
Recenzja pracy doktorskiej mgr Aliny Barczyk 
Rezydencje rodu Mniszchow w czasach saskich. Historia i tresci ideowe architektury 

napisanej pod kierunkiem dra hab. Tadeusz Bernatowicza, prof. Ut 

Rozprawa doktorska mgr Aliny Barczyk jest pracg obszernq; liczy sobie 292 strony 

zasadniczego tekstu, uzupelnionego o osiem aneksow (z niepublikowanymi dotqd opisami 

i inwentarzami); b^dqcych integrainq podstawq dysertacji. Ponadto^tekst uzupetnia ponad 40 

stron bibliografii, wykazy skrotow, ilustracji,slepe (poki co) indeksy osobowy i topograficzny 

oraz dwa streszczenia: niemiecko- i angielskoj^zyczne. Osobny torn zawiera 10 plansz oraz 

372 ilustracje, stanowiqce podstaw^ dia analiz. Nalezy juz w tym miejscu podkreslic, 

wyjqtkowo sumiennq i olbrzymi^, imponujqcq wrQcz, kwerend? zrodtowq jakg 

przeprowadzita Doktorantka - w kilkunastu archiwach polskich 

i zagranicznych - co da\o Jej solidnq podstaw^ dIa przedstawionych rozwazari. 

Konstrukcja pracy jest jak najbardziej poprawna i logiczna, jak sama Autorka 

zaznaczyla odnosi s\q do schematu, ktory zostat juz wykorzystany dia omowienia mecenatu 

innych rodzin magnackich (Jabtonowskich, Pacow). 

Gtowne wywody Pani Aliny Barczyk zostaty podzielone na cztery cz^sci, poprzedzone 

wprowadzeniem i zakonczone podsumowaniem. 

We wprowadzeniu przedstawila Ona stari badan dotyczgcy fundacji Mniszchow oraz 

dziejow rodu oraz okreslita gtowny eel swej pracy: „caiosciowe uj^cie pozycji rodu w czasach 

saskich" i „zebranie informacji o samych postaciach [poszczegolnych magnatach] i ich 

siedzibach, jak i odniesienie do szerszego kontekstu" [s. 12]. W tym uj^ciu, a przede 

wszystkim majqc na wzgl^dzie koniecznosc petnego przedstawienia dziatalnosci na niwie 

sztuki (= dziatalnosci czy tez aktywnosci fundacyjnej) trudno mi si^ zgodzic z przyj^tym w 

pracy zatozeniem, ze „zagadnieniem rownie godnym analizy, aczkolwiek wykraczajqcym poza 

ramy niniejszego opracowania pozostajq fundacje sakralne" [s. 14]. Jesli chcemy przedstawic 

w petni pozycJQ i znaczenie rodu, jesli chcemy wtasnie przedstawic szerszy kontekst to nie 

mozna si^ ograniczac wytqcznie do rezydencji. Fundacje sakralne bowiem stanowiq 

integrainq CZQSC dziatalnosci fundacyjnej, a wqtki ikonograficzne obecne w dekoracjach 

fundacji sakralnych nierzadko sq zbiezne i wzajemnie uzupetniajq si^ z tymi prezentowanymi 

w siedzibach; co wi^cej, z reguty rezydencje stanowity wspolne zatozenia 

urbanistycznez swiqtyniami. Trzeba tez pami^tac, ze z reguty przeciez ci sami artysci byli 

angazowani zarowno w fundacje swieckie jak i sakralne. Brak omowienia tych ostatnich 

nalezy uznac za mankament pracy. Oczywiscie recenzent doskonale rozumie koniecznosc 

ukonczenia pracy doktorskiej w terminie, nie mniej, mysl^, ze sama Autorka ma swiadomosc 

tego sztucznego ograniczenia i poniekqd probuje obejsc je np. omawiajgc fundacje sakralne 

w Dukli - bowiem tyiko w ten sposob uzyskuje podstawy do omowienia stosunku do sztuki 

Jerzego Augusta Mniszcha. 

Kwestiq dyskusyjnq jest tez pominiqcie przez Doktorantk^ dworow, ktore nie 

stanowity „bezposrednio siedzib wtascicieli, przeznaczone do zarzqdzania majqtkiem lub 
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pobytow okolicznosciowych czy rekreacyjnych - przez wzglqd na skal^ i charakter 

uzytkowania posiadajqce drugorz^dne znaczenie, niwelujqce koniecznosc splendoru" [s. 15]. 

Czy rzeczywiscie? To oczywiscie moze bye podstawq do dalszej dyskusji naukowej, ale 

chciatbym podkreslic, ze znane przypadki odnoszace do dworow Jabtonowskich czy 

Sieniawskich pozwalajq jednak zaprzeczyc tej tezie, a sam fakt otaczania „gt6wnych" 

rezydencji przez mniejsze(niejako stuzebne - stuzyl podkreslaniu dignitas i pozycji wtascicieli. 

Nota bene - jesli bysmy wylqczali z kr^gu naszych zainteresowan te siedziby, w ktorych 

wlasciciele pojawiali siQ rzadko, to - antycypujqc niejako dalsze rozwazania - nalezy 

przypomniec, zewspaniaty palac gdanski Jerzego Wandalina, jak sama Autorka przyznaje, 

doczekat si^bodajze jednejwizyty jego fundatora. Doktorantka zdecydowata s\q tezna 

omowienia dworu w Brzostowicy Wielkiej, ktory miat istotne znaczenie w kontekscie 

lokalizacji (nieopodal miasta sejmowego), a nie odznaczat si^ jakimis walorami artystycznymi 

(a pamiQtac nalezy - w kontekscie powyzej poczynionych uwag, ze w samej Brzostowicy i jej 

okolicy fundowane byly dwie budowie sakralne). 

W dalszych rozdziatach Doktorantka zaprezentowata rezydencje nalezqce do dwoch 

pokolen rodu - Jozefa Wandalina i jego synow - Jerzego Augusta i Jana Karola, okreslajqc 

zarazem umowne ramy czasowe dIa swych rozwazan: od okoto 1700 roku do kohca lat 60-

tych XVIII stulecia. 

Pierwszy rozdziat, zatytuiowany „R6d Mniszchow"- wprowadzajgcy - poza 

prezentacjq dziejow rodziny zawiera istotne dIa dalszych analiz kwestie:tytulatury, 

legendarnych dziejow rodu oraz nie poruszane dot^d w literaturze zagadnienie „rod6w 

marszatkowskich" i zwiqzanej z nim ikonografii. Uwagi Autorki, co nalezy raz jeszcze 

podkreslic, majq pod tym wzgl^dem wyjqtkowy i pionierski charakter i sformutowata je jako 

pierwsza w literaturze historyczno-artystycznej. Ta czqsc dysertacji zasluguje na poszerzenie 

i opublikowanie jako osobnej rozprawy. Osobng kwestiq, ktorq warto rozszerzyc w przysztych 

badania jest chyba koniecznosc nakreslenia zagadnienia kontynuacji - dziedziczenia 

splendoru rodu Chodkiewiczow (wspominane jedynie przy okazji omowienia dworu w 

Brzostowicy). 

Kolejne rozdziaty - dedykowane poszczegolnym postaciom zostaly opatrzone 

cytatami, ktore majq wskazywac na glowne cechy dzialalnosci czy tez charakterystyczne 

rysystosunku wobec sztuki,unaoczniajqce si^ w sposobie kreacji czy autoprezentacji w 

siedzibach. Rozdziaty majg wspolny schemat, skladajqcy si^ z cz^sci biograficznej (w ktorych 

Autorka nierzadko dokonuje nowych ustaleh i korekt zyciorysow kolejnych bohaterow 

rozprawy), omowienia (chronologicznego) poszczegolnych rezydencji 

(z przedstawieniem wczesniejszych losow i przemian budowli) oraz podsumowah 

charakteryzujqcych postawy Mniszchow. 

I tak, w rozdziale drugim dedykowanym Jozefowi Wandalinowi Autorka dokonata 

analizy siedziby w Laszkach Murowanych, warszawskiego patacu przy ul. Senatorskiej, patacu 

okreslonego jako „wiejski" w D^blinie, dworu staroscinskiego w Jaworowie oraz dworu 

„wiejskiego" w Brzostowicy Wielkiej. 



W przypadku rezydencji w Laszkach nalezy podkreslic, ze budowla ta, choc 

stosunkowo czQsto omawiana w dotychczasowej literaturze, znalazia w pracy Pani Barczyk 

znakomite 

i dogt^bne opracowanie, obejmujqce rekonstrukcjQ uktadu funkcjonalno-uzytkowego. W tym 

miejscu chciatbym podkreslic jeden aspekt pracy, ktory wlasciwie musiat bym powtarzac przy 

kazdym przedstawieniu kolejnej rezydencji. Pani Alina Barczyk w sposob klarowny, 

wyjgtkowosumiennie doktadnie dokonuje analiz i rekonstrukcji ukladow budowli, 

wydobywajqc nieznane aspekty budowli, ich funkcje, a takze kwestie artystyczne. Engeneral-

w kwestii rozwiqzah artystycznych dIa omawianych przez siebie budowli wskazuje przede 

wszystkich wzorce i analogie w architekturze saskiej. 

W swych badaniach Autorka swobodnie tqczy szczegotowe rozwarstwienia samych 

budowli {in situ - o ile sq zachowane), wnikliwie bada wszystkie przekazyikonograficzne 

(zachowane projekty, plany, zrodia kartograficzne - mapy, inwentaryzacje, wreszcie widoki i 

fotografie), tqczqc je zezrodlami archiwalnymi, starodrukami i pozniejszymi opisami, a takze 

materiatami konserwatorskimi.Niezwykle szczegotowo przeprowadzone analizy stuzq 

rekonstrukcjom uktadow wn^trz, funkcji i wyposazenia, wystroju i dekoracjii, co szczegolnie 

istotne, programow tresciowych. Szczegolna umiej^tnosc zestawienia roznorodnych zrodet i 

analiz formalno-genetycznych oraz porownawczych samych dziet swiadczy o bardzo dobrym 

opanowaniu warsztatu historyka sztuki. Doktadne opisy i analizy dekoracji rzezbiarskich 

zaiozeh ogrodowych oraz dziedzincow wraz z przedstawieniem programow ikonograficznych 

mogq zostac uznane za modelowe dIa kolejnych historykow sztuki. Dodatkowo wspomn^ tu 

oczywiste - i bardzo wazne - odkrycia archiwalne Pani Barczyk, jak np. wlasciwie wydobycie 

postaci i roll architekta BurkhardaChristopha von Mijnnicha (patac przy ul. Senatorskiej), czy 

opublikowanie nieznanych dotqd projektow Andreasa Gartnera (dIa patacu dukielskiego), 

rzutow rezydencji wisniowieckiej, d^blinskiej, a takze dworu grodziehskiego. 

Rozdziat trzeci Doktorantka poswi^cita przywodcy kamaryli Jerzemu Augustowi 

Wandalinowi^ i jego patacom w Gdahsku (okreslonego jako emanacja gospodarczej 

i politycznej obecnosci marszatka) oraz w Dukli (wraz z omowieniem samej miejscowosci jako 

miasta rezydencjonalnego - i tu znalazty si^ analizy kosciota parafialnego z kaplicami 

stanowiacymi mauzolea marszatka i jego matzonki Amalii z Bruhlow). Tu, raz jeszcze, nalezy 

podkreslic wysokie walory omowienia patacu gdahskiego, autorstwa Pierre Ricauda de 

Tirrigaille'ai zatozenia ogrodowego. 

Niejako na marginesie mozna wszelako dodac tu - jako kwesti^ do szerszej dyskusji -

zagadnienie okreslenia nazw poszczegolnych rezydencji. Autorka postuguje si^ okresleniami 

„patac wiejski" czy „podkarpacka rezydencja", „rezydencja miejska", „dw6r staroscihski" -

wtasciwie bez wyjasnienia zrodet takiej nazewnictwa i mieszajqc kategorie odnoszqce siQ do 

^Ciekawy zagadnieniem - poruszonym tyIko marginalnie w rozprawie, przy okazji ekslibrisow Jerzego Augusta 
Mniszcha jest kwestia prezentacji heraldycznej roduoraz petnego przytoczenia drukow panegirycznych (czy 
tyiko wzmiankowanych opisow uroczystosci okazjonalnych - np. na s. 23,55,142, 206), co moze stanowic 
podstawy do dalszych rozwazan na temat propagandowej funkcji inlcjatyw artystycznych Mniszchow I 
budowania wizerunkumagnatow poprzez sztuk^. 
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funkcji i topografii. Zasadne jest stworzenie jednolitej kategoryzacji rezydencji, wyroznienie 

ich charakterystycznych cech formalnych budowli oraz potqczenie ich z odpowiednimi 

nazwami - o czym zresztg Doktorantka si^ przekonata, bowiem rezydencja jaworowska 

okreslana jest w zrodtach patacem bqdz zamkiem. 

CzQsc czwarta rozprawy odnosi siQ do podkomorzego wielkiego litewskiego Jana 

Karola Wandalina i jego rezydencji warszawskiej na ul. Miodowej oraz na Wotyniu w 

Wisniowcu. 

W przypadku'pjerwszej z.^ich warto dodac mozliwosci rozbudowy analizy w oparciu 

0 pozniejszy (bodajze z roku) inwentarz patacu (MNK, rkps sygn. 864, „Opisanie 

pokojow...."). Rekonstrukcja patacu Wisniowieckiego stanowiqcego „dziedzictwo 

krolewskiego rodu Wisniowieckich"- odmienna od zaproponowanej kilka lat temu mi^dzy 

innymi przez nizej podpisanego - przynosi nowe ustalenia badawcze, w oparciu o uwaznq 

analizQ wszystkich mozliwie dost^pnych zrodet. Akceptujqc jq i nie kwestionujqc ustaleh 

Doktorantki wypada mi zauwazyc, ze prezentowane wczesniej rekonstrukcje - tqczyty si^ z 

planem przebudowy, a przeksztatcenia XIX- i XX-wieczne w znaczqcym stopniu 

uniemozliwiajq jednoznacznq odpowiedz np. na pytanie gdzie wtasciwie zostata ulokowana 

sala petni^ca funkcj i galerii obrazow. 

Dysertacji koriczy podsumowanie, w ktorym Pani Alina Barczyk syntetycznie 

zrekapitulowata ustalenia, koncentrujqc si^ na wskazaniu dominujqcych wqtkow ideowych 

eksponowanych w rezydencjach mniszchowskich: genealogii, „dawnosci" (czy szerzej tradycji 

1 spuscizny rodowej) oraz nowoczesnych rozwi^zah artystycznych, w czym doktoranta 

upatruje przejawow gustu poszczegolnych magnatow^. 

Praca napisana jest jQzykiem poprawnym i klarownym, choc autorce nie udato s\q 

uniknqc pewnej liczby irytujqcych literowek, a takze braku odniesieri w niektorych przypisach 

(co oczywiscie jest do wyeliminowania na etapie redakcyjnym przy publikowaniu rozprawy). 

Reasumujqc, Doktorantka przygotowujqc dysertacji omawiajgcg rezydencje nalezqce 

do dwoch pokolen rodziny Mniszchow dokonata trafnego wyboru tematu - w ten sposob 

istotnie wzbogacajqc panorama sztuki nowozytnej w Rzeczypospolitej w XVIII stuleciu. Pani 

Alina Barczyk jest jednq z nielicznych mtodych i aktywnych badaczek sztuki nowozytnej, a jej, 

wysoko oceniana przez nizej podpisanego, praca doktorska pozwala miec nadzieji, ze 

badania nad sztukq polskg XVIII stulecia nie zaniknq w osrodkach akademickich w Polsce. 

Dysertacja spetnia wszelkie ustawowe wymogi stawiane pracom doktorskim, nalezy 

podkreslic koniecznosc jak najszybszego opublikowania pracy drukiem. Mamy do czynienia 

^TrochQ zabrakto w tym stosunkowo niewielkim zakohczeniu zestawienia inicjatyw artystycznych Mniszchow i 
innych rodow magnackich czy chocby naszkicowania aktywnosci na niwie artystycznej synow Jana 
Karola.Gorqco zach^cat bym Doktorantka do rozbudowy swej pracy o omowienie nast^pnego pokolenia rodu -
dziatalnosciJozefa Mniszcha (1742-1793), kolejnego marszatka,do ktorego aktywnosci zachowane sq liczne 
materiaty zrodtowe - chocby przywotywane w spisach bibliograficznych r^kopismienne traktaty 
architektoniczne (zachowane rowniez edycje drukowane - np. w zbiorach Muzeum Narodowego w 
Krakowie, tqczqce s\q z Michatem Jerzym Mniszchem). 



z pracq sumiennq, przynoszqcq nowe ustalenia badawcze, bardzo rzeteing i dajqcq 

swiadectwo wiedzy, znajomosci podejmowanej problematyki i dobrego opanowania 

warsztatu naukowego. Z petnym przekonaniem wnioskuJQ o dopuszczenie Pani mgr Aliny 

Barczyk do dalszycti etapow przewodu doktorskiego. 

dr hab. Andrzej Betlej, prof. UJ 
Instytut Historii Sztuki UJ 

5 


