


JW bO/IS4

SANDOMIERZ. Dom Długosza.
Przewodnik po zabytkach sztuki, nr 10. 

Wydanie 1.
Tarnobrzeg 1996.

Tekst i redakcja: 
Jerzy Zub

ISBN - 83 - 904534 - 9 - 5

Wydawnictwo „PROPIL s. c." 
39-400 Tarnobrzeg 

tel.: ( 0-15 ) 22-41-49 
( 0-15 ) 22-76-86

Druk:
SZOSTAKDRUK

Staszów
tel:/fax (015) 64 23 83



SANDOMIERZ

woj. Tarnobrzeg

Dom Długosza

K
ra

kó
w

 
K

ie
lc

e

Tamobrzet



Historia. Dzieje Sandomierza sięgają przełomu 
tysiącleci. Najwcześniejsze - z potwierdzonych archeologicz
nie - osadnictwo na tzw. wzgórzu zamkowym, pierwotnym 
grodzie sandomierskim, stopniowo rozrastało się w system 
podgrodzi na wzgórzach świętojakubskim i świętopawelskim 
oraz wzgórzu kolegiackim i terenie, później zajętym przez tzw. 
Collegium Oostomianum.

Ci*agment miasla na „Planie Sytuacyjnym ŹLabudowań 

ćhmaehu Poiezuickiego i ^Duchownych w Sandomierzu" 

JJ. Sucheckiego 2 1842 roku,
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Dopiero po tragicznych wydarzeniach związanych 
z najazdami mongolskimi i nadaniu praw miejskich w 1286 
roku centrum osadnicze Sandomierza przeniosło się na te
ren wyniesienia, zajmowanego do dziś przez Stare Miasto. 
Ostateczny, w przybliżeniu zachowany do dziś kształt prze
strzenny średniowieczny Sandomierz uzyskał jednak dopie
ro w połowie XIV wieku, kiedy to, po pożarze miasta rozpla
nowano je w regularnym, szachownicowym układzie rynku i 
wybiegających zeń ulic. Prace te przeprowadzono w ramach 
akcji budowlanej umocnienia i uporządkowania miasta, zai
nicjowanej przez króla Kazimierza III Wielkiego.

Dcm lblucjossa

wcj ryciny e 3 d\v. /ŚIX wieku.
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W ciągu XV stulecia, wraz z rosnącym znacze
niem Lublina, który przejął część funkcji Sandomierza, zwła
szcza związanych z handlem ze wschodem, maleje rola San
domierza. Potwierdzeniem tych tendencji było wydzielenie w 
1474 roku z ziem woj. sandomierskiego nowego wojewódz
twa lubelskiego.

nie oznacza to oczywiście zupełnego zaniku 
aktywności miasta. Działają tu przecież w ciągu XV wieku, 
głównie w środowisku sandomierskiej kolegiaty, tak wybitne 
osobowości, jak biskup krakowski i kardynał, wcześniej scho
lastyk sandomierski Zbigniew Oleśnicki (zmarły w 1455 roku 
w Sandomierzu), który - według „Kroniki wszytkiego świata..." 
Marcina Bielskiego - pól tumu w Sandomierzu postawił, czy też jego 
protegowany Jan Długosz, także sandomierski kanonik, naj
wybitniejszy historyk polski tych czasów.

Z nim to właśnie wiąże się powstanie domu księ
ży mansjonarzy, zwanego popularnie Domem Długosza. Kole
gium księży mansjonarzy powołane zostało do śpiewania psal
mów na cześć Marii, Patronki kolegiaty, w wyznaczone godziny 
dnia i nocy, tzw. godzinki. Mansjonarze funkcjonowali przy 
kolegiacie już od początków XV wieku za sprawą archidiakona 
sandomierskiego Mikołaja z Pyzdr. Jednakże dopiero po ponow
nej fundacji kolegium, uczynionej przez biskupa krakowskiego 
Jana Lutka z Brzezia, fundatorzy Mikołaj Peyszer archidiakon 
sandomierski i kanonik Jan Długosz w 1468 roku odnowili ich 
uposażenie, instalując grono ośmiu duchownych w kaplicy, 
wzniesionej niegdyś - najprawdopodobniej staraniem kardyna
ła Zbigniewa Oleśnickiego - przy sandomierskiej kolegiacie.

Jan Długosz był też fundatorem ich siedziby, nie
wątpliwie najokazalszego budynku w ówczesnym otoczeniu 
kolegiaty. Po podjęciu decyzji o budowie Jan Długosz i - bez
pośrednio zainteresowani - księża mansjonarze, ochoczo za
brali się do prac. Już w 1474 roku nasz dziejopis zwracał się 
do nich tymi słowy: chwalę waszą pilność, którą gorliwie okazujecie w pracy 
i dziękuję wam za nią ... łPodoba mi się zwózka drzewa i wydoje mi się dość prawi
dłowa i dobra. Realizatorem prac budowlanych był krakowski
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warsztat Marcina Proszko a pracami kierowa) mansjonarz 
Stanisław Łukawski z pomocą zarządzającego budową Miko
łaja Lorincza.

Prace, rozpoczęte około 1474 roku nie były wcale 
ukończone w roku 1476, jak wskazywać mogłaby data umie
szczona na tablicy erekcyjnej sandomierskiego domu z her
bem Długosza Wieniawa. Pod koniec 1477 roku fundator pi
sał bowiem O kłopotach: tyłbym wam dawno wysłał pieniądze na prace, ałc, 
Hóg mi świadkiem, nie mogłem ich zdobyć z powodu wielkiego braku pieniędzy t droży
zny, która się wszędzie ludziom doje we znaki. Teraz zad pożyczywszy 4 grzywny, 
posyłam je wam ... opłaćcie nimi prace i robotników ... bardzo mi się nie podoba i cały 
jestem wzburzony z tęgo powodu, że gdy jeden koń kulał, pozwoliliście na to, że trzy 
stały bez pracy, śłjicdy nłazowszanie pracują jednym koniem, wy nie mogliście pracować 
trzema!. W 1478 roku monitował: ójic wiem co się u was dzieje, a wy nie 
piszeeie, jakie i jak_wiełkie mury całkowicie ukończono. (Murarz, mistrz ]an, dawno udał 
się do was i -wiem, że stara się o wykończenie wszystkich murów tak. jak go o to pro
siłem, byleby tylko nie brakło materiałów ! ... postarajcie się, aby na zimę dom został 
pokryty dachówkami... posyłam wam również 20 kóp gwoździ do przybijania łat. (Dotąd 
bowiem nikt mi się nie nawinął, przez kogo bym je mógł posłać. Pod koniec te
goż 1'OkU dodawał: postarajcie się nadto, aby cieśla Tarcz pracował i wykoń
czył wnętrze domu, a wy nie zaniedbujcie go przy wypłacie! 'Wszystkie inne sprawy 
powierzam waszej troskliwości i gorliwości. Zegnajcie! 1 troskliwie dodał: po
starajcie się także, aby zgaszono wapno! 'Wasz Jan Długosz.

Fundator był jedną z najwybitniejszych postaci 
przemijającego średniowiecza. W swej działalności historyka 
i dyplomaty, pisarza i fundatora dzieł sztuki zawsze kierował 
się dobrem Królestwa. Jak sam podkreślał swe największe 
dzieło kronikarskie, „Historię Polski" pisał ku chwale i na pożytek, 
państwa.

Sandomierski Dom Księży Mansjonarzy jest jed
ną z kilkunastu fundacji Jana Długosza, powstałych w latach 
1443 - 1480. najliczniejszą grupę stanowią tu wiejskie ko
ściółki parafialne w Chotlu Czerwonym (z lat 1440 - 50), 
Odechowie (z ok. 1460 roku), kościoły i dzwonnice w Raci
borowicach (dobudowa nawy i kruchty południowej w latach 
147 1 - 76) oraz Szczepanowie (około 1470 roku). W latach 
1460 - 67 z jego fundacji wzniesiono dzwonnicę przy wiślic
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kiej kolegiacie. Staraniem Długosza powstały domy mieszkal
ne dla niższego duchowieństwa. Oprócz sandomierskiej fun
dacji wymienić tu należy Dom Psałterzystów na krakowskim 
Wawelu ( ukończony w 1480 roku) i Dom Wikariuszy w Wi
ślicy (z lat 1460 - 67).

Dom Długosca

wg rysunku jana Olszewskiego z końca XIX wieku.

Zakupił także w 1451 roku dom dla Trybunału Konsystorskie
go i rozbudował tzw. Bursę Kanonistów w Krakowie przy ul 
Grodzkiej oraz bursy studenckie, tzw. Bursę Ubogich Artystów 
przy ul. Wiślickiej w Krakowie (odnowienie bursy studentów 
sztuk wyzwolonych, ufundowanej przez Isnera w 1409 roku). 
Jako egzekutor testamentu Oleśnickiego Długosz dokończył 
realizacji tzw. Bursy Jerozolimskiej. Za jego w znacznej mie
rze namową Melsztyńscy założyli tzw. Bursę Węgierską przy 
ul. Brackiej w Krakowie. Był wreszcie Długosz fundatorem kla
sztoru i przebudowy romańskiego kościoła dla sprowadzo
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nych w 1472 roku paulinów na krakowskiej Skałce oraz prze
budowy ( od 1466 roku aż do śmierci w 1480 roku ) romań
skiego kościoła w Kłobucku z dobudową drewnianego, nie
wielkiego klasztoru z myślą o kanonikach regularnych.

Dom Utugosee

w trokeie remontu w poc2, ,/OĆ wieku

Budowla sandomierska powstała w ostatnim 
dwudziestoleciu działalności Jana Długosza, kiedy to w ak
cji budowlanej związał się z krakowskim warsztatem mura
tora Marcina Proszko. Być może po śmierci Marcina około 
1476 roku, w Sandomierzu z Długoszem współpracował Jan 
murator, zapewne uczeń Marcina, znany nam z koresponden
cji fundatora z ks. Stanisławem Łukawskim, sandomierskim 
mansjonarzem.

nie są bliżej znane dalsze dzieje budynku. Wia
domo, że na pocz. 2 połowy XVII stulecia księża mansjon-
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rze przeprowadzili remont swej siedziby, zniszczonej zapewne 
w latach najazdu szwedzkiego, może bezpośrednio w związ
ku z wybuchem amunicji na sandomierskim zamku. W trak
cie prac wymieniono m. in. stropy, jak to sugeruje data 1658 
na sosrębie stropu sieni. Może wówczas powstała, choć może 
istniała już wcześniej, dekoracja malarska wnętrz, której re
sztki W postaci malowanych herbów i napisów na ścianie, które jednak 
nie znająca się na rzeczy ręka zniszczyła, odsłoniły się W 1905 roku W 
jednym z pomieszczeń.

Księża mansjonarze mieszkali tu do 1819 
roku, czyli do zniesienia zgromadzenia. W 1864 roku bu
dynek oddano w zarząd Kapituły i urządzono w nim, po 
restauracji prowadzonej pod kierownictwem Wąsowskiego, 
mieszkanie dla służby kościelnej. Z biegiem czasu stan 
jego stawał się jednak coraz gorszy i budynek wymagał 
pilnego, nie tylko doraźnego, remontu. Zauważali to współ
cześni, m. in. A. Celichowski podkreślał, że zewnętrzność już 
jego uosabia do posępnych utrażeA, cóż dopiero środek, ścieśnione tu powietrze, 
zaduch i brud. Przestwory domu zamieszkuje dziś prawie najniższa warstwa 
społeczeństwa miejskiego. Mieszkania, w późniejszych batach poprzerabiane, są 
już takmałe, według różnych pomysłów i potrzeb chwilowych lokatorów poprze- 
pierzane, już jasne, to znowu na wpół łub całkiem ciemne klatki- 2, kolei, 
donoszący z Sandomierza do warszawskiego „Głosu" uzna
ją, Że znaczne cacko architektoniczne i cenna historyczna pamiątka, Dom 
Długosza w Sandomierzu, zbudowany jeszcze w roku 1476, znajduje się w nie
bezpieczeństwie. W' Domu Długosza mieszka, i gospodaruje służba kościelna, 
której brak.jest zrozumienia dla tego świetnego zabytku przeszłości, a zarząd 
kościelny widocznie o pouczenie jej się nie troszczy i sam - może mimowołi - ręki 
do zniszczenia dokłada. I tak, w obszernej sieni, gdzie znajduje się piękny, stary 
pułap z belek, opartych na siestrzanie modrzewiowym z wyrytymi kołami i datą 
1658, służba kościelna rąbie na pułapie drzewo. Piękne gotyckie okna albo zabi
to cegłą, albo też zgładzono i obrzucono świeżym tynkiem. Dach dziurawy. Cały 
zaś drogi nam pomnik przeszłości tv stanie widocznego zaniedbania, zbliża się 
szybkim krokiem ku ruinie. Józef Pietraszewski zaś, w swym „Prze
wodniku po Sandomierzu i najbliższej okolicy" z 1950 roku 
pisze, Że zamurowano dawne okna, natomiast wybito nowe, a przez ściany
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przepuszczono brudną rurę od jakiegoś pieca, dach zrujnowany, kominy się wadą. 
... 'Wychodzi się z domu Długosza z przykrym wrażeniem, jakie czyni ogólne za
puszczenie tego staruszką, z którego może za kilką dat, gdy mu się rychłej nic da 
opieki, zostaną gruzy, jak, z wielu naszych pamiątek, których dzid już podżwi- 
ynął nie można.

Jednakże w 1934 roku, po wielu latach zabiegów, 
z inicjatywy i staraniem biskupa Włodzimierza Jasińskiego 
podjęto prace restauracyjne, nadzorowane z ramienia kurii 
przez ks. Edwarda Górskiego, z fachową pomocą ówczesne
go konserwatora kieleckiego dra Andrzeja Olesia, budownicze
go powiatu sandomierskiego Jerzego Skalskiego a pod kierow
nictwem krakowskiego architekta Franciszka Mączyńskiego.

olewacie północna Uomu Ołngosza 

wg jofognajii koknonowskiego z noku.

11



W trakcie prac zrekonstruowano dachy i szczyty 
budynku. W oparciu o stare, zachowane kamienne obramie
nia okienne i portale zrekonstruowano nowe. Fragmenty sta
rych detali architektonicznych wmurowano w elewacje. Pra
ce remontowe ukończono w 1936 roku.

Jednocześnie Dom Długosz miał odtąd służyć 
Muzeum Diecezjalnemu. W 1937 roku charakter układowi 
ekspozycji, zgodnie z ostatnimi wymaganiami wiedzy, nadal dr Karol 
Estreicher, pracujący tu na zaproszenie bpa sandomierskie
go, ks. Jana Lorka. Uroczyste otwarcie Muzeum w obecno
ści licznie zgromadzonych gości odbyło się 26 października 
1937 roku.

Funkcje swe spełnia do dziś.
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Opis i program zwiedzania: Dom Długosza 
stanowi jeden z najatrakcyjniejszych akcentów w panoramie 
miasta. Podobnie jak wikariat w Wiślicy oraz - niezachowana 
- Psalteria wawelska, jest to dwukondygnacyjny, podpiwniczo
ny budynek, wzniesiony na planie wydłużonego prostokąta.

Zwiedzający staje zazwyczaj u progu północne
go wejścia do budynku, podziwiając - znacznie zrekonstruo
wany - tzw. dlugoszowy portal. Parter dzieli na dwie części 
obszerna sień na przestrzał, z której na piętro i do piwnic 
prowadzą wąskie, kolebkowo sklepione schody, mieszczące 
się w grubości muru. W zachodniej części, wzdłuż podłużnej 
osi budynku biegnie korytarz, po bokach którego pierwotnie 
znajdowały się z każdej strony po dwa pomieszczenia. Wscho
dnia część budynku przeznaczona była na kuchnię i pomie
szczenia gospodarcze. Ma piętrze, ponad sienią mieściła się

tSlewocio południowa Domu Długosza 

wg fotografii Komorowskiego z '19'łZ roku,
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wielka sala, przypuszczalnie pełniąca rolę refaktarza, a po 
bokach po dwie izby w dwutrakcie. Piwnice sklepione są 
kolebkowo, parter i piętro nakryte stropami belkowymi, 
ozdobnie profilowanymi. Ma sosrębie stropu w sieni data 
1658 przypomina o remoncie budynku po zniszczeniach z 
okresu wojen szwedzkich.

Uwagę zwraca tablica erekcyjna, wmurowana w 
południowej, pierwotnie frontowej elewacji. W jej górnej 
części widnieje herb Długosza Wieniawa z labrami i klejno
tem, niżej minuskułowa inskrypcja:

A(nn)o m ccc(c) lxx vi ad honorem 
(dei et) p(ro)vision(em) (m)ansionar(iorum) 

Sandomiri(ensi)um iohannes 
zdlvgosch me fecit canfoni)c(us) crac(oviensis).

Idea otaczania opieką „zabytków starożytności" 
rodziła się w Sandomierzu pośród profesorów tutejszego Se
minarium Duchownego wraz z zainteresowaniami pamiątka
mi przeszłości w ciągu 2 poł. XIX stulecia. Urzeczywistnienie 
tej idei zawdzięczamy głównie ks. Józefowi Rokosznemu ( 
1870 - 1951 ), seminaryjnemu wykładowcy m. in. sztuki 
kościelnej i archeologii.

Trudna i zgoła niemożebna wymagać, abyśmy mieli wrodzoną znajo
mość piękna, to prawda, ale można żądać, abyśmy starali się to nabyć - Zauważał 
ks. Rokoszny. Jedną z dróg powodzenia - jego zdaniem - tych 
Starań byłoby założenie w każdej ze stolic biskupich muzeum czyli zbioru zabyt
ków sztuki kościelnej i starożytności artystycznej. Muzeum takie będzie pod względem 
pedagogicznym najlepszym dopełnieniem dla alumnów wykładów słuchanych w semi
narium; jedna godzina, spędzona w muzeum pod kierownictwem profesora więcej ich 
nauczy, niż długie godziny gołosłownych -wykładów, bile także dla kapłanów parafial
nych muzeum będzie jednocześnie bodźcem i wskazówką do wynajdywania i konserwo
wania mających wartość zabytków; będzie również najlepszym i stałym doradcą przy 
nabywaniu nowych i restaurowaniu starych sprzętów i aparatów kościelnych. Dla kra
ju, dla oświaty i cywilizacji muzeum nieocenione odda usługi: raz, że będzie praktycz
ną szkołą i stałą strażnicą na polu sztuki dla naszych kapłanów; powtóre, że zgroma
dzi wielką ilość przedmiotów sztuki i starożytności, które by bez wątpienia zginęły bez
powrotnie. damiątek tych ginie coraz więcej, a powodów do tego nie brak.
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Wielka troska i żal, powiązane z romatyczną ideą 
„pokrzepiania serc" narodu pod zaborami przebija w stwier
dzeniu, Że ginie wiele rzeczy przez niedozór lub niedołęstwo. Jakże często wa
lają się po z akrys ty ach i skarbcach łub strychach i piwnicach stare obrazy malowane 
na drzewie, kawałki rzeźb, i zwinięte gdzieś w kącie stare tuwałnie i ornaty. Los tych 
przedmiotów jest rozmaity, ale ostatecznie co drewniane idzie do pieca, co metalo
we, sprzedaje się na wagę handłarzom, stare ornaty dawniej także pałono, dziś po
cięte w kgwałki służą do tworzenia nowych dywaników, poduszek, itp- Otóż wiełe 
zabytków sztuki i starożytności, które dotąd nie zginęły dzięki szczęśłiwym okplicz- 
nościom, a do użytku kościelnego nie kwalifikują się, zupełnie odpowiednie miejsce 
znajdą w muzeum dyecezjałnym. SI nic tylko przedmioty, stanowiące własność kościel
ną zapełnią ten zbiór; owszem może więcej nawet okazów będą mogli dostarczyć 
kapłani ze swoich prywatnych zbiorów. ... Tu zostaną należycie ocenione i uszano
wane, tu będą mogły służyć na pożytek, kościoła i kraju przez długoletnie kształcenie 
przyszłych pokoleń.

ksiądz Rokoszny konsekwentnie zabrał się do 
pracy. Sam relacjonuje: szczegółowo obejrzałem każdy z sześćdziesięciu 
kościołów, a w nim ołtarze, obrazy, portrety, zakrystie, a w niej szafy, szuflady, ku
fry i skrzynie, chór z organami, strychy, skrzynki, dzwonnicę, garbarnię. ... jeździłem 
jako amator, szukający nie lśniącego złota ale zielonej patyny; niefrażetowskich krzy
żyków i statuetek,z masy, lecz spróchniałych kawałków rzeźby; nie oleodruków, z 
których farba odpada, lecz szpargałów z dawnych ksiąg, galganów ze starych orna
tów i dywanów.

rsic więc dziwnego. Że wkrótce z niemałą radością 
możemy zanotować, że prześwietna kapituła sandomierska, na jesiennej sesji r. 
1901 po pewnych debatach w zasadzie uznała za możliwe i konieczne założe
nie takiego muzeum. 9damiy więc niepłonną nadzieję, że przy energicznym rządzie 
przew. ks. Administratora wkrótce już ta pożyteczna instytucja zostanie w San
domierzu zainaugurowana - raduje się inicjator powstania mu
zeum.
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Najprawdopodobniej w 1905 roku ks. Rokoszny 
otrzymał trzy pomieszczenia w budynku seminaryjnym, daw
nym klasztorze benedyktynek i zaprezentował w nich dotych
czasowe Zbiory. Wiele zabytków na chwałę‘Bożą na pożytch społeezeń 
stwa, na podniesienie ducha świętej wiary i miłości ojczyzny ofiarował inny wy
bitny badacz starożytności, ks. Jan Wiśniewski.

Ks. Józef Rokoszny już w 1906 roku wysunął 
projekt przeniesienia zbiorów do tzw. Domu Długosza, ale 
jego pomysły urzeczywistniły się dopiero za czasów kolejne
go opiekuna zbiorów, ks. Edwarda Górskiego, po ukończe
niu remontu szacownego zabytku.

Hnogment ekspozycji muzealnej 

w salach klasztoru pp. benedyktynek.
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Wspólnie z zaproszonym z Krakowa dr Karolem 
Estreicherem naradzaliśmy się nad charakterem muzeum: muzeum czy wnętrza 
muzealne’’ 'M/braGdmy drogę pośrednią. ... Przyświeca! nam również cel dydaktycz
ny - relacjonuje ks. dr Edward Górski. Dla licznych szlęó!, które zwie
dzają co roku Sandomierz, umieściliśmy wszędzie pod wystawionymi zabytkami pod
pisy. Zwiedzająca mfodzicź uczyć się będzie zarazem historii sztuki ■■■ I tę rolę 
pełni muzeum do dziś.

A jest się na czym uczyć. Zbiory są rzeczywiście 
prześwietne. W pierwszej z sal, powstałej z podzielenia pier
wotnej sieni, prosimy zwrócić uwagę na piękne dzieła gotyc
kiego malarstwa. Wyróżnia się obraz na desce, pierwotnie 
zapewne nastawa ołtarzowa, przedstawiający Trzy Święte, śś. 
Nartę, Agnieszkę i Klarę. Twórcą powstałego ok. 1440 roku 
obrazu był nieznany artysta krakowski, tworzący pod wpływem 
czeskiego malarstwa tablicowego.

Wspaniałym kunsztem przyciąga uwagę przeno
śny dyptyk relikwiarzowy, służący do prywatnej dewocji, po
chodzący z połowy XV stulecia. W otwartym relikwiarzyku 
widzimy miniaturowe przedstawienia tzw. Nisericordia Domini 
oraz Natki Boskiej z Dzieciątkiem w otoczeniu relikwii świę
tych, umieszczonych w przeszklonych kwaterach. Po zamknię
ciu relikwiarzyka, na zewnętrznych stronach przedstawiono 
Ukrzyżowanie i ponownie Nisericordia Domini.

Póżnogotyckie są także fragmenty większych 
ołtarzy z 3 ćw. XV wieku, m. in. skrzydła boczne z przedsta
wieniami śś. Katarzyny i Barbary, oraz Zwiastowania po za
mknięciu skrzydeł. Pośrodku umieszczono kwaterę niezacho- 
wanego retabulum z kościoła w Sławnie z przedstawieniem 
Zwiastowania.

Na rok 1492 datowany jest obraz zw. Sacra 
Conversatione, ukazujący Natkę Boską z Dzieciątkiem i sto
jącym obok św. Stanisławem biskupem krakowskim i maiym 
wizerunkiem fundatora obrazu ( czy raczej całego ołtarza ).

Niewątpliwie prawdziwym skarbem kolekcji ma
larstwa jest dzieło Łukasza Cranacha st., obraz przedstawia
jący Natkę Boską z Dzieciątkiem Jezus i św. Katarzyną. Na- 
łowany w latach 1518 - 20 jest dość typowym dla warsztatu
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jednego z najwybitniejszych malarzy i grafików niemieckich 
wczesnego renesansu. Święte postaci usytuowane są na tle 
pięknego pejzażu. Obraz ten przekazany został do zbiorów 
muzealnych przez ks. Jana Wiśniewskiego.

Sala od strony wschodniej zdominowana jest 
przez różnorakie tkaniny. Bogatą kolekcję blisko 600 wyro
bów tkactwa artystycznego i hafciarstwa zawdzięcza muzeum 
przede wszystkim ks. dr. Edwardowi Górskiemu, wieloletnie
mu opiekunowi zbiorów muzealnych.

Pom Długosza

na fotografii Poddębskiego z 1922 roku.

Zwracają uwagę przede wszystkim najstarsze 
ornaty, pochodzące z końca XV wieku, niektóre z haftowa
nymi, figuralnymi kolumnami, najczęściej o tematyce pasyj
nej. W gablotach eksponowane są drobniejsze zabytki pi
śmiennictwa, sztuki zdobniczej i rzemiosła artystycznego.
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Spośród nich ciekawostką jest fragment rękopisu na perga
minie z tekstem w języku staroczeskim z XV wieku, zapew
ne czeskiego zakonnika - dominikanina, zatrudnionego przy 
pracach murarskich, uskarżającego się na swój los na obczy
źnie. Tekst odnaleziony został w 1907 roku w trakcie prac 
restauracyjnych kościoła p. w. św. Jakuba w Sandomierzu.

Zbiory w korytarzu w zachodniej części budyn
ku obrazują przede wszystkim obyczajowość pogrzebową 
XVII- i XVlll-wiecznej Polski. Dominują szlacheckie portrety 
trumienne, tarcze heraldyczne i portrety epitafijne.

najstarszym zabytkiem jest tu jednakże romańska 
figura Tronującej Matki Boskiej z Dzieciątkiem, umieszczona na 
głowicy wolnostojącej, także romańskiej kolumienki. Oba ele
menty pochodzą z pocz. XIII wieku z romańskiego kościoła w 
Gożlicach i odnalezione zostały w trakcie prac porządkujących 
po zniszczeniach kościoła w 1915 roku, najprawdopodobniej 
figura znajdowała się w centrum tympanonu romańskiego por
talu, być może o charakterze fundacyjnym. Kolumna zaś pod
pierała przypuszczalnie emporę goźlickiego kościółka.

Pomieszczenie obok wypełniają głównie znalezi
ska archeologiczne, pochodzące z okolic Sandomierza. Po
kaźną część kolekcji stanowią detale architektoniczne i ce
glane elementy zdobnicze, pochodzące z dominikańskiego 
kościoła p. w. św. Jakuba. Zabytki te pozyskane zostały w 
trakcie prac restauracyjnych dominikańskiej świątyni, podję
tych po pożarze w 1905 roku z inicjatywy ks. Józefa Roko- 
sznego, ówczesnego proboszcza świętojakubskiego.

Tunelową klatką schodową, wyprowadzoną w gru
bości muru, wychodzimy do sal piętra budynku. W sali wscho
dniej zwraca uwagę galeria malowanych portretów benedykty
nek z sandomierskiego klasztoru, dawniej przechowywanych 
w klasztornym refektarzu. Portrety powstawały w ciągu XVII i 
XVIII wieku a najstarszy z nich przedstawia Magdalenę Mortę- 
skę, odnowicielkę życia zakonnego w klasztorze w Chełmnie 
i założycielkę nowych klasztorów. Ważniejszymi portretowany
mi postaciami byty także Elżbieta z Gostomskich Sieniawska,
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założycielka klasztoru sandomierskiego reformy chełmińskiej 
oraz jej córka Zofia Sieniawska, pierwsza ksieni sandomierska, 
która w 1627 roku rozpoczęła budowę obecnego zespołu kla
sztornego.

W sali przykuwa uwagę tzw. gdański piec kaflowy z 
około połowy XVIII wieku, z kaflami zdobionymi scenkami o te
matyce rodzajowej i sielankowej tak, że 1^ pbtą si* w ajó: czfouńlig.

Sala po stronie przeciwnej, zachodniej, mieści 
zbioiy głównie sakralnej plastyki, najstarsze z nich pochodzą 
z 1 połowy XV wieku i przedstawiają Matkę Boską z Dzieciąt
kiem (pierwotnie w kościele w Koprzywnicy ), Chrystusa Sal
watora (z kościoła w Odrzywole) i Chiystusa Zmartwychwsta
łego (z kościoła we Wsoli). Z przełomu XV i XVI stulecia 
pochodzi piękna grupa św. Anny Samotrzeć, pochodząca z 
kościoła farnego w Szydłowcu oraz Matka Boska z Dzieciąt
kiem, także pochodząca z szydłowieckiej fary.

Fragmer.l wias+a z Domena DMugcsza 

na obrazie J_eona AĄ^yozólkowskiego z "1920 roku.
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Rzeźbę nowożytną prezentują dwie postaci ale
goryczne (personifikacje kontynentów) dłuta Tomasza Hutte- 
ra, bawarczyka pracującego dla sandomierskich jezuitów w 
latach 1720 - 24.

Rzeźbę 2 połowy XVIII wieku, lwowską snycer
kę rokokową reprezentuje krucyfiks i figury aniołów. Ich twór
cą wydaje się być sam Maciej Polejowski, pracujący w latach 
1770 - 74 w Sandomierskiem, przede wszystkim przy przyo
zdobieniu sandomierskiej kolegiaty.

niezmiernie ciekawą jest grupa figurek jasełko
wych z końca XVIII wieku. Część z nich odziana jest w tka
niny, stylizujące typ polskiego stroju kontuszowego. Wszyst
kie z nich pochodzą z sandomierskiego szpitala św. Ducha.

Sala obok gromadzi głównie zabytki XIX - wiecz
ne, wśród których zwartą grupę stanowią obrazki malowane 
na szkle. Zwraca tu uwagę kolekcja szklą i ceramiki, głównie 
z manufaktury w Ćmielowie.

X

Pietiv przyziemio

wej pomiaru S. Karpowicza z *1922 roku.
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Znaczenie zabytku: (jłówny nurt przemian architektu
ry (XV wieku) wyznaczały - zdaniem wybitnego znawcy historii ar
chitektury polskiej, Adama Milobędzkiego - fundacje ctity społecz
nej, na którą składał się dwór, świeccy i duchowni „łarones J(cgni (Poloniac" i wiełcy 
finansiści miejscy, prowadzący interesy w skali międzynarodowej, i ku której ciążył 
kułturałnie wyższy kler o intelektualnych aspiracjach. Za umiejętnością odczytywa
nia rozmaitych warstw znaczeniowych budowli szła w tym środowisku niejednokrot
nie wrażłiwość na wartości artystyczne, jakświadczy zdecydowane w tym względzie 
oblicze świetnych mecenatów Zbigniewa z Oleśnicy, Andrzeja z Jśnina, a nade wszy
stko Jana 'Długosza.

Sandomierski Dom Długosza jest znakomitym 
potwierdzeniem tych spostrzeżeń. Sama budowla prezentu
je typowe cechy pracującego w latach 1460 - 80 dla Długo
sza warsztatu Marcina Froszko, kontynuowane przez muratora 
Jana. Ma elewacjach dominuje „dywanowa" dekoracja z ce
gieł, tzw. zendrówek, ułożonych w kompozycje rombowe i 
zygzaki. Ostrolukowe, profilowane portale umieszczone są w 
schodkowych, profilowanych obramieniach, nazwanych przez 
XIX-wiecznych badaczy krakowskich „portalami dlugoszowy- 
mi". Podobnie zdobione krzyżującymi się laskami są prosto
kątne okna, ulokowane w schodkowo zamkniętych obramie
niach.

Wspólną cechą niemal wszystkich fundacji Dłu
gosza było umieszczanie tablic erekcyjnych.

Długosz pozostawał człowiekiem średniowiecza, 
mimo iż żyjąc na przełomie nowych czasów stykał się z hu
manistami, czy to na dworze Zbigniewa Oleśnickiego czy 
potem, będąc wychowawcą synów Kazimierza Jagiellończyka. 
Niewątpliwie zawarł też znajomość z Kallimachem, przypu
szczalnie autorem jego biografii. Parokrotnie bywał w Italii, 
gdzie niewątpliwie zetknął się z nowymi prądami, w tym rów
nież w sztuce.

Mimo tego, a może właśnie dlatego byl synem i 
apologetą odrodzonej i spotężniałej, zwłaszcza po grunwaldz
kim zwycięstwie, średniowiecznej Polski.
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