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ZNACZENIE DLA SZKOLNICTWA ARTYSTYCZNEGO W POLSCE

...Car pour faire florir les arts dans 
un pays il n’est non seulement nécessa
ire d’attirer les artistes étrangers mais 
faire cultiver les arts par les gens du 
pays même.
M. B a c c i a r e l l i ,  Projet d ’une Aca
démie, ok. 1767

August Moszyński opracował ok. 1777 r. projekt Królewskiej Aka
demii Malarstwa i Rzeźby. Być może pomysł ten — podobnie jak i in
ny mu współczesny, zgłoszony przez Michała Wandalina Mniszcha — 
powstał na zamówienie Stanisława Augusta *. Dokumenty te otwierały 
drugi etap,dyskusji nad powołaniem do życia Akademii Sztuk Pięknych. 
Dyskusję tę zapoczątkował'projekt, który opracował przed 1767 r. przy
były z Drezna w 1766 r. Marcello Bacciarelli2.

Projekt Moszyńskiego przewidywał powołanie szkoły artystycznej w 
Warszawie pod patronatem króla, ale jako instytucji niezależnej od dwo
ru s. Stąd zapewne propozycja zlokalizowania jej w Marywilu, wzniesio
nym przez królowę Marię Kazimierę Sobieską (1692— 1696) 4. Ten mo
numentalny zespół, wówczas już w złym stanie technicznym, zamieszki
wali kupcy, rzemieślnicy, księgarze, literaci i artyści. Lokale projekto
wanej szkoły składałyby się z pięciu pomieszczeń: z dużej sali, gdzie stu
denci rysowaliby według żywego modela, z dwóch niewielkich gabinetów, 
gdzie najmłodsi ćwiczyliby się w kopiowaniu rysunków i odlewów gip
sowych, z gabinetu dyrektora, gdzie odbywałyby się wykłady z teorii 
i wiedzy o sztuce oraz z sali, w której znajdowałyby się zbiory arty
styczne Akademii5.

W programie kształcenia główny nacisk położony został na rysunek 
(zajęcia trzy razy w tygodniu po dwie godziny), na modelowanie według 
żywego modela (zajęcia dwa razy w tygodniu po dwie.godziny) oraz na

3 — Zabytkoznawstwo
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1. André Lebrun, Popiersie Augusta Fryderyka Moszyńskiego, od
lew gipsowy, Pomarańczarnia, Łazienki

teorię sztuki: kompozycję, perspektywę, ikonografię i scenografię (po dwa 
razy w tygodniu). Anatomię i wiedzę o proporcjach traktowano jako wie
dzę uzupełniającą, podawaną na lekcjach rysunku e. Program Moszyń
skiego przewidywał także pod hasłem „coloris” naukę technologiiT, choć 
nie postulował zajęć praktycznych w tym zakresie. Wykłady oraz pre
lekcje miały być ilustrowane przykładami z dzieł wielkich mistrzówa. 
Autor projektu radził, aby wszyscy profesorowie wskazywali uczniom
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przy każdej okazji możliwości teoretycznego pogłębiania wiedzy — pod
ręczniki akademickie francuskie lub włoskie 9.

Moszyński położył duży nacisk na rolę konkursów oraz nagród w pro
cesie wychowania młodych artystów 10. Były to wyróżnienia, medale oraz 
wyjazdy stypendialne na staże artystyczne do Włoch. Tematy wielkiego, 
co trzy lata odbywającego się konkursu, nie różniły się niczym od kon
kursów paryskiej Akademii. Gloryfikowały one czyny króla oraz ukazy
wały wielkie sceny z historii antycznej i narodowej n.

Kosztorys tej instytucji nauczającej był stosunkowo niew ielki12: au
tor starał się przekonać króla, że warto się nań zdobyć, zwłaszcza wobec 
korzyści, jakie osiągnie i król, i naród z wykształcenia dobrych arty
stów 13.

A zatem popieranie sztuk, utrzymywał Moszyński, to nie tylko ko
rzyść — to także obowiązek moralny króla wobec Narodu.

Na dwóch, załączonych do projektu planszach, przedstawił Moszyński 
plan wielkiej sali wraz z wyposażeniem niezbędnym dla studiowania 
modelu przez rysowników (malarzy) i rzeźbiarzy oraz insygnia Rektora 
szkoły i berło pedla. Pomysł wyposażenia sali z amfiteatralnym układem 
siedzisk w dwóch rzędach, ustawionych w podkowę oraz francuskim 
oświetleniem zaczerpnął Moszyński z publikacji Guerina 14. Insygnia Rek
tora składały się z tarczy umieszczonej na tle Orła Białego z symbolami 
trzech sztuk ułożonymi w kształcie trójkąta wewnątrz oraz dewizą na

2. A. F. Moszyński, Plansza II: insygnia Rektora i berło pedla', Bibl. Czarto
ryskich, Kraków
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obrzeżu „Aeąuas Potestas” I5, natomiast berło zawierało nazwę szkoły: 
Academia Picturae et Sculpturae16. Pierwsze nawiązywało do nestorki 
wszystkich akademii artystycznych — rzymskiej Akademii św. Łukasza, 
drugie natomiast — do jej najdoskonalszego wcielenia — paryskiej Aca- 
demie de Peinture et Sculpture. Aluzje powyższe są ogromnie wymowne: 
wskazują bowiem na źródła, do jakich odwoływał się autor projektu no
wej, europejskiej szkoły artystycznej.

Upraszczając rzecz należy stwierdzić, że o ile struktura Akademii 
warszawskiej miała przypominać szkołę rzymską, o tyle program na
uczania i sposób jego realizacji — paryską. W tym sensie nowa instytucja 
nie stanowiła — bo wcale o to nie chodziło — czegoś nowego: jej projek
todawca starał się robić to, co twórcy innych XVIII-wiecznych akademii, 
a w szczególności tych najbliższych i osobiście mu znanych: Drezna17, 
Wiednia 18 i Berlina 19.

*
»!e *

August Fryderyk Moszyński, syn Kantego i Fryderyki Augustyny hra
bianki Cosel, urodził się i wychował w Dreźnie 20. Swoją kulturę literacką
i artystyczną zawdzięczał.studiom w elitarnej, założonej przez Augusta 
III, szkole wojskowej oraz nauce u Gaetano Chiaveriego, wielkiego bu
downiczego Drezna 21. Młodość Moszyńskiego przypadła na okres szcze
gólnego rozkwitu tego miasta22: wielkiej przebudowy i rozbudowy stoli
cy Saksonii, która wówczas (od 1697 r.) pełniła także rolę stolicy króle
stwa polskiego i wielkiego księstwa litewskiego 23. Na jego oczach pow
stawały instytucje na miarę wielkiej Metropolii politycznej i kulturalnej 
Europy: Galeria malarstwa, Gabinet rzeźby antycznej, Gabinet Graficz
ny itp.24

Doniosłe znaczenie dla ukształtowania się kultury artystycznej Mo
szyńskiego miała podróż (lub podróże) po Europie, jaką odbył w latach 
1747— 1749' do Włoch, Francji i Anglii. Szczególnie często wspominał 
pierwszą podróż do Włoch (1747— 1748), w czasie trwania drugiej pod
róży włoskiej (1784— 1786) 25. Zaprzyjaźnił się wówczas z kard. Aleksan
drem Albanim 20; zetknął się z zabytkami architektury antycznej i no
wożytnej 27 oraz zapoznał z przebiegiem wykopalisk w Herkulanum28. 
Fakty te wskazują, że Moszyński już wówczas uległ euforii wielkich od
kryć archeologicznych. Pod ich wpływem ukształtowały się' jego idee 
klasyczne o sztuce 2D; okrzepły one w czasie podróży do Francji i An
glii 80.

Moszyński po powrocie z podróży zadzierzgnął silne więzy z drezdeń
skimi pionierami neoklasycyzmu: z Winckelmannem, Mengsem, Oeserem, 
Hagedornem, Heineckenem i in .31 Publikacja dwutomowego albumu Ga
lerii malarstwa przez zespół Heineckena (1753— 1755) 32, Rozprawy Ha- 
gedorna (1755) 83 o gabinecie kolekcjonera oraz Rozmyślania o naśladow-
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nictwie dzieł greckich Winckelmanna (1755) 34, były pierwszymi zwiastu
nami tych idei, które w latach sześćdziesiątych miały dojrzeć w środowi
sku drezdeńskim.

Rozkwit Drezna został przerwany przez Wojnę Siedmioletnią (1756— 
— 1763) 35. I chociaż Wettynowie zrobili wszystko, aby zatrzeć ślady stra
szliwych zniszczeń, jakie pozostawili po sobie Prusacy nie zdołali jed
nak przywrócić Dreznu jego dawnego splendoru. Na skutek utracenia 
korony polskiej (6 IX 1764 królem polskim wybrany został Stanisław 
Poniatowski) ", Drezno stało się z powrotem stolicą niewielkiego księ
stwa saskiego. Większość artystów w poszukiwaniu lepszych warunków 
życia wywędrowała stąd do Wiednia 8a, Warszawy 30, Berlina 40 i Peter
sburga 41.

Wśród osób, które we wrześniu 1764 r. opuściły Drezno, był także Au
gust Fryderyk Moszyński. Decyzję tę ułatwiła mu przyjaźń z Poniatow
skim, jaką zadzierzgnął w Dreźnie w 1751 r .42 Moszyński stał się ści
słym współpracownikiem nowego króla polskiego w różnych dziedzinach, 
w szczególności zaś w sprawach artystycznych. Jako Dyrektor Budowli 
Królewskich stał się organizatorem życia kulturalnego (teatr)43, zbiorów 
królewskich (gabinetu graficznego i numizmatycznego, galerii rzeźby
i malarstwa)44 oraz — w pewnej mierze — inspiratorem rozbudowy
i przebudowy miasta stołecznego — Warszawy z której Stanisław Au
gust pragnął uczynić „nowe Drezno” . I chociaż w 1772 r. z powodu nie
powodzeń przy modernizacji Zamku Ujazdowskiego utracił stanowisko 
Dyrektora Budowli Królewskich, to jednak nadal, aż do śmierci (1786), 
zachował pieczę nad królewskimi zbiorami artystycznymi4#.

Wydaje się zatem, że wpływ Moszyńskiego na politykę kulturalną — 
a w szczególności artystyczną — był ogromnie istotny; stworzył on pod
waliny, na których opierać się będą jego następcy. Potwierdza to anali
za struktury zbiorów, jak i ich dzieje: składały się one przede wszystkim 
z odlewów gipsowych, kopii wielkich mistrzów oraz ze znakomitych zbio
rów graficznych — a więc z tych elementów; które potrzebne były dla 
zorganizowania szkoły artystycznej47. Celem, do jakiego dążył Moszyń
ski, było właśnie — za przykładem Drezna — utworzenie Akademii, któ
ra zapewniłaby kształcenie artystów rekrutujących się spośród ludności 
polskiej: ubogiej szlachty i mieszczaństwa48. Celom tym służyć miała 
wysyłka na staże zagraniczne 49 młodych ludzi — Polaków i cudzoziem
ców, którzy ucząc się wykonywali kopie znanych dzieł60; te z kolei 
służyć miały uczniom przyszłej Akademii. Co więcej: „pennsionaires du 
Roy” mieli w przyszłości objąć stanowiska projektowanej akademii kró
lewskiej 51.

Problem Akademii podjęto w drugiej połowie lat siedemdziesiątych —
i to na fali dyskusji nad reformą szkolnictwa polskiego t2. Po kasacie Je
zuitów (1772) powstała Komisja Edukacji Narodowej, która intereso
wała się także nauką rysunku w szkołach średnich (licea). Potrzeba cen-
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traînej szkoły ' artystycznej, która przygotowywałaby odpowiednie kadry 
dla szkolnictwa średniego, stała się wówczas tym bardziej odczuwalna. 
Dyskusja nad reformą oświaty (i nad innymi reformami niezbędnymi dla 
modernizacji państwa) osiągnęła w późniejszych latach siedemdziesią
tych szczególne nasilenie, a to dzięki kilkuletniemu pokojowi, jaki zapa
nował w Polsce 6S. Co więcej; wypracowana przez Moszyńskiego polityka 
przyniosła oczekiwane wyniki: powstały już znaczne zbiory artystyczne 54 
oraz zaczęli wracać, lub zapowiadali swój powrót, stypendyści królew
scy 65. Oto geneza dwóch wspomnianych tutaj projektów utworzenia no
wej szkoły przedstawionych królowi przez Mniszcha 58 i Moszyńskiego.^

Jednakże i tym razem sprawę odłożono na później. Być może stało 
się to wskutek sprzeciwu Bacciarellego 57, który upierał się przy swojej 
własnej koncepcji — Akademii jako szkoły nadwornej. Bacciarelli, jak 
się wydaje, wykorzystał ewentualne obawy króla, aby sprawy artystycz
ne nie wymknęły się spod jego osobistej kontroli6a.

Moszyński w tej krytycznej dla swej koncepcji sytuacji — kiedy za
kwestionowany został cały system budowany cierpliwie przez niego w 
ciągu wielu lat — podjął się jego obrony. W tym celu odbył drugą, wie
loletnią podróż do Italii, podczas której — o czym pisał w swym Dzien
niku — pragnął nie tylko zapoznać się z aktualnym stanem sztuk, ale 
dostarczyć dowodów na potwierdzenie słuszności swych poglądów “ .

Obszerne wywody znajdujące się w jego Journal de voyage na temat 
edukacji artystycznej, jak i instytucji do tego celu powołanych, miały 
na celu zjednanie króla dla jego koncepcji szkoły akademickiej “ .

•
* •

Program Moszyńskiego zawarty we wspomnianym wyżej Dzienniku 
podróży do Włoch z lat 1784— 1786 był programem walki o nową sztu
kę: klasyczną w formie i narodową w treści61. W licznych i obszernych 
analizach rzeźb antycznych odróżniał skrupulatnie dzieła dobre od mniej 
dobrych. Stosował tutaj kryteria Winckelmannowskiej teorii dziejów sztu
ki antycznej jako cyklu zamkniętego — od narodzin i rozwoju poprzez 
pełny rozkwit, aż do schyłku i upadku 62. Opierał się także na doktrynie 
Mengsa, kiedy polecał, jako jedyny możliwy wzór do naśladowania, fazę 
środkową — rozkwitu, gdyż tam odnajdywał poszukiwany przez neokla- 
syków „le beau idéal” s3. Sukces artysty, według Moszyńskiego, zależał 
w głównej mierze od wyboru właściwego wzoru. Co więcej — ostrzegał, 
że w obrębie tego samego dzieła mogą znajdować się elementy wadli
we — spowodowane przede wszystkim udziałem mniej uzdolnionych re
stauratorów 64. Jego projekt nowej ekspozycji w Museo Pio-Clementino 
zgłoszony został w intencji artystów, a nie historyków 66; postulował on 
zgromadzenie na Watykanie wszystkich najlepszych rzeźb antycznych, 
jakie znajdowały się w Rzymie, a usunięcie miernych po to, aby widz
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3. Marywil, rysunek, ok. 1715, Graphische Sammlung, Drezno

i artysta mogli „bez trudu dotrzeć do arcydzieł”. „Muzea są przecież 
szkołami smaku — eo ipso szkołami sztuki” — tłumaczył Moszyński. 
Nie ma tutaj i być nie może miejsca dla dzieł wątpliwych. Moszyński 
jako klasyk, a w latach osiemdziesiątych już jako klasyk zdeklarowa
ny 66, interesował się niemal wyłącznie dziełami antycznymi — a zwła
szcza rzeźbą 6?.

Moszyński był pesymistą co do możliwości zakupu dzieł wartościo
wych do zbiorów królewskich. To co oferowali na sprzedaż Cavaceppi, 
Jenkins i Volpato było bardzo drogie, a co gorsza miernej jakości6S. 
Same zaś arcydzieła pozostawały niedostępne: znajdowały się od stuleci 
w posiadaniu starych rodzin rzymskich lub papiestwa 69. Zaś zbiory kard. 
Aleksandra Albani, które wielokrotnie odwiedzał i podziwiał, mogły po
wstać zanim papieże zaczęli uprawiać swoją politykę protekcjonalistycz- 
ną ™, ustanawiając zakaz wywozu dzieł wartościowych i rezerwując so
bie prawo pierwokupu71. Potwierdzeniem tej prawdy były właśnie dwa 
największe muzea rzymskie, jakie powstały w XVIII-wiecznej Europie: 
Museo Capitolino i Museo Pio-Clementino. Moszyński starał się zatem
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przekonać króla, jako adresata Dziennika, że nie istnieją żadne możli
wości stworzenia kolekcji antyków lub galerii malarstwa tej rangi co 
zbiory Borghese czy Albanich72. Pozostawały jedynie kopie i reproduk
cje: odlewy gipsowe, kopie malarskie, sztychy. Moszyński jako przykład 
dobrej szkoły stawiał Akademię Francuską w Rzymie, a to z dwóch po
wodów: ze względu na jakość zbiorów potrzebnych do nauczania sztuki 
(odlewy) i na efekty dydaktyczne78 dzieła jej uczniów należały do naj-' 
bardziej liczących się w sztuce współczesnej

Kolekcjonerzy nowi, wedle Moszyńskiego, winni raczej zainteresować 
się sztuką współczesną. I to „en encourageant des Talens afin que l’arti
ste poussé par l’Emulation et n’ayant pas besoin de travailler pour vivre, 
mais pour se faire un Nom, alors ils réussiront à remplir nos Galleries 
de Bons Tableaux et Statues” Aby posiadać dobrych i utalentowanych 
artystów trzeba było ich wpierw wychować. W tym celu należało powo
łać do życia szkoły artystyczne, wyposażone w pomoce dydaktyczne, wy
syłać ich na staże zagraniczne oraz1 zapewnić im dobre warunki do pracy.

Szkoła, jaką proponował Moszyński, miała być otwarta dla wszyst
kich ludzi utalentowanych. Miała ona zatem położyć kres sztuce elitar
nej — dworskiej — uprawianej przez drogo opłacanych, a często przy
padkowych artystów zagranicznych. Sztuka europejska musiała się za
aklimatyzować w Polsce, dając w ten sposób ujście narastającym aspi
racjom narodowym n.

Postulat, aby sztuka — i to ze względów ekonomicznych i prestiżo
wych — była uprawiana przez tubylców wysunęli już Wettynowie77 i by
ła to nowa wersja starej colbertiańskiej doktryny politycznej78.

*

* *

Sprawę szkoły akademickiej zamierzano wprowadzić pod obrady Sej
mu Czteroletniego 70. Ale i tym razem kwestia ta utknęła na martwym 
punkcie. Na przeszkodzie stanęły inne, bardziej pilne dla ocalenia pań
stwa sprawy.

Moszyński, jak wiadomo, zmarł w Italii w drodze powrotnej do kra
ju (1786). Pozostały po nim różne pisma 80 oraz — przede wszystkim — 
królewskie zbiory sztuki. Czołowe miejsce w jego spuściżnie literackiej 
zajmował Dziennik podróży do Francji i Włoch, bogaty w myśli i spo
strzeżenia na témat sztuki współczesnej i edukacji artystycznej młodzie
ży. Pisany był on z myślą o Stanisławie Auguście, który podróż tę finan
sował. Do rąk króla dotarły liczne listy Moszyńskiego pisane z podróży 
oraz obszerny wyciąg z Dziennika poświęcony Neapolowi i jego okoli
com 81. Nie wykluczone, że Moszyński nosił się z myślą nadania innej, 
bardziej zorganizowanej formy materiałom zebranym we Włoszech.'
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4. Wenus Medycejska, odlew 
w gipsie górnej części rzeź
by (pracownia Cavaceppie- 
go?), Pomarańczarnia, Łazien

ki (fot. R. Kazimierski)

Niemniej, jak się wydaje, idee zawarte" w D zienniku  odegrały znacz
ną rolę w środowisku artystycznym Warszawy82. Pierwszym człowie
kiem, który przestudiował materiały włoskie Moszyńskiego, był chyba 
główny jego antagonista, Marcello Bacciarelli. Opierając się na sugestiach 
Moszyńskiego, zawartych w listach do króla oraz na brulionie D zienni
ka 83, dokonał szeregu zakupów —  kopii lub odlewów znanych rzeźb an
tycznych. Nie wykluczone, że pod wpływem Dziennika  zmienił Bacciarel
li wiele swoich poglądów na sztukę, a zwłaszcza na proces nauczania mło-
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dzieży. Być może — udostępniając rękopis ludziom z bliskiego otoczenia 
króla, m.in. Albertrandiemu — namówił bibliotekarza królewskiego, 
a później kustosza Gabinetu Graficznego, do napisania podręcznika dla 
swej szkoły w formie poematu o malarstwie (1791) 84 oraz rozprawy o ana
tomii artystycznej“ , zaś Reverdil, bibliotekarz królewski, wykorzystał 
zawarte w Dzienniku informacje dotyczące -.tych autorów, których zakup 
był niezbędny dla Biblioteki M.

O aspiracjach Bacciarellego i jego sukcesach świadczy rozbudowa At- 
telier z 1779 r., w wyniku której powiększył się znacznie obszar zajmo
wany przez niego na Zamku królewskimS7. Co więcej, zwiększono liczbę 
pracowni o pracownie rzeźbiarskie, którymi kierował, po świeżo odbytym 
stażu w Italii, André Lebrun 8S. Stale zresztą rozbudowywano powiązane 
ze szkołą nadworną muzeum, wzbogacając je o nowe odlewy, obrazy oraz 
grafikę. O zasobach artystycznych tej części Zamku informują liczne 
inwentarze, bądź to dotyczące pracowni Bacciarellego (1783, 1808) 89, bądź 
też wyposażenia całej rezydencji (1797) 9“.

O rosnących aspiracjach akademickich Bacciarellego świadczyć może 
m.in. używanie wymiennie nazwy „Etablissement pour les Arts” a na
wet „Academie” na określenie pracowni (Attelier)91. Bacciarelli zabie
gał zresztą, po upadku Państwa Polskiego (1795), u władz pruskich o u- 
tworzenie Akademii w Warszawie, bazując na jego pracowni (1798)92; 
uzyskał zgodę na otwarcie jednoosobowej szkoły rysunku, podporządko
wanej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie. Takie same starania podjął 
Bacciarelli po r. 1807 w Dreźnie °8, kiedy Napoleon utworzył, powiązane 
unią personalną z Królestwem Saskim — Księstwo Warszawskie — jed
nakże bez powodzenia.

Dopiero w 1817 r. otwarto na Uniwersytecie Warszawskim Wydział 
Sztuk Pięknych 94. Organizatorzy tej placówki zakupili zarówno wyposa
żenie pracowni Bacciarellego, jak znaczną część zbiorów królewskich, 
uformowanych przez Moszyńskiego. Kierowali się zarówno ideą Moszyń
skiego, co przykładem Bacciarellego 9S. Na uwagę zasługuje i to, że znacz
na część kadry tego Wydziału rekrutowała się spośród absolwentów Ma- 
larni i Skulptorii Bacciarellego ss.

A zatem pierwsza nowoczesna szkoła artystyczna, jaka powstała na 
ziemiach polskich, była w zasadzie dziełem dwóch antagonistów: orygi
nalnego myśliciela i wybitnego estetyka oraz praktycznego, może zbyt 
przywiązanego do tradycji malarza nadwornego ostatniego króla polskie
go: Augusta Fryderyka Moszyńskiego i Marcello Bacciarellego. Ich za
mierzenia, choć formułowane inaczej, zostały wszakże uwieńczone powo
dzeniem w tej najważniejszej sprawie, że sztuka europejska stała się 
polska.
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PRZYPISY

1 [A. F. Moszyński], Projet de l ’Etablissement d’une Academie Royale de Pein
ture Sculpture dans la Ville de Varsovie, rkps 782, k. 37 i n., Bibl. Czartoryskich, 
Kraków. Projekt Moszyńskiego opublikowałem w  tomie Academics of Art between 
Renaissance and Romanticism, ed. A. W. A. B o s c h 1 o o  i  in., IS Gravenhage 1989, 
p. 406— 433, art. Projet de Vétablissement d’une Academie Royale de Peinture et 
Sculpture dans la Ville de Varsovie: „...contribution d ’Aguste Frédéric Moszyń
ski au système d ’éducation artistique en Pologne dans la seconde moitié du XVIII 
siècle” . [M. W. Mniszech], Projet pour l ’Etablissement d ’une Academie des Beaux 
Arts, przekł. polski E. R a s t a w i e c k i ,  Słownik Malarzów Polskich, 1, Warsza
wa 1850, s. 313—321. Projekt Moszyńskiego analizowała ostatnio m in. K. B a r t 
n i c k a ,  Polskie szkolnictwo artystyczne na przełomie XVIII i X IX  w. 1764—1831, 
W rocław—Warszawa 1971, s. 29—35.

2 BN Warszawa, s. 3774. Projekt Bacciarellego opublikował już W. T a t a r k i e 
w i c z ,  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie za Stanisława Augusta, [w:]
O sztuce polskiej w XVII i XVIII w., Warszawa 1966, s. 465— 476.

3 Odnosi się wrażenie, że Moszyński, (pisząc swój Projekt, brał pod uwagę 
istnienie Pracowni Bacciarellego zaspokajającej wyłącznie potrzeby dworu.

* A. F. Moszyński, op. cit., k. 45: „II paroit que la Sale de Marieville soit dans 
toute la ville l’endroit le plus propre et le plus convenable a y  jetter les fonde- 
mens d’un établissement aussi important et aussi utile pour faire eclore et briller 
les beaux genies de la Nation” . Moszyński wyrażał nadzieję, że w  przyszłości Pań
stwo wybuduje budynek przeznaczony wyłącznie dla potrzeb szkoły. O Marywilu 
zob. A. R y c h ł o w s k a - K o z ł o w s k a ,  Marywil, Warszawa 1975. Wśród XVIII- 
-wiecznych rezydentów Marywilu trzeba wymienić m.in. antykwariusza Michel 
Grolla oraz malarza Marcello Bacciarellego.

5 A. F. Moszyński, op. cit., k. 45.
6 Ibid., k. 51: „II sera tenu (le professeur pour l ’Invention) [...] aiant délibéré 

sur quelque sujet [...], et l ’aiant explique, donner méthodiquement des réglés et les 
mettre d’abord en pratiue [...]. Il sera aussi tenu a faire des discours raisonnes sur 
les Compositions des Grands Maitres et pour ce but le Directeur lui permettera de 
se servir des tailles douces de l’Academie, d’expliquer les passions, d’indiquer les 
livres qui y ont rapport, ainsi que la Mythologie, l ’Iconologie etc.” . Na uwagę za
sługuje ciągłe powoływanie się na autorytet mistrzów i na podręczniki akade
mickie.

Oto jak przedstawiał się tygodniowy rozkład zajęć w  sezonie zimowym:
poniedziałek 15— 16.30 perspektywa 17— 19 rysowanie 

wg modela
wtorek 15—17 kompozycja 17—19 9
środa 15— 17 koloryt 17—19 ?
czwartek 15— 16.30 perspektywa 17— 19 rysowanie 

wg modela
piątek 15— 17 kompozycja 17— 19 ?
sobota 15— 17 koloryt 17— 19 ?

7 A. F. Moszyński, op. cit., s. 52: „Le Professeur pour le Coloris sera tenu [...] 
d’expliquer la nature et les qualités etc. des Couleurs ainsi que toute les façons de 
peindre, soit à l’huile, en detrempe, en fresque, en pastel etc. De plus il sera tenu 
d’entrer dans les moindres détails qui ont rapport à cette partie, comme p.e. la 
préparation des toiles, apprêts des couleurs, vernis, huile, la manière d’ebaucher, 
finir, retoucher en tout genre etc.” . Nie oznacza to bynajmniej, iż Moszyński prze
widywał zajęcia praktyczne. Ten rodzaj wiedzy mogli nabyć w  pracowniach swych 
mistrzów.
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8 A. F. Moszyński, op. cit., k. 52: „De plus il expliquera par detail le Dictionna
ire de Peinture, tantôt il lira plusieurs traites et eclairera ce qui est obscur: et 
avançant ainsi il rendra raisons sur les Tableaux, meme des Gands Maîtres de 
cette partie” . Ćwiczenia, które by uczyły zasad o  sztuce wprowadził minister Col- 
bert w Akademii Malarstwa i Rzeźby w Paryżu —  por. A. F e 1 i b i e n, Con
férences de VAcadémie Royale, Paris 1676.

9 Moszyński powołuje się jedynie na rozprawę H. A  u d r a n, Les proportions 
du corps humaine mesurées sur les plus belles figures de l’antiquité, Paris 1683. 
Por. przyp. nr 8 .

10 Na ten temat wypowiada się obszernie w  swym Journal de voyage en Ita
lie, Bibl. Czartoryskich, Kraków, rkps nr 1536, 1537, 1538, 1535. Fragment Dziennika 
dotyczący podróży po Francji opublikował F. B e n o i t ,  Voyage d ’un Gentilhomme 
Polonais, Vaison 1925. Znacznie pełniejszy tekst, dotyczący podróży po Francji 
i Włoszech opublikowała w  przekładzie polskim B. Z b o i ń s k a - D a s z y ń s k a ,  
Dziennik podróży po Francji i Wioch Augusta Moszyńskiego..., Kraków 1970, s. 257 
(rkps 1538, k. 28—29).

11 A. F. M o s z y ń s k i ,  op. cit., k. 55: „lei (troisième Classe) je  jugerois de 
prendre les sujets du Grand Concours dans les fastes de la Serenissime RepuBlique 
d ’autant plus que les maîtres ne s’y sont pas encore exercés, p.ex. le Senat, les 
Diétines, ou grandes Dietes, particulièrement celle d’Election, le Sacre du Roi dans 
l ’Eglise, son Entrée etc. Ce seroient tous les sujets de la I. Classe; et d’autant plus 
interessans qu’ils sont nationaux. Les Annales de Pologne ou fastes heroiques du 
Roi, rendus par Allegories, Emblemes etc. fourniroient des sujets pour la 2de Clas
se. Les Statues soit equestres, soit colossales des hommes illustres ou d ’autres per
sonnes, qui ont bien mérités de la Patrie, pourroient servir d ’essais à la 3me Clas
se, aussi bien que l ’idée d ’un portrait de sa Majesté en entier...” .

12 640 dukatów — to przewidywane koszta projektowanej przez Moszyńskiego 
Akademii. Pensje profesorów były bardzo niskie: 30—40 dukatów. Należy zatem 
przypuszczać, że posiadali oni jeszcze inne źródło dochodu.

ls Bibl. Czartoryskich, Kraków, rkps 782, k. 60.
14 M. G u e r i n, Description dell’Academie Roayalę de Peinture et Sculpture, 

Paris 1715, 1785 (przedruk 1973), s. 257.
15 Emblemat ten przyjęła Akademia Sw. Łukasza dopiero w  r. 1705; por. 

M. M i s s i r i n i ,  Memorie per servire alla storia della Romana Accademia di
S. Luca..., Roma 1823, s. 170— 171.

18 Por.: M. G u e r i n ,  op. cit., i L. V i l e t ,  L’Academie Roayale de Peinture 
et Sculpture, Paris 1870.

17 Akademia Drezdeńska została założona 5 lutego 1764 r., jednakże nad jej 
projektem dyskutowano znacznie wcześniej; por. M. W i e s s n e r ,  Die Akademie 
der bildenden Künste in Dresden, Dresden 1864; M. . A l t n e r ,  Christian Ludwig 
von Hagedorns Beitrag zur Gründung und Entwicklung der Dresdener Kunstakade
mie (1764— 1780), [w:] Academie of Art, s. 348—367.

18 Akademia Wiedeńska została założona w  1725; Moszyński odwiedził ją praw
dopodobnie w  czasie swej podróży po Europie w  latach 1747— 1749. Na temat tej 
Akademii por. C. von L i i t z o w ,  Geschichte der K. K. Akademie der bildenden 
Künste, Wien 1877.

13 Akademia Berlińska została założona w 1698; por. H. M ü l l e r ,  Die König
liche Akademie der Künste zu Berlin, 1698 bis 1896, Teil l^B erlin  1896, s. 1— 198; 
L. W e i s  i n  g er ,  Berliner Maler um 1700 und die Gründung der Akademie der 
Künste und Mechanischen Wissenschaft, [w:] Berlin und die Antike, Katalog der 
Ausstellung, Berlin, Schloss Charlottenburg 1979, s. 80—92. Moszyński być może 
odwiedził tę Akademię w  czasie swej pierwszej podróży po Europie.
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20 Por. K. W i e r z b i c k a - M i c h a l s k a ,  Polski Słownik Biograficzny, War
szawa 1977, s. 111.

21 G. Chiaveri. przebywał w  Dreźnie w  latach 1728— 1750; por. E. H e m p e l ,  
Gaerano Chiaveri, Dresden 1955; T. M a ń k o w s k i ,  August Moszyński, Architekt 
polski XVIII stulecia, Prace Komisji Historii Sztuki 4, 1928, s. 169—230.

22 C. J u s t i, Das Augusteische Dresden, Winckelmann und seine Zeitgenossen, 
Dresden 1955.

23 Ibid.; por. także M. M a t u s z e w i c z ,  Pamiętniki..., 1714— 1765, wyd. A. P a- 
w i ń s k i ,  1—4, Warszawa 1876; A. A s k e n a z y ,  Dwa Stulecia, t. 1, Warszawa 
1901.

24 Por.: C. J u s t i ,  Das Augusteische Dresden..., 1 ; Z .  W a ź b i ń s k i ,  Museum
i zbiory artystyczne epoki nowożytnej, t. 2; Wiek XVII i XVIII, Toruń 1988, s. 54— 
—63.

25 A. F. Moszyński, Journal..., k. 482 (Herkulanum 1747), k. 233 (Rzym, bazy
lika Św. Piotra; 1748).

25 Ibid., k. 261.
27 Ibid., k. 378—382.
28 Ibid., k. 482.
28 Pojęcie stylu klasycznego w  znaczeniu takim, jak je pojmował kardynał 

Albani; odbiegało ono znacznie od tego, jakie pojawi się w latach osiemdziesiątych; 
por. przyp. 67.

80 Pór. A. F. Moszyński, Essay sur le Jardinage Anglois, dédié au Roi Stanislaw 
Auguste le 17 I 1774, Bibi. Czartoryskich, Krakow, rkps VIII, R. 118; przekład 
polski A. M o r a w i ń s k i e j ,  A. Fr. Moszyńskiego Rozprawa o ogrodnictwie an
gielskim 1774, Wrocław—Warszawa 1977.

81 Por. C. J u s t i ,  Das Augustische Dresden..., 1, s. 267—271.
82 [C. H. v. H e i n e c k e n ] ,  Recueil d’Estampes d ’après les plus célèbres table

aux de la Galerie Royale de Dresde..., Dresden, t. 1 —■ 1753; t. 2 — 1755; por. 
K. - W o e r m a n n ,  Katalog der Kgl. Gemäldegalerie zu Dresden, DresdeVi 1908, 
s. 15— 16.

88 Chr. L. v. H a g e d o r n ,  Lettre à un Amateur de la Peinture aves des éclair- 
cissemens historiques qui le composent, Dresden 1755; por. M. S t  ü b e l ,  Christian 
Ludwig von Hagedorn, Ein Diplomat und Sammler der 18. Jahrhundert, Leipzig 
1912.

34 J. J. W i n c k e l m a n n ,  Gedanken über die Nachahmung der griechischen 
Werke, Dresden 1755. Por. także przyp. 31.

85 Por. przyp. 23.
88 Przykładem tej dalekowzrocznej polityki Wettynów było m.in. założenie 

Akademii mającej za zadanie przygotowania odpowiednich kadr dla odbudowy
i przebudowy kraju.

87 Por. J. F a b r e, Stanislas-Auguste Poniatowski et l ’Europe des Lumières, 
Paris 1952, s. 238 i n.

38 Przykładem może być Giuseppe Rosa, który wyjechał do Wiednia.
80 Najliczniejsza grupa artystów wyjechała do Warszawy: Marcello Bacciarelli 

(1766), Bernardo Bellotto, zw. Canalletto (1767), Jean Pillement, Per Krafft, Louis 
Coudray etc. Por. Z. N. B a t o w s k i ,  A. C h y c z e w s k a ,  Marcello Bacciarelli. 
Okres pierwszy: lata 1731— 1765/1766, Biuletyn Historii Sztuki 13, 1951.

40 M. Oesterreich wyjechał do Berlina w  1756 r.; w  1757 został mianowany dy
rektorem Galerii Sanssoucie; por. C. H. V. H e i n e c k e n ,  Dictionaire des A rti
stes..., s. 80.

41 Rotari wyjechał do Petersburga w chwili wybuchu wojny siedmioletniej; 
por. R. B r e ń z o n i ,  [w:] U. T h i e m e  u. F. B e c k e r ,  Allgemeines Lexikon 
der bildenden Künstler, t. 29, Leipzig 1935, s. 82—B3.
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42 Por. Mémoires de Stanislas Auguste Poniatowski, 1, St. Petersbourg 1914, 
s. 45: „en Saxe j ’avais été presque comme chez moi.”  Poniatowski odwiedził kilka
krotnie Drezno, np. w roku 1748 (s. 16), w  1754 (s. 132) i w  1750—1751 kiedy to 
poznał Moszyńskiego.

18 Por. T. M a ń k o w s k i ,  August Moszyński..., s. 169—230.
41 Por. t e n ż e ,  Kolekcjonerstwo Stanisława Augusta w świetle korespondencji 

z Augustem Moszyńskim, Prace Sekcji Historii Sztuki i Kultury Towarzystwa Na
ukowego we Lwowie 1, 1929, s. 251—288 oraz t e g o ż ,  Galeria Stanisława Augusta, 
Lw ów  1932.

46 Por. przyp. 43.
46 Por. przyp. 44.
47 Por. Z. W a ź b i ń s k i ,  Muzeum i kolekcjonerstwo..., s. 85—96.
48 Pogląd ten, który podzielali wszyscy współpracownicy Stanisława Augusta, 

wypowiedział już Bacciarelli w  swym Projekcie Akademii z 1766 (por. przyp. 2); 
zrodził się on na dworze drezdeńskim; por. też M. W i e s s n e r, op. cit., s. 20, 
który cytuje słowa Augusta III odnotowane przez C. H. v. H e i n e c k e n, Neue 
Nachrichten von Künstlern und Kunstsachen, 1, Dresden 1771, s. 10 i n.

48 Np. Franciszek Smuglewicz, Anna Rajecka (Polacy), A. Le Brun, J. Chr. 
Kamsetzer (cudzoziemcy); por.: F o u r n i e r - S a r l o v e z e ,  Les peintrs de Sta
nislas Auguste II roi de Pologne, Paris 1907; T. M a ń k o w s k i ,  Rzeźby zbioru 
Stanisława Augusta, Kraków 1948, s. 53—65; N. i Z. B a t o w s c y ,  M. K w i a t 
k o w s k i ,  Jan Chrystian Kamsetzer, Architekt Stanisława Augusta, Warszawa 1978, 
s. 55—90; A. R y s z k i e w i c z ,  Francusko-polskie związki artystyczne, Warszawa 
1967, s. 86—94.

50 Zbiory te gromadzono z myślą o powołaniu Akademii Sztuk Pięknych.
51 Kwestii tej nadał szczególne znaczenie Mniszech w  swym Projekcie Akade

mii Królewskiej (op. cit., k. 72, cap. 16): „Les pensionnaires qui seront dans les 
pays étrangers seront obligés d’envoyer à Sa Majesté la copie d’un des plus beaux 
morceaux qui soit en Italie; scavoir le Peintre, la copie d ’un beau tableau d’histoi
re; le sculpteur la copie d’un buste en marbre d’après l’Antique; et l’Architecte le 
dessein d ’une des plus beaux Edifices qui soient à Rome ou ailleurs. Ils seront 
aussi obliges d’envoyer à l ’Academie quelque chose de leur ouvrage. Le Peinture, 
la copie d’une demie figure d’après les plus habiles Maîtres; le Sculpteur, un Mo
del- en terre glaise d’après l ’Antique, l’Architecte, le dessein de quelque belle 
façade...” .

52 Por. K. B a r t n i c k a ,  op. cit., s. 36—53.
68 Spokój ten zakłóciły wojska rosyjskie wysłane przez Katarzynę II w  celu 

obalenia Konstytucji M ajowej, uważanej przez cesarzową za przejaw idei jakobiń
skich; por. J. F a b r e ,  \)p. cit., s. 505 i n.

54 Por. np. Catalogue des Tableaux du Roi en janvier 1783, Warszawa AGAD, 
Arch. ks. J. Poniatowskiego, A. 96 —  cytuje 1538 obrazów.

65 André Lebrun powraca z Rzymu w  1778 r. (por. T. M a ń k o w s k i ,  Rzeź
by... s. 56), a w  1783 r. powrócił ze swej wielkiej podróży J. Chr. Kamsetzer (por. 
N. i Z. B a t o w s c y ,  M. K w i a t k o w s k i ,  op. cit., s. 82—83). W  1785 r. po
wraca F. Smuglewicz a w  1787 organizuje on w  Warszawie publiczną szkołę rysun
ku (por. E. R a s t a w  i e c k i, op. cit., 2, s. 171— 193).

66 M. J. W. Mniszech (1742—1806) jest autorem licznych projektów różnych in
stytucji użyteczności publicznej w  Polsce: Universitatis Scientiarum (1772), Acade- 
mie des Sciences et des Arts (1775), Musaeum Polonicum (1775) i Projet pour l ’étab
lissement d’une Academie des Beaux Arts (por. przyp. 1). Por. też A. R o s n e r ,  
Polski Słownik Biograficzny, t. 21, Warszawa 1976, s. 480— 484. Mniszech w  swym 
Musaeum Polonicum przewidywał utworzenie zbiorów rycin i odlewów reprodu
kujących wszystkie arcydzieła malarstwa i rzeźby.
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57 Na temat szkoły Bacciarellego por. W. T a t a r k i e w i c z ,  Akademia..., 
s. 465—476; A. C h y c z e w s k a ,  Malarnia na Zamku królewskim 1766— 1818, 
Rocznik Warszawski 6, 1967, s. 88— 122.

SB Sprawy finansowe, jak sądzę, nie były wcale najważniejszą przyczyną upad
ku tego projektu; por. przyp. 1 2 .

59 A. F. Moszyński, Journal..., k. 258: „Comme des buts de cet Itinéraire est 
de chercher à demêler l ’etat actuele, des arts les motifs de leurs progrès ou de 
leur décadance..”  (rkps 1538, k. 32).

80 Ibid.: „II me paroit donc que les souverains et encore plus les particuliers 
devraient doneravant renoncer à faire ces genres de collections (de peintures et 
de sculptures antiques), vue l ’impossibilité d’avoir du Bon. Et qu’ils deveront plu
tôt encourager les Talens afin que l ’Artiste poussé par l ’Emulation et n ’ayant pas 
besoin de travailler pour vivre, mais pour se faire un Nom, allors ils réussiront 
à remplir nos Galleries de Bons Tableaux et Statues” . Należało zatem, idąc za Mo
szyńskim, stworzyć szkołę, która by wykształciła artystów zdolnych zlikwidować 
ów  deficyt arcydzieł.

81 Por. przyp. 11.
•* J. J. W  i n с к e 1 m a n n, Geschichte der Kunst des Altertums, Dresden 1764. 

Większość tych poglądów wypowiedział już Winckelmann w  swych Gedanken 
z 1755 r.

83 A. R. M e n g s, Gedanken über die Schönheit und den Geschmack in der 
Mahlrerey, Zürich 1762 [przekład włoski, Opere, ed. d’A z a r a ,  parma 1780]. M o
szyński zwracał wielokrotńie uwagę w  swym Dzienniku (k. 312, 360— 361) na w y
jątkowe znaczenie pism Winckelmanna i Mengsa dla wiedzy o sztuce.
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PROJECT OF THE ROYAL ACADEMY OF FINE ARTS IN WARSAW 
BY AUGUST FRYDERYK MOSZYŃSKI AND ITS SIGNIFICANCE FOR ARTISTIC

EDUCATION IN POLAND

Summary

The author of the paper analyses, a project attributed to August Fryderyk Mo
szyński, o f establishing a high artistic school in Warsaw in comparison to other 
contemporary propositions of the reform  of Polish education, specially in  the field 
of art. The author of this project, who was also a co-originator of royal artistic 
policy during the first period of Stanisław August reign, knew well the artistic 
education systems in Europe (as w e read in the project): e.g. Academ y of St. Luke 
in Rome, Academy of Painting and Sculpture in Paris, and what he probably knew 
the best —  Academy of Fine Arts in Dresden, established in 1764 on the basis of 
much earlier project. This last detail speaks in favour of Moszynski’s authorsip of 
the project considered in the paper. Conceptions of Moszyński, after his death, we
re continued by Marcello Bacciarelli, court painter o f the last Polish king. Thanks 
to Bacciarelli, conceptions of Moszyński, however in  modest and pared form, sur
vived the decline of the Polish State, giving birth to Polish art.
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