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JERZY GADOMSKI
(1934–2015)

17 kwietnia 2015 r. rodzina, przyjaciele, współpracowni-
cy i uczniowie prof. Jerzego Gadomskiego, znakomitego 
mediewisty, jednego z najwybitniejszych polskich histo-
ryków sztuki ostatniego półwiecza, sumiennego badacza 
i charyzmatycznego nauczyciela, a przy tym szlachetnego 
człowieka, licznie zgromadzili się na cmentarzu parafial-
nym w Sosnowcu-Zagórzu, aby uczestniczyć w obrzędzie 
złożenia Jego prochów w rodzinnym grobie. 

Jerzy Tomasz Gadomski urodził się 7 listopada 1934 r. 
w Sosnowcu jako drugi syn inżyniera architekta Andrze-
ja i  Jadwigi z  Kasińskich. Wczesne dzieciństwo spędził 
w Zagłębiu (Zagórze, w roku 1975 włączone do Sosnowca) 
i w górnośląskiej osadzie pracowniczej Piaśniki (po woj-
nie dzielnica Świętochłowic). Po wcieleniu tych terenów 
do Rzeszy Jego rodzina nielegalnie przeniosła się do Ge-
neralnego Gubernatorstwa, pomieszkiwała tam w dwor-
kach należących do krewnych lub przyjaciół. Po wojnie 
osiadła w Bytomiu, gdzie Jerzy w roku 1951 złożył egza-
min dojrzałości. Po maturze rozpoczął studia w Krakowie 
i z tym miastem związał się do końca życia.

Wbrew tradycji rodzinnej, zgodnie z  którą niemal 
wszyscy mężczyźni poprzedniej generacji, liczni Jego 
stryjowie i wujowie, zdobywali wykształcenie techniczne, 
Jerzy wstąpił w roku 1951 – jako niespełna siedemnastola-
tek – na Akademię Sztuk Pięknych, gdzie po roku podjął 
specjalizację w ramach Wydziału Konserwacji i Restaura-
cji Dzieł Sztuki, pierwszej w Polsce jednostki dydaktycz-
nej tej specjalności, utworzonej dwa lata wcześniej przez 
prof.  Józefa E. Dutkiewicza, malarza, konserwatora i hi-
storyka sztuki. Zawartym wówczas przyjaźniom pozostał 
wierny do końca życia. Studia na ASP ukończył w roku 
1957 złożeniem pracy dyplomowej dotyczącej gotyckich 
malowideł ściennych w  drewnianym kościele w  Haczo-
wie, wcześniej odkrytych przez Niego i Jego stryjecznego 
brata Stanisława i  przez nich opublikowanych (zob. Bi
bliografia, poz. 1). Ta pierwsza drukowana praca naukowa 
współautorstwa Jerzego Gadomskiego, wraz z uzupełnia-
jącym ją krótkim, lecz bardzo istotnym komunikatem Jego 
pióra (poz. 2), nie tylko zwiększała zasób znanych nauce 
malowideł późnośredniowiecznych o dzieło, którego datę 
powstania Jerzy ustalił na rok 1494, lecz także znacznie 
„postarzyła” sam kościół, dotąd datowany na rok 1626.

Studia konserwatorskie dały Jerzemu Gadomskie-
mu nie tylko zawód, który uprawiał przez dwie dekady, 

uczestnicząc w restauracji ponad 20 zespołów malowideł 
ściennych w Polsce i Norwegii, ale także wyjątkową wie-
dzę i kwalifikacje, przydatne do działania na polu historii 
sztuki. Dzięki tym studiom poznał w praktyce możliwości 
i  ograniczenia techniki malarzy dawnych epok, pełniej 
zrozumiał estetyczne i ideowe cele ich działalności, a tak-
że wyćwiczył w  sobie specyficzną wrażliwość widzenia 
i  benedyktyńską cierpliwość w  dążeniu do najlepszych 
wyników. Pozwalało Mu to percypować dzieło sztuki 
równocześnie z pozycji artysty, widza i historyka sztuki. 
Liczne prywatne wycieczki i  objazdy naukowe, udział 
w  obowiązkowych terenowych praktykach studenckich, 
często przez siebie kierowanych, wreszcie realizacja prac 
konserwatorskich w wielu miejscowościach dały Mu roz-
ległą znajomość polskiej sztuki.

Stały bezpośredni kontakt z  dziełami sztuki, ogólna 
wiedza humanistyczna, zainteresowanie historią, a  za-
pewne też wysoka ocena Jego pracy dyplomowej przez 
dr. Lecha Kalinowskiego, wówczas wykładającego na ASP 
historię sztuki studentom konserwacji zabytków, skłoni-
ły Jerzego Gadomskiego do podjęcia na Uniwersytecie 
Jagiellońskim studiów historii sztuki. W roku 1957 został 
przyjęty na II rok tych studiów, które ukończył w  roku 
1962, uzyskując u  prof. Kalinowskiego magisterium na 
podstawie pracy o  gotyckich malowidłach ściennych 
w Czchowie; studium to przyniosło interesujące wyniki, 
zwłaszcza w odniesieniu do okoliczności powstania i lo-
sów dzieła, w znacznym stopniu oparte na subtelnym od-
czytaniu ikonografii (poz. 3, 5 i 10). Rok wcześniej ożenił 
się z koleżanką z roku, Joanną Lauterbach; ich jedyna cór-
ka Anna po długoletniej bezskutecznej walce z  chorobą 
zmarła w roku 1982 w wieku 17 lat.

Nadal uprawiając zawód restauratora zabytków, jako 
historyk sztuki pozostawał pod naukową opieką promo-
tora magisterium i za jego sugestią opracował romańskie 
znaki kamieniarskie w Polsce (1966; poz. 6), u niego też 
doktoryzował się w  roku 1970 na podstawie dysertacji 
Rzeźba architektoniczna w Małopolsce 1250–1400. Ta praca 
nie została opublikowana w całości; Autor poprzestał na 
ogłoszeniu streszczeń kilku referatów dotyczących tego te-
matu oraz paru artykułów, m.in. o wczesnogotyckiej rzeź-
bie Matki Boskiej z Dzieciątkiem w Wiślicy (poz. 7 i 9),  
o heraldycznym programie ideowym zworników sklepień 
kościołów fundacji Kazimierza Wielkiego, ujawniającym 
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polityczne koncepcje króla (poz. 13) czy o podobnej de-
koracji zworników gotyckich sklepień w kamienicy (tzw. 
Hetmańskiej) przy Rynku Głównym 17 w  Krakowie 
(poz. 17). 

Uzyskanie stopnia doktora zmieniło sytuację życiową 
Jerzego Gadomskiego. Co prawda już od pięciu lat prowa-
dził ćwiczenia dla studentów wydziału konserwacji ASP 
(1965–1971), lecz były to tylko zajęcia zlecone. Dopiero 
w roku 1970 jako doktor został zatrudniony na Uniwer-
sytecie Jagiellońskim na stanowisku starszego asystenta 
w Zakładzie Historii Sztuki Średniowiecznej, kierowanym 
przez prof. Kalinowskiego, stając się – po raz pierwszy 
w życiu – stałym pracownikiem etatowym. Z tą uczelnią 
związany był do przejścia na emeryturę w  roku 2005, 
awansując na kolejne stanowiska aż do profesury zwyczaj-
nej. Posada uniwersytecka umożliwiała uzyskiwanie za 
pośrednictwem Lecha Kalinowskiego stypendiów funda-
cji mieszkającej w Rzymie prof. Karoliny Lanckorońskiej, 
przed wojną wybitnej badaczki sztuki Michała Anioła, 
na – zwykle dwumiesięczny – pobyt za żelazną kurtyną. 
Wyjazdy te zapewniły Jerzemu dostęp do nieosiągalnej 
w  kraju literatury naukowej i  dawały sposobność odby-
cia cennych objazdów zabytkoznawczych, które w  istot-
ny sposób pogłębiły Jego znajomość sztuki europejskiej. 
Drugą hojną protektorką stała się dla Niego współpracu-
jąca z  prof. Lanckorońską austriacka polonofilka Lonny 
Glaser, uczestnicząca w działaniach społecznych Kościoła 
katolickiego, która udzielała wielu Polakom stypendiów 

na pobyt w  Wiedniu, najpierw w  imieniu wiedeńskiej 
„Pax Christi”, a  później założonej przez siebie fundacji 
„Janineum”. To dzięki organizowanym przez nią samo-
chodowym objazdom Jerzy Gadomski zwiedził liczne 
austriackie opactwa, zamki i  pałace, a  jak sam z  pewną 
przesadą napisał we wspomnieniach, Wiedeń poznał le-
piej niż Kraków. 

W  latach siedemdziesiątych obok publikacji wybra-
nych zagadnień z  dysertacji doktorskiej na krótko po-
wrócił do tematyki wczesnych studiów nad malarstwem 
ściennym, pisząc monografię późnoromańskiej dekoracji 
w  klasztorze w  Wąchocku (1972; poz. 14) i  komunikaty 
o  zagadnieniach konserwatorskich (1973; poz. 15 i  16); 
pożegnaniem z tą problematyką stała się ważna recenzja 
książki pod redakcją Alicji Karłowskiej-Kamzowej o go-
tyckich malowidłach ściennych w Polsce (1986; poz. 29). 

Coraz bardziej jednak pochłaniały Go studia nad ma-
łopolskim gotyckim malarstwem tablicowym, które stało 
się odtąd główną domeną Jego naukowych poszukiwań. 
Pierwszym ich efektem była obszerna i ważna rozprawa, 
napisana już w  roku 1973, lecz opublikowana po dwóch 
latach, określona w tytule jako wstęp do badań nad ma-
łopolskim malarstwem lat 1420–1470 (poz. 18), ukazująca 
zakres, koncepcję i  metodę podjętych prac. Ich pierw-
szym monumentalnym wynikiem jest książka Gotyckie 
malarstwo tablicowe Małopolski 1420–1470 (1981; poz. 
26), rok wcześniej uznana za dysertację habilitacyjną 
Autora (1980). W  ciągu kilkunastu lat ukazały się dwa 

1. Kraków, 1951 2. Gostków, podczas konserwacji pałacu, 1961
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następne tomy: Gotyckie malarstwo tablicowe Małopolski 
1460–1500 (1988; poz. 37) i Gotyckie malarstwo tablicowe 
Małopolski 1500–1540 (1995; poz. 51), które kolejno stały 
się podstawą przyznania tytułów (i stanowisk) profesora 
nadzwyczajnego (1989) i  profesora zwyczajnego (1997). 
Z  powodów formalno-prawnych pominięto numerację 
tomów, o  których integralności świadczy tylko niemal 
zupełna zbieżność sformułowania tytułów i identyczność 
szaty edytorskiej. Ta wspaniała trylogia, opus vitae Jerze-
go Gadomskiego, uwzględniająca w  zasadzie kompletny 
materiał artystyczny, będąca przy tym wzorem trafnej in-
terpretacji nielicznych źródeł pisanych i subtelnej analizy 
formy dzieła sztuki, na dziesięciolecia pozostanie swoistą 
biblią dla pokoleń badaczy gotyckiego malarstwa w Pol-
sce. W specyficzny sposób kontynuuje ona tradycję dzie-
więtnastowiecznej humanistyki, której fundamentalne 
dzieła najczęściej były owocem indywidualnego wysiłku 
pojedynczych uczonych. Zarazem każdy z  tomów może 
być traktowany jako odrębna całość i  stanowi przykład 
logicznej konstrukcji wykładu zbudowanego na triadzie 
fundator – artysta – dzieło (zachwianej tylko w  trzecim 
tomie przez połączenie w  pierwszym rozdziale dwóch 
pierwszych członów i znaczne rozszerzenie – ze względu 
na obfitość materiału – członu ostatniego, stanowiącego 
rozdział drugi), a także wyjątkowej klarowności i zwięzło-
ści języka, pozwalających tak wiele treści pomieścić w re-
latywnie krótkim tekście w sposób w pełni zrozumiały dla 
czytelnika. Naukowa sumienność Autora kazała mu po 

latach ogłaszać obszerne addenda materiałowe do tomów 
I (1995; poz. 53) oraz II i III (2009; poz. 94).

Równocześnie prof. Gadomski ogłaszał drukiem pra-
ce o wybranych zagadnieniach ogólnych, jak krótki nie-
miecki tekst o polskim malarstwie tablicowym w czasach 
Jagiellonów w  katalogu wystawy jagiellońskiej w  zamku 
Schallaburg pod Wiedniem (1986; poz. 32), syntetyczne 
opracowania problemów gotyckiego malarstwa w Mało-
polsce (poz. 22, 23 i 80) i na Górnym Śląsku (poz. 52 i 81) 
czy liczne monografie poszczególnych dzieł malarstwa 
(m.in. książka Późnogotyckie retabulum ołtarza głównego 
w katedrze na Wawelu – 2001; poz. 71). Podejmował też 
próby łączenia anonimowych obrazów z  lat 1460–1475 
w grupy dzieł o pokrewnych cechach stylowych, sugeru-
jących wspólne autorstwo (poz. 31), a także tworzenia mo-
nograficznych sylwetek malarzy, tak anonimowych (np. 
Mistrza Rodziny Marii – poz. 44), jak i znanych z nazwi-
ska i ze wzmianek biograficznych (książka Jan Wielki, kra
kowski malarz z drugiej połowy wieku XV – 2005; poz. 83). 

Sporo prac poświęcił czczonym obrazom Madonny 
z  Dzieciątkiem: Matce Boskiej Częstochowskiej (wspól-
nie z Anną Różycką-Bryzek – poz. 27, 35 i 42), a zwłasz-
cza Hodegetriom typu krakowskiego (małopolskiego), 
wcześniej niesłusznie określanego jako typ Matki Boskiej 
Piekarskiej – od nazwy obrazu wśród reprezentujących 
ten typ najbardziej popularnego, bo będącego celem piel-
grzymek, ale nie najstarszego spośród jego znanych przy-
kładów. Poczynając od krótkiego streszczenia referatu 

3. Promocja doktorska, 1970



8

(1976, poz. 21), a zwłaszcza od artykułu Imagines Beatae 
Mariae Virginis gratiosae . Małopolski typ Hodegetrii z XV 
wieku (1986; poz. 28), w którym wymienił około 25 takich 
piętnastowiecznych wizerunków, Autor wielokrotnie po-
wracał do tematu, pisząc bądź o włoskiej genezie wzoru 
małopolskich Hodegetrii (poz. 61), bądź też o  pojedyn-
czych przykładach (Madonny: w  kościele Św.  Krzyża 
w Krakowie – poz. 56 i 105, w kościele św. Marka w Kra-
kowie – poz. 65, w skarbcu katedry wawelskiej – poz. 64, 
w Trzemeśni – poz. 96; w  tym ostatnim artykule wspo-
mniał o  około 60 znanych Mu wówczas wizerunkach 
z  XV wieku). Dzięki Jego badaniom – a  w  znacznym 
stopniu także dzięki odkryciom konserwatorów z kręgu 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych – liczba zidentyfi-
kowanych tego typu przedstawień Madonny, powstałych 
od około roku 1400 do połowy wieku XVII, przekracza 
już 150. Ta liczba zdaje się świadczyć, iż kult krakowskiej 
Matki Boskiej był wówczas bardziej rozpowszechniony 
niż kult jej częstochowskiego wizerunku. Dla wyjaśnienia 
wciąż nierozwiązanych, a istotnych zagadnień, takich jak 
geneza typu ikonograficznego małopolskich Hodegetrii, 
okoliczności pojawienia się w  Krakowie wizerunku bę-
dącego wzorem dla wielkiej serii powtórzeń, kultowych 
przyczyn i  mechanizmów rozpowszechniania się typu, 
wreszcie warsztatowych problemów technicznych i tech-
nologicznych, z Jego inicjatywy podjęto zespołowe opra-
cowanie kilkutomowego dzieła. W  roku 2014 ukazał się 

według wspólnej koncepcji i pod naukową redakcją prof. 
Gadomskiego, prof. Małgorzaty Szuster-Gawłowskiej 
z  Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP 
i Heleny Małkiewiczówny z Instytutu Historii Sztuki UJ 
tom wstępny: Prolegomena do badań nad obrazami Ho
degetrii typu krakowskiego z  dwoma wprowadzającymi 
artykułami Profesora (poz. 100 i 101). Już po Jego zgonie 
opublikowano pierwszy (z  zamierzonych czterech) tom 
katalogu, dedykowany pamięci Zmarłego: Hodegetrie Kra
kow skie, t.  1: 1400–1450 z  dwoma Jego tekstami (poz. 104 
i 105). Jeśli mimo śmierci inicjatora badań, współredaktora 
i współautora wydawnictwa, a niedawno również Heleny 
Małkiewiczówny, autorki większości tekstów w pierwszym 
tomie katalogu rzecz uda się doprowadzić do końca, po-
wstanie drugie z Nim związane monumentalne dzieło, któ-
rego znaczenie tym razem wykroczy poza problematykę 
samej historii sztuki.

Pracę naukową Jerzy Gadomski traktował bardzo po-
ważnie, z wielką odpowiedzialnością za słowo, toteż Jego 
dorobek autorski, choć nie wyróżniający się liczbą prac 
obejmuje niemal wyłącznie teksty ważne, a często wybitne. 
Nawet niewielkie streszczenia referatów, takie jak to wysoko 
cenione przez Autora o związkach Opłakiwania z Chomra-
nic ze sztuką Roberta Campin (1972 – poz. 11; później kon-
cepcja rozwijana w  paru opracowaniach syntetycznych), 
przynosiły wyniki istotnie wzbogacające stan wiedzy, 
w tym przypadku modyfikujące dotychczasowe poglądy na 

4. Rzym, 1988
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europejski kontekst gotyckiego malarstwa w  Polsce. Nie-
mal wszystkie publikacje Profesora odnoszą się do polskiej 
sztuki średniowiecznej: sporadycznie romańskiej, z reguły 
gotyckiej. Interesowały Go sztuki przedstawiające, których 
dzieła silnie oddziałują na zmysły widza swą warstwą wizu-
alną, sprawiając odbiorcy estetyczną satysfakcję, a zarazem 
wyrażają – często bardzo skomplikowane i niejednoznacz-
ne – przesłanie ideowe. Swą drogę badawczą zaczął od 
studium malowideł ściennych i  rzeźby architektonicznej, 
a więc sztuk służebnych wobec architektury, która jednak 
zwykle interesowała Go przede wszystkim jako nośnik tre-
ści ideowych, rozpisanych w dekoracji rzeźbiarskiej, a tylko 
sporadycznie jako odrębna dziedzina sztuki (poz. 36 i 46). 
Nie zajmował się też samodzielną rzeźbą, poza kilkoma 
istotnymi artykułami o Wicie Stwoszu (poz. 30, 33, 34, 84 
i  97); podjęcie tego tematu zostało niejako „wymuszone” 
przez jubileusz pięćsetlecia powstania Ołtarza Mariackiego 
(1477–1489). Najpełniej jednak wypowiedział się o  goty-
ckim malarstwie tablicowym, będącym w drugiej połowie 
Jego życia przedmiotem prawdziwej pasji naukowej. Raczej 
marginesowy nurt Jego zainteresowań stanowiły dzieje 
polskiej historii sztuki, czego wyrazem były teksty o Tade-
uszu Szydłowskim (poz. 41 i 66) i Stanisławie Tomkowiczu 
(poz. 69). Bliskie tej problematyce były wspomnienia po-
śmiertne o zmarłych poprzednikach i rówieśnikach (poz. 
40, 79, 86, 87, 92, 93 i 95). Choć wymogi gatunku narzucają 
pewną selekcję opinii (nihil nisi bene), w pisanych przezeń 
tekstach tego typu nie ma pustych frazesów, a każda ocena 
zasług zmarłego jest oparta na analizie przesłanek; dlatego 
obszerny nekrolog Lecha Kalinowskiego Jego pióra (poz. 
86) jest chyba najbardziej wartościowym naukowo tekstem 
poświęconym temu uczonemu.

Jako badacz cechował się postawą „pozytywistyczną”: 
skupianiem uwagi na konkrecie dzieła sztuki, na jego ana-
lizie, interpretacji i odczytaniu szerokiego kontekstu histo-
rycznego. Choć, jak sam wyznał (poz. 103), interesowała Go 
przede wszystkim tzw. pierwsza historia sztuki, to jednak 
Jego analizy zawsze zmierzały do rekonstrukcji struktury 
artystycznej badanego dzieła i odtworzenia genezy i histo-
rycznej funkcji tej struktury, a więc do celów przypisywa-
nych „drugiej” historii sztuki. W badaniach konsekwentnie 
ograniczał się do wysuwania tylko takich wniosków, które 
wynikają ze sprawdzonych przesłanek. Taka postawa uod-
porniała Go na – często przelotne – mody metodologiczne 
i  postmodernistyczne rozchwianie zasad. Wszystkie Jego 
teksty odznaczają się świetną formą pisarską, będącą owo-
cem doskonałego warsztatu naukowego. 

Bardzo wysoko cenił postać i dorobek swego nauczy-
ciela Lecha Kalinowskiego, którego uważał za najwybit-
niejszego polskiego historyka sztuki drugiej połowy wie-
ku XX, ale – inaczej niż wielu uczniów tego ostatniego, 
daremnie usiłujących dorównać mistrzowi – On nie uległ 
tej fascynacji i  poszedł własną naukową drogą. Chyba 
właśnie ta samodzielność spowodowała, że to w  Nim 
prof. Kalinowski widział swego następcę.

Drugą ważną dziedziną działalności Jerzego Gadom-
skiego była dydaktyka. Zgodnie z tradycją krakowskiego 

Instytutu, tak dobitnie reprezentowaną przez Jego mi-
strza, nauczanie uważał za fundamentalną powinność 
pracownika wyższej uczelni, nakierowaną nie tylko na 
aktualnych studentów, ale i  na absolwentów, młodszych 
kolegów i  współpracowników. Znany z  małomówności, 
był jednak świetnym wykładowcą: Jego wykłady mono-
graficzne, zwłaszcza te chętnie poświęcane ulubionemu 
malarstwu Niderlandów wieków XV i  XVI, wygłaszane 
z pasją, a zawsze starannie przygotowane, odznaczały się 
– podobnie jak Jego publikacje – precyzyjną strukturą, 
zwartością, jasnym tokiem wywodu i pięknym językiem. 
Stanowiły one znakomity wzór opanowania warsztatu 
naukowego, którego podstaw nauczał na ćwiczeniach, 
proseminariach i  seminariach. Ważną rolę dydaktyczną 
pełniły, służące kształtowaniu postawy badawczej ucz-
niów, kolegów i  współpracowników, udzielane przezeń 
konsultacje, uwagi dyskusyjne i  – mniej częste – wypo-
wiedzi publiczne. Co prawda te ostatnie z  reguły roz-
poczynał rytualną uwagą „Ja nie wiem [nie potrafię, nie 
znam się], ale...” – to jednak zawsze puentował je trafnym 
i przekonującym przedstawieniem problemu. To wstępne 
zastrzeżenie nie służyło uchylaniu się od odpowiedzial-
ności za własne stanowisko, nie było też chyba przejawem 
swoistej kokieterii, o  którą niejednokrotnie (a  niekiedy 
też nie bezpodstawnie) Go posądzano, lecz wynikało z so-
kratejskiej skromności wielkiego uczonego, świadomego 

5. Tivoli, 1988
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zakresu własnej wiedzy, ale także jej ograniczeń i ogromu 
wiedzy pozostającej poza możliwościami indywidualnego 
poznania.

Długotrwałe związki łączyły Go z  funkcjonowaniem 
Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakow-
skiej Akademii Sztuk Pięknych. Sześcioletnia działalność 
dydaktyczna (zlecone ćwiczenia z dokumentacji rysunko-
wej i malarskiej) pozostawała pobocznym epizodem Jego 
aktywności; ważniejsze było dlań powołanie Go w  roku 
1980 na stałego członka wydziałowej Komisji Dyplomo-
wej i  w  roku 1993 na oficjalnego konsultanta Wydziału. 
Obie te funkcje, pełnione przez dziesięciolecia, pozwalały 
Mu współuczestniczyć w  kształtowaniu dydaktycznego 
i naukowego profilu Wydziału. 

Biorąc pod uwagę uprawianą przez prof. Gadomskiego 
dyscyplinę i specjalizację naukową, Jego policzalny doro-
bek w  zakresie dydaktyki i  kształcenia kadr naukowych 
trzeba uznać za imponujący. Wypromował 99 magistrów, 
z których niemal co piąty swą pracę magisterską opubli-
kował w czasopismach naukowych, oraz 15 doktorów. Był 
recenzentem w dziesiątkach przewodów doktorskich i ha-
bilitacyjnych z  dziedziny historii sztuki lub konserwacji 
zabytków (w tym drugim przypadku długo nazywanych 
specjalizacją I bądź II stopnia), opiniował wiele wniosków 
o  nadanie tytułu profesora. W  praktyce niemal wszyscy 
aktywni dziś polscy historycy sztuki–mediewiści i  dość 

liczni konserwatorzy dzieł sztuki byli na jakimś etapie 
swej kariery naukowej przez Niego oceniani.

Istotną cechą osobowości Jerzego Gadomskiego była 
skromność i niechęć do ostentacji. Pochłonięty pracą ba-
dawczą i dydaktyką, nigdy nie stał się uczonym konferen-
cyjnym, unikał też przyjmowania pracochłonnych, choć 
zaszczytnych funkcji administracyjnych i pustych godno-
ści honorowych. Dwukrotny wybór na stanowisko dyrek-
tora Instytutu Historii Sztuki UJ (1984 i  1987) traktował 
jako dopust Boży, niemniej uczciwość i  obowiązkowość 
kazały Mu sumiennie wywiązywać się z  narzuconych 
zobowiązań. Inaczej było ze stanowiskami pozwalają-
cymi organizować merytoryczną działalność jednostki 
struktury uczelnianej; i tak w roku 1990 przejął po eme-
rytowanym Lechu Kalinowskim stanowisko kierownika 
Zakładu Historii Sztuki Średniowiecznej i  sprawował je 
aż do swego przejścia na emeryturę. Również za ważne 
uznawał funkcje członka Komisji Dyplomowej i  oficjal-
nego konsultanta, powierzone Mu na Wydziale Konser-
wacji i Restauracji Dzieł Sztuki krakowskiej ASP. W roku 
1999 wybrano Go członkiem korespondentem Polskiej 
Akademii Umiejętności, a trzy lata później jej członkiem 
czynnym. W  miejsce zmarłego w  roku 2004 prof. Kali-
nowskiego stanął na czele Komisji Historii Sztuki PAU, 
w której wcześniej pełnił funkcję wiceprzewodniczącego, 
wtedy też został powołany na członka Rady Naukowej 

6. Z nagrodą Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, Instytut Historii Sztuki UJ, 1996
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7. Dolina Będkowska, z żoną Joanną, 2004

Biblioteki PAU i PAN oraz na delegata Akademii do jej 
Komisji Stypendialnej przyznającej zagraniczne stypen-
dia Fundacji Lanckorońskich i  Fundacji z  Brzezia Lan-
ckorońskich. Objęcie przez Niego wszystkich uniwersy-
teckich i akademijnych funkcji, wcześniej sprawowanych 
przez Lecha Kalinowskiego, miało charakter niemal sym-
boliczny, nieoficjalnie stawiając Go na czele krakowskiej 
historii sztuki. Te obowiązki wypełniał z pełnym zaanga-
żowaniem, póki stan zdrowia nie zmusił Go pod koniec 
roku 2012 do rezygnacji ze wszystkich stanowisk i funkcji.

Jerzy Gadomski zmarł 13 kwietnia 2015  r. Choć choro-
ba na długo wyłączyła Go z aktywności zawodowej, starał 
się w miarę możliwości uczestniczyć w życiu naukowym. 
Interesował się bieżącymi wydarzeniami, a nawet – przy-
kuty do łoża – napisał kilka nowych tekstów. Oprócz 
wspomnianych już czterech artykułów o  małopolskich 
Hodegetriach (poz. 100, 101, 104 i  105) powstały wte-
dy dwa teksty o  osobistym charakterze: opatrzona Jego 
rysunkami, przesycona humorem i  autoironią książka 
wspomnień Croquis . Niezupełnie ciągły zbiór szkiców o lu
dziach, rzeczach, wydarzeniach (poz. 102) oraz – również 
ujawniająca Jego dystans wobec siebie – krótka wypo-
wiedź Moja historia sztuki (poz. 103).

Pozostawił po sobie pamięć wybitnego uczonego, cha-
ryzmatycznego nauczyciela, sprawiedliwego recenzen-
ta, prawego, życzliwego innym i  skromnego człowieka, 

wiernego przyjaciela. O wysokiej ocenie Jego zasług przez 
środowisko naukowe świadczą m.in. takie wyróżnienia, 
jak prestiżowa nagroda Fundacji na rzecz Nauki Polskiej 
(tzw. polski Nobel) za trzy tomy Gotyckiego malarstwa 
tablicowego Małopolski (1996), nagrody Ministra Edu-
kacji Narodowej II st. (1989) i III st. (1971), „Laur Jagiel-
loński” Uniwersytetu Jagiellońskiego (1997), złoty medal 
„Zasłużony Kulturze – Gloria Artis” przyznawany przez 
Ministra Kultury i  Dziedzictwa Narodowego (2013) czy 
„Medal Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagielloń-
skiego” (2014), a także wydana staraniem byłych uczniów 
pod auspicjami PAU i UJ wspaniała dwutomowa księga 
pamiątkowa Artifex doctus . Studia ofiarowane profeso
rowi Jerzemu Gadomskiemu w  siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin (2007), zawierająca prace ponad 70 uczonych 
polskich i zagranicznych. Przygotowywana do druku na 
jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin druga księga pa-
miątkowa dotąd nie mogła się niestety ukazać. Wyrazem 
powszechnej sympatii dla osoby Profesora stał się udział 
licznego grona Jego przyjaciół, współpracowników i ucz-
niów w  uroczystościach pogrzebowych na cmentarzu 
w Sosnowcu-Zagórzu.

Adam Małkiewicz

Za dobór ilustracji wzbogacających niniejszy tekst wi-
nien jestem wdzięczność dr Joannie Ziętkiewicz-Kotz.
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