JAN SAS ZUBRZYCKI I JEGO „TEORJA àĉKÓW ODPORNYCH”
KRZYSZTOF STEFAēSKI
STRESZCZENIE
Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) to jedna z ciekawszych postaci
w dziejach polskiej sztuki przeáomu XIX i XX wieku. OsobowoĞü charakterystyczna dla tej epoki, poĞwiĊcająca caáe swoje
Īycie pasjom twórczym, naukowym, a takĪe narodowym. Jego
dorobek jest olbrzymi: kilkadziesiąt realizacji architektonicznych, w wiĊkszoĞci z zakresu architektury sakralnej, uzupeánionych o liczne plany, które nie doczekaáy siĊ urzeczywistnienia,
projekty wnĊtrz koĞcielnych1, olbrzymi wysiáek badawczo-teo-

retyczny, który zaowocowaá kilkudziesiĊcioma publikacjami2,
setki rysunków i fotograÞi utrwalających elementy polskiego
krajobrazu3. Podstawową ideą, która przyĞwiecaáa mu przez kilkadziesiąt lat pracy byáo badanie, wskrzeszanie i propagowanie
form uwaĪanych przez niego za narodowe.
Sáowa kluczowe: Jan Sas Zubrzycki, architektura gotycka, styl
narodowy

JAN SAS ZUBRZYCKI AND HIS „THEORY OF THE FLYING BUTTRESS”
ABSTRACT
Jan Sas Zubrzycki (1860–1935) was one of the most interesting 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.

1 K. StefaĔski, Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik – z pracowni architekta i rzeĨbiarza, Katalog wystawy zorganizowanej
w Muzeum Architektury we Wrocáawiu, 25 lutego – 16 maja
2004, Wrocáaw 2004; dorobek w dziedzinie architektury sakralnej wyczerpująco opracowaá ks. Piotr Drewniak w rozprawie
doktorskiej Rzymskokatolicka i greckokatolicka architektura sakralna w twórczoĞci projektowej Jana Sas Zubrzyckiego (1860–
1935), t. I-II, Lublin 2006 (mps), napisanej na Wydziale Nauk
Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego pod
kierunkiem prof. dr. hab. Jana Wiktora Sienkiewicza.
2 W. Baáus, Teoria sztuki Jana Sas Zubrzyckiego. Studium z pogranicza historii sztuki i historii idei, praca doktorska napisana
pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Krakowskiego, Kraków 1995
(mps), w posiadaniu Biblioteki Uniwersytetu JagielloĔskiego.
3 Jan Sas Zubrzycki (1860–1939). Szkice i fotograÞe kapliczek
i krzyĪy przydroĪnych w zbiorach rodzinnych, Katalog wystawy w Galerii Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków,
ul. Grodzka 15, WrzesieĔ 2000, tekst: Genowefa ZaĔ-Ograbek,
Kraków 2000.
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K. StefaĔski, Jan Sas Zubrzycki i Andrzej Lenik – z pracowni
architekta i rzeĨbiarza, catalogue of an exhibition at the Museum
of Architecture in Wrocáaw, 25 February–16 May 2004, Wrocáaw 2004; Sas Zubrzycki’s achievements in church architecture
have been described in much detail by Fr. Piotr Drewniak in his
doctoral dissertation Rzymskokatolicka i greckokatolicka architektura sakralna w twórczoĞci projektowej Jana Sas Zubrzyckiego (1860–1935), vol. I-II, Lublin 2006 (TS) at the Faculty of
Humanities of the John Paul II Catholic University in Lublin,
under the supervision of prof. dr. hab. Jan Wiktor Sienkiewicz.
5 W. Baáus, 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 Jagiellonian University.
6 Jan Sas Zubrzycki (1860–1939). Szkice i fotograÞe kapliczek
i krzyĪy przydroĪnych w zbiorach rodzinnych, catalogue of an
exhibition at the Art Historians Association Gallery, Krakow, ul.
Grodzka 15, September 2000, author: Genowefa ZaĔ-Ograbek,
Krakow 2000.
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1. Jan Sas Zubrzycki (1860–1935).
Fot. archiwalna ze zbiorów autora
1. Jan Sas Zubrzycki (1860–1935).
Photograph from the archives of the author

Problem stosowania i rozwijania form narodowych w sztuce naleĪaá do najciekawszych zjawisk
XIX wieku, którego korzenie siĊgają epoki romantyzmu. W sytuacji braku niepodlegáoĞci naszego
kraju miaá on szczególne znaczenie. Poprzez sztukĊ
chciano podkreĞliü narodową odrĊbnoĞü i obecnoĞü
Polaków wĞród narodów Europy. Poszukiwanie
form narodowych byáo szczególnie wyraĨne w dziedzinie architektury, a pierwsze gáosy nawoáujące do
siĊgania po motywy okreĞlane jako narodowe, rodzime czy swojskie, pojawiáy siĊ w poáowie XIX
wieku7 i przybraáy na sile w ostatniej üwierci stulecia. Z czasem najĪywszy oddĨwiĊk znalazáy w budownictwie koĞcielnym8. Efektem tych dąĪeĔ byáa
miĊdzy innymi koncepcja „stylu zakopiaĔskiego”,
a na początku XX wieku „stylu dworkowego”. Do
najbardziej gorliwych propagatorów form narodowych w polskiej architekturze nie tylko sakralnej,
naleĪaá Jan Sas Zubrzycki (il. 1). Jego zainteresowa-

7

A. K. Olszewski, Przegląd koncepcji stylu narodowego w teorii architektury polskiej, „Sztuka i krytyka. Materiaáy do studiów i dyskusji z zakresu teorii i historii sztuki, krytyki artystycznej oraz badaĔ nad sztuką”, 1956, nr 3-4, s. 275-372.
8 A. Majdowski, O poglądach na styl wiĞlano-baátycki w polskiej architekturze sakralnej oraz Nurt narodowy w architekturze sakralnej Królestwa Polskiego od drugiej poáowy XIX
wieku, [w:] Studia z zakresu historii architektury sakralnej
w Królestwie Polskim, Warszawa 1993, s. 39-66, 101-156;
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nia tym zagadnieniem száy w parze z pracą badawczą dotyczącą polskiej architektury Ğredniowiecznej.
Narodziny naukowych pasji Sas Zubrzyckiego
związaü naleĪy z okresem studiów na Wydziale
Architektury Politechniki Lwowskiej (1880–1884),
pod kierunkiem Juliana Zachariewicza. W tym czasie na zlecenie konserwatora Wojciecha Dzieduszyckiego, wykonaá pierwsze pomiary inwentaryzacyjne, w latach 1883–1884 cerkwi w Haliczu,
a w 1885 roku cerkwi woáoskiej (opublikowane
z tekstem w „jĊzyku ruskim”)9. W ostatnim okresie nauki objąá stanowisko asystenta w Katedrze
Budownictwa Lądowego na macierzystej uczelni
kierując swoją uwagĊ na architekturĊ starochrzeĞcijaĔską i Ğredniowieczną. Wynikiem prowadzonych badaĔ byáy dwie niewielkie publikacje: Styl
staro-chrzeĞcijaĔski z 25 tablicami (Lwów 1884)
oraz Sztuka Ğredniowieczna z 85 tablicami (Lwów
1886)10. W maju 1886 roku Sas Zubrzycki objąá
stanowisko asystenta budowniczego przy UrzĊdzie
Budownictwa Miejskiego w Krakowie, gdzie dalej
rozwijaá swoje zainteresowania naukowe architekturą Ğredniowieczną, tym razem Krakowa i Maáopolski. W 1895 r. ogáosiá drukiem w Krakowie rozprawĊ Rozwój gotycyzmu w Polsce pod wzglĊdem
konstrukcyjnym i estetycznym oraz w 1899 r. studium Krakowska szkoáa architektoniczna XIV wieku,
które staáo siĊ podstawą do przyznania tytuáu doktora nauk technicznych Politechniki Lwowskiej11.
Wyrazem zainteresowania architekta sztuką wieków
Ğrednich byáa teĪ publikacja Bazyliki Ğredniowieczne
w ukáadzie rzutów poziomych (Kraków 1891).
W publikacjach Sas Zubrzycki podkreĞlaá znaczenie
i odrĊbnoĞü gotyku polskiego, skupiając siĊ na architekturze Maáopolski i podkreĞlając oryginalnoĞü
tzw. szkoáy krakowskiej, związanej z krakowskim
systemem konstrukcyjnym. W wypracowaniu swoistych dla ziem polskich rozwiązaĔ architektonicznych zwracaá teĪ uwagĊ na architekturĊ romaĔską
oraz rolĊ tradycyjnego budownictwa drewnianego
podąĪając tropem wczeĞniejszych opracowaĔ badaczy niemieckich, gáównie Augusta Essenweina oraz

K. StefaĔski, Polska architektura sakralna w poszukiwaniu
stylu narodowego, àódĨ 2000 (II wyd. 2002).
9 J. Sas Zubrzycki, Curriculum vitae, Kraków 1888, rĊkopis
w posiadaniu rodziny.
10 Idem, Curriculum vitae, Kraków 1893, rĊkopis w posiadaniu
rodziny.
11 J. Zubrzycki, Krakowska szkoáa architektoniczna XIV wieku,
„Rocznik krakowski”, t. II, 1899, s. 109-150.

2. KoĞcióá paraÞalny w CiĊĪkowicach – portal wejĞcia gáównego, arch. J. Sas Zubrzycki. Fot. E. Grochowska
2. Parish church in CiĊĪkowice – portal of the main entrance, designed by J. Sas Zubrzycki. Photo by E. Grochowska

Wáadysáawa àuszczkiewicza. W pracach tych polemizowaá z okreĞlaniem polskiej architektury gotyckiej jako „gotyku wiĞlano-baátyckiego”, terminu
spopularyzowanego w Ğrodowisku warszawskim,
który w zaborze rosyjskim próbowano wskrzeszaü
jako styl o charakterze narodowym12. PojĊciu temu
przeciwstawiaá terminy „odcieĔ nadwiĞlaĔski” lub
„styl nadwiĞlaĔski” káadąc nacisk na oryginalne cechy związane ze „szkoáą krakowską”. Zagadnienie
to rozwinąá póĨniej w publikacji Styl nadwiĞlaĔski
jako odcieĔ sztuki Ğredniowiecznej w Polsce (Kraków 1910).
W swoich pracach Sas Zubrzycki poruszaá równieĪ zagadnienia bardziej ogólne związane z teorią
architektury i budownictwa wieków Ğrednich. Taki
charakter miaáa opublikowana w 1894 r. w Krakowie ksiąĪka zatytuáowana FilozoÞa architektury, jej
teorja i estetyka. Autor wprowadza w niej takie po-

jĊcia, jak duchowy charakter architektury, symbolizm, wzniosáoĞü, podkreĞla potrzebĊ harmonii miĊdzy piĊknem formy a piĊknem treĞci. Wielką wagĊ
przykáada teĪ do pojĊcia stylu w dziejach architektury. TakĪe we wspomnianej juĪ wyĪej rozprawie
doktorskiej akcentuje znaczenie tajemnicy w architekturze. Te wszystkie elementy dostrzega gáównie w architekturze gotyckiej, jako przepeánionej
ideami religijnymi. W FilozoÞi architektury pisze
m.in. „Caáa architektura Ğredniowieczna a zwáaszcza gotycka to ideaá wzniosáej sztuki piĊknej (...).
Architektura Ğredniowieczna, przepeániona z jednej
strony ideami i uczuciami, a z drugiej strony logiką
i konsekwencją – oto sztuka piĊkna triumfująca
chwaáą, to genialna wzniosáoĞü artystyczna.”13 Styl
gotycki jest wyrazem dąĪenia ku Bogu, ku niebu:
„W stylu gotyckim symbolizm ksztaátu doszedá do
zenitu (...) symbolistyka pionowa, zaznaczająca

12

13

A. K. Olszewski, op. cit., s. 286-300; A. Majdowski, op. cit.;
K. StefaĔski, op. cit., s. 29-60.

J. Sas Zubrzycki, FilozoÞa architektury, jej teorja i estetyka,
Kraków 1894, s. 272.
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3. KoĞcióá paraÞalny w PorĊbie Radlnej, arch.
J. Sas Zubrzycki. Pocztówka z początku XX w.
ze zbiorów autora
3. Parish church in PorĊba Radlna, designed by
J. Sas Zubrzycki. Postcard from the early 20th century
from the archives of the author

wprost zrywanie siĊ myĞli ku Bogu, osiągnĊáa swój
najwyĪszy tryumf (...). Wszystko pnie siĊ i dąĪy ku
niebu.”14
W fascynacji Sas Zubrzyckiego architekturą gotycką widaü wyraĨnie wpáyw Eugène’a E. Viollet-le-Duca, francuskiego badacza i konserwatora
zabytków, który silnie oddziaáywaá na architekturĊ
2. poáowy XIX wieku. Z kolei w nadawaniu formom tej architektury symbolicznego i metaÞzycznego charakteru dopatrzyü siĊ moĪna wpáywu angielskich twórców i teoretyków: Augustusa Welby
Northmore’a Pugina i Johna Ruskina, którego myĞlom zawartym w sáynnym eseju Siedem lamp architektury, Sas Zubrzycki poĞwiĊciá jedną ze swoich publikacji15.
14

Ibidem, s. 183.
J. S. Zubrzycki, Krótkie myĞli z dzieáa Ruskina „Siedem
lamp architektury” wraz z uwagami, Lwów 1902. W okresie gdy Sas Zubrzycki byá czáonkiem redakcji krakowskiego
„Architekta” w latach 1902–1903 opublikowano tam w kilku
czĊĞciach táumaczenie tego dzieáa (czĊĞciowo w streszczeniu),
dokonane przez Franciszka MączyĔskiego.
16 S. Odrzywolski, Renesans w Polsce, WiedeĔ 1899.
15
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Z biegiem lat zainteresowania architekta poszerzaáy siĊ, zwáaszcza od momentu objĊcia przez
niego stanowiska profesora nadzwyczajnego w Katedrze Historii Architektury i Estetyki na Politechnice Lwowskiej. Wiązaáo sie to z przeprowadzką
do Lwowa, z którym bĊdzie związany juĪ do koĔca
Īycia. W tym czasie idąc Ğladem publikacji Sáawomira Odrzywolskiego16, zwraca uwagĊ na motywy
polskiego renesansu i moĪliwoĞü ich zastosowania
we wspóáczesnej architekturze polskiej17. Renesans
polski okreĞla mianem „stylu zygmuntowskiego”,
postulując, podobnie jak to byáo w przypadku gotyku krakowskiego, zastosowanie go w rodzimej
architekturze jako formy narodowej. W okresie
lwowskim twórczoĞü teoretyczna Sas Zubrzyckiego traci jednak walory poznawcze, naukowe
i przybiera charakter bardziej popularny. Architekt
zajmuje siĊ dawnymi motywami w sztuce polskiej,
staropolskimi i starosáowiaĔskimi obyczajami, starając siĊ je wskrzeszaü i propagowaü. Towarzyszy
temu hasáo krzewienia ducha narodowego i obrony
kraju przed zalewem „obczyzny”18 oraz gáoszona
teza, Īe wiele form architektury europejskiej wywodzi siĊ z polskiego i sáowiaĔskiego budownictwa
drewnianego.19
DziaáalnoĞci teoretycznej i piĞmienniczej Sas
Zubrzyckiego towarzyszyáa aktywnoĞü twórcza
jako architekta. Od koĔca lat osiemdziesiątych XIX
wieku zaprojektowaá i wzniósá szereg koĞcioáów
o formach romaĔsko-gotyckich, które byáy egzempliÞkacją jego koncepcji „stylu nadwiĞlaĔskiego”.
WĞród nich wymieniü naleĪy koĞcioáy w Szczurowej
(1887–1893), BáaĪowej (1896–1900), CiĊĪkowicach
(1901–1903), (il. 2), PorĊbie Radlnej (il. 3), Tarnowie (1904–1906), (il. 4), Czortkowie (1908–1910),
(il. 5), Jordanowie (1908–1913) czy w Masáowie
(1926–1937). Szczególną pozycjĊ w dorobku Sas
Zubrzyckiego zajmuje koĞcióá Ğw. Józefa na krakowskim Podgórzu (1905–1909) o gotyckich formach nawiązujących do motywów architektury
Krakowa (il. 6). W koĞciele w ĩeleĨnikowej (1912–
–1924), jednej z najciekawszych swoich realizacji,
Sas Zubrzycki poáączyá motywy wczesnogotyckie
17 J. Sas Zubrzycki, Styl Zygmuntowski jako odcieĔ sztuki odrodzenia w Polsce, Kraków 1914; idem, Sklepienia polskie z doby
Ğredniowiecza i odrodzenia, Lwów 1926.
18 M.in. J. Sas Zubrzycki, Obsypiny... Obsyáania... Rąbek záoty
z czasów dobrobytu i oĞwiaty Polaków dawnych, Lwów 1921;
idem, Styl polski. Styl narodowy, Lwów 1922; idem, Sáawa,
Katowice 1924.
19 Idem, Sklepienia polskie..., op. cit.

4. KoĞcióá Ğw. Rodziny w Tarnowie, arch. J. Sas Zubrzycki.
Fot. K. StefaĔski
4. Church of the Holy Family in Tarnów, designed by
J. Sas Zubrzycki. Photo by K. StefaĔski

5. KoĞcióá paraÞalny w Czortkowie, arch. J. Sas Zubrzycki.
Fot. K. StefaĔski
5. Parish church in Czortków, designed by J. Sas Zubrzycki.
Photo by K. StefaĔski

z elementami „stylu zakopiaĔskiego”. W póĨniejszej fazie twórczoĞci zgodnie z koncepcją „stylu
zygmuntowskiego” wprowadzaá do swoich budowli elementy renesansowe, jak np. w koĞcioáach
we Lwowie-Zamarstynowie (1925–1929), Sukowie
(1930) oraz Chodowie (1932–1937)20. Projektowaá
teĪ obiekty Ğwieckie takie, jak ratusze w MyĞlenicach, Jordanowie, Niepoáomicach i Zatorze (il. 7),
dom „Sokoáa” w Brzozowie, domy mieszkalne
w Krakowie i KroĞnie21.
SpuĞcizna pozostawiona przez tego niestrudzonego twórcĊ i badacza jest olbrzymia: dziesiątki
projektów i realizacji, prawie piĊüdziesiąt publikacji, setki zdjĊü i rysunków ukazujących charakterystyczne elementy polskiej architektury i krajobrazu (il. 8). WiĊkszoĞü zachowaáa siĊ w zbiorach

rodzinnych w Krakowie i we Lwowie. Architekt
pozostawiá teĪ po sobie kilka tekstów w rĊkopisie,
które pozostaáy niedokoĔczone i nieopublikowane.
WĞród nich znajduje niezwykle interesujący tekst
zatytuáowany Teorja áĊków odpornych w architekturze koĞcielnej ostroáuku francuskiego. Rzecz naukowo przeprowadzona pod wzglĊdem logiki konstrukcyjnej i estetyki stylowej, napisany w czasie
I wojny Ğwiatowej22 (il. 9). Ciekawe są okolicznoĞci jego powstania. Jesienią 1914 roku, w sytuacji zagroĪenia Lwowa przez wojska rosyjskie,
Sas Zubrzycki, wraz z innymi profesorami Politechniki Lwowskiej, zostaá z miasta ewakuowany.
Na koszt wáadz zamieszkaá wówczas w Baden pod
Wiedniem, w hotelu „zum schwarzen Adler”. Pobyt w Baden wykorzystaá Sas Zubrzycki na pracĊ

20

22

Ks. P. Drewniak, op. cit., peány wykaz budowli sakralnych
zawarty jest w t. II obejmującym katalog dzieá architekta;
K. StefaĔski, Jan Sas Zubrzycki..., op. cit., s. 17-18.
21 Zestawienie sporządzone przez Jana Tyssona (mps), Lwów
2000.

Tekst rozprawy, jak i informacje o okolicznoĞciach jego powstania, zawdziĊczam uprzejmoĞci Jana Tyssona ze Lwowa
(wnuka J. Sas Zubrzyckiego), w którego posiadaniu on siĊ znajduje, oraz ZoÞi Gunaris z Wrocáawia.
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6. KoĞcióá Ğw. Józefa na Podgórzu w Krakowie. Fot. K. StefaĔski
6. St. Joseph’s church in Podgórze, Krakow. Photo by K. StefaĔski
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7. Ratusz w Zatorze, arch. J. Sas Zubrzycki. Fot. K. StefaĔski
7. City hall in Zator, designed by J. Sas Zubrzycki. Photo by K. StefaĔski

naukową, opracowując tekst rozprawy, którą rozpocząá w dniu 8 paĨdziernika 1914 roku23.
Zachowana w rĊkopisie praca nie zostaáa nigdy
ukoĔczona i z tego wzglĊdu nie doczekaáa siĊ publikacji.24 Mimo to uznaü ją naleĪy za cenną próbĊ
przyswojenia polskiemu czytelnikowi zasad konstrukcji gotyckich i ich ewolucji. Jest teĪ wyrazem
znamiennej dla autora fascynacji architekturą Ğredniowieczną Francji i widaü w niej wielki wpáyw
prac E. E. Viollet-le-Duca, a przede wszystkim jego
Sáownika rozumowanego architektury fracuskiej od
XI do XVI wieku25. Sas Zubrzycki w początkowej
partii swojej rozprawy negatywnie ocenia sytuacjĊ
architektury mu wspóáczesnej, w której panują „modernizm” i secesja, a zapomniano o wartoĞciach ar23

Szczegóáowe informacje na temat miejsca i czasu powstawania rozprawy zostaáy przez autora podane na odwrocie karty
tytuáowej: „Zacząáem tĊ pracĊ w Badenie koáo Wiednia dnia
8 paĨdziernika 1914 – w hotelu „zum schwarzen Adler” Rathausgasse N. 11 – na I piĊtrze pokój 1.2 – podczas wojny rosyjsko-niemiecko-austryjackiej i wojny niemiecko-francuskiej.”
24 Tekst Teorji áĊków odpornych... pisany jest rĊcznie atramentem na mocno juĪ obecnie poĪóákáym papierze o nietypowym formacie 34 x 21,5 cm, obejmuje áącznie 78 i póá strony
– urywa siĊ w poáowie strony 79. Skáada siĊ z szeĞciu rozdziaáów, ostatni rozdziaá, niedokoĔczony, zawiera zaledwie dwie
i póá strony. Odczytanie rĊkopisu przysparza wiele trudnoĞci,
liczne w oryginalnym tekĞcie są skreĞlenia i poprawki. Pisow-

chitektury Ğredniowiecznej, pisząc: „Na tle takich
báądzeĔ i baáamuctw wynika, Īe nauki o sztuce
wieków Ğrednich nie znajdują w dobie teraĨniejszej
Īadnego pogáĊbienia a Īyją wĞród nas tylko echem
tradycji przeszáych.” (s. 3 rĊkopisu).
W zasadniczym wątku swoich rozwaĪaĔ autor
szkicuje zarys dziejów architektury, siĊgając do
czasów staroĪytnego Egiptu. Koncentruje siĊ jednak
gáównie na porównaniu architektury antycznej i Ğredniowiecznej, omawia charakterystyczne jej motywy. Omawiając charakterystyczne motywy epoki
Ğredniowiecza prezentuje przykáady romaĔskie,
a nastĊpnie gotyckie, dokonując analizy rozwiązaĔ konstrukcyjnych, aby uchwyciü ich ewolucjĊ.
Szczegóáowo omawia gáówne zaáoĪenia i konstruk-

nia wielu sáów odbiega od stosowanych wspóáczeĞnie reguá ortograÞcznych i gramatycznych, charakterystyczne dla pracy są
podkreĞlenia wielu sáów, które dla autora byáy szczególnie znaczące. RĊkopis wzbogacony jest 11 odrĊcznymi ilustracjami.
Na wielu stronach na odwrocie znajdują siĊ odrĊczne notatki
albo rysunki oáówkiem lub tuszem.
25 Eugène-Emmanuele Viollet-le-Duc, Dictionnaire raisonné
de l’architecture française du XIe au XVIe siècle. T. 1-10, Paris 1854–1869. Por.: Teoretycy, artyĞci i krytycy o sztuce
1700–1870. Wybór, przedmowa i komentarze E. Grabska
i M. PoprzĊcka. Historia doktryn artystycznych. Wybór tekstów.
CzĊĞü 2, Warszawa 1974, s. 472-478.
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8. J. Sas Zubrzycki, projekt oátarza dla kaplicy Pana Jezusa w Rzeszowie, 1909 r. Ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocáawiu
8. J. Sas Zubrzycki, design for the altar for Christ’s Chapel in Rzeszów, 1909. Archives of the Museum of Architecture in Wrocáaw

cje ĞwiątyĔ Ğredniowiecznych: uksztaátowanie rzutu,
przestrzeni wewnĊtrznej oraz elementy konstrukcyjnie takie, jak Þlary, sklepienia, przypory i wreszcie
tytuáowe „áĊki odporne”. Ilustruje to w kilkunastu
miejscach odrĊcznymi rysunkami, za ich pomocą
dogáĊbniej táumacząc wybrane zagadnienia (il. 10,
11). Tekst – jak wspomniano – jest niedokoĔczony.
Paradoksalnie koĔczy siĊ w momencie, gdy autor
przechodzi do roli „áĊków odpornych”, czyli – wedáug dzisiejszej terminologii – áuków oporowych
(odporowych). WáaĞciwy temat rozprawy nie zostaá
tym samym rozwiniĊty.
Praca ta jest peáną Īaru apoteozą gotyckiej architektury Francji. Zachwyt autora wywoáują fran60

cuskie katedry tego czasu: „Czy widz przypatrujący
siĊ katedrze w Amiens, Chartres i Beauvais moĪe
wyobraziü sobie choüby po zastanowieniu, jaką to
mocą ducha genjalnego utrzymane są w powietrzu
wszystkie gáazy wiszące i spierające siĊ wzajemnie!
Jaką to podziwienia godną równowagą byáy jakby
w zaklĊciu tajemnem powiązane wszystkie czĊĞci
budowli w jednolitą rzecz, która choü skáada siĊ
z mnogich wątków materjalnych, naturalnych, a jednak malowniczo przedstawia obraz siá Īywych ciągle dziaáających i czynnych. Czy widz ten choüby
znawca sztuki bardzo dobrze obznajomiony z nauką
genjalną, nie bĊdzie czuá siĊ zachwyconym na kaĪdym kroku i wobec kaĪdego najdrobniejszego ka-

9. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków odpornych w architekturze
koĞcielnej ostroáuku francuskiego. Rzecz naukowo
przeprowadzona pod wzglĊdem logiki konstrukcyjnej i estetyki
stylowej (1914), strona tytuáowa.
RĊkopis w posiadaniu J. Tyssona
9. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków odpornych w architekturze
koĞcielnej ostroáuku francuskiego. Rzecz naukowo
przeprowadzona pod wzglĊdem logiki konstrukcyjnej i estetyki
stylowej (1914), title page. Manuscript owned by J. Tysson

mienia uduchowionego? Czy on wáaĞnie dlatego, Īe
jest architektem, rozumiejącym siĊ na konstrukcji,
nie bĊdzie silniej i dáuĪej przykutym do arcydzieáa
nastrĊczającego co chwila przedmiotu, jaki zaciekawienie badacza zaostrza niebywale...?
O! zaprawdĊ... w rzĊdzie utworów architektonicznych w historji sztuki nie ma innej konstrukcji
tak gáĊboko rozumowanej jaką jest gotycka...!” (s. 7
rĊkopisu).
Sas Zubrzycki w niezwykle szczegóáowy sposób omawia elementy konstrukcji Ğredniowiecznych
ĞwiątyĔ francuskich ukazując istotne momenty decydujące o przejĞciu od konstrukcji romaĔskiej do
konstrukcji gotyckiej. Obydwa te typy szczegóáowo
26

Por.: K. StefaĔski, Renesans chrzeĞcijaĔstwa a rozwój architektury neogotyckiej w XIX wieku, [w:] Idee chrzeĞcijaĔskie
w Īyciu Europejczyka. JĊzyk, piĞmiennictwo. Sztuki plastyczne.

rozróĪnia, sprzeciwiając siĊ pojĊciu „stylu przejĞciowego” miĊdzy romanizmem a gotykiem. Gotyk
pojawia siĊ wedáug niego wraz z zastosowaniem
sklepienia krzyĪowego zaáoĪonego na prostokącie:
„Albo sklepienie w kwadracie zaáoĪone jest romaĔskiem, albo przestaje niem byü od razu, gdy zamiast
kwadratu za podstawĊ dlaĔ wchodzi prostokąt. Aby
zaĞ sklepienie krzyĪowe moĪna nad prostokątem
zbudowaü do tego potrzebny jest koniecznie áuk
ostry miast áĊku póákolistego.” (s. 31 rĊkopisu).
W tekĞcie odnajdujemy teĪ odniesienia do niemieckiej oraz polskiej architektury gotyckiej. Autor
porusza przy tym zagadnienia dotyczące „szkoáy
krakowskiej”, przywoáuje równieĪ Ğredniowieczne
zabytki wrocáawskie. Nie zabrakáo takĪe wzmianek
o stworzonym przez architekta pojĊciu „stylu nadwiĞlaĔskiego”.
Gotyk to dla Sas Zubrzyckiego styl bazujący na
Ğmiaáym systemie konstrukcyjnym, w którym kaĪdy
element ma okreĞlone znaczenie. Jego istotą jest
zmaganie siĊ z siáami ciąĪącymi i rozpierającymi,
które konstrukcja gotycka znakomicie neutralizuje
przenosząc je poprzez záoĪony ukáad elementów budowlanych, gdzie decydującą rolĊ odgrywają „áĊki
odporne”. W swoim zachwycie nad gotykiem autor idzie tropem takich wczeĞniejszych autorów, jak
Augustus Welby Northmore Pugin i John Ruskin26.
Tekst przesycony jest treĞciami peánymi emfazy,
podkreĞlającym zawartą w architekturze gotyku mistyczno-religijną symbolikĊ. Oddają to czĊsto powtarzające siĊ pojĊcia, które autor wyróĪnia zwykle
w tekĞcie poprzez podkreĞlenia: wielkoĞü, symbol,
idea, idealizm, wzniosáoĞü – to wszystko cechy,
jakich Sas Zubrzycki dopatruje siĊ w architekturze „ostroáucznej”. JĊzyk autora osiąga niekiedy
tonacjĊ uduchowioną, co dobrze ilustruje poniĪszy fragment: „Sztuka wielka i wzniosáa, tajemnicza a uroczysta oraz w wyĪyny strzelająca, stawaáa
siĊ oblubienicą wieków i ludzkoĞci, bo teĪ w niej
ta ostatnia mogáa pomieĞciü swoje porywy aĪ do
granic ostatnich spotĊgowane. Im wiĊksze zaĞ byáo
spotĊgowanie miáoĞci ku ideaáom czasu i religji,
tem silniejsze ich spierwiastkowanie na tle sztuki
architektonicznej! Co wáadza niczem nieograniczona zdziaáaáa potĊgą wĞród coraz przestrzenniejszych krĊgów myĞli i uczucia, to artyzm sposobem
zestawienia linji, powierzchni i bryá przestrzenObyczaje. CzĊĞü II. Materiaáy z konferencji 15-17 maja 2000 r.,
s. 103-115; Teoretycy, artyĞci i krytycy o sztuce 1700–1870,
op. cit., s. 464-471, 479-485.
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10. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków..., strona 42 z odrĊcznym
rysunkiem autora
10. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków..., page 42 with a hand
drawing by the architect

nych objąá na podstawie pierwiastku i objawiá widomie oczom zdumionym.” (s. 57-58 rĊkopisu).
Gotyk jest dla niego sztuką na wskroĞ chrzeĞcijaĔską: „Wszystkie religje posáugiwaáy siĊ symbolami. ĩadna atoli religja nie oddaáa siĊ im z taką
potĊgą rozwielmoĪnioną, jak religja chrzeĞcijaĔska.
Umiaáa ona wcieliü w kamienie tyle uczucia, Īe nie
w przenoĞni nazwali ją Þlozofowie muzyką – albowiem kaĪdy kamieĔ w budowie byá gáosem melodji i jest tonem poprzez wieki porywającym miáoĞnika. Jest to dziwny czar sztuki architektonicznej
Ğredniowiecza, iĪ zdoáa ona mówiü litanjĊ, gáosiü
poezjĊ, nuciü hymny i szeptaü psalmy, bo w architekturze owej niema najdrobniejszego ciosu, któryby nie wspóáubiegaá siĊ o wáadzĊ przykuwania
uwagi a wszystkie muzy i rzeĨby razem w caáoĞci
to nauka dla ducha i serca, której nikt oprzeü siĊ nie
moĪe (...).” (s. 27-28 rĊkopisu).
Praca napisana jest niezwykle Īywym, barwnym
jĊzykiem. WyróĪnia siĊ specyÞcznym sáownictwem,
autor staraá siĊ bowiem unikaü w stosowanej przez
siebie terminologii architektonicznej zapoĪyczeĔ
z obcych jĊzyków, gáównie z jĊzyka niemieckiego,
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wprowadzając polskie odpowiedniki. Wystrzegaá siĊ
przede wszystkim terminu „gotyk” lub „architektura
gotycka”, odĪegnując siĊ w ten sposób od przypisywania istotnej roli w uksztaátowaniu tego stylu
„Gotom”, czyli Niemcom. Gotyk jest dla niego wytworem wyáącznie francuskim: „Caáa sztuka ostroáuczna jest wyáączną zasáugą pierwotną Francji. Tu
siĊ rozwinĊáa wyksztaáciáa i rozkwitáa jak hymn
psalmiczny, a dopiero jako przystrój wydoskonalony
przeszáa do Niemiec (...), a takĪe do krajów innych.”
(s. 40 rĊkopisu). W związku z tym zamiast terminu
„gotyk” stosuje okreĞlenia: „ostroáuk”, „ostroáĊk”,
„styl ostroáuczny”, „styl ostroáĊku”, a sporadycznie
takĪe „styl francuski”.
Pomimo archaicznego czĊsto dziĞ sáownictwa,
rozprawĊ Sas Zubrzyckiego czyta siĊ jako fascynującą opowieĞü o rozwoju architektury Ğredniowiecznej, o zmaganiu siĊ ludzkiego intelektu i ducha z problemami konstrukcyjnymi pojawiającymi
siĊ przy wznoszeniu coraz bardziej niebotycznych
ĞwiątyĔ, o pokonywaniu oporu materii – opowieĞü
nie mającą odpowiednika w polskim piĞmiennictwie XIX wieku i początku XX wieku. Znajdujemy
tu liczne peáne poetyckich uniesieĔ analizy form
architektonicznych takie, jak poniĪszy fragment:
„àĊk odporny to sprawa genjusza konstrukcyjnego.
Od chwili wprzĊgniĊcia go do zespoáu wszystkich
Ğrodków budowy Ğredniowiecznej, nastaáa nowa
era w Ğwiecie architektury i przewrót doszczĊtny
w sposobie ich stosowania. Sklepienia bowiem
nawy gáównej, nawy krzyĪowej i apsydy gáównej
utrzymywane byáy odtąd w równowadze za pomocą áĊków odpornych, porozpinanych nad nawami
bocznemi i obejĞciami w kaĪdym wĊĨle, związanym
z áĊkami jarzmowymi (...).
Miaáo to daleko donioĞlejsze znaczenia, jakby
siĊ moĪna byáo spodziewaü. Co zaĞ zasáuguje na
pierwsze podkreĞlenie, to wynik odnoĞny, który
siĊ objawiá w uksztaátowaniu wĊzáów miĊdzynawowych. Pewnikiem juĪ staáo siĊ ich wyáączenie
z gry siá ukoĞnych, zatem Þlary w stylu ostroáucznym otrzymaáy jedno jedyne przeznaczenie a to dla
pokonania tylko siáy ciąĪenia, zatem siáy pionowej.
W ten sposób wytáumaczyü moĪna prĊdkie przeksztaácenie ich na sáupy, albowiem sáupy pierwiastkowo od najodleglejszej staroĪytnoĞci byáy tylko
do sáuĪby pionowego dĨwigania powoáane (...).
Zaprowadzenie sáupów do wnĊtrza katedry francuskiej byáo przyozdobieniem architektury Ğredniowiecznej na sposób najwymowniejszy. Staranie
o wyraz idealnoĞci osiągnĊáo kres, jakiego sztuka

11. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków..., fragment strony 46 z odrĊcznymi rysunkami
autora
11. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków..., fragment of page 46 with hand drawing
by the architect

nie znaáa dotychczas. Sáupy w rzucie poziomym nikáe, uczyniáy przestrzeĔ wnĊtrza przejrzystą i wolną
do tego stopnia, Īe uchodziáy one raczej za dekoracjĊ architektury jak jej przeszkodĊ. We wzniesieniu pionowem nic nie mogáo bardziej pomnikowo
mówiü o przeznaczeniu ducha religijnego owych
czasów, jak wyraziste krawĊdzie to ostro to miĊkko
siĊ cieniujące, od podstaw dzieáa po sklepienia páynące. WĞród mowy na wskroĞ symbolicznej stanowisko sáupów oznaczaáo pracĊ jednostek dla ogóáu
i ograniczenie miejsca w celu przeniesienia ducha
ku nieskoĔczonoĞci.” (s. 67–69 rĊkopisu).
Gdzie indziej Sas Zubrzycki dokonuje precyzyjnych analiz, co miĊdzy innymi ukazuje ostatni fragment prezentowanego tekstu (il. 12): „Zestawmy rysunek, który obok mamy. Linja AB. wyobraĪa linjĊ
Ğrodków górnych dla áĊków jarzmowych, przĊsáowych i przekątniowych nawy gáównej. Chcąc, aby
snop Īeber przy wĊĨle Þzycznym byá dla oka miáym
czyli piĊknym muszą wszystkie áĊki poczynaü siĊ
na jednym poziomie, tak [aby] ich Ğrodki mieĞciáy
siĊ na páaszczyĨnie poziomej, jaką wáaĞnie oznacza
linja idealna AB. Na niej jako na oporze wykreĞlmy
áuk jarzmowy BCD, a takĪe áĊk przekątniowy wraz
z Īebrami. Idąc za Viollet-le-Duc’em oznaczmy
linjĊ pod kątem 35° od Ğrodka áĊku – a bĊdzie ona
wskazywaáa nam miejsce, gdzie linja parcia skoĞnego stanie siĊ styczną do áuku. TĊ styczną mamy
narysowaną w linji GH. Gdzie ta linja GH przecina
zewnĊtrzne lice muru nawy gáównej, tam wáaĞnie

w punkcie P okazuje siĊ miejsce najniebezpieczniejsze dla budowli ze wzglĊdu na sklepienie nawy
gáównej.
Najpierwsza próba uchwycenia parcia skoĞnego
GH, wedle wywodów naukowo przeprowadzonych w rozdziale ostatnim, bĊdzie polegaáa na áĊku
üwierükolistym z punktu K zatoczonym tak, aby
promieĔ jego równaá siĊ szerokoĞci czyli rozpiĊtoĞci nawy bocznej. Gdy áĊk ten LP wciągniemy do
konstrukcji przez to, iĪ wedle linji jego wykonamy
sklepienie jako czĊĞü kolebki o gruboĞci zastosowanej do wĊzáa w snopie Īeber C, wtedy áĊk taki
odgrywa rolĊ przenoszenia parcia GP na mur nawy
bocznej do punktu L.
Tak moĪnaby wyobraziü sobie najnieĞmielsze
[sic?] próby wprowadzenia áĊku sklepiennego dla
przenoszenia siáy, zwáaszcza, gdy byá on początkowo umieszczonym tylko pod dachem nawy bocznej. W ten sposób opat Suger po raz pierwszy uĪyá
go przy koĞciele opackim w Noyon, tak wystĊpuje
w katedrze Wormacji i u nas w katedrze na Wawelu.” W tym miejscu rĊkopis urywa siĊ.
Praca Sas Zubrzyckiego pt. Teorja áĊków odpornych w architekturze koĞcielnej ostroáuku francuskiego. Rzecz naukowo przeprowadzona pod
wzglĊdem logiki konstrukcyjnej i estetyki stylowej,
powstaáa ponad sto lat temu, ma obecnie szczególny
walor poznawczy, oddaje bowiem sposób myĞlenia znamienny dla epoki historyzmu, koĔca wieku
XIX. W tym czasie ksztaátowaáa siĊ osobowoĞü Sas
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12. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków..., strona 78 (ostatnia),
z odrĊcznym rysunkiem autora
12. J. Sas Zubrzycki, Teorja áĊków..., page 78 (last) with
a hand drawing by the architect

Zubrzyckiego, jego pojmowanie dziejów architektury i jej wspóáczesnych zadaĔ. W sposobie prezentowania tematu omawiana rozprawa byáa na swój
sposób przestarzaáa, odwoáywaáa siĊ do pojĊü i sposobu rozumowania siĊgających jeszcze poáowy XIX
wieku, czasów Viollet-le-Duca i Ruskina, z których
pism Sas Zubrzycki obÞcie czerpaá. Jest jednak cennym dokumentem epoki, który znacząco wpáynąá na
obraz polskiej architektury początku XX w., pozostającej pod silnym wpáywem haseá poszukiwania
form narodowych.
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