Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné 

de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. T. 1-10, Pa-

ris 1854–1869. Por.: Teoretycy, arty ci i krytycy o sztuce 

1700–1870. Wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska 

i M. Poprz cka. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów. 

Cz  2, Warszawa 1974, s. 472-478.
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cje wi ty  redniowiecznych: ukszta towanie rzutu, 

przestrzeni wewn trznej oraz elementy konstrukcyj-

nie takie, jak Þ lary, sklepienia, przypory i wreszcie 

tytu owe „ ki odporne”. Ilustruje to w kilkunastu 

miejscach odr cznymi rysunkami, za ich pomoc  

dog bniej t umacz c wybrane zagadnienia (il. 10, 

11). Tekst – jak wspomniano – jest niedoko czony. 

Paradoksalnie ko czy si  w momencie, gdy autor 

przechodzi do roli „ ków odpornych”, czyli – we-

d ug dzisiejszej terminologii – uków oporowych 

(odporowych). W a ciwy temat rozprawy nie zosta  

tym samym rozwini ty.

 Praca ta jest pe n  aru apoteoz  gotyckiej ar-

chitektury Francji. Zachwyt autora wywo uj  fran-

cuskie katedry tego czasu: „Czy widz przypatruj cy 

si  katedrze w Amiens, Chartres i Beauvais mo e 

wyobrazi  sobie cho by po zastanowieniu, jak  to 

moc  ducha genjalnego utrzymane s  w powietrzu 

wszystkie g azy wisz ce i spieraj ce si  wzajemnie! 

Jak  to podziwienia godn  równowag  by y jakby 

w zakl ciu tajemnem powi zane wszystkie cz ci 

budowli w jednolit  rzecz, która cho  sk ada si  

z mnogich w tków materjalnych, naturalnych, a jed-

nak malowniczo przedstawia obraz si  ywych ci -

gle dzia aj cych i czynnych. Czy widz ten cho by 

znawca sztuki bardzo dobrze obznajomiony z nauk  

genjaln , nie b dzie czu  si  zachwyconym na ka -

dym kroku i wobec ka dego najdrobniejszego ka-

8. J. Sas Zubrzycki, projekt o tarza dla kaplicy Pana Jezusa w Rzeszowie, 1909 r. Ze zbiorów Muzeum Architektury we Wroc awiu

8. J. Sas Zubrzycki, design for the altar for Christ’s Chapel in Rzeszów, 1909. Archives of the Museum of Architecture in Wroc aw
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mienia uduchowionego? Czy on w a nie dlatego, e 

jest architektem, rozumiej cym si  na konstrukcji, 

nie b dzie silniej i d u ej przykutym do arcydzie a 

nastr czaj cego co chwila przedmiotu, jaki zacieka-

wienie badacza zaostrza niebywale...?

O! zaprawd ... w rz dzie utworów architekto-

nicznych w historji sztuki nie ma innej konstrukcji 

tak g boko rozumowanej jak  jest gotycka...!” (s. 7 

r kopisu).

Sas Zubrzycki w niezwykle szczegó owy spo-

sób omawia elementy konstrukcji redniowiecznych 

wi ty  francuskich ukazuj c istotne momenty de-

cyduj ce o przej ciu od konstrukcji roma skiej do 

konstrukcji gotyckiej. Obydwa te typy szczegó owo 

rozró nia, sprzeciwiaj c si  poj ciu „stylu przej-

ciowego” mi dzy romanizmem a gotykiem. Gotyk 

pojawia si  wed ug niego wraz z zastosowaniem 

sklepienia krzy owego za o onego na prostok cie: 

„Albo sklepienie w kwadracie za o one jest roma -

skiem, albo przestaje niem by  od razu, gdy zamiast 

kwadratu za podstaw  dla  wchodzi prostok t. Aby 

za  sklepienie krzy owe mo na nad prostok tem 

zbudowa  do tego potrzebny jest koniecznie uk 

ostry miast ku pó kolistego.” (s. 31 r kopisu).

W tek cie odnajdujemy te  odniesienia do nie-

mieckiej oraz polskiej architektury gotyckiej. Autor 

porusza przy tym zagadnienia dotycz ce „szko y 

krakowskiej”, przywo uje równie  redniowieczne 

zabytki wroc awskie. Nie zabrak o tak e wzmianek 

o stworzonym przez architekta poj ciu „stylu nad-

wi la skiego”.

Gotyk to dla Sas Zubrzyckiego styl bazuj cy na 

mia ym systemie konstrukcyjnym, w którym ka dy 

element ma okre lone znaczenie. Jego istot  jest 

zmaganie si  z si ami ci cymi i rozpieraj cymi, 

które konstrukcja gotycka znakomicie neutralizuje 

przenosz c je poprzez z o ony uk ad elementów bu-

dowlanych, gdzie decyduj c  rol  odgrywaj  „ ki 

odporne”. W swoim zachwycie nad gotykiem au-

tor idzie tropem takich wcze niejszych autorów, jak 

Augustus Welby Northmore Pugin i John Ruskin26.

Tekst przesycony jest tre ciami pe nymi emfazy, 

podkre laj cym zawart  w architekturze gotyku mi-

styczno-religijn  symbolik . Oddaj  to cz sto po-

wtarzaj ce si  poj cia, które autor wyró nia zwykle 

w tek cie poprzez podkre lenia: wielko , symbol, 

idea, idealizm, wznios o  – to wszystko cechy, 

jakich Sas Zubrzycki dopatruje si  w architektu-

rze „ostro ucznej”. J zyk autora osi ga niekiedy 

tonacj  uduchowion , co dobrze ilustruje poni -

szy fragment: „Sztuka wielka i wznios a, tajemni-

cza a uroczysta oraz w wy yny strzelaj ca, stawa a 

si  oblubienic  wieków i ludzko ci, bo te  w niej 

ta ostatnia mog a pomie ci  swoje porywy a  do 

granic ostatnich spot gowane. Im wi ksze za  by o 

spot gowanie mi o ci ku idea om czasu i religji, 

tem silniejsze ich spierwiastkowanie na tle sztuki 

architektonicznej! Co w adza niczem nieograni-

czona zdzia a a pot g  w ród coraz przestrzenniej-

szych kr gów my li i uczucia, to artyzm sposobem 

zestawienia linji, powierzchni i bry  przestrzen-

26 Por.: K. Stefa ski, Renesans chrze cija stwa a rozwój ar-

chitektury neogotyckiej w XIX wieku, [w:] Idee chrze cija skie 

w yciu Europejczyka. J zyk, pi miennictwo. Sztuki plastyczne. 

Obyczaje. Cz  II. Materia y z konferencji 15-17 maja 2000 r., 

s. 103-115; Teoretycy, arty ci i krytycy o sztuce 1700–1870, 

op. cit., s. 464-471, 479-485.

9. J. Sas Zubrzycki, Teorja ków odpornych w architekturze 

ko cielnej ostro uku francuskiego. Rzecz naukowo 

przeprowadzona pod wzgl dem logiki konstrukcyjnej i estetyki 

stylowej (1914), strona tytu owa. 

R kopis w posiadaniu J. Tyssona 

9. J. Sas Zubrzycki, Teorja ków odpornych w architekturze 

ko cielnej ostro uku francuskiego. Rzecz naukowo 

przeprowadzona pod wzgl dem logiki konstrukcyjnej i estetyki 

stylowej (1914), title page. Manuscript owned by J. Tysson 
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nych obj  na podstawie pierwiastku i objawi  wi-

domie oczom zdumionym.” (s. 57-58 r kopisu). 

Gotyk jest dla niego sztuk  na wskro  chrze ci-

ja sk : „Wszystkie religje pos ugiwa y si  symbo-

lami. adna atoli religja nie odda a si  im z tak  

pot g  rozwielmo nion , jak religja chrze cija ska. 

Umia a ona wcieli  w kamienie tyle uczucia, e nie 

w przeno ni nazwali j  Þ lozofowie muzyk  – albo-

wiem ka dy kamie  w budowie by  g osem melo-

dji i jest tonem poprzez wieki porywaj cym mi o-

nika. Jest to dziwny czar sztuki architektonicznej 

redniowiecza, i  zdo a ona mówi  litanj , g osi  

poezj , nuci  hymny i szepta  psalmy, bo w archi-

tekturze owej niema najdrobniejszego ciosu, któ-

ryby nie wspó ubiega  si  o w adz  przykuwania 

uwagi a wszystkie muzy i rze by razem w ca o ci 

to nauka dla ducha i serca, której nikt oprze  si  nie 

mo e (...).” (s. 27-28 r kopisu).

Praca napisana jest niezwykle ywym, barwnym 

j zykiem. Wyró nia si  specyÞ cznym s ownictwem, 

autor stara  si  bowiem unika  w stosowanej przez 

siebie terminologii architektonicznej zapo ycze  

z obcych j zyków, g ównie z j zyka niemieckiego, 

wprowadzaj c polskie odpowiedniki. Wystrzega  si  

przede wszystkim terminu „gotyk” lub „architektura 

gotycka”, od egnuj c si  w ten sposób od przypi-

sywania istotnej roli w ukszta towaniu tego stylu 

„Gotom”, czyli Niemcom. Gotyk jest dla niego wy-

tworem wy cznie francuskim: „Ca a sztuka ostro-

uczna jest wy czn  zas ug  pierwotn  Francji. Tu 

si  rozwin a wykszta ci a i rozkwit a jak hymn 

psalmiczny, a dopiero jako przystrój wydoskonalony 

przesz a do Niemiec (...), a tak e do krajów innych.” 

(s. 40 r kopisu). W zwi zku z tym zamiast terminu 

„gotyk” stosuje okre lenia: „ostro uk”, „ostro k”, 

„styl ostro uczny”, „styl ostro ku”, a sporadycznie 

tak e „styl francuski”.

Pomimo archaicznego cz sto dzi  s ownictwa, 

rozpraw  Sas Zubrzyckiego czyta si  jako fascy-

nuj c  opowie  o rozwoju architektury rednio-

wiecznej, o zmaganiu si  ludzkiego intelektu i du-

cha z problemami konstrukcyjnymi pojawiaj cymi 

si  przy wznoszeniu coraz bardziej niebotycznych 

wi ty , o pokonywaniu oporu materii – opowie  

nie maj c  odpowiednika w polskim pi miennic-

twie XIX wieku i pocz tku XX wieku. Znajdujemy 

tu liczne pe ne poetyckich uniesie  analizy form 

architektonicznych takie, jak poni szy fragment: 

„ k odporny to sprawa genjusza konstrukcyjnego. 

Od chwili wprz gni cia go do zespo u wszystkich 

rodków budowy redniowiecznej, nasta a nowa 

era w wiecie architektury i przewrót doszcz tny 

w sposobie ich stosowania. Sklepienia bowiem 

nawy g ównej, nawy krzy owej i apsydy g ównej 

utrzymywane by y odt d w równowadze za po-

moc  ków odpornych, porozpinanych nad nawami 

bocznemi i obej ciami w ka dym w le, zwi zanym 

z kami jarzmowymi (...).

Mia o to daleko donio lejsze znaczenia, jakby 

si  mo na by o spodziewa . Co za  zas uguje na 

pierwsze podkre lenie, to wynik odno ny, który 

si  objawi  w ukszta towaniu w z ów mi dzyna-

wowych. Pewnikiem ju  sta o si  ich wy czenie 

z gry si  uko nych, zatem Þ lary w stylu ostro ucz-

nym otrzyma y jedno jedyne przeznaczenie a to dla 

pokonania tylko si y ci enia, zatem si y pionowej. 

W ten sposób wyt umaczy  mo na pr dkie prze-

kszta cenie ich na s upy, albowiem s upy pierwiast-

kowo od najodleglejszej staro ytno ci by y tylko 

do s u by pionowego d wigania powo ane (...).

Zaprowadzenie s upów do wn trza katedry fran-

cuskiej by o przyozdobieniem architektury rednio-

wiecznej na sposób najwymowniejszy. Staranie 

o wyraz idealno ci osi gn o kres, jakiego sztuka 

10. J. Sas Zubrzycki, Teorja ków..., strona 42 z odr cznym 

rysunkiem autora

10. J. Sas Zubrzycki, Teorja ków..., page 42 with a hand 

drawing by the architect
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nie zna a dotychczas. S upy w rzucie poziomym ni-

k e, uczyni y przestrze  wn trza przejrzyst  i woln  

do tego stopnia, e uchodzi y one raczej za dekora-

cj  architektury jak jej przeszkod . We wzniesie-

niu pionowem nic nie mog o bardziej pomnikowo 

mówi  o przeznaczeniu ducha religijnego owych 

czasów, jak wyraziste kraw dzie to ostro to mi kko 

si  cieniuj ce, od podstaw dzie a po sklepienia p y-

n ce. W ród mowy na wskro  symbolicznej stano-

wisko s upów oznacza o prac  jednostek dla ogó u 

i ograniczenie miejsca w celu przeniesienia ducha 

ku niesko czono ci.” (s. 67–69 r kopisu).

Gdzie indziej Sas Zubrzycki dokonuje precyzyj-

nych analiz, co mi dzy innymi ukazuje ostatni frag-

ment prezentowanego tekstu (il. 12): „Zestawmy ry-

sunek, który obok mamy. Linja AB. wyobra a linj  

rodków górnych dla ków jarzmowych, prz s o-

wych i przek tniowych nawy g ównej. Chc c, aby 

snop eber przy w le Þ zycznym by  dla oka mi ym 

czyli pi knym musz  wszystkie ki poczyna  si  

na jednym poziomie, tak [aby] ich rodki mie ci y 

si  na p aszczy nie poziomej, jak  w a nie oznacza 

linja idealna AB. Na niej jako na oporze wykre lmy 

uk jarzmowy BCD, a tak e k przek tniowy wraz 

z ebrami. Id c za Viollet-le-Duc’em oznaczmy 

linj  pod k tem 35° od rodka ku – a b dzie ona 

wskazywa a nam miejsce, gdzie linja parcia sko-

nego stanie si  styczn  do uku. T  styczn  mamy 

narysowan  w linji GH. Gdzie ta linja GH przecina 

zewn trzne lice muru nawy g ównej, tam w a nie 

w punkcie P okazuje si  miejsce najniebezpiecz-

niejsze dla budowli ze wzgl du na sklepienie nawy 

g ównej.

Najpierwsza próba uchwycenia parcia sko nego 

GH, wedle wywodów naukowo przeprowadzo-

nych w rozdziale ostatnim, b dzie polega a na ku 

wier kolistym z punktu K zatoczonym tak, aby 

promie  jego równa  si  szeroko ci czyli rozpi to-

ci nawy bocznej. Gdy k ten LP wci gniemy do 

konstrukcji przez to, i  wedle linji jego wykonamy 

sklepienie jako cz  kolebki o grubo ci zastoso-

wanej do w z a w snopie eber C, wtedy k taki 

odgrywa rol  przenoszenia parcia GP na mur nawy 

bocznej do punktu L.

Tak mo naby wyobrazi  sobie najnie mielsze 

[sic?] próby wprowadzenia ku sklepiennego dla 

przenoszenia si y, zw aszcza, gdy by  on pocz t-

kowo umieszczonym tylko pod dachem nawy bocz-

nej. W ten sposób opat Suger po raz pierwszy u y  

go przy ko ciele opackim w Noyon, tak wyst puje 

w katedrze Wormacji i u nas w katedrze na Wa-

welu.” W tym miejscu r kopis urywa si .

Praca Sas Zubrzyckiego pt. Teorja ków od-

pornych w architekturze ko cielnej ostro uku fran-

cuskiego. Rzecz naukowo przeprowadzona pod 

wzgl dem logiki konstrukcyjnej i estetyki stylowej, 

powsta a ponad sto lat temu, ma obecnie szczególny 

walor poznawczy, oddaje bowiem sposób my le-

nia znamienny dla epoki historyzmu, ko ca wieku 

XIX. W tym czasie kszta towa a si  osobowo  Sas 

11. J. Sas Zubrzycki, Teorja ków..., fragment strony 46 z odr cznymi rysunkami 

autora

11. J. Sas Zubrzycki, Teorja ków..., fragment of page 46 with hand drawing 

by the architect
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 Zubrzyckiego, jego pojmowanie dziejów architek-

tury i jej wspó czesnych zada . W sposobie prezen-

towania tematu omawiana rozprawa by a na swój 

sposób przestarza a, odwo ywa a si  do poj  i spo-

sobu rozumowania si gaj cych jeszcze po owy XIX 

wieku, czasów Viollet-le-Duca i Ruskina, z których 

pism Sas Zubrzycki obÞ cie czerpa . Jest jednak cen-

nym dokumentem epoki, który znacz co wp yn  na 

obraz polskiej architektury pocz tku XX w., pozo-

staj cej pod silnym wp ywem hase  poszukiwania 

form narodowych.
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