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PADNIEWSKI WOJCIECH- PADOVANO GIOVANNI

Originalveröffentlichung in: Polski słownik biograficzny,
Bd. 25, Wrocław 1980, S. 8-10.

Padovano Giovanni Maria wlasciwie Gian Ma
ria (Gianmaria) Mosca (Mttsca, Muscha), (ok.
1493 - po 31 III 1574), rzezbiarz, medalier
i mttrator wloski. Ur. zapewne w Padwie, byl
tamze w 1. 1507-12 ttczniem rzeibiarza Agostina
Zotto, gdzie nast�pnie 28 IV 1520 jako Zuan
de Padova zobowiqzal si� za kwot� 1 227 lir6w
• wykonac plaskorzeib� <<Cud z pucharkiem>>, prze
znaczonq do nagrobka sw. Antoniego w kosciele
pod tym wezwaniem. Wsp6lczesny mu Marc
Antonio Michiel informuje, ze zacz�ty przez P-a
wlasnego modelu relief wykonczyl w r. 1529 Paolo
Stella z Mediolanu. W Padwie i Wenecji stwo
rzyl P. wiele rzeib rnarmltrowych o tematyce sa
kralnej i antycznej - <<mttlta Iaudatissima ope
ra>> - nawiqztijqc do klasycyztljqcego stylu An
tonia i Tullia Lombardich. Do Polski przybyl P.
przed r. 1532 ltib p6iniej (joanna Eckhardt6wna)
- jak donosil B. Scardeoni (1560) - w celu
wykonania nagrobka kr6lewskiego, w kt6rym
jedni upatrtlj,! nagrobe� samego Zygmunta I
w kaplicy Zygmuntowskiej, inni zas zaginiony
nagrobek kr6lew�ki w Wilnie (Zbigniew Hornung,
Eckhardt6wna, S. Kramarczyk). Choc P. byl
artystq nadwornym, przystqpil do krakowskiego
cechtl murarsko-kamieniarskiego. Lokal na war
sztat wynajmowal w domu Bttrsy Niemieckiej
przy ul. Brackiej (w r. 1553). W r. 1563 nalezal
do komisji zlozonej z artyst6w i rajc6w miej
skich oceniajqcych z tlrz�dtt rzeiby. Mial w Kra
kowie domek w poblizu bramy Sw. Mikolaja
oraz plac w tej samej stronie. Wiadomo, ze
w r. 1567 jeidzil z Niepolomic do Lttblina.
Do pierwszych prac P-a z Polskq zwiqzanych i,
byc moze, wykonanych w Polsee (odmiennie
Eckhardt6wna) nalezq cztery medale, sygnowane
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«hohannes»llubl«hoanneslMarialPatavinus»:lZy
gmuntalKtarego,lBonylKforzy,lZygmuntalLu
gustalilhzabelli,lcórkilZygmuntal1l(zlr.l1532).l
l1.l1533s6lnalzlecenielbpalkrakowskiegolPio
tralTomickiegolwykonałlzalcenęl500lzłlsacrariuml
szafiastegolkształtulzlczerwonegolmarmurulwę
gierskiegoldolkatedrylkrakowskiej.lZostałolonol
rozebranelwlr.l1605;lpozostałościąlpolnimlmogąl
byćlrzeźbione lpostacielaniołówlwlMuzeumlca
rodowymlwlarakowiel(wornung),lcyboriuml
wlkościelelwlModlnicyl(Felikslaopera),laltakżel
elementylarchitektonicznelilrzeźbiarskieltzw.lcy
boriumlwlkościelelMariackimlwlarakowiel(ao-l
zakiewiczowa).leolkolejnychljegoldziełlwlzakre
sielrzeźby,lpoświadczonychlumową,lnależą:lna
grobeklbpalpoznańskiegolKtanisławalileśnickiegol
wlkatedrzelpoznańskiejl(1540s-1,lzniszczonyl
prawdopodobnielwlw.lXVhhh)lorazlnagrobek,l
altakżelołtarzlilwyposażenielwlkaplicylarcbpal
Piotral^amratalwlkatedrzelkrakowskiejl(29lhXl
1545s1547),lwzorowanelnalnagrobkulilkaplicyl
Tomickiego;ldalejldwalniezachowanelnagrobkil
żonlZygmuntalLugusta:l.lżbietyl(kontraktlzlr.l
1546)lilBarbary,lukończonelwlr.l1562,lobalprze
znaczoneldolzamkowegolkościołalŚwiętychlLnnyl
ilBarbarylwl ilnie,lponadtolalabastrowelcybo
riumlzlr.l1552ldlalkościołalMariackiegolwlara
kowie,lzamówionelwlr.l1551lprzezlrajcówlne
rzegolPipanalilLndrzejalMarstellę,lzbarokizowanel
wlw.lXVhhlilXVhhh.leoldziełlsygnowanychlna
leżą:lnagrobek'lrotmistrzalnanalaamienieckiegol
ulFranciszkanówlwlarośniel(155vs60),lzlwy
rytymlnapiseml«hohanneslhtalusldelPadva»,lorazl
nagrobeklhetmanalw.lkor.lnanalTarnowskiego,l
przekształconylwlpiętrowylprzezldodanielnagrob
kalsynaljegolnanalarzysztofa,lzlpodpisemlP-al
wlkolegiacielwlTarnowiel(1561s-70),lnajwiększyl
rozmiaramilnagrobeklrenesansowylwlPolsce.lcal
konieclprojektowałlniszęldlalnagrobkówlkró
lewskichlwlkaplicylZygmuntowskiejlnal awelul
(1571s4)lilmógłlbyćltwórcąlmodelulfigurylZy
gmuntalLugustalodkutejlzlkoleilwlmarmurzelza
pewnelprzezlKantil^ucciegol(LndrzejlFischin-l
ger).
Badacze,lktórzylcharakteryzująlP-a,lzgodniel
zlcechamiljegoldomniemanychldziełlwłoskich,l
jakolreprezentantalnurtulklasycyzującegol(ao
pera,lnózefleutkiewicz),lskłonnilsąlprzypisać lmul
nalpodstawielanalizylstylistycznejlm.lin.lna
grobkilbpalTomickiegolwljegolkaplicylwawel
skiejl(1533),lBarbarylzlTęczyńskichlTarnowskiej,l
żonylhetmana,ldatująclgolnallatalpolr.l1536,l
zaliczanyldolnajlepszychldziełlartystylwlPolsce,l
1lPotrójnylnagrobeklTarnowskich:lnanalLmora,l
kaszt,lkrakowskiego,lorazljegolsynów:lnana,lwoj.l
sandomierskiego,lilnanalLleksandralslwlkole
giacielwlTarnowiel(1560s70),laltakżelnagrobekl
bpalkrakowskiegolKamuelalMaciejowskiegolwlka
tedrzelkrakowskiejl(1553).lcatomiastlwornung,l
°pierająclsięlnaldziełachlsygnowanych,lodmawial
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P-wilautorstwaltychlprac,lgdyżluważa,lżelP.l
byłl«typowymlrealistą,lnielwykraczającymlpozal
granicelbezpośredniegoloddanialwizjilrzeczywis
tegolświata*lil«nieldążyłldoluwydatnianialideal
negolpięknalwlsyntetycznymlujęciu*.lTwórczośćl
jegolcechowaćlmiałalobiektywnalobserwacjalna
tury.
ciezależnielodldziałalnościlrzeźbiarskiej,lwyko
nywałlP.lprojektylilmodelelarchitektoniczne;lnie
którelzlnichlbyłylrealizowane.l lr.l1541lsporządziłl
woskowylmodellmiastalarakowa,lbyćlmożelwl
związkulzluporządkowaniemlRynkulilzamierzonąl
przebudowąlKukiennicl(aramarczyk);lwlr.l1551l
wykonałlzrealizowanylmodellpałaculbpalMaciejo
wskiegolnalPrądniku;lprzedlr.l1567lprowadziłl
budowęlpałaculbiskupiegolwlarakowiel(jeżelil
wspomnianylwlumowielezianlMarialmożelbyćl
utożsamionylzlP-em).l ljakimlstopniulzlniml
sięlwiążelprzebudowalKukiennicl(1556s9)lpol
pożarzelwlr.l1555,linspirowanalmożelprzezlKa-l
lonelwlPadwie,lpozostajelrzecząlniejasną.l ia
domo,lżelwykonałldrugi,lpolprojekcielnanalFrank-l
stijnalzlr.l1557,lprojektlbocznychlschodówlpol
obulkrótszychlstronachlbudynkulzlloggiamilnal
piętrzel(1559).laomulprzypisaćlpomysłlilkształtl
attyki,lzlcharakterystycznymi lesownicami,ltrud
noldociec;lmaszkaronylodkułlwglmodelulKantil
^ucciegolkamieniarz,lniejakilnan.lPozostajel
wlsferzeldomysłów,lczylpolr.l1537lP.lzatrudnionyl
byłlprzylbudowielzamkulwawelskiegolilczylwlr.l
1565lprojektowałlattykęlślepegolskrzydła,lwy
konanąlprzezlTomaszal^rzymałęlLwowczyka,l
orazlczylwlr.l1567lpracowałlrazemlzlnimlwlzam
kulwlciepołomicachlilprowadziłljakieślrobotyl
vPlzamkulwlLubliniel(aramarczyk).lPowtarza
jącelsięlwlliteraturzelnaukowejlwiadomości,lja
kobylP.,ljakolZuanlMaria,lwspółpracującylzel
Ktellą,lzatrudnionylbyłlprzylbudowielBelwederul
wlPradzel(1536s45)lorazlzamkulkrólewskiegol
wlereźniel(1553)lilKzweryniel(ok.l1550),lodnosząl
sięldolartystylwłoskiegolLustralisldellPambio.
P.lbyłlrzeźbiarzemlwybitnym,lalelzwiązanel
zlnimldziełalzachowanelwykazująlpoziomlbardzol
nierówny.lRozbieżnośćlmiędzyljegolpracamil
włoskimilalpolskimi,ljaklrównieżlniższylpozioml
jegoldziełlrzeźbiarskichlsygnowanychl(arosno,l
Tarnów)lświadcząloltym,lżelwlPolscelczynnyl
byłlprzedelwszystkimljakolkierowniklwarszta
tu,lwlktórymlprzypadłalmulfunkcjaltwórcyl
projektówlilmodeli,lnatomiastlprzylwykonywa
niulilrealizacjilichlkorzystaćlmusiałlilkorzystałl
zlróżnychlsiłlwłoskichlilmiejscowych.lZelźródełl
wiadomo,lżelnadlnagrobkamilileśnickiegolwlPo
znaniulilkrólowejl.lżbietylwl ilnielpracowałl
wspólnielzl^iovannimloinim.lTenlrodzajlwar
sztatowejldziałalnościltłumaczylnajlepiejlroz
bieżnościlmiędzyldziełamilprzypisywanymi lźród
łowolP-wilalsygnowanymililpozwalaluznaćlzal
własnoręcznąlpracęlartystylnieltylkolarchitekto
nicznelobramowanielnagrobkalBarbarylTarnów-l
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skiejlwlTarnowie,lprzeniesionegolzlprezbiteriuml
nalścianęlzachodniąlnawylbocznejlpołudniowej,l
aleltakżelfiguręlzmarłejlutrzymanąlwlklasycyzu-l
jącymlstyluljegoldziełlwłoskich.l arsztateml
swoimlogarnąłlP.lcałąlPolskę:lnalpołudniulara
ków,lTarnówlilarosno,lalmożelilPrzemyśll(na
grobeklbpalprzemyskiegolnanaleziaduskiego,l
wglaramarczyka),lnalpółnocylzaślwlzachodniejl
częścilPoznań,lalwelwschodniejl ilno.l ywie
rającldecydującylwpływlnalrozwójlówczesnejl
rzeźbylwlcałymlkraju,lwytyczałlsztucelpolskiejl
noweldrogi.lPrzyczyniłlsięldolrozpowszechnienial
nagrobkalpodwójnegolzldwiemalpostaciami,lle
żącymiljednalnadldrugą.liddziałałlrównieżlnal
rzeźbęlnagrobkowąlnalŚląsku.l l1.l1572s4lna
ukęlulniegolpobierałlnanlBiały,lwlr.l1573lP.l
wyzwoliłlucznialnanalaoparę.lPonadtolucznieml
jegolmógłlbyćlnanlMichałowiczlzlUrzędowa,l
aljakolczeladniklmożelpracowałlulP-alwieroniml
oanavesi.lZmarłlP.lzapewnelwlarakowie,lpol
31lhhhl1574.
P.lożeniłlsięlwlPolscelzlaatarzynąlPrzykutąl
(zm.l1570).lnestlwątpliwe,lbylsynemljegolbyłl
LndrealMosąual(Moskwa),lrzeźbiarzlilzłotnik,l
należącyldolkrakowskiegolcechulzłotnikówlwl1.l
1549s75.
Łoza,lLrchitekci,ls.l224s5;lThiemesBecker,l
Lexikonld.launstler,lXXVls.l174s6;lslLnto
nilewicz-Bołozln.,lZlbadańlnadlPadovanem:lh.lMu-l
ciuslKcaevola,lhh.lPadovanolilkaplicalZygmuntowska,l
„Kpraw.lTow.lcauk.lLwów.”lT.l2:l1922ls.l12vs32;l
Białostockiln.,lThelLrtloflthelRenaissancelinl
.asternl.uropę,lwungarysBohemiasPoland,lix-l
fordl1976l(Thel ritsmanlLectures);lBochnaklL.,l
oanavesilalPadovano,lw:lMediaevalia.l l50lrocznicęl
pracylnaukowejlnanaleąbrowskiego,l .l1960ls.l415sl
24;ltenże,laaplicalZygmuntowska,l .l1953l(alej
notylKztukilPolskiej);leutkiewiczln.,l^robowcel
rodzinylTarnowskichlwlkościelelkatedralnymlwlTar
nowie,lTarnówl1932;ltenże,lLelsculpteurlyenitienl
^ianlMarialPadovano,lditlillMosca,letlsonlactiyitel
enlPologne,lw:lVenezialel1’.uropa.lLttildellXVhhhl
oongressolhnternazionaleldilKtorialdell’lLrtelVe-l
nezial...l1955,lVenezial1956ls.l273s5;l.ckhard-l
tównaln.,lPotrzebylnaukilpolskiejlwlzakresielbadańl
nadlwłoskimilźródłamilplastykilrenesansowej, l„Kpraw.l
Tow.lPrzyj.lcauklPozn.”lT.l12:l193vls.l41s6;l
.streicherla.,lPagaczewskiln.,lozylnanlMarial
PadovanolbyłlwlRzymie?,l„Roczn.larak.”lT.l2v:l
1937ls.l139s67;lFischingerlL.,l^łównelkierunkil
włoskiejltwórczościlrenesansowejlwlPolscelXVhlw.,l
w:lRenesans.lKztukalilideologia,l .l1976ls.l195s211;l
tenże,lKantil^uccilarchitektlilrzeźbiarzlkrólewskil
XVhlwieku,lar.l1969,lBibl.l awelska,lnrl3;ltenże,l
ZelstudiówlnadltwórczościąlBartłomiejalBerrecciegol
iljegolwarsztatu.lcagrobkilKzydłowieckich lilTarnow
skich,l„FolialwistoriaelLrtium”lT.l10:l1975l
s.l117s35;l^onzatilB.,lLalBasilicaldilK.lLntoniol
dilPadova,lPadoval1v54lhl109liloVhleocumentolo;l
wornunglZ.,lozylnanlMarialzwanyl„illMosca”lalbol
Padovanolbyłlklasycystą?,lw:lasięgalkulczcil ła
dysławalPodlachy,l r.l1957ls.l119s2v;ltenże,l
nanlMarialzw.lillMoscalalbolPadovano.lPróbalcharak
terystyki, lPracelaom.lwist.lKztuki,lar.l1937svl
Vhhls.l23*s5*;ltenże,lMauzoleumlkrólalZygmuntalhl
wlkatedrzelkrakowskiej,lRozpr.laom.lwist.laulturyl
ilKztukililaom.lTow.lcauk.l arsz.,l .l1949lhl69s■l
150;laoperalF.,lnanlMarialPadoyano,lPracelaom.

wist.lKztuki,lar.l1937svlVhhl219s61;laozakie-l
wiczowalw.,lnanlMarialPadoyano.lŻycielildziałal
nośćlwel łoszech,l„Biul.lwist.lKztuki”lT.l26:l1964l
s.l153s6v;ltaż,lRelazionilartisticheltralRomalelora-l
covialnellalprimalmetaldel’l500,l r.l1972;ltaż,l
Renesansowelnagrobkilpiętrowe,l„Biul.lwist.lKztuki”l
T.l17:l1955ls.l3s47;laozakiewiczowielw.lilK.,l
Polskielnagrobkilrenesansowe.lKtan,lproblemylilpos
tulatylbadań,l„Biul.lwist.lKztuki”lT.l14:l1952lnrl4l
s.l62s132,lT.l15:1953ls.l3s57;lclilż,lRenesanslwlPolsce,l
.l1976;lciż,lRozwójlhistorycznylbadańlnadlsztukąl
polskiegolidrodzenia,lw:lidrodzenielwlPolsce.lMa
teriałylKesjilcaukowejlPLc,l .l195vlVl204s313;l
aramarczyklK.,lcieznanylkontraktlPadovanal
zlrokul1540,l„Kpraw.l rocł.lTow.lcauk.”lT.l15lL:l
1960ls.l94s101;lMorelliln.le.,lcotiziald’operel
delldisegno,lBassanol1v00l(MarclLntoniolMichiel);l
PlanisciglL.,lVenezianischelBilldhauerlderlRenais
sance,l ienl1921ls.l259s7v;lKcardeonilB.,leel
antiąuitatelurbislPatayiaeletlolarislPatayinisllibril
tres,lBasileael1560ls.l377;lKinko-Popielowa la„l
ZelstudiówlnadlPadovanem,l„Biul.lwist.lKztuki”l
T.l7:l1939ls.l10vs2v;lKokołowskilM.,leielitalieni-l
schelaunstlerlderlRenaissancelinlarakau,lReperto
riumlf.launstwissenschaft, lKtuttgartl1vv5lVhhhl
420s1;l„Kpraw.laom.lwist.lKztuki”lT.l6:l1900l
s.lXXXVsXXXVhl(n.lPagaczewski),lT.l7:l1906l
szp.looLXXXslooLXXXhl(n.laieszkowski);lVen-l
turilL.,lKtorialdell’artelitaliana,lT.lX:lLalscultural
delloinąuecento,lPartelh,lMilanol1935ls.l427s42;l
Żarneckiln.,lRenaissancelKculpturelinlPoland:lPa
doyanolandlMichałowicz,l„BurlingtonlMagazine”l
T.lv6:l1945ls.l10s16;lsloracovialartificum,l1501sl
1550,lnrl1110;lPrawa,lprzywilejelilstatutalm.lar.,l
hlz.l2ls.l9vv,l1025,l1040,l1043s4,l1046;lŹródłaldol
historiilsztukililcywilizacjilwlPolsce,lar.l1911lh
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