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Freski Józefa Franciszka Piltza w dawnym kościele

00. Trynitarzy w Krakowie

WSTĘP
W dawnym kościele trynitarzy (obecnie bonifratrów) w Krakowie zachował się jeden z najciekawszych w Małopolsce zespołów malowideł iluzjonistycznych1. Polichromie pokrywają sklepienia nawy i prezbiterium oraz
ściany i sklepienia bocznych kaplic kościoła. Uwagę przyciąga zwłaszcza
monumentalny fresk na kolebce nawy wzmiankowany począwszy od literatury starożytniczej XIX stulecia po prace współczesnych historyków sztuki.
Mimo skali i rozmachu zespół fresków nie doczekał się szerszego omówienia. Wpisuje się on w bogatą panoramę krakowskich inicjatyw artystycznych
połowy osiemnastego wieku, takich jak działalność fundatorska bpa Andrzeja
Załuskiego czy archiprezbitera kościoła Mariackiego ks. Jacka Łopackiego2.
Wspólnym mianownikiem tych przedsięwzięć jest upodobanie do artystycz1 Serdecznie dziękuję panu mgr. Aleksandrowi Siemaszce, kierownikowi biblioteki Instytutu Historii Sztuki UJ w Krakowie, za życzliwą pomoc i stałą zachętę w czasie powstawania
tej pracy.
2 A. Gutierrez-Saenz, Twórczość Tadeusza Kuntze a mecenat artystyczny biskupa krakowskiego Andrzej a Stanisława Kostki Załuskiego, Kraków 1994, maszynopis pracy magisterskiej

w Instytucie Historii Sztuki w Krakowie; M. Banacka, Mecenat artystyczny Andrzeja Załuskiego, biskupa krakowskiego, Warszawa 1995, maszynopis pracy doktorskiej w Instytucie Historii
Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego; Z. Bocheński, Obrazy Giambattisty Pittoniego w kościele
N.P. Marji w Krakowie, „Prace Komisji Historii Sztuki" 6, 1934/35, s. 41-59; J. Kuś, Działalność kulturalno-artystyczna ks. Jacka Augustyna Łopackiego (1690-1761), „Nasza Przeszłość"
40, 1973, s. 228-230; tegoż, Jacek Łopacki i nowe o nim przyczynki, „Rocznik Krakowski"

(cyt. dalej: RK) 50, 1980, s. 107-138.
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nych wzorów rzymskich i weneckich, co było wówczas powszechnie przyjęte w Europie zaalpejskiej i co również odzwierciedla kościół trynitarzy z jego
malarskim wystrojem.
Autorem omawianych fresków jest Józef Franciszek Piltz, malarz pochodzący z Kromieryża na Morawach. Gdy Piltz przybył do Krakowa wiosną
1757 r., miasto posiadało już kilka znaczących malowideł iluzjonistycznych.
Wymieńmy tu freski Franciszka Ecksteina w kościele pijarów i polichromię
zakrystii kościoła Mariackiego3. Niewiele później, przed 1765 r., Franciszek
Ignacy Molitor pokrył freskami sklepienie kościoła św. Barbary4. Odzwierciedla to ogólną sytuację w tej dziedzinie w Polsce, gdzie w połowie osiemnastego wieku tradycja malarstwa iluzjonistycznego była już okrzepła i znane były
jego różne odmiany5.
I tak - zespół pijarski wpisuje się w popularny nurt pozzowski6. Niewielkie freski na sklepieniach zakrystii oraz kaplicy Chrystusa Króla w tym samym kościele (pijarów) reprezentują typ malowidła panoramicznego7. Z kolei
freski sklepienia zakrystii mariackiej wywodzą się z rzymskiej tradycji cortonowskiej8, a na sklepieniu kościoła św. Barbary obserwujemy rozwiązanie
w typie ąuadń riportati9.

Iluzjonistyczne ołtarze w kaplicach bocznych trynitarskiej świątyni również nawiązują do wzorów zawartych w traktacie Pozza10. Także panoramicz3 Na temat fresków F. Ecksteina w krakowskim kościele 00. Pijarów zob. F. Klein, Barokowe kościoły Krakowa, RK 15, 1913, s. 177-178, il. 65, 67; Z. Prószyńska, Eckstein Franciszek Grzegorz Ignacy, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających. Malarze,
rzeźbiarze, graficy, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, t. 2, Wrocław 1975, s. 154-155;
Katalog zabytków sztuki w Polsce (cyt. dalej: KZSP), t. 4, cz. 3. red. A. Bochnak. J. Samek,
Warszawa 1978, s. 99-102. il. 285-292. Na temat fresków w zakiystii kościoła Mariackiego

w Krakowie zob. M. Karpowicz, Paolo Pagani w Krakowie, „Biuletyn Historii Sztuki" (cyt.
dalej: BHS) 54, 1992, nr 4, s. 67-80; P. Pencakowski, Dekoracja sklepienia zakiystii kościoła
Mariackiego w Krakowie - refleks rzymskich malowideł Piętro da Cortona. ..Folia Historiae
Artium" (cyt. dalej: FHA) 30, 1994, s. 99-117.
4 KZSP, t. 4, cz. 2, red. A. Bochnak, J. Samek, Warszawa 1971. s. 98, il. 249, 250; J. Le-

piarczyk, Molitor (Mollilor) Franciszek Ignacy, w: Polski Słownik Biograficzny (cyt. dalej:
PSB), 21/4, z. 91, Wrocław 1976, s. 629.
5 J. Witwińska, Topografia i kierunki malarstwa ściennego w Polsce około połowy X\flll
wieku, BHS 43, 1981, nr 2, s. 182-183.
6 Klein (przyp. 3); J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce cz. II. Freski sklepienne, BHS 37, 1975, nr 4, s. 335-349.
7 O typie malowidła panoramicznego zob. Witwińska (przyp. 5), s. 188.
8 Pencakowski (przyp. 3).
9 O typie cjuadri riportati zob. Witwińska (przyp. 5), s. 186.
10 Klein (przyp. 3), s. 191; J. Kowalczyk, Andrea Pozzo a późny barok w Polsce cz. I. Traktat i ołtarze, BHS 37, 1975, nr 2, s. 176, przyp. 48.
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ne malowidło sklepienia prezbiterium należy do typowych rozwiązań swego
gatunku. Natomiast główny fresk zespołu nie odwołuje się do żadnej z wyżej
wymienionych tradycji. Stąd próba określenia jego artystycznej genezy to jeden z zasadniczych problemów niniejszej pracy.

STAN BADAŃ
Malowidła Piltza w trynitarskim kościele p.w. Świętej Trójcy w Krakowie
były wielokrotnie wzmiankowane w starożytniczej i przewodnikowej literaturze dziewiętnastowiecznej dotyczącej zabytków Krakowa. Nie tak odległe
w czasie freski łączono prawidłowo z epoką saską, ale choć budziły żywe zainteresowanie i uważano je nawet za jedną z osobliwości krakowskich, nie pamiętano już nazwiska freskanta ani też tego, co dokładnie zostało wyobrażone na sklepieniu świątyni". W powiązaniu z Piltzem zespół malowideł został
wspomniany w Neues Allgemeines Kunstlerlexikon Naglera12.

Pierwszym polskim badaczem, który przypomniał nazwisko Piltza był
Franciszek Klein13. Prawidłowo odczytał tematykę sceny głównej: „św. Jan
z Mathy, założyciel zakonu wykupuje właśnie jeńców z niewoli tureckiej, którzy leżą poniżej zakuci w żelaza". Badacz wypowiedział się także na temat
struktury malowidła: „dekoracyę świątyni trynitarskiej trzeba zaliczyć do tego
samego kierunku co pijarską, a to ze względu na pokrewne dążenia i studyum
perspektywy, raczej rodzajowo-powietrznej niż architekturalnej". Klein dodał jednak, że z typowym dziełem nurtu pozzowskiego freski mają niewiele
wspólnego.
Do czasu II wojny światowej badania nie posunęły się i jeszcze w 1938 r.
Karol Estreicher podawał, że: „autorem miał być J. Piltz z Kromieryża, co nie

11 W. Łuszczkiewicz, Malarstwo religijne w Polsce, w: Encyklopedia Kościelna, wyd. Nowodworskiego, t. 13, Warszawa 1880, s. 173: „czyje były pełne effektu malowania w dawnym
kościele Trynitarzy krakowskich?"; M. Baliński, T. Lipiński, Starożytna Polska pod względem
historycznym, jeograficznym, statystycznym, wyd. 2, t. 2, z. 6, Warszawa 1885, s. 81: „na sklepieniach zachowało się piękne malowidło perspektywiczne przedstawiające wyswobodzenie
więźnia przez księży tej reguły"; J. Rostafiński, Przewodnik po Krakowie i okolicy, Kraków
1891, s. 94—95: „Godne widzenia jest perspektywiczne malowanie sklepienia tego kościoła,
odznaczające się siłą kolorytu i efektem. Nieznany malarz przedstawił tu scenę wyswobodzenia więźnia przez Trynitarzy"; W. Eljasz-Radzikowski, Kraków, Warszawa [1903], s. 245-246:
„Na sklepieniu dochowały się piękne malowania ścienne wykonane alfresko, przedstawiające
wykupywanie więźniów z niewoli tureckiej. Rysunek w tych obrazach jest perspektywicznie
zastosowany do wzroku widzów patrzących z dołu. Należą one do osobliwości Krakowa".
12 Nagler, Neues Allgemeines Kunstlerlexikon, tli, Miinchen 1841, s. 314.
13 Klein (przyp. 3), s. 188-189 .
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jest jednak dostatecznie stwierdzone, ale co wydaje się wielce prawdopodobne". Tematykę fresków Estreicher określił ogólnikowo jako: „św. Jan z Mathy
założyciel trynitarzy wykupuje jeńców"14.
W 1964 r. powstała praca Ireny Lebdy pt. Osiemnastowieczne polichromie
w dwóch zakonnych kościołach krakowskich15. Autorka powołała się w niej
na materiał źródłowy - kronikę pochodzącą z rozproszonego po kasacie zakonu księgozbioru krakowskich trynitarzy: Protoculum huius Corwentus Casimiriensis Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum
A. Dni 1692 di - ad 1797 continuatum{6. Z Protoculum pochodziły informa-

cje dotyczące przebiegu prac malarskich Piltza dla krakowskich trynitarzy
w latach 1757-58. Temat wyobrażony na sklepieniu autorka określiła bardzo
ogólnie jako: „wykupienie przez trynitarzy jeńców chrześcijańskich z niewoli mahometańskiej"17. Ostrożnie odczytała schemat kompozycyjny malowidła
sklepiennego w kontekście brneńskiego środowiska artystycznego, skąd wywodził się Piltz, co nie wyczerpuje tej kwestii18. Ogólnikowym jest również
twierdzenie, że tak jak malowidła Ecksteina, dzieło Piltza odwołuje się do powszechnych w krajach monarchii habsburskiej tendencji włoskich19.
Istotne informacje wniosła monografia Franciszka Placidiego, architekta
kościoła krakowskich trynitarzy20. Lepiarczyk powołał się tu na wypisy z archiwaliów (tzw. Notaty) Żegoty Paulego, dziewiętnastowiecznego polihistora
i starożytnika, które ten sporządził m.in. na podstawie wspomnianego rękopisu Protoculum11. Dzięki temu zostały opublikowane poparte źródłowo wiadomości określające datowanie (1757-58) i autorstwo polichromii. O malo14 K. Estreicher, Kraków: Przewodnik dla zwiedzających miasto i jego okolice, Kraków
1938, s. 269-270.

15 I. Lebda, Osiemnastowieczne polichromie w dwóch zakonnych kościołach krakowskich
(tj: pijarów i trynitarzy), maszynopis pracy magisterskiej w Archiwum UJ. Serdecznie dziękuję
Autorce za łaskawe udostępnienie pracy.
16 Protoculum huius Conventus Casimiriensis Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis Redemptionis Captivorum A. Dni 1692 di - ad 1797, rkps, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie,
sygn. 5844 (cyt. dalej: Protoculum).
17 Lebda (przyp. 15), s. 26.
18 Tamże, s. 35.
19 Tamże, s. 38.

20 J. Lepiarczyk, Architekt Franciszek Placidi. Około 1710-1782, RK 38, 1965, s. 91-93;
„Dominus Placidi Architectus Ecclesiae" jest wymieniony w spisie osobistości obecnych na
uroczystości poświęcenia kościoła 00. Trynitarzy dnia 12 listopada 1758, Protoculum (przyp.
16), k. 39 v.

21 Rękopis należał do zbiorów Ż. Paulego, który w latach 1856-1895 mieszkał w dawnym
klasztorze trynitarzy. Wraz z rękopisami Paulego dokument trafił do Bibl. Jag.: W. Bieńkowski,
Pauli Żegota, w: PSB 25/2, z. 105, Wrocław 1980, s. 345-347. J. Lepiarczyk uznał rękopis za
zaginiony. Por. Lepiarczyk (przyp. 20), s. 91, przyp. 60.
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widłach krótko wspomniał Tadeusz Dobrowolski w 2 wydaniu Historii sztuki
polskiej. Publikacja ta ukazała się w 1965 r., równolegle z artykułem Lepiarczyka, jednakże freski datowano tu na ok. 1750 r, a temat określono ramowo: „Historia zakonu trynitarzy, Jan z Mathy"22. Informacje podane przez Lepiarczyka nie zostały uwzględnione również w późniejszych opracowaniach
polskiej sztuki XVIII wieku23. W 1981 r. do artykułu Lepiarczyka odwołał się
Ignacy Płazak, autor biogramu Piltza w Polskim Słowniku Biograficznym24\
Przełomowe znaczenie ma opublikowany w 1982 r. artykuł poświęcony
twórczości Piltza, którego autorem jest czeski historyk sztuki Leoś Mlćak25.
Badacz, odwołując się do źródeł, odtworzył szczegółowo życiorys i przebieg
kariery freskanta, wyróżniając trzy etapy jego działalności oraz określając
artystyczny wizerunek malarza. Zespół malowideł w Krakowie zamykałby
więc okres pierwszy (lata 40. i 50.), przy czym - zdaniem Mlćaka - zespół
ten stanowi najciekawsze osiągnięcie malarza obok później powstałych fresków w kościele parafialnym w Slatinicach. Mlćak dokonał także istotnego
spostrzeżenia, że kompozycja malowidła sklepiennego u krakowskich trynitarzy jest identyczna z kompozycją olejnego szkicu Franza Xavera Karla Palki, przechowywanego w Galerii Narodowej w Bratysławie (o dziwo autor nie
wspomina, że jest to szkic do obrazu Palki w głównym ołtarzu kościoła trynitarzy w Bratysławie)26. Pozwoliło to badaczowi na precyzyjne określenie tematyki krakowskich fresków: św. Jan z Mathy wykupujący chrześcijan z rąk
Turków oraz powyżej św. Feliks Walezjusz odbierający z rąk anioła sztandar
z dwubarwnym krzyżem trynitarskim Niezależnie od Mlćaka na związek fresku z obrazem głównego ołtarza w kościele trynitarzy w Bratysławie wskazała Klara Garas w wystąpieniu podczas Seminariów Niedzickich w 1987 r.27
Wydana w r. 1994 piąta część czwartego tomu Katalogu zabytków sztuki
w Polsce obejmuje dawny kościół i klasztor trynitarzy na krakowskim Kazimierzu. Freski zostały zadatowane precyzyjnie, za Lebdą i Lepiarczykiem,

a tematykę głównego malowidła określono jako: „Wykupienie więźniów
22 Historia sztuki polskiej, red. T. Dobrowolski, t. 2: Sztuka nowożytna, Kraków 1965,
s. 473.

23 Witwińska (przyp. 5), s. 186, il. 7; M. Karpowicz, Sztuka polska XVIII w., Warszawa
1985, s. 212.

24 I. Płazak, Piltz Józef, w: PSB 26/2, z. 109, Wrocław 1981, s. 301-302.
25 L. Mlćak, Malifske dilo Josefa Frantiśka Pilze (1711-1797), „Sbornik pamatkove peće
v Severomoravskem kraji" 5, 1980, s. 62-106; także I. Krsek, Z. Kudelka, M. Stehlik, J. Valka,
Urneni baroka na Morave a ve Slezsku, Praha 1996, s. 144.
26 Tamże, s. 74.

27 K. Garas, Der Maler und seine Laufbahn. Einige Aspekte des Kunstlebens in Ungarn im

18. Jahrhundert, „Seminaria Niedzickie" 4, 1990, s. 146.
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chrześcijańskich z niewoli muzułmańskiej przez założyciela zakonu Trynitarzy św. Jana z Mathy (...) w górnej części anioł wręczający trynitarzowi sztandar z godłem zakonu"28.

Przegląd literatury do wspomnianej już kwestii artystycznej proweniencji
zespołu malowideł dołącza kolejne problemy: pełne wykorzystanie informacji zawartych w Protoculum, kronice prowadzonej w krakowskim klasztorze trynitarzy na przestrzeni XVIII wieku, oraz przybliżenie sprawy przejęcia
przez Piltza kompozycji czeskiego malarza Palki.

DZIEJE POWSTANIA FRESKÓW
Zespół fresków powstał w ciągu dwóch sezonów letnich, w 1757 i 1758
r.29 Uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej świątyni miało miejsce 12 listopada 1758 r.30 W listopadzie 1765 r. malowidła ucierpiały podczas pożaru,
który dotarł na teren klasztoru z sąsiedniej posesji31. Ogień strawił dach kościoła, a freski uległy zaczernieniu. Spowodowało to nieodwracalne zatracenie szczegółów, np. rysów twarzy postaci i pierwotnej kolorystyki. Pierwsze
zabiegi renowacyjne polichromii wykonano prawdopodobnie w 1933 r., księga kapitulna konwentu 00. Bonifratrów podaje informację o zgodzie kapituły na oczyszczenie ścian i złocenie kapiteli w kościele32. Przed 1939 r. iluzjonistyczne ołtarze (główny i sześć bocznych) zasłonięto drewnianymi nastawami33. W 1945 r. nastąpiły spękania ścian i sklepień świątyni spowodowane
wybuchami pocisków i wysadzeniem mostu na Wiśle. W 1968 r. konserwator

Zbigniew Kowalski przeprowadził wraz z zespołem odnowienie bardzo już
wówczas zniszczonej polichromii34. Ponowne działania konserwatorskie podjęto w latach 1989-1991. Przeprowadził je zespół konserwatorski kierowany
przez Józefa Furdynę35. Odsłonięto wówczas malowane ołtarze boczne, jedynie ołtarz główny pozostaje do dziś ukryty za drewnianym retabulum.

28 KZSP, t. 4, cz. 5, red. I. Rejduch-Samkowa, J. Samek, Warszawa 1994. s. 71-73, il. 161-170.

29 Protoculum (przyp. 16), kk. 35. 37 v.
30 Tamże, k 39.
31 Tamże, k. 45 v.

32 Księga kapitulna konwentu 00. Bonifratrów, Biblioteka klasztoru 00. Bonifratrów
w Krakowie, zapis pod datą 5. 06. 1933.
33 KZSP, t. 4, cz. 5 (przyp. 28), s. 71.
34 Tamże.

35 Sprawozdanie z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy zabytkowej polichromii
z 1758 roku we wnętrzu kościoła 00. Bonifratrów w Krakowie, Kraków 1991, mpis w Archiwum Zarządu Renowacji Zespołów Zabytkowych w Krakowie.
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Podjęto znów 4 kwietnia 1757 r. pracę przy budowie gmachu kościelnego.
W międzyczasie w celu ozdobienia kościoła malowidłami zawarto umowę
z Panem Józefem Piltzem, magistrem tejże sztuki wyzwolonej, z miasteczka Holochovia na Morawach, któremu jako pierwszemu przesłano szkic
wnętrza kościoła36.

Sprowadzenie morawskiego freskanta do Krakowa w połowie XVIII wieku potwierdza tradycyjną, ugruntowaną po wojnie północnej rolę Moraw jako
zaplecza artystycznego, szczególnie dla Śląska, ale także dla Małopolski.
Na początku XVIII wieku pojawili się w Małopolsce freskanci sprowadzeni
z Włoch, jak Wilhelm Italus czynny w Imbramowicach czy Giuseppe C. Pedretti we Lwowie37. Częściej posiłkowano się jednak artystami z sąsiednich
Czech, Moraw i Śląska (w Krakowie pracowali np. Karol Dankwart, przedstawiciele rodziny Moli torów, Franciszek Eckstein), ziem pozostających w ścisłym kręgu artystycznych oddziaływań Wiednia.

Piltz został zatrudniony przez trynitarzy krakowskich bez wątpienia
ze względu na jego wcześniejsze kontakty z tym zakonem na Morawach,
w klasztorach w Holeszowie i Zaszowie, które należały do austriacko-węgierskiej prowincji św. Józefa38. Około 1751 r. Piltz namalował dla bocznych ołtarzy kościoła trynitarskiego p.w. św. Anny w Holeszowie trzy obrazy, Panny
Marii Wspomożycielki, św. Peregryna oraz św. Piotra z Alcantary. Pierwsze
z wymienionych dzieł dało Piltzowi okazję zetknięcia się z ikonografią trynitarską. Zakon powstały w końcu XII wieku nie wykształcił sztywnych reguł
ikonograficznych i znane nam, nieliczne skądinąd, osiemnastowieczne dzieła powstałe w kręgu tematyki trynitarskiej są zwykle oryginalnymi interpretacjami poszczególnych malarzy39. Stąd też tu, zapewne wedle intencji tryni36 Protoculum (przyp. 16), k. 34. Tłumaczenie z języka łacińskiego mgr K. Wróblewskiej,
b. pracownika Działu Rękopisów Bibl. Jag.
37 H. Pieńkowska, Dzieje i fabryka kościoła oraz klasztoru Norbertanek w Imbramowicach,
FHA 14, 1978, s. 89-91; T. Mańkowski, Giuseppe Carlo Pedretti i jego polski uczeń, BHS 16,
1954, nr 2, s. 251-257.
38 Por. Mlćak (przyp. 25), s. 71; L. Mlćak, K ćinnosti olomouckeho malife Josefa Frantiśka Pilze v Holeśove, „Studie Muzea Kromenżska" 1981, s. 40-44. Mlćak podaje błędnie, że
klasztor w Krakowie należał do tej samej prowincji. Por. Mlćak (przyp. 25), s. 73. Kapituła madrycka 13 września 1727 r. uznała kolegia i klasztory polskich trynitarzy za odrębną prowincję
pod godłem i nazwą św. Joachima, co potwierdziła bulla Benedykta XIII z dn. 4. 08. 1727. Por.
J. Białynia-Chołodecki, Tiynitarze, Lwów 1913, s. 56.
39 Por. Franz Anton Maulbertsch (katalog wystawy), Wien-Halbtum-Heiligenkreuz-Gutenbrunn 1974, s. 88 (uwagi dotyczące obrazu śś. Jana z Mathy i Feliksa Walezjusza autorstwa
F.A. Maulbertscha w kościele trynitarzy w Trnavie).
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tarzy, Piltz przedstawił Marię z Dzieciątkiem, w otoczeniu grupy półnagich
jeńców, jako bezpieczne schronienie zniewolonych chrześcijan. Dla klasztoru
holeszowskiego Piltz wykonał także dwa owalne wyobrażenia świętych założycieli zakonu: Jana z Mathy i Feliksa Walezjusza. Przedstawił ich w białych zakonnych habitach, św. Jana przy pisaniu zakonnej reguły, a św. Feliksa

dzierżącego okowy - symbol działalności trynitarskiej. Następnie, w latach
1754-1757, malarz ozdobił panoramą Apoteozy Trójcy św. sklepienie kaplicy
śś. Kośmy i Damiana przy tym samym kościele. W latach 50. Piltz namalował
również dwa obrazy dla klasztoru OO.Trynitarzy w Zaszowie.
Generałem zakonu trynitarzy był w tym czasie pochodzący z krakowskiego konwentu o. Stanisław Oborski40. Pełniąc tę funkcję, podejmował liczne
podróże, uczestnicząc w kapitułach i wizytując podległe mu klasztory i kolegia. 26 kwietnia 1756 r. wyjechał z Krakowa do Bratysławy41, by 15 maja
wziąć udział w zebraniu kapituły. Po drodze zatrzymał się w klasztorze holeszowskim42, gdzie w tym czasie pracował Piltz. Można przypuścić, że ta wizyta oraz przychylna ocena, z jaką Piltz spotkał się ze strony zakonników, zadecydowały o zatrudnieniu freskanta w Krakowie.

OPIS
W czerwcu przybył z Ołomuńca na Morawach zaangażowany i wynagrodzony przez Generała zakonu malarz Pan Józef Piltz. Znalazł przygotowane wszystko co potrzeba do malowania kościoła, łącznie z kolorami farb,
(...) swe dzieło malarskie rozpoczął od malowania sklepienia kościoła, na
którym w przeciągu trzech miesięcy przedstawił żywymi barwami niebiańską historię naszego zakonu43.

Jednonawowe wnętrze kościoła trynitarzy w Krakowie jest nakryte sklepieniem kolebkowym z lunetami. Iluzjonistyczne malowidło Piltza pokrywa
całą jego powierzchnię (ii. 1). Podłużne pole centralne jest po bokach obwiedzione ornamentalną ramą o falistej linii, a od strony prezbiterium i chóru ograniczone gurtami. Podłucza gurtów zdobią ornamentalne pasy w typie
40 O. Stanisław od Najświętszego Sakramentu Oborski został obrany generałem zakonu
podczas kapituły w Barcelonie w 1753 r. Wcześniej, w latach 1750-1753. sprawował funkcję
przeora konwentu krakowskiego. Na stanowisku generała o. Oborski pozostał do 1759 r. Zob.
J.M. Giżycki, Trynitarze w Polsce, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, t. 39-40. Warszawa 1914, s. 281.
41 Wówczas Pozsony.
42 Protoculum (przyp. 16), kk. 33 v., 34.
43 Protoculum (przyp. 16), k. 35. Zapis z r. 1757.
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1. J.F. Piltz, Sw. Jan z Mathy wykupujący więźniów z niewoli muzułmańskiej i św. Feliks
Walezjusz odbierający z rąk anioła sztandar z krzyżem trynitarskim, 1757. Dawny kościół

trynitarzy w Krakowie. Fresk sklepienia nawy. Fot. A. Organisty

2. J.F. Piltz, Św. Jan z Mathy wykupujący więźniów z niewoli muzułmańskiej, 1757. Dawny

kościół trynitarzy w Krakowie. Część centralna fresku sklepienia nawy. Fot. A. Organisty

regencyjnym. Po bokach głównego fresku, na czterech wysklepieniach, które stanowią przedłużenie pilastrów nawy, umieszczono owalne medaliony.
Ogólna tonacja kolorystyczna fresku jest jasna, łososiowoszara, z silniejszymi
akcentami nasyconych barw. Sceny figuralne są przedstawione na tle spiętrzonej na kształt schodów fantastycznej architektury. Wypełnia ona powierzchnię fresku i tylko zachodni44 skraj „otwiera się" na niebo. Podstawę iluzjonistycznej konstrukcji architektonicznej stanowi mur z półkolistym otworem.
Po jego prawej stronie arkada odsłania wnętrze wsparte na filarze. To nieokreślone pomieszczenie posiada dwa zakratowane okienka, owalne i prostokątne. Spoza kraty tego ostatniego jest widoczna męska głowa, a na płaskim
obramieniu widnieją inicjały J.P.45. Mur zwieńczono okazałym gzymsem, na
którym spoczywa mężczyzna. Wspiera się on o znajdujący się po lewej stronie kamienny blok. Do tegoż są przykute kajdanami jego wyciągnięte ponad
głową ręce. Jego nagie ciało okrywa niebiesko-fioletowa tkanina częściowo
spływająca na gzyms. Na drugim planie, spoza drewnianej przegrody, wyłania
się półpostać brodatego mężczyzny w różowej szacie, który załamuje dłonie
na wysokości piersi i spogląda ku górze. Postać ta jest wyobrażona na tle nieokreślonej niszy-arkady. Tłem dla obu mężczyzn są dwa stopnie schodów. Na
drugim stopniu, po przekątnej względem półleżącego więźnia, widać siedzącą kobietę. Odziana w fałdzistą, bordową suknię, jasnożółtą koszulę i turban
pochyla się silnie w lewą stronę. Lewą dłonią kobieta uwalnia stopę z kajdan,
a prawą, wciąż zakutą, podtrzymuje niemowlę.
Dwa stopnie powyżej kobiety rozgrywa się centralna scena fresku (il. 2).
Wokół kamiennego stołu gromadzą się cztery postacie. Po lewej stronie siedzi mężczyzna łokciem wsparty o blat. Spoza stołu pochyla się ku niemu inny,
widoczny w półpostaci. Obaj są brodaci i ubrani w drapowane stroje o zdecydowanej kolorystyce (jasna czerwień, żółć, morska zieleń) oraz wschodnie
nakrycia głowy. Po prawej stronie stołu stoi wysoka postać starszego, brodatego trynitarza w białym habicie z krzyżem na piersiach i w brunatnym płaszczu. Pochyla się on ku mężczyznom po lewej stronie stołu i prawą dłonią kładzie na nim pieniądze. Lewą rękę zakonnik wyciąga w prawo, ku młodemu
człowiekowi, który trzyma mieszek z pieniędzmi. Mężczyzna ten jest ubrany
w krótką, sięgającą kolan jasno-zieloną szatę. Powyżej opisanej grupy wznoszą się trzy kolejne stopnie konstrukcji zwieńczone murem. Opatrzony gzymsem mur przepruty jest trzema otworami, a jego prawy skraj przesłania kolumna z masywnym belkowaniem. Mur stanowi tło dla sceny wyobrażonej
po lewej stronie, na najwyższym stopniu konstrukcji (il. 3). Brodaty zakonnik
4 Kościół jest orientowany.
5 Być może Piltz podpisał tu nie tylko fresk, ale i autoportret.
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3. J.F. Piltz, Św. Feliks Walezjitsz odbierający z rąk anioła sztandar z krzyżem trynitar-

skim, 1757. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie. Część fresku sklepienia nawy. Fot.
A. Organisty
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4. J.F. Piltz, Wniebowzięcie. 1758. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie. Fresk na sklepieniu prezbiterium. Fot. A. Organisty

5. J.F. Piltz, Wniebowzięcie, 1758. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie. Fragment fresku na sklepieniu prezbiterium. Fot. A. Organisty

ubrany w biały habit i łososiowy płaszcz prawą dłonią podtrzymuje połę sukni, a lewą wyciąga ku aniołowi nadlatującemu z prawej strony. Anioł o szeroko rozpostartych skrzydłach, okryty różo wo-błęki tną szatą przekazuje trynitarzowi biały sztandar. U stóp zakonnika klęczy głęboko pochylona kobieta w jasnej, różowo-żółtej sukni. Zwrócona jest w prawo, ku dwóm osobom
zaledwie widocznym spoza stopnia: mężczyźnie w popiersiu, który wyciąga
do niej dłonie oraz kobiecie. Ponad murem rozciąga się niebo z kłębami różowo-błękitnych chmur i grupą putt. Cztery medaliony towarzyszące głównemu
malowidłu mieszczą półpostacie trynitarzy wymalowane en grisaille. Schematycznie przedstawieni zakonnicy są zaopatrzeni w atrybuty: miecz, włócznię, łańcuchy oraz krzyż i trupią czaszkę.

Pan Józef Piltz, wróciwszy w kwietniu z Moraw i przygotowawszy farby,
po kilku dniach podjął prace malarskie nad sklepieniem prezbiterium,
gdzie przedstawił w żywych barwach (jak widać) Wniebowzięcie P. M.
Inni zaś bracia malowali kaplice boczne (...). Fabryka kościoła z dnia na
dzień postępowała naprzód. We wrześniu bowiem ukończono malowanie
dużego ołtarza (...). Prócz tego pan Piltz pomalował pięknie dwie kaplice
boczne najbliższe prezbiterium, o kształcie owalnym, przedstawiając dwa
geniusze, jeden Devotio, drugi Pietas. Po odebraniu reszty należnej zapłaty,
w święto Michała Archanioła udał się na koszt generała na Morawy46.

Sklepienie nad prezbiterium pokrył Piltz malowidłem panoramicznym
(il. 4). Na zbliżonej do kwadratu powierzchni freskant wyobraził Wniebowzięcie. Postać Marii w białej sukni i rozwianym błękitnym płaszczu stanowi
dominujące ogniwo kręgu ulatujących wśród chmur aniołów. Maria o subtelnych rysach jest przedstawiona w pełnej lekkości pozie. Jej postać przegięta
jest w prawo, a dłonie i ramiona skierowane w lewo, wysunięta prawa stopa
wspiera się o półksiężyc. Otaczające Marię anioły i putta noszą szaty w jasnych, rozbielonych kolorach - różu, błękitu, zieleni i złota. Chmury utrzymane są w tonacji różowej oraz bordowo-łososiowej. Pośród aniołów wyróżniają się rozmiarami i oryginalnym upozowaniem cztery „narożne" postacie (il.
5, 6). Malowidło jest ograniczone od wschodu i zachodu pasami ornamentów
regencyjnych i obwiedzione wąską girlandą roślinną podtrzymywaną od północy i południa przez putta. W narożach wpisanej w prostokątne pole panoramy umieszczono popiersia czterech ewangelistów z atrybutami. Wyobrażenia
te oddzielono od głównego pola ramami o załamanej linii, które ozdobiono
46 Protoculum (przyp. 16). kk. 37 v.. 38. Zapis z 1758 r. - Święto Michała Archanioła przypada 29 września.
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6. J.F. Piltz, Wniebowzięcie, 1758. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie. Fragment fresku na sklepieniu prezbiterium. Fot. A. Organisty

ornamentem rocaille'owym. Ewangeliści są ubrani w suknie w jasnych, zdecydowanych kolorach - zielonym, błękitnym, bordowym i żółtozłotym.
Na sklepieniach pomieszczeń otwierających się po obu stronach prezbiterium znajdują się dwa malowidła. W pomieszczeniu po prawej stronie prezbiterium, od południa, wyobrażono personifikację Devotio (ii. 7). Kobiecą
postać przedstawiono w pozycji siedzącej, wśród skłębionych srebrnoszarych
obłoków. Ubrana jest ona w srebrzysty półpancerz, bordową spódnicę i rozwiany, złocistożółty płaszcz. Na głowie nosi złoty hełm z wydatnym grzebieniem. Twarz Devotio o delikatnych rysach jest zwrócona w dół. Jej lewe ramię podtrzymuje kolumnę o gładkim trzonie, natomiast prawe jest wyciągnięte w bok i uniesione. Przy prawym boku kobiety wyłania się z chmur czworoboczny kamienny cokół. Leży na nim księga z siedmioma pieczęciami, na
której spoczywa biały baranek. Całość kompozycji ujęto owalną, ornamentalną ramą z motywami palmetek, rozet i rocaille'ów.
Na sklepieniu pomieszczenia po przeciwnej, północnej stronie prezbi-

terium Piltz wyobraził Pietas (il. 8). Uosabiająca ją kobieta siedzi wśród
srebrzystoszarych obłoków. Jej strój to jasnobłękitna suknia oraz bordowy
30

7. J.F. Piltz, Alegoria Devotio, 1758. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie. Fresk na skle-

pieniu kaplicy południowej przy prezbiterium. Fot. D. Horzela

płaszcz o rozwianych połach. Kobieta wspiera się prawym ramieniem na
kompozytowym kapitelu, który wyłania się z otaczających ją chmur. Prawą
dłonią przyciska do piersi niewielką książkę. W lewej, uniesionej, Pietas trzyma kółko zbierające łańcuchy kadzielnicy. Rozhuśtana, widoczna z prawej
strony postaci kadzielnica ma prostą, kulistą formę. Malowidło jest ujęte ramą
identyczną, jak opisana powyżej.
31

8. J.F. Piltz, Alegoria Pietas, 1758. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie. Fresk na sklepieniu kaplicy północnej przy prezbiterium. Fot. D. Horzela

Do zespołu polichromii należą również freski ścian i sklepień kaplic bocznych wykonane przez braci zakonnych, zapewne pod kierunkiem Piltza. Chodzi tu przede wszystkim o malowane ołtarze iluzjonistyczne: główny oraz
sześć ołtarzy w płytkich kaplicach bocznych świątyni. Wszystkie reprezentują typ jednoosiowy (ił. 9). Nad mensą o przełamanym gzymsie wysokie
retabulum jest flankowane parami pilastrów i kolumn o rokokowych kapite32

9. J.F. Piltz i bracia zakonni, Iluzjonistyczny ołtarz, 1758. Dawny kościół trynitarzy w Krakowie, kaplica boczna. Fot. A. Organisty
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lach. Zwieńczenie stanowi przerwany przyczółek ujmujący trapezowatą formę z medalionem47. Dekorację malarską uzupełniają ornamentalne kompozycje w typie regencyjnym na sklepieniach kaplic oraz wyobrażenia en grisaille
(np. putta, wazy z kwiatami), które zdobią prostokątne płyciny ponad przejściami łączącymi kaplice.

ANALIZA IKONOGRAFII I STYLU
Złożone ikonograficznie dzieło Piltza nawiązuje do posłannictwa zakonu
i jego legendarnych początków. Zakon Trójcy Przenajświętszej od Wykupu
Niewolników (Ordo Discalceatorum SS. Trinitatis de Redemptionis Captivo-

rum) powstał w końcu XII wieku we Francji z inicjatywy dwóch świętych
- Jana z Mathy i Feliksa Walezjusza48. Zadaniem zakonu, szczególnie aktualnym w epoce wypraw krzyżowych, było ratowanie chrześcijan z niewoli
arabskiej. W końcu XVII wieku trynitarze przybyli do Europy Środkowej49.
Wobec panujących tu warunków politycznych, tj. stałego zagrożenia ze strony imperium ottomańskiego, ich działalność była szczególnie pożądana50. Jej
naturalnym uzupełnieniem stały się dzieła sztuki propagujące historię zakonu. Święci założyciele, Jan z Mathy i Feliks Walezjusz, których oglądamy na
sklepieniu kościoła krakowskich trynitarzy, byli jednak wyobrażani stosunkowo rzadko51.

47 W medalionach przedstawiono schematyczne półpostacie świętych. Poczynając od lewej (północnej) strony ołtarza gł. są to: śś. Jan Nepomucen, Katarzyna Aleksandryjska, Paweł,
Piotr, Agnieszka, Stanisław. Wizerunki te uległy późniejszym przemalowaniom. zob. KZSP,
t. 4, cz. 5 (przyp. 28), s. 73.
48 Białynia-Chołodecki (przyp. 38), s. 1-16.

49 Pierwszą siedzibą trynitarzy w Europie Środkowej był Lwów (1686). 00. Trynitarzy
Bosych (gałąź zatwierdzona w 1599 r. przez Klemensa VIII) sprowadził do Polski Jan Kazimierz Denhoff. Przyszły kardynał przebywał w 1683 r. na dworze papieskim jako poseł Jana III
Sobieskiego. Zatrzymał się w klasztorze trynitarzy przy kościele S. Carlo alle Quattro Fontane.
gdzie miał możność poznać cele działalności zakonu. Sprawa wykupu chrześcijan z niewoli
niewiernych była wtedy w naszej części Europy problemem aktualnym, stąd zainteresowanie
Denhoffa i rychła zgoda króla polskiego na sprowadzenie zakonników do Lwowa. W niedługim czasie powstały kolejne siedziby trynitarskie na naszych ziemiach (dom krakowski założono w r. 1688). W końcu XVIII w. działało w Polsce blisko 30 klasztorów i kolegiów. Podczas
stu lat działalności trynitarze polscy przeprowadzili 18 redempcji - wypraw mających na celu
wykup uwięzionych chrześcijan. Wkrótce po osiedleniu się we Lwowie trynitarze objęli swą
działalnością także kraje monarchii habsburskiej, pierwszy klasztor założyli w Wiedniu w r.
1688. Patrz: J. Białynia-Chołodecki (przyp. 38), passim.
50 T. Knecht, La province Saint-Joseph des Trinitaires dechausses (Autriche), 1687- 1727,
„Les Captifs Liberes" (Les Cahiers du C.E.R.O.R.), no 4 (decembre 1995), s. 1-16.
51 Por. przyp. 39.
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10. F.K. Palko, Założyciele trynitarzy św. Jan z Malhy i św. Feliks Walezjusz, ok. 1748,

modelletto obrazu w ołtarzu głównym kościoła trynitarzy w Bratysławie. Fot. wg Pavel
Preiss, Frantiśek Kareł Palko, Żivot a dilo maUre sklonku stredoewopskeho baroka ajeho
bratra Frantiśka Antonina Palka, Praha 1999, s. 62

Centrum kompozycji stanowi scena wykupu jeńców chrześcijańskich z rąk
muzułmanów: św. Jan kładzie przed siedzącymi za stołem Turkami pieniądze, by opłacić wolność widocznych poniżej chrześcijan. Powyżej św. Feliks
odbiera z rąk anioła biały sztandar z błękitno-czerwonym trynitarskim krzyżem32. Namalowana przez Piltza Niebiańska historia zakonu ściśle nawiązu-

je do obrazu z głównego ołtarza kościoła trynitarzy w Bratysławie (il. 10).
Dzieło Franza Karla Palki, wychowanka wiedeńskiej akademii, ucznia Maulbertscha i Bibieny powstało ok. 1748 roku53. Nie można wykluczyć, że Piltz
osobiście zapoznał się z obrazem Palki. Wiele wskazuje na to, że wykorzystał
rycinę wykonaną według obrazu Palki przez Franza Leopolda Schmittnera,

opublikowaną w Wiedniu niedługo po namalowaniu pierwowzoru (il. II)-4.
Można by założyć, że Piltz posłużył się szkicami według oryginału, jednakże
rycina różni się w drobnych szczegółach i te z kolei odnajdujemy we fresku
Piltza (np. arkada po prawej stronie postaci św. Feliksa Walezjusza).
Czy wybór wzoru był inicjatywą trynitarzy czy freskanta? Kontrakt ani rachunki dotyczące zamówienia nie są nam znane. Jednak dokumenty tego typu

nie wykraczały zwykle poza ogólne określenie żądanej tematyki53. Dzieło
Palki, należącego do malarskiej elity kręgu akademii wiedeńskiej, było prawdopodobnie wydarzeniem artystycznym i bez wątpienia novum w ikonografii trynitarskiej. Generał zakonu O. Oborski widział je osobiście, ponieważ
w latach 50. dwukrotnie uczestniczył w kapitułach zbierających się w tamtejszym konwencie, w kwietniu 1750 r. (jeszcze jako przeor konwentu w Krakowie) i w maju 1756 r.36 Jest więc prawdopodobne, że za jego sprawą, tak
jak w przypadku zaangażowania freskanta, zadecydowano o odwołaniu się do
obrazu Palki.

52 Por. Svd!ci v strednej Europę (katalog wystawy), red. I. Rusina, Bratislava 1993, s. 124,
126, il. E. 18.

53 P. Preiss, Franz Karl Palko (1724-1767). Ólskizzen, Zeichnungen und Druckgraphik,
Salzburg 1989, ss. 10, 38.

34 F.L. Schmittner (1703-1761) rytownik czynny w Wiedniu. Egzemplarz ryciny, podpisany: C. Balko pinxit... F L Schmitner sc. Yienae, jest przechowywany w Gabinecie Rycin
w Dreźnie. Por. E. Maser, A modello by Franz Xaver Karl Palko, „Pantheon" 28, 1970, nr 1-2,
s. 123-124, il. 2. Ponadto zachowały się dwa olejne dzieła Palki związane z trynitarskim obrazem, mianowicie bozzetto przechowywane w Słowackiej Galerii Narodowej w Bratysławie
oraz modello w zbiorach The Art Institute w Chicago. Por. tamże il. 1, il. na s. 21.
55 Por. M. Gębarowicz, Materiały źródłowe do dziejów kultury i sztuki XVI-XVIII w.Wrocław 1973, s. 373-376 (umowy zawarte między Sebastianem Fesingerem a trynitarzami lwowskimi w latach 40. XVIII w.).
56 Protoculum (przyp. 16), kk. 24 v., 33.
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11. F.L. Schmittner, Św. Jan z Mathy wykupujący więźniów z niewoli muzułmańskiej i św.

Feliks Walezjusz odbierający z rąk anioła sztandar z krzyżem trynitarskim, rycina, ok.
1750. Fot. Biblioteka Jagiellońska
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Przenosząc zasadnicze elementy kompozycji Palki na sklepienie, Piltz stanął przed niełatwym zadaniem. Dzieło Palki, obraz sztalugowy, należało dostosować do wymogów iluzjonistycznego malowidła sklepiennego. Piltz zachował trzy zasadnicze grupy kompozycji: więźniów, św. Jana z Mathy dokonującego wykupu oraz św. Feliksa Walezjusza z aniołem. Zrezygnował na-

tomiast z grupy Trójcy Świętej wieńczącej malowidło Palki37. Kompozycję
,,rozciągnięto" w pionie, zaś postacie - inaczej niż u Palki - rozmieszczono
na tle monumentalnych schodów, wiodących ku nieokreślonej budowli z kolumną. W zasadniczy sposób zmieniło to charakter kompozycji, a malowidło
zyskało efekt przejrzystości i monumentalności.
Pomysł wprowadzenia asymetrycznych schodów jako „stelażu" malowidła sklepiennego nie należał do Piltza58. Odwołał się on, jak się wydaje, do
koncepcji autorstwa Giovamiiego Battisty Tiepola, który zrealizował ją na
sklepieniu weneckiego kościoła 00. Dominikanów S.M. dei Gesuati (Santa Maria del Rosario). Fresk wyobraża Ustanowienie różańca i powstał w latach 1738-1739 (il. 12)59. Tiepolo odwołał się do szesnasto wiecznej tradycji malarstwa weneckiego, gdzie często pojawiał się motyw piętrzących się
schodów60. Ten efektowny typ iluzjonistycznego fresku sklepiennego nie zyskał popularności w przeciwieństwie do panoramicznych kompozycji Tiepola, wielokrotnie naśladowanych nie tylko we Włoszech, ale też w południowych Niemczech i w Europie Środkowej. Nieliczne realizacje nawiązujące do
fresku Tiepola powstały w jego bezpośrednim otoczeniu. Chodzi tu o freski
sklepienne jego uczniów, Francesca Zugno {św. Katarzyna przed cesarzem,
ok. 1740, kościół S. Lazzaro degli Armeni, Wenecja), Fabia Canala {Komunia apostołów, 1753, kościół SS. Apostoli, Wenecja) i syna tegoż Giambattisty Canala {Apoteoza św. Eufemii, 1764, kościół S. Eufemia, Wenecja)61. Poza

Wenecją jednym z nielicznych włoskich przykładów odwołania się do malowidła jest fresk Sebastiano Conca {Triumf Arki Przymierza, 1753) w neapolitańskim kościele Santa Chiara62. Sam Tiepolo nie powrócił do zainicjowanej
przez siebie odmiany malowidła sklepiennego.
57 Grupa Trójcy Św. wieńczy iluzjonistyczny ołtarz główny krakowskiej świątyni.
38 Dynamiczny motyw schodów, zazwyczaj w wydaniu zdecydowanie mniej monumentalnym, był rozwiązaniem często stosowanym w iluzjonistycznym malarstwie czesko-austriackim. Przykładem służą freski Paula Trogera czy Johanna Lucasa Krackera.
■9 S. Alpers, M. Baxandall, Tiepolo and the pictorial intelligence, New Haven-London
1994, s. 84-93.
60 M. Levey, Giambattista Tiepolo, New Haven-London 1994, s. 82-84.
61 R. Pallucchini, La pittura veneziana del settecento, Venezia-Roma 1960, s. 170, il. 446,

447. Por. Levey (przyp. 60), s. 84.
62 H. Voss, Die Malerei des Barock in Rom, Berlin 1924, s. 619-621, il. na s. 383.
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12. G.B. Tiepolo, Ustanowienie różańca, 1738-39. Kościół S. M. dei Gesuati w Wenecj
Fresk sklepienia nawy. Fot. wg M. Levey, Giambattista Tiepolo, New Haven-London 1994

38

Schemat fresku Piltza reprezentuje ten sam typ, co malowidło Tiepola, typ
podłużnej, ujętej ramami kompozycji otwierającej się na iluzjonistyczną architekturę. W obu przypadkach strome, asymetryczne schody, których abs-

trakcyjny przebieg trudno sobie wyobrazić w rzeczywistości, stanowią tło
dla grup postaci. Podobnie są rozłożone punkty ciężkości kompozycji. Odpowiednikiem postaci św. Dominika jest u Piltza św. Jan z Mathy, a grupie postaci na schodach w dolnej części weneckiego fresku, odpowiadają więźniowie.
0 pokrewieństwie świadczy również wprowadzenie kolumny w górnej części
oraz arkadowego otworu w partii dolnej, a także postaci anioła z szeroko rozpostartymi skrzydłami, która w obu przypadkach wieńczy kompozycję.
Trudno ustalić, jakimi materiałami pomocniczymi dysponował Piltz. Można założyć, że miał do dyspozycji rycinę lub szkice wykonane według fresku
Tiepola na sklepieniu S.M. del Rosario w Wenecji bądź jednego z włoskich
malowideł tego rodzaju63. Jeszcze w pierwszej połowie XVIII wieku, w kręgu, do którego należał Piltz, wielu artystów odwiedzało Włochy. Po kilkuletnim niekiedy pobycie, z etapami wyznaczonymi zazwyczaj przez Wenecję,
Rzym i Neapol, artysta powracał z bogatym zbiorem rysunków, szkiców i rycin. Zbiór ten, stale uzupełniany, stanowił niezbędny składnik warsztatu pracy malarza i freskanta64. W pokoleniu, które rozpoczyna aktywność w latach
czterdziestych XVIII wieku, podróże artystyczne do Włoch stały się rzadsze65
1 nawet najlepsi malarze tej generacji (Franz Anton Maulbertsch, Franz Sigrist, Franz Xaver Karl Palko, Johann Wenzel Bergl) nigdy we Włoszech nie
byli. Włoskie wzorce krążyły jednak w środowisku artystycznym i dostęp do
nich zyskiwali także ci, którzy tak jak Piltz nigdy Italii nie odwiedzili66. Tak63 Niewykluczone, że istniała dawniej rycina, dziś nieznana, według fresku Ustanowienia
różańca. Znane są trzy niewielkich rozmiarów olejne wersje wykonane przez Tiepola. Dwa
szkice przygotowawcze (nieistniejący, dawniej w zbiorach Staatliche Museen w Berlinie, drugi
w kolekcji Crespi w Mediolanie) oraz modello przechowywane w Salzburger Barockmuseum.
Levey (przyp. 60), il. 86; Salzburger Barockmuseum. Sammlung Rossacher, Salzburg 1983,
s. 458, il. na s. 459. Tego typu dzieła funkcjonowały w obiegu artystycznym podobnie jak ryciny.
64 K. Garas, Der italienische Einfluss und die Wiener Akademie zur Zeit von F.A. Maulbertsch. Praxis und Theorie, w: Franz Anton Maulbertsch und der Wiener Akademiestil, Sigmaringen 1994, s. 95-97.
65 Jedną z istotnych przyczyn było okrzepnięcie Akademii Wiedeńskiej, która dzięki wpływom P. Trogera (profesora od r. 1751 i rektora od r. 1754) stanowiła już wtedy dostateczne zaplecze dydaktyczne. Por. K. Garas, F.A. Maulbertsch. Leben und Werk, Wien 1974, s. 19; H.
Hosch, F.A. Maulbertsch und die Wiener Akademie, w: Franz Anton Maulbertsch... (przyp. 64),
s. 14-92.
66 Garas (przyp. 65), s. 97. W Italii spędzili po kilka lat dwaj malarze z najbliższego otoczenia Piltza, J.J. Etgens oraz J.I. Sadler, ołomuniecki konkurent Piltza. Por. I. Krsek, Malirstvi
wcholneho baroka na Morave, w: Dejiny ćeskeho vytvarneho umeni, t. II/2, Praha 1989, s. 618;
tegoż, Malifstvipozdniho baroka na Morave, w: tamże, s. 807.
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13. J.J. Etgens, Narodzenie Jana Chrzciciela, ok. 1732. Kościół Św. Jana w Brnie. Fresk
sklepienia nawy. Fot. wg E. Dostał, Umeleckepamatky Brna, Praha 1928
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że dzięki artystom włoskim, których wielu pracowało w krajach monarchii
habsburskiej oraz licznie sprowadzanym obrazom, malarz należący do odleglejszych kręgów oddziaływania Wiednia mógł osobiście zetknąć się z czołowymi tendencjami67.

Polichromia Piltza przypomina też o jego bezpośrednich związkach z pracowniami dwóch wybitnych freskantów morawskich, Jana Jerzego Etgensa
i Jana Krzysztofa Handkego. We fresku sklepiennym Etgensa w kościele św.
Jana w Brnie (il. 13), malowidło centralne stanowi wyodrębniony kwadraturową ramą podłużny prześwit wzdłuż kolebki sklepienia, podobnie jak później
u Piltza68. W obramowanie wpisano iluzjonistyczną strukturę, która nie stanowi przedłużenia realnie istniejącej architektury, co jest charakterystyczne
dla osiemnastowiecznego malarstwa iluzjonistycznego za Alpami69. Taki system na Morawach nie był rzadkością i obok wspomnianego fresku występuje
na przykład w twórczości Józefa Ignacego Sadlera70. Także w Polsce ten typ
kwadraturowej polichromii był znany już przed Piltzem71.

Falisty, rokokowy bieg obramienia fresku odnajdujemy w twórczości Handkego, np. na sklepieniu kaplicy zamkowej w Wielkich Losinach
(1742)72. Fresk ten otaczają cztery owalne medaliony en grisaille, tak jak
u krakowskich trynitarzy. Schematyczne, niezindywidualizowane półpostacie zakonników trynitarskich oraz ich atrybuty (krzyż, trupia czaszka, łańcuchy, miecz, włócznia ) każą przypuszczać, że wyrażają one alegorycznie cnoty członków zakonu73.

67 K. Garas, Italian Painters in Central Europę, w: Baroąue art in Central-Europe. Crossroads (katalog wystawy), Budapest 1993, s. 107-115.
68 Na związek z freskiem Etgensa jako pierwsza wskazała I. Lebda (przyp. 15), s. 35; E. Dostał, Umelecke pamdtky Brna, Praha 1928, s. 84, il. na s. 63; B. Samek, Umelecke pamdtky Moravy a Slezska, t. 1, Praha 1994. s. 176-177: Krsek, Kudelka, Stehlik, Valka (przyp. 25), s. 126,
il. 71; na temat malarstwa brneńskiego: I. Krsek, Malifstvi, w: tamże, s. 112-148, 445-565.
69 Problem relacji między architekturą rzeczywistą i fikcyjną zwięźle przedstawił A. Stoga,
Ouadratura w malarstwie polskim XVIII w., BHS 42, 1982, nr 3/4, s. 371-374.
70 Dejiny... (przyp. 66). il. 523.
71 Fresk Wojtanowskiego i Kłosowskiego na sklepieniu nawy głównej kościoła 00. Bernardynów w Leżajsku. KZSP t. 3. z. 4, Leżajsk, Sokołów Małopolski i okolice, red. E. Śnieżyńska-Stolot, F. Stolot, Warszawa, s. 39, il. 134.
12 Dejiny... (przyp. 66), s. 624, il. 400. Piltz był wówczas pomocnikiem Handkego; Mlćak
(przyp. 25), s. 69.
73 KZSP (przyp. 28), s. 72.
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We fresku Wniebowzięcia14 Piltz nawiązał do własnych morawskich doświadczeń. Panorama, którą wykonał w kościele trynitarzy w Holeszowie,
Apoteoza Trójcy Św., zajmuje porównywalną powierzchnię, ale jest tłumniejsza i pozbawiona lekkości75. W obu freskach Piltz posłużył się zbliżonym repertuarem póz, a niektóre postacie są wręcz identyczne (np. anioł unoszący
się nad półpostacią św. Marka ma swój odpowiednik w Holeszowie). W obu
też są wyraźne echa braeńskiej edukacji Piltza. Jako przykład może posłużyć
postać widzianego od tyłu anioła (po lewej stronie Marii), którą odnajdujemy
poniżej postaci Boga Ojca w panoramie Etgensa w kaplicy M.B. Częstochowskiej w Brnie-Zabrdovicach (ok. 17 3 5)76. Tam też ma swój odpowiednik postać anioła unoszącego lilię, którego Piltz umieścił po prawej stronie Marii77.
Dynamicznie upozowany anioł ze złożonymi ponad głową dłońmi (wyobrażony ponad półpostacią św. Jana Ewangelisty) także należy do kanonu morawskiego78. Co do ornamentalnego obramowania - kwietnej girlandy podtrzymywanej przez putta, również można wskazać jej morawską proweniencję. Taki rodzaj girlandy oraz putta występują w polichromiach Etgensa, np.
w kościele parafialnym w Świdnicy (1739 r.)79.
Typ panoramy zastosowany przez Piltza w prezbiterium kościoła trynitarzy w Krakowie był do pewnego stopnia nowością na gruncie małopolskim,
gdzie znano już polichromie panoramiczne80. Jednak w tym wydaniu, tzn. bez
elementów iluzjonistycznej architektury i z postaciami formującymi regularny krąg, panorama Piltza stanowiła novum81.

74 W rękopisie Protoculum (przyp. 16), k. 37 v., mowa jest o Assumpńo B.V.M., natomiast
w KZSP (przyp. 28), s. 71 scena jest określona jako przedstawienie N.P. Marii Niepokalanie
Poczętej. Oba tematy wywodzą się ikonograficznie z wyobrażeń Niewiasty Apokaliptycznej
i zdarza się, że Maria występuje we Wniebowzięciu na sierpie księżyca, skąd możliwość niewłaściwego odczytania. Por. M. Biernacka, T. Dziubecki, H. Graczyk, J.S. Pasierb, Maryja
Matka Chrystusa, Warszawa 1978, s. 59.
75 Mlćak (przyp. 38), il. na s. 43.
76 C. Halova-Jahodova, Brno, Praha 1947. il. na s. 223.
77 Tak upozowaną postać anielską z lilią w lewej ręce odnajdujemy w późniejszym fresku
Etgensa (ok. 1750 r.) w kopule kościoła pijarów w Kromieryżu. Por. I. Płazak, Działalność malarzy-dekoratorów na Śląsku w XVIII w., BHS 27, 1965. nr 4, s. 308, il. 8.
78 Fresk F.A. Sebastiniego Adoracja Niepokalanej przez anioły w prezbiterium kościoła
parafialnego w Łączniku (1761 r.). Por. Biernacka, Dziubecki, Graczyk. Pasierb (przyp. 74),
il. 103.
7? Płazak (przyp. 77), s. 306, il. 6.
80 Por. M. Karpowicz, Uwagi o przemianach malarstwa i rzeźby polskiej w latach 17111740, w: Sztuka 1. pol. XVIII wieku, Warszawa 1981. s. 99, il. 2; Witwińska (przyp. 5). 11. 1,2.
81 Do zespołu polichromii w kościele pijarów należą panoramy, są one jednak niewielkich
rozmiarów i nie zajmują eksponowanego miejsca.
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Jak można przypuszczać, alegorię Devotio w południowej kaplicy przy
prezbiterium stworzono na potrzeby tego konkretnego programu. Połączyła ona elementy popularnych w ikonografii potrydenckiej alegorii Fortitudo, jednego z siedmiu darów Ducha Świętego, i Sapientia divina. Atrybutami
Fortitudo jest antykizująca zbroja oraz kolumna82. Księga z siedmioma pieczęciami, na której spoczywa Baranek apokaliptyczny to z kolei atrybut Sapientia divinaS3. Od czasów kontrreformacji alegoryczna postać Bożej mądrości bywała wyobrażana w antykizującej zbroi, zbroi duchowych przymiotów
według słów św. Pawła (List do Efezjan, 6, 14-17)84.
Pietas wyobrażona w kaplicy północnej nawiązuje do ustalonego kanonu.
Jej atrybutem jako jednego z darów Ducha Św. jest kadzielnica85.

Iluzjonistyczne ołtarze, główny i w kaplicach bocznych, są zbudowane
wedle typu rozpowszechnionego dzięki traktatowi Pozza. Ten schemat konstrukcyjny jest bardzo bliski ołtarzom krakowskim łączonym z Franciszkiem
Placidim (np. ołtarz główny w kościele św. Andrzeja, ołtarze wawelskie św.
Józefa w obejściu i Matki Boskiej w kaplicy bpa Maciejowskiego)86. Ołtarz
główny wyróżnia wklęsłe retabulum ujęte parami kolumn. Na tle przerwanego przyczółka wymalowano grupę Trójcy Świętej87. Takie ujęcie nawiązuje
do pozzowskiego ołtarza św. Ignacego w kościele II Gesu88. Szczegóły dekoracyjne: naśladujące stiuk obramienia, woluty, rozetki, muszle, pasy geometryzujących - jeszcze regencyjnej proweniencji - ornamentów w podłuczach
gurtów, iluzjonistyczne wazy i putta przypominają o długiej współpracy Piltza
z Etgensem i Handkem89.
Freski zdradzają klasycyzujące skłonności Piltza. Wyraża to czysty rysunek
dekoracyjnych podziałów sklepienia, amor vacui głównej kompozycji, umiarkowanie stosowana dekoracja o motywach przeważnie geometrycznych.

82 C. Ripa, Iconologia (Parte prima), Siena 1613, s. 248.
83 Tamże, s. 211-212.
84 G. Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst. Die Kirche, t. 4, 1, Gutersloh 1976, s.
107-108. Por. tamże, il. 275, fresk P. Trogera, biblioteka opactwa w Zwettl (1732-1733).
85 Ripa (przyp. 82), (Parte seconda), s. 151; Schiller (przyp. 84), s. 115-116. Por. tamże, il.
277 fresk braci F.G. i F.J. Hermann, Bad Schussenried (1756-1757), il. 277.
86 Lepiarczyk (przyp. 20), s. 114-115, il. 55, 63, 69.
87 Klein (przyp. 3), il. 69.
88 B. Kerber, Andrea Pozzo, Berlin-New York 1971, il. 81.
89 Por. typ ornamentów regencyjnych we freskach J.J. Etgensa w kościele ŚŚ. Piotra i Paw-

ła w Rajhradzie (1726-1729). Dejiny... (przyp. 66), il. kol. 92.
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Wpływ tendencji rokokowych wskazuje przede wszystkim jasna, pastelowa kolorystyka oraz lekkość kompozycji panoramicznej w prezbiterium,
a także elementy dekoracyjne - pary putt i wazony.
*

Poszczególne elementy polichromii w kościele 00. Trynitarzy w Krakowie składają się na jednolitą całość znaczeniową. Myśl przewodnią stanowi
gloryfikacja działalności trynitarzy (św. Jan z Mathy dokonujący redempcji
w centralnej scenie fresku na sklepieniu) potwierdzonej boską interwencją
(anioł przekazujący sztandar św. Feliksowi Walezjuszowi w scenie powyżej).
Do posłannictwa zakonu odnoszą się również wyobrażenia mnichów w medalionach en grisaille. Prezbiterium poświęcono kultowi Trójcy Świętej patronującej całemu zakonowi (wyobrażenie w przerwanym przyczółku iluzjonistycznego ołtarza głównego) oraz Marii (Wniebowzięcie). Miejscu najbliższemu Sacrum towarzyszą przedstawienia odnoszące się do dwóch dopełniających się rodzajów pobożności - Devotio i Pietas.
Położenie głównego akcenm na istotę działalności trynitarskiej miało bez

wątpienia zadanie propagandowe. Trynitarze potrzebowali niebagatelnych
sum, by zorganizować redempcję - wyprawę wykupieńczą do krajów ottomańskich. Każda wyprawa zakończona była peregrynacją grupy złożonej
z zakonników oraz uwolnionych po wybranych miastach królestwa. Ustawieni na przemian trynitarze i wykupieni przechodzili procesjonalnie, zbierając
datki na kolejną wyprawę90. Freski ukazujące wiernym trynitarzy w działaniu,
miały spełniać najpewniej tę samą rolę. Dlatego w malowidle sklepiennym
położono nacisk na praktyczne działanie, a nie na indywidualną gloryfikację
świętych patronów.

ZAKOŃCZENIE
Koncepcją i rozmachem zespół malowideł w kościele 00. Trynitarzy na
krakowskim Kazimierzu przewyższa dotychczasowe dzieła freskanta. Piltz.
artysta prowincjonalny, ale dysponujący dobrym warsztatem technicznym
oraz wyraźną indywidualnością, dokonał efektownej i udanej kompilacji
wzorów. Była to wówczas praktyka pochwalana i uznawana za świadectwo
szerokich horyzontów i obycia malarza91. W oparciu o doświadczenia wy90 Białynia-Chołodecki (przyp. 38), s. 22-23.
91 K. Garas, Venedig und die Malerei in Siiddeutschland wid Ósterreich, w: Fenedigs Rulwi
im Norden (katalog wystawy), Hannover 1991. s. 87.
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14. J. Prechtl, Św. Jan z Mathy wykupujący więźniów z niewoli muzułmańskiej, ok. 1770.
Dawny kościół trynitarzy w Brahiłowie. Fresk na sklepieniu kaplicy bocznej. Fot. A. Betlej

niesione z lat pracy na Morawach (iluzjonistyczny system prześwitu otwartego wzdłuż sklepienia, typ ąuadratury niezależnej od architektury realnie istniejącej, medaliony en gńsaille ramujące fresk centralny i anachroniczna już
w latach 50. ornamentyka typu regencyjnego) oraz wykorzystując koncepcje
współczesnych malarzy głównych środowisk artystycznych (Palko, Tiepolo),
stworzył kompozycję oryginalną i na naszych ziemiach wybitną, która w niedługim czasie doczekała się naśladownictwa (il. 14 )92.

92 Do kompozycji Palki odwołał się trynitarski zakonnik i freskant Józef Prechtl na sklepieniu kaplicy w kościele trynitarzy w Brahiłowie (ok. 1770 r.). Z pewnością nie pozostaje to bez
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W zapisach Protoculum, w odniesieniu do fabryki nowego kościoła, powraca kilkakrotnie nazwisko o. Stanisława Oborskiego jako głównego orędownika i fundatora przedsięwzięcia93. Podano tam expressis verbis, że o. Ge-

nerał zaangażował i opłacił freskanta. O. Oborski był osobą wykształconą
i podziwianą dla swej mądrości (przed objęciem stanowiska generała zakonu w 1756 r. sprawował szereg odpowiedzialnych funkcji w Rzymie)94. Łatwo przypuścić więc, że jego zasługą jest również sformułowanie programu
ideowego polichromii trynitarskiej. Tym samym należy dołączyć zapomniane
nazwisko o. Stanisława Oborskiego do grona współczesnych mu duchownych
fundatorów, takich jak bp Załuski i ks. Łopacki95. Jego staraniem kościół krakowskich trynitarzy połączył rzymskie formy architektoniczne z ambitną malaturą o wiedeńsko-weneckich powiązaniach, co znalazło powszechne uznanie i podziw już w oczach współczesnych96.

Frescoes by Josef Franz Piltz in the Fomier Trinitarian Church
in Cracow

The set of illusionistic paintings preserved in the former Trinitarian church (today
the Church of the Hospitallers) in Cracow, one of the most interesting in Little Poland
(Małopolska), deserves a separate study for various reasons.
The frescoes painted by a Moravian, Josef Franz Piltz, in 1757 and 1758, cover the
vaults of the nave (57 John of Matha Ransoming Christians from Turkish Captivity and An
Angel Handinga Standard with the Trinitarian Bi-coloured Cross to St Fe/ix ofValois) and
chancel (The Assi/mption on the vault and the illusionistic high altar) as well as the walls
and vaults of the side chapels (six illusionistic altars in the side chapels, personifications of

związku z polichromią Piltza, która była Prechtlowi znana. Za zwrócenie uwagi na fresk brahiłowski serdecznie dziękuję p. drowi Andrzejowi Betlejowi.
93 „tam in structura quam in pictura adornata esset nova Ecclesia Nostra a fundamentis
nempe per N.R.P. Stanislaum a Sanctissimo Sacramento Generałem Ex. Ministrum erecta":
Protoculum (przyp. 16), k. 45 (zapis z 1764 r.); tamże, k. 24, 29-34.
94 J. Kłoczowski, Oborski Stanisław, w: PSB 30/3, 1978, s. 451-452.
95 O. Oborski kontaktował się niejednokrotnie z biskupem, który interesował się postępami
fabryki. Dnia 22 czerwca 1756 r. biskup przybył do klasztoru „et primo satisfacturus curiositati
videndi fabricam ad eandem ascendtit in assistentia N.R.P. Ministn Generalis et totius Communitatis", zob. Protoculum (przyp. 16), k. 34.
96 „Ecclesia qua ab sui elegantem structuram, ac admirandem (sic!) piane picturam, omnibus diversi status et conditionis hominibus veram cordis causabat laetitiam", zob. Protoculum
(przyp. 16), k. 45.
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Devoiio and Pietas on the vaults of the rooms on either side of the chancel, and numerous
decorative elements).
An observation made on the monumental fresco on the barrel vault of the nave, whose

composition was found to closely recall the painting by Franz Xaver Karl Palko, a student
of the Viennese Academy, m the high altar of the Trinitanan church in Bratislava, was
fundamental to the correct interpretation of the artistic associations of the Cracow work
(Garas, 1987).
It seems that to this end Piltz, who may have seen Palko's painting, made use of an engraving executed after this painting by Franz Leopold Schmittner (as is testified by the de-

tails visible both in the engraving and in Piltz's fresco, but absent in Palko' s prototype).
The way in which Piltz adapted the composition of an easel painting to the reąuirements of an illusionist vault picture seems particularly interesting. The frescoist appears
to have referred to Giovanni Battista Tiepolo's concept (vault fresco, Institution of the
Rosary, 1738-1739, Venice, S.Maria dei Gesuati) and set individual elements of Palko's

composition against an original structure of monumental stairs which appears in the
above-mentioned Venetian fresco.
In addition, Piltz's polychrome is testimony to his being rooted in the Moravian artistic
culture. Thus, for instance, the type of central painting - an oblong composition opening
up to a view of heaven - along the vault barrel, the oval grisaille medallions surrounding
the central depiction, and the ornamental framing of the Assumption panorama recall his
direct relations with the studios of two outstanding Moravian fresco painters Johann Georg
Etgens and Johann Christoph Handke.

In the Assumption fresco Piltz also referred to his own, Moravian experience (The
Apotheosis of the Holy Trinity panorama, the Trinitarian church at Holeśov, where he had
introduced a similar or identical repertory of poses), whereas in his illusionist altars he
followed the type popularized by Pozzo's treatise (their structural scheme is otherwise
closely akin to that of the Cracow altars linked with Francesco Placidi).
Piltz, a provincial artist, exhibiting nevertheless a sound technical background and
quite an individuality, made an attractive and successful compilation of patterns. The set
of paintings decorating the Trinitarian church in Cracow's Kazimierz surpasses his earlier
works in concept and scalę: on the basis of his experience gained during the years of prac-

tice in Moravia (an illusionistic depiction opening up to a view of heaven, painted along
the vault, a type of ąuadrature independent of the really existing architecture, grisaille
medallions framing the central fresco, and Regence-type ornamentation already anachronistic by the 1750s) and using the concepts of contemporary painters, representatives of
the leading artistic circles (Palko, Tiepolo), he created an original composition which was
also outstanding in Poland and which was soon to be imitated (Józef PrechtFs fresco on
the vault of the chapel in the Trinitarian church at Brahiłów (ca. 1770).
Moreover, the set of the Trinitarian frescoes is an excellent testimony to the mechanisms characteristic of the artistic life in Little Poland at that time. The activity of the frescoists from the neighbouring Moravia and Silesia almost totally dominated 18th century
monumental painting and determined its character. The artists influenced by the Viennese
Academy introduced into Cracow some patterns not only from that circle, but - due to
their practice of using engravings and models - also from much more distant and no less
prestigious sources such as, in this particular case, a fresco by Giovanni Battista Tiepolo.
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The use of the information contained in the Protoculum {Protoculum huius Comentus

Casimiriensis Ordinis Discalceatorum SS. Trinitatis Redemptionis Copiirorum A.Dni
1692 di - ad 1797. mss, Bibl. Jag. sygn. 5844), a chronicie kept in the Cracow Trinitarian
monastery throughout the 18th century, made it possible to carry out a thorough study of
the history of the frescoes and to recall the role played in this undertaking by the generał
of the Trinitarian Order, Father Stanisław Oborski, whose name recurs time and again with
reference to the fabrica of the new church.
It was through Father Oborski, due to his earlier contacts with this order in Moravia.

that Piltz was employed by the Cracow Trinitarians. It may be supposed that Father
Oborski also formulated the ideological programme of the Trinitarian polychrome. The
main idea is the glorification of the Trinitarian activities (St John of Matha redeeming captives in the central scenę of the fresco on the vaułt), confirmed by God's intervention (the
angel handing a standard to St Felix).

Thus the hitherto forgotten name of Father Stanisław Oborski should be added to
the group of the contemporary clerical founders (such as Bishop Załuski and the Rev.
Łopacki), as thanks to his endeavours the church of the Cracow Trinitarians combined
Roman architectural forms with ambitious paintings exhibiting their Viennese-Venetian
links.

