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1981

Szkoła monachijska 1850–1914, „Biuletyn Historii Sztuki”,  

R. XLIII (1981), nr 1, s. 60–73.

Czy Heweliusz był artystą?, „Kwartalnik Historii Nauki 

i Techniki”, R. XXVII (1981), nr 3–4, s. 693–698.

1982

Nowa Rzeczowość i jej polskie refleksy, [w:] Sztuka dwudzie-

stolecia międzywojennego. Materiały sesji Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki, Warszawa, październik 1980, Warszawa 

1982, s. 73–91.

1983

Siedem wieków malarstwa europejskiego [recenzja książki Marii 

Rzepińskiej], „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XLV (1983), nr 

1, s. 94–98.

The Temptation of Saint Anthony – A Manieristic Flemish Painting, 

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. XLV (1983), nr 3–4, s. 311–316.

Dwie wystawy poznańskich kolekcji muzealnych, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. XLV (1983), nr 3–4, s. 373–386.

1984

Współcześni kolekcjonerzy dawnych obrazów, [w:] Mecenas, ko-

lekcjoner, odbiorca. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki, Katowice, listopad 1981, ofiarowane Mieczysławowi 

Gębarowiczowi w 90. rocznicę urodzin, Warszawa 1984, s. 

207–216.

1985

The Pseudojapanese in “Young Poland” Art, „Artibus et 

Historiae”, 1985, nr 11, s. 137–146. 

Gdzie te czasy? (Złoty wiek sztuki, złoty wiek krytyki). Mieczysław 

Porębski, Pożegnanie z krytyką, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 1983, [recenzja], „Twórczość”, marzec 1985, 

s. 121–124.

1986

Pseudojaponizm modernistów, [w:] Orient i orientalizm w sztuce. 

Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 

grudzień 1983, Warszawa 1986, s. 81–100.

1987

Bronisław Linke – założyciel tradycji, [w:] Sztuka polska po 1945 

roku. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 

Warszawa, listopad 1984, Warszawa 1987, s. 71–82.

Bronisław Linke – The Founder of a Tradition, „Polish Art 

Studies”, R. VIII (1987), s. 71–79.

1988

Ikona Matki Boskiej Częstochowskiej od Andegawenów do 

Jagiellonów, [w:] Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia 

z historii architektury, sztuki i kultury ofiarowane Adamowi 

Miłobędzkiemu, Warszawa 1988, s. 203–212.

Józef Chełmoński symbolista. Rozważania na marginesie wystawy 

poznańskiej, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. L (1988), nr 3, 

s. 263–270.

START: Marcin Zaremski, „Projekt”, R. XXXIII (1988), nr 2 

(179), s. 70–71, 77.

1989

Marcin Zaremski. Srebro [wstęp do katalogu prac], Warszawa 

1989.

Wyspiański dans le cercle des Grands Initiés, „Polish Art Studies”, 

R. X (1989), s. 321–326.

Rysunkowe florilegium Andrzeja Stecha, „Biuletyn Historii 

Sztuki”, R. LI (1989), s. 13–26.

Bibliografia prac  

prof. Teresy Grzybkowskiej

1966

Witraże Jana Powalisza, „Zorza. Ilustrowany Tygodnik 

Katolików”, nr 14 (477), 3 IV 1966, s. 6–7.

1968

Płyta nagrobna Arnolda Lischorena w Chełmnie, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. XXX (1968), s. 30–44.

1971

Uwagi o nagrobku Zofii Lubomirskiej w Końskowoli, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. XXXIII (1971), nr 2, s. 251–262.

Nieznane źródło do dziejów pałacu potyszkiewiczowskiego 

w Warszawie w XIX w., „Rocznik Warszawski”, R. X (1971), 

s. 347–351.

1973

Andrzej Stech, 1635–1697, katalog wystawy: Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku, wrzesień – grudzień 1972; Muzeum 

Narodowe w Warszawie, luty 1973; Muzeum Narodowe 

w Gdańsku, marzec – kwiecień 1973, Słupsk 1973.

Portret Konstancji von Holten Schumann, [w:] Sztuka Pomorza 

Zachodniego, red. Zygmunt Świechowski, Warszawa 1973, 

s. 367–382. 

1974

List do Redakcji, „Biuletyn Historii Sztuki”, R. XXXVI (1974), 

nr 1, s. 99.

Andrzeja Stecha portrety Heweliusza, „Biuletyn Historii Sztuki”, 

R. XXXVI (1974), nr 3, s. 237–252,

1975

Wanda Maria Boguszewska. Akwarela, Salon Wystaw BWA 

Kłodzko Ratusz, styczeń 1975 [wstęp do katalogu wystawy].

1976

Die Hevelius-Porträts von Andreas Stech, „Niederdeutsche 

Beiträge zur Kunstgeschichte”, R. XV, 1976, s. 167–186.

Galeria Malarstwa Stanisława Kostki Potockiego w Wilanowie, 

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. XXXVIII (1976), nr 1, s. 61–65.

1978

Polowanie Meleagra i Atalanty na dzika kalidońskiego – obraz 

pracowni Rubensa z warszawskich zbiorów prywatnych, [w:] 

Rubens, Niderlandy i Polska. Materiały sesji naukowej zor-

ganizowanej z okazji 400-lecia urodzin P.P. Rubensa przez 

Muzeum Sztuki w Łodzi, 25–26 lutego 1977, red. Jacek A. 

Ojrzyński, Łódź 1978, s. 146–149. 

Obraz św. Jana Ewangelisty z poznańskiego Muzeum Narodowego, 

[w:] Rubens, Niderlandy i Polska. Materiały sesji naukowej 

zorganizowanej z okazji 400-lecia urodzin P.P. Rubensa 

przez Muzeum Sztuki w Łodzi, 25–26 lutego 1977, red. 

Jacek A. Ojrzyński, Łódź 1978, s. 150–152.

Józef Gielniak (1932–1972), [w:] Z dziejów sztuki śląskiej, red. 

Zygmunt Świechowski, Warszawa 1978, s. 471–491.

1979

Andrzej Stech, malarz gdański, Warszawa 1979.

Henryk Musiałowicz, wystawa malarstwa galeria BWA Lublin, 

sierpień 1979 [wstęp do katalogu wystawy]. 

Andreas Stech als Bildnismaler, „Niederdeutsche Beiträge zur 

Kunstgeschichte”, R. XVIII (1979), s. 149–184.1980

Barbara Rosiak. Grafika, Galeria PP Desa Warszawa  

ul. Rutkowskiego 20, 18 marca – 5 kwietnia 1980.

Nowy Klomp – „Krajobraz z trzodą”, „Biuletyn Historii Sztuki”, 

R. XLII (1980), nr 1, s. 59–62.

Abrahama Bloemaerta „Zwiastowanie pasterzom”, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. XLII (1980), nr 2, s. 133–140.
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Muzea Gdańska, „Porta Aurea: Rocznik Zakładu Historii 

Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, R. III (1994), s. 15–19.

Stattler i Towiański – hermetyzm zobrazowany, „Roczniki 

Humanistyczne. Historia Sztuki”, R. XLII (1994), nr 4,  

s. 315–322.

Witkacy i Strindberg, „Tytuł”, 1994, nr 1 (13), s. 85–88.

1995

Wstęp, „Porta Aurea: Rocznik Zakładu Historii Sztuki 

Uniwersytetu Gdańskiego”, R. IV (1995), s. 7–8

1996

Artyści i patrycjusze Gdańska, Warszawa 1996.

Muzea Gdańska, Warszawa 1996.

Świat obrazów Jacka Malczewskiego, Warszawa 1996.

Die Welt der Bilder von Jacek Malczewski, Warschau 1996. 

Mitologia Jacka Malczewskiego, koncepcja, scenariusz, katalog 

wystawy w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, 

Teresa Grzybkowska, Kraków 1996.

1997

Aurea porta Rzeczypospolitej. Sztuka Gdańska od połowy XV do 

końca XVII wieku, katalog wystawy, Muzeum Narodowe 

w Gdańsku, koncepcja i scenariusz: Teresa Grzybkowska, 

komisarz: Barbara Tuchołka-Włodarska, Gdańsk 1997. 

1998

Meduza Berniniego i Malczewskiego, „Ikonotheka. Prace 

Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego”, 

R. XIII (1998), s. 159–168.

Wstęp, „Porta Aurea: Rocznik Zakładu Historii Sztuki 

Uniwersytetu Gdańskiego”, R. VI (1999), s. 7–15.

Wykład wygłoszony na inauguracji pierwszego roku historii 

sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, 12 listopada 1998 roku..., 

„Porta Aurea: Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu 

Gdańskiego”, R. VI (1999), s. 189–192.

Między królem a wezyrem: „Wojna i pokój. Związki turecko-polskie 

XV–XIX w.”, Muzeum Sztuki Tureckiej i Islamskiej w Stambule 

VI–IX 1999, komisarze: Nazan Ölçer, Tadeusz Majda [recen-

zja wystawy], „Art & Business”, R. XII (1999), nr 11 (115), 

s. 60–62.

Jacka Malczewskiego „Finis Poloniae”. „Rewolucja 1905 roku” 

czy wyznanie miłosne?, „Roczniki Humanistyczne. Historia 

Sztuki”, R. XLVII (1999), nr 4, s. 321–328.

2000

(red.) Mit Odysa w Gdańsku: antykizacja w sztuce polskiej, red. 

Teresa Grzybkowska, Gdańsk 2000. 

Mit i antykizacja w sztuce gdańskiej, [w:] Mit Odysa w Gdańsku. 

Antykizacja w sztuce polskiej, red. Teresa Grzybkowska, Gdańsk 

2000, s. 39–49.

Rysunki, rzeźby i wycinki Oskara Sosnowskiego, [w:] Architekt 

Oskar Sosnowski (1880–1939) Profesor Politechniki Warszawskiej. 

Twórca i dzieło, red. Maria Brykowska, Wydział Architektury 

Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000, s. 49–54.

(wraz z Zofią Gołubiew) Sprzedawać muzealia?,  

„Art & Business”, R. XII (2000), nr 10 (126) (2000) s. 38.

Gdańsk, z serii: A to Polska właśnie, Wrocław 2000.

2001

W oczekiwaniu końca czasu, [w:] Hans Memling wizja końca czasu, 

katalog wystawy, Muzeum Narodowe w Gdańsku grudzień 

2001 – styczeń 2002, Gdańsk 2001, s. 8-10.

Kamienne kule gdańskich przedproży, [w:] Arx Felicitatis. Księga 

wydana w 60. rocznicę urodzin Profesora Andrzeja Rottermunda, 

Warszawa 2001, s. 449–456.

Kot Freitaga czyli gdańskiego Mruczysława poglądy na życie (sche-

rzo), [w:] Praeterita posteritati. Studia z historii sztuki i kultury 

ofiarowane Maciejowi Kilarskiemu, red. Mariusz Mierzwiński, 

Malbork 2001, s. 117–121.

1990

Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej 

miasta 1520–1620, Warszawa 1990.

Autoportret a „maska” Jacka Malczewskiego, [w:] Portret. Funkcja 

– Forma – Symbol. Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków 

Sztuki, pamięci Jana Białostockiego, wielkiego uczonego, 

prezesa Stowarzyszenia Historyków Sztuki w latach 1963–

1979, Toruń, grudzień 1986, Warszawa 1990, s. 307–322.

Arystokratyzm kultury mieszczańskiej Gdańska przełomu XVI i XVII 

w., [w:] Sztuka miast i mieszczaństwa XV–XVIII wieku w Europie 

Środkowowschodniej, red. Jan Harasimowicz, Warszawa 

1990, s. 239–260.

The Icon of Our Lady of Częstochowa: From the Anjou to the 

Jagiellonian Dynasty, „Polish Art Studies”, R. IX (1990), 

s. 13–25.

W odpowiedzi na polemikę Ewy Śnieżyńskiej-Stolot, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. LII (1990), nr 1–2, s. 191–192.

1991

Między nauką a sztuką: rysunki i obrazy kwiatów Andrzeja Stecha, 

[w:] Sztuka a natura. Materiały XXXVIII Sesji Naukowej 

Stowarzyszenia Historyków Sztuki przeprowadzonej 

23–25 listopada 1989 roku w Katowicach, red. Ewa Chojecka, 

Katowice 1991, s. 221–235.

Sztuka gdańska XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, T. LI (1991).

Monachijskie impulsy malarstwa krakowskiego drugiej połowy XIX 

wieku, [w:] Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX, red. Wojciech 

Bałus, Kraków 1991, s. 69–79.

Sztuka gdańska XVIII wieku, „Rocznik Gdański”, R. LI (1991), 

z. 1, s. 111–133.

Manggha. Wystawa kolekcji Feliksa Mangghi Jasieńskiego, 

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LIII, 1991, nr 1–2, s. 126–130.

The Last Judgement by Hans Memling – Looted, or Commissioned 

for Gdańsk?, „Polish Art Studies”, R. XII (1991), s. 15–25.

1992

From the Concept of Style to the Psychosocial Attitude, „Polish 

Art Studies”, R. XIII (1992), s. 325–329.

Wstęp, „Porta Aurea: Rocznik Zakładu Historii Sztuki 

Uniwersytetu Gdańskiego”, R. I, 1992, s. 5–6.

Gdańska ‘La joie de la cour’, „Porta Aurea: Rocznik Zakładu 

Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego”, R. I, 1992, 

s. 109–114.

Opus sacrum. Wystawa ze zbiorów Barbary Piaseckiej-Johnson. 

Zamek Królewski w Warszawie, 10 kwietnia–20 września 1990 r.,  

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LIV (1992), nr 1, s. 69–72.

1993

Eros w sztuce polskiej, Warszawa 1993.

Overbecka interpretacja Sposalizio Rafaela, [w:] Między Padwą 

a Zamościem. Studia z historii sztuki i kultury nowożytnej ofia-

rowane profesorowi Jerzemu Kowalczykowi, Warszawa 1993, 

s. 371–376.

Wstęp, „Porta Aurea: Rocznik Zakładu Historii Sztuki 

Uniwersytetu Gdańskiego”, R. II (1993), s. 5–6.

Kolekcja Atanazego Raczyńskiego znów w Berlinie, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. LV (1993), nr 4, s. 547–549.

1994

Matejko monachijski, [w:] Wokół Matejki. Materiały z konfe-

rencji „Matejko a malarstwo środkowoeuropejskie” zorga-

nizowanej w stulecie śmierci artysty, red. Piotr Krakowski, 

Jacek Purchla, Kraków 1994, s. 99–103.

Mit Erosa w humanistycznej sztuce polskiej, [w:] Sztuka a erotyka. 

Materiały sesji Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Łódź, 

listopad 1994, Warszawa 1995, s. 49–76.

Antykizacja w złotnictwie gdańskim, [w:] Sztuka XVII wieku 

w Polsce. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, 

Kraków, grudzień 1993,Warszawa 1994.

Niderlandyzm w sztuce gdańskiej, [w:] Niderlandyzm w sztuce 

polskiej. Materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Toruń, 

grudzień 1992,Warszawa 1994.
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zorganizowanej przez Akademię Muzyczną im. Fryderyka 

Chopina w Warszawie, red. Teresa Grzybkowska, Warszawa 

2005, s. 15–36.

Rola Muzyki w obrazach Jacka Malczewskiego [w:] Muzyka 

w obrazach Jacka Malczewskiego. Materiały z konferencji zor-

ganizowanej przez Akademię Muzyczną Fryderyka Chopina 

w Warszawie, red. Teresa Grzybkowska, Warszawa 2005, 

s. 15-36.

„Kula jako symbol «Vanitas». Z kręgu badań nad malarstwem 

XVII wieku”, Beata Purc-Stępniak, Gdańsk 2004 [recenzja], 

„Barok”, R. XII (2005), nr 2 (24), s. 210–213.

2006

Cuda Orientu, wystawa i katalog wystawy w Muzeum 

Narodowym w Gdańsku, Gdańsk 2006 (wspólnie z prof. 

Zdzisławem Żygulskim jun.).

Profesor Zdzisław Żygulski jun. we Lwowie, Krakowie i na świecie, 

[w:] Arma virumque cano. Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu 

jun. w osiemdziesięciopięciolecie urodzin, Kraków 2006,  

s. 23–34. 

Mitra, korrida, Picasso, [w:] Arma virumque cano, Profesorowi 

Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdziesięciopięciolecie uro-

dzin, Kraków 2006, s. 311–318.

Bibliografia prac Zdzisława Żygulskiego jun., [w:] Arma virumque 

cano, Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu jun. w osiemdzie-

sięciopięciolecie urodzin, Kraków 2006, s. 421–432.

2007

Muzyka w malarstwie dawnym i w obrazach XIX wieku, [w:] 

Usłyszeć obraz. Muzyka w sztuce europejskiej od XV do początku 

XX wieku. Esej w katalogu wystawy w Muzeum Narodowym 

w Gdańsku, Gdańsk 2007, s. 60–72.

Stuletnie dziecko wobec sztuki, „Artluk”, 2007, nr 2, s. 70–72.

W. John Koch, Daisy. Księżna pszczyńska, tłumaczenie z języka 

angielskiego Zdzisława Żygulskiego jun. przy współpracy 

Teresy Grzybkowskiej, Pszczyna 2007.

2008

(red.) Dźwięk, światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku. Studia 

i Materiały . pod redakcją Teresy Grzybkowskiej Uniwersytet 

Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie, Warszwa 2008.

Dźwięk, światło, obraz w sztuce XX wieku, [w:] Dźwięk, 

światło, obraz w sztuce polskiej XX wieku. Studia i Materiały 

pod redakcją Teresy Grzybkowskiej, Uniwersytet Muzyczny 

Fryderyka Chopina w Warszawie w 150. rocznicę urodzin 

malarza 2008 s. 23-46. 

Kraków jako duchowa i artystyczna stolica Polski .Od Kościuszki 

do Piłsudskiego, [w:] Urbs celeberrima. Księga pamiątkowa 

na 750-lecie lokacji Krakowa („Studia i materiały nauko-

we Muzeum Narodowego w Krakowie”), red. Andrzej 

Grzybkowski, Zdzisław Żygulski jun., Teresa Grzybkowska, 

Kraków 2008, s. 524–565.

2009

Burza: Giorgione i Tycjan, [w:] Polska i Europa w dobie nowo-

żytnej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Juliuszowi 

Chrościckiemu, Warszawa 2009, s. 439–446.

[słowo o autorze w:] Zdzisław Żygulski jun., Dzieje zbio-

rów puławskich. Świątynia Sybilli i Dom Gotycki, red. Teresa 

Grzybkowska, Kraków 2009.

Okrutny świat Jacka Sroki, „Format: Pismo Artystyczne”,  

nr 56, 2009, s. 98–100.

Sztuka i codzienność, „Bliza. Gdyński Kwartalnik Artystyczny”, 

2009, nr 1 (jesień), s. 22–42.

2010

Amor Polonus czyli miłość Polaków, wystawa w Muzeum Pałacu 

w Wilanowie, marzec – sierpień 2010 (wspólnie z prof. 

Zdzisławem Żygulskim jun.), Warszawa 2010.

O Amorze i Erosie, [w:] Amor Polonus czyli miłość Polaków, 

wystawa w Muzeum Pałacu w Wilanowie, marzec – sier-

pień 2010 (wspólnie z prof. Zdzisławem Żygulskim jun.), 

Warszawa 2010, t. II, s. 7–17.

Ogród Armidy arkadyjskiej – Heleny Radziwiłłowej, „Rocznik 

Historii Sztuki”, R. XXXV (2010), s. 5–42.

Amor Polonus, czyli miłość Polaków, „Aspiracje”, 2010, s. 58–63.

2002

Bolesław Cybis. W kręgu europejskich inspiracji, [w:] Bolesław 

Cybis 1895–1957. Malarstwo, rysunek, rzeźba. Twórczość lat 

dwudziestych i trzydziestych. Katalog wystawy 20 września 

do 3 listopada 2002 w Muzeum Narodowym w Warszawie, 

Warszawa 2002, s. 36–41.

Simulacrum cyfrowe w służbie zabytków. Przykład Dworu Artusa 

w Gdańsku, [w:] Sztuka dzisiaj. Materiały Sesji Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki, Warszawa, listopad 2001, red. Maria 

Poprzęcka, Warszawa 2002, s. 285–301.

Melancholia czyli ciężar powinności. Sytuacja artysty polskiego 

w końcu XIX wieku, [w:] „Melancholia” Jacka Malczewskiego. 

Materiały seminarium Instytutu Historii Sztuki UAM 

i Muzeum Narodowego w Poznaniu, Rogalin 17–18 grudnia 

1998, red. Piotr Juszkiewicz, Poznań 2002, s. 29–32.

Mit i rzeczywistość duszy-psyche w malarstwie Jacka 

Malczewskiego, [w:] Dusza. Punkt po punkcie. Stowarzyszenie 

Pisarzy Polskich Oddział w Gdańsku, Gdańsk 2002, 

s. 243–246.

Renesansowa mitologia Jacka Malczewskiego, [w:] Recepcja 

renesansu w XIX i XX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki, Łódź, listopad 2002, Łódź 2003, 

s. 183–198.

Norwid na nowo rozpoznany, „Konteksty”, LVI (2002),  

nr 1–2 (256–257), s. 240–241.

[rec. książki: Sztukmistrz : twórczość artystyczna i myśl 

o sztuce Cypriana Norwida / Aleksandra Melbechowska-

Luty. Warszawa, 2001], „Konteksty”, LVI (2002),  

nr 1–2 (256–257), s. 240–248.

Dama z Elche, „Konteksty”, LVI, 2002, nr 1–2 (256–257), 

s. 263–264.

2003

Między sztuką a polityką: Sala Czerwona Ratusza Głównego 

Miasta w Gdańsku / Zwischen Kunst und Politik: der Rote Saal 

des Rechtstädtischen Rathauses in Danzig, Warszawa 2003. 

Miecz i kimono, wystawa i katalog wystawy, Muzeum 

Historyczne Miasta Gdańska 2003. (wspólnie z prof. 

Zdzisławem Żygulskim jun).

Renesansowa mitologia Jacka Malczewskiego, [w:] Recepcja 

renesansu w XIX i XX wieku. Materiały Sesji Stowarzyszenia 

Historyków Sztuki, Łódź, listopad 2002, Łódź 2003, 

s. 183–198.

Jaka muzyka rozbrzmiewa w świecie obrazów Jacka 

Malczewskiego?, [w:] Complexus effectuum musicologiae studia 

Miroslao Perz septuagenario dedicata, Kraków 2003, s. 559–564.

Gdańsk złotego wieku, [w:] Polska dzieje cywilizacji i naro-

du. Monarchia Jagiellonów 1399–1586, red. Marek Derwich, 

Wrocław 2003, s. 158–159.

Die Stadt als Ort des Sammelwesens und der Kultur, [w:] Thesauri 

Poloniae – Schatzkammer Polen. Zur Geschichte der polnischen 

Sammlung. Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums Wien 

in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum Warschau und 

dem Königsschloss in Warschau, Kunsthistorisches Museum, 

3. Dezember 2002 bis 2. März 2003, red. Wilfried Seipel, 

Wien 2003, s. 83–93.

Das Jungste Gericht von Hans Memling und Marienkirche in Danzig, 

[w:] Thesauri Poloniae – Schatzkammer Polen, Zur Geschichte 

der polnischen Sammlung. Eine Ausstellung des Kunsthistorischen 

Museums Wien in Zusammenarbeit mit dem Nationalmuseum 

Warschau und dem Königsschloss in Warschau, Kunsthistorisches 

Museum, 3. Dezember 2002 bis 2. März 2003, red. Wilfried 

Seipel, Wien 2003, s. 94–95.

2004

Gdańsk dla Rzeczypospolitej: w służbie Króla i Kościoła, katalog 

wystawy, red. Teresa Grzybkowska; Jolanta Talbierska; 

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, Gdańsk 2004. 

Dawid z głową Goliata Giovanniego Billiverta, [w:] Artyści włoscy 

w Polsce XVI-XVIII wieku. Prace ofiarowane Panu Profesorowi 

Mariuszowi Karpowiczowi, Warszawa 2004, s. 205-216. 

Świat obrazów Jana Wydry, [w:] Jan Wydra 1902–1937. Twórczość, 

katalog wystawy w Muzeum nadwiślańskim w Kazimierzu 

Dolnym, Kazimierz Dolny 2004, s. 38–41.

2005

(red.) Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego. Materiały 

z konferencji zorganizowanej przez Akademię Muzyczną 

Fryderyka Chopina w Warszawie, red. Teresa Grzybkowska, 

Warszawa 2005.

Rola muzyki w obrazach Jacka Malczewskiego, [w:] Muzyka 

w obrazach Jacka Malczewskiego. Materiały z konferencji 



12 13

2016

(wraz z Jerzym Pomianowskim i Aleksandrą Kurczab-

Pomianowską) V Dni Kultury Adwokatury Polskiej w Krakowie, 

„Palestra”, R. LXI (2016), nr 1–2 (697–698), s. 258–260.

2017

Profesorowi Zdzisławowi Żygulskiemu juniorowi in memoriam, 

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXIX (2017), s. 347–348.

Profesor Zdzisław Żygulski junior w świecie muzeum, „Biuletyn 

Historii Sztuki”, R. LXXIX (2017), s. 349–362.

Publikacje prof. Zdzisława Żygulskiego juniora po roku 2005: 

bibliografia publikacji prof. Zdzisława Żygulskiego do roku 2005, 

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXIX (2017), s. 408.

Profesor Zdzisław Żygulski junior – Wspaniały Człowiek, Wielka 

Osobowość, Muzeolog, Badacz sztuki dawnej broni, sztuki orien-

talnej i malarstwa europejskiego 1921–2015 / Professor Zdzisław 

Żygulski jr. – An outstanding person, a great personality, a mu-

seum professional, a researcher of antique weapons, Oriental 

art and European painting 1921–2015, „Muzealnictwo”, 58 

(2017), s. 2–13.

Bartholomeus Strobel Młodszy „redivivus”: między barokową 

reprezentacją a videoartem: wystawa „Wrocławska Europa” 

w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, „Rocznik Historii 

Sztuki”, R. XLII (2017), s. 231–243

2018

Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Kobiety twórczyniami 

pierwszych polskich muzeów i ogrodów filozoficznych, Warszawa– 

Toruń 2018.

 Miasto Wyspiańskiego: wystawa „Wyspiański” w Muzeum 

Narodowym w Krakowie (28 listopada 2017 – 20 stycznia 2019), 

„Biuletyn Historii Sztuki”, R. LXXX (2018), nr 1, s. 181–197.

2019

Zdzisław Żygulski, Świątynia Pamięci Krakowa, Redakcja 

naukowa, Słowo od Redakcji i Posłowie. Profesor Zdzisław 

Żygulski twórca muzealny, Kraków 2019.

Stanisław Wójcik. Po prostu artysta, tekst w katalogu wystawy 

z serii: Ocalić od Zapomnienia, ZPAP Gdańsk 2019. 

Potęga koloru i Siła kobiecości. Wystawy w Muzeum Narodowym 

w Gdańsku, [w:] Sztuka i Krytyka, Art and Criticism, Polski 

Instytut Studiów nad Sztuką Świata. Polish Institute of 

World Art Studies, nr. 84 (9/2019)

Wstęp i esej biograficzny [w:] Zdzisław Żygulski jun., 

Muzeum Narodowe w Krakowie. Ludzie – Dzieła – Dokonania, 

opracowała i do druku podała Teresa Grzybkowska, Kraków 

2019.

2011

Klucz do Arkadii Heleny Radziwiłłowej i puławskiej Świątyni 

Pamięci (Sybilii) Izabeli Czartoryskiej, [w:] Architektura znaczeń. 

Studia ofiarowane prof. Zbigniewowi Bani w 65. rocznicę urodzin 

i 40-lecie pracy dydaktycznej, Warszawa 2011, s. 464–471.

Niobe w Arkadii Heleny Radziwiłłowej, „Aspiracje”, 2011,  

s. 38–43.

Nie ulegajmy terrorowi nowoczesności. Z profesor Teresą 

Grzybkowską rozmawia Joanna Daszkiewicz, „Arttak”, 2011, 

nr 1, s. 24–33.

Wiedeńska wystawa rysunków Michała Anioła, „Barok”, R. XVIII 

(2011), nr 2 (36), s. 238–241.

2012

Zbiory sztuki Heleny z Przeździeckich Radziwiłłowej w Nieborowie 

i Arkadii, [w:] Materiały z konferencji naukowej z okazji 65-lecia 

Muzeum Zamkowego w Pszczynie „Kolekcje sztuki i rzemiosła 

artystycznego w muzeach-rezydencjach”, Pszczyna, 12–13 maja 

2011 r., red. Maciej Kluss, Pszczyna 2012, s. 27–41.

Andreas Stech’s Portraits of Johannes Hevelius in Gdański and 

Oxford. At the Origins of the Portrait of the Early-Modern Scholar, 

„Artibus et Historiae”, nr 66 (2012), s. 287–316.

Odyseusz naszych czasów (o Lechu Majewskim), „Arttak”, 2012, 

nr 3, s. 17.

Jubileusz 90-lecia profesora Zdzisława Żygulskiego Juniora: 

Kraków, 19 września 2011 r., „Barok”, R. XIX (2012), nr 1 

(37), s. 246–250.

2013

Kobiety twórczyniami pierwszych polskich muzeów, „Studium 

Muzealne”, styczeń/listopad 2013, s. 29–46.

Biesiada Adwokatów, „Palestra”, R. LVIII (2013), nr 3-4 

(663–664), s. 282–287.

(wraz z Zdzisławem Żygulskim jun.), Jama ocalona, 

„Kraków”, 2013, nr 4 (102), kwiecień, s. 66–70.

Mit jako wcielenie prawd duszy, „Arttak”, 2013, nr 5, s. 66.

Matta. Człowiek i wszechświat, „Arttak”, 2013, nr 6, s. 38–43.

Czy malarstwo jest jak muzyką? Próba odpowiedzi, „Arttak”, 

2013, nr 7, s. 72–75.

2014

Bukiet Andreasa Stecha, [w:] Martwa natura kwiatowa w szkla-

nym wazonie barokowego malarza gdańskiego Andreasa Stecha, 

esej do katalogu wystawy w Muzeum Wojska Polskiego 

w Warszawie, Warszawa 2014, s. 8–22 (przygotowanie 

wystawy we współpracy z Marianną Kobuszewską-Bieskie, 

MWP, i botanikiem dr Haliną Galerą, UW).

Malowane figury i rzeźbiarskie obrazy: hiszpański triumf po-

trydenckiej dewocji, [w:] Sztuka po Trydencie, red. Kazimierz 

Kuczman, ks. Andrzej Witko, Kraków 2014, s. 151–163. 

Europeum – nowy oddział Muzeum Narodowego w Krakowie 

otwarty, „Arttak”, 2014, nr 1 (8) wiosna, s. 79–81.

Kwiaty wśród broni, „Arttak”, 2014, nr 2 (9), s. 46–49.

2015

Węzły Leonarda da Vinci i muzyczne labirynty. Między orna-

mentem, symbolem i muzyką, [w:] Ornament i dekoracja dzieła 

sztuki, red. J. Daranowska-Łukaszewska, A. Dworzak, A. 

Betlej, Warszawa 2015, s. 67–77.

Porozumienie ponad czasem. Profesor Zdzisław Żygulski jun. 

i księżna Izabela Czartoryska, [w:] Izabela z Flemmingów 

Czartoryska, Podróż po Anglii. Dziennik podróży po Anglii i Szkocji 

w roku 1790, opracowanie i wprowadzenie Agnieszka Whelan; 

tłumaczenie Zdzisław Żygulski jun. i Agnieszka Whelan, 

Warszawa–Toruń 2015, s. 7–10.

Profesor Zdzisław Żygulski jun. (18 sierpnia 1921 – 14 maja 2015), 

„Barok”, R. XX (2015), nr 1, 243–246.
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pałacu na wodzie w Łazienkach. Czasami po zajęciach, gdy 

pogoda dopisywała, przechadzał się z nami jeszcze długo 

rozmawiając. W czasie jednego z takich spacerów, póź-

nym już, jesiennym wieczorem zabierał nas do gotyckiego 

kościoła Najświętszej Marii Panny na Ostrowie Tumskim 

by analizować świeżo tam powstałe (1954-1956) freski 

Wacława Taranczewskiego.

Wybitną osobowością był też prof. Gwido Chmarzyński, 

bliski krewny księdza profesora Detloffa. Podobnie jak prof. 

Kempiński, prof. Chmarzyński był również związanym 

z muzeum. Dla nas był jednak przede wszystkim mediewistą, 

choć wspomnieć należy, że wielką jego pasją była muzyka 

a sam pięknie grał na organach. Pamiętam zachwyt jaki 

w nas wzbudziło jego wykonanie fug Bacha w Kamieniu 

Pomorskim, dokąd zabrał nas od razu na początku studiów 

w pierwszy objazd naukowy. Na wykładach mówił o fran-

cuskiej i angielskiej architekturze gotyckiej, o rzeźbie i ma-

larstwie, zwłaszcza Italii, ale też wiele o sztuce Dalekiego 

Wschodu i muzyce wszystkich czasów. Znał dobrze poezję 

Petrarki i Dantego. Jednak najbardziej lubił świat Bacha, 

który często „gościł” na urządzanych w jego położonym 

w pobliżu Uniwersytetu mieszkaniu koncertach. Jego wy-

kłady trwały często wiele godzin, w trakcie których płynnie 

przechodził od omawiania witraży katedry w Chartres do 

poezji trubadurów a potem dalej, aż po poezję japońską. 

Dyscyplinę, zarówno czasu jak i tematu w prowadzonych 

zajęciach, odbywanych zawsze przed południem, utrzymywał 

tylko wówczas młody docent Piotr Skubiszewski, świeżo do 

nas przybyły po długim pobycie we Francji.

Innym moim nauczycielem był prof. Eugeniusz Iwanoyko, 

który jako jeden z nielicznych chyba wówczas w Polsce uczył 

rzemiosła artystycznego, opowiadał o ikonach i malarstwie 

gdańskim. To on napisał ważną pracę o Sali Czerwonej 

Ratusza Głównego Miasta. Choć wszyscy tradycyjnie po-

dróżowali do Italii, to trzeba przyznać, że prof. Iwanoyko 

z tych podróży wracał zawsze w eleganckich włoskich stro-

jach wyróżniających się swą szlachetna kolorystyką. Nigdy 

nie zapomnę refleksów veronezowskiej zieleni jego aksa-

mitnych spodni błyskającej światłem wspaniałej, nasyco-

nej barwy, kiedy zbiegał po szerokich schodach z naszego 

poddasza. Do moich rytuałów należało częste odwiedzanie 

Muzeum Narodowego w Poznaniu. Szczególną atencją da-

rzyłam obrazy artystów włoskich i hiszpańskich ze zbiorów 

Atanazego Raczyńskiego. Godzinami studiowałam barwy 

i kompozycje, refleksy światła w pejzażu, żywość psychiki 

w oddaniu wyrazu twarzy tych żyjących przed wiekami 

pięknych kobiet i mężczyzn malowanych przez Belliniego, 

Strozziego, Zurbarana, zwłaszcza leonardowskiej twarzy 

Marii z dzieciątkiem i barankiem Quentina Massysa, pejzaży 

Jan van Goyen, martwych natur Clesza Hedy. Wszystkich 

tych artystów uważałam za bliskich przyjaciół z którymi 

mogłam bym rozmawiać godzinami. Czasami ci zmarli 

przed wiekami ludzie byli mi bliżsi i żywsi niż współcześni. 

Po latach napisałam dużą recenzję z wystawy Raczyńskich, 

którą zorganizowano w Berlinie. Postarałam się by ową 

recenzję otrzymał mieszkający na emigracji w Anglii prezy-

dent Edward Raczyński. Przebywający wówczas w Londynie 

Andrzej wręczył ten druk prezydentowi, które zrewanżował 

się pięknym krawatem.

W czasie poznańskich studiów pilnie też chodziłam na 

koncerty. Nawyk ten, który pozostał mi po dziś dzień mam 

jeszcze z czasów gimnazjalnych, w których muzyka dawała 

schronienie od rutyny szkoły, której szczerze nie lubiłam. 

Interesowałam się też nową sztuką. Jeszcze w czasie stu-

diów pisałam recenzje z wystaw plastycznych do gazet 

poznańskich.

Po studiach zamieszkałam w Warszawie i pracowałam 

w Muzeum w Wilanowie, gdzie pokochałam przypałacowe 

ogrody i miłość ową kontynuowałam w Radziejowicach 

ale przede wszystkim w Nieborowie, dokąd przez 40 lat 

jeździliśmy na wakacje. Przy tym wszystkim nie zapomi-

nałam o Gdańsku, który zawsze mi towarzyszył. Właśnie 

w Nieborowie pisałam pracę doktorską o malarstwie 

Andreasa Stecha. Moim promotorem był profesor Władysław 

Tomkiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego, wybitny hi-

storyk czasów władysławowskich ale też badacz sztuki 

gdańskiej, autor rozprawy o Alegorii Handlu Gdańskiego. 

To właśnie na jego seminarium napisałam monografię 

poświęconą Andreasowi Stechowi, barokowemu malarzo-

wi, co prawda urodzonemu w Słupsku, lecz pracującemu 

w Gdańsku. Ale Andreas Stech jest dla mnie ważny jeszcze 

z jednego powodu. Zainteresowanie jego twórczością za-

początkowało w moim życiu zaangażowanie w organizację 

wystaw. Pierwszą była monograficzna wystawa dorobku 

portretowego, religijnego i graficznego Stecha, którą przy-

gotowałam w 1973 r. w Muzeum Pomorza Środkowego 

w Słupsku, w rodzinnym mieście artysty. Potem, za sprawą 

prof. Stanisława Lorentza wystawę tę pokazano w Warszawie, 

w Muzeum Narodowym i wreszcie w ówczesnym wówczas 

Muzeum Pomorskim Gdańsku. Zawsze marzyłam by Stecha, 

który w okolicach kościoła św. Katarzyny miał swoją pra-

cownię, Gdańsk, podobnie jak Rubensa w Antwerpii, czy 

Rembrandta w Amsterdamie, uhonorował pomnikiem.

Kiedy w 1989 roku na zaproszenie wybitnego badacza poezji 

nie tylko gdańskiej, prof. Edmunda Kotarskiego, ówcze-

snego dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu 

Gdańskiego przyjechałam do Gdańska by tu pracować 

i mieszkać, byłam już po habilitacji (1984 r.) zaś na wy-

danie czekała moja książka Złoty wiek malarstwa gdańskiego 

(wydana w 1990 r.). Miałam też za sobą, pierwsze duże 

podróże artystyczne, zrealizowane dzięki stypendium DAD 

i Fundacji Lanckorońskich. Szczególnie wdzięczna jestem 

Teresa Grzybkowska  

De Se ispo ad posteritatem

Te słowa Klemensa Janickiego zapowiadające wyznanie 

o sobie samej kieruje może nie tyle do potomności, co do 

uczestników naszej uroczystości jubileuszowej 7 listopada 

2019 roku zgromadzonych w samo południe w pięknym 

Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku przy dźwiękach 

fanfary organowej skomponowanej przez naszego wybitnego 

przyjaciela Marcina Błażewicza.

Całą dzisiejszą uroczystość zawdzięczam potężnej sile 

jaką jest przyjaźń. Uczucie to sławili starożytni mędr-

cy, renesansowi i romantyczni poeci. Cyceron pisał, że 

przyjaźń jest jak Słonce na niebie niczym lepszym nie mogli 

nas obdarzyć bogowie, pisarka i filozofka łotewska Zenta 

Maurina pisała, że czym dla ptaka są skrzydła tym dla człowieka 

jest przyjaźń, zaś Adam Zagajewski odkrył, że przyjaźń jest 

prozą miłości. Dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli mnie 

tym uczucie bez których nie byłoby dzisiejszej uroczy-

stości. Jesteśmy w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 

siedzibie Muz, w uczelni artystycznej z czego się szcze-

gólnie cieszę bowiem w sporze miedzy nauką a sztuką, 

stałam zawsze po stronie artystów. Wykładając w Tym 

miejscu zawsze czułam się dobrze. Dziękuję gospodarzo-

wi tej Uczelni Jego Magnificencji Rektorowi Profesorowi 

Krzysztofowi Polkowskiemu. Szczególne podziękowania 

kieruję dla dra Romana Nieczyporowskiego, który wziął 

na swe barki organizację dzisiejszej uroczystości oraz trud 

wydania książek dla mnie i dla Andrzeja, a na dodatek 

zorganizował tę piękną wystawę fotografii Andrzeja Bałtyk. 

Woda i brzegi. Dziękuję też Panu prorektorowi, prof. Adamowi 

Kamińskiemu, dzięki wsparciu którego księgi te mogły 

się ukazać. Dziękuję wszystkim autorom, którzy zechcieli 

napisać do mojej księgi i przyjechali tu, czasami z daleka, 

by być ze mną w ten szczególny dla mnie dzień. Dziękuje 

prof. Juliuszowi Chrościckiemu niezawodnemu przyjacielowi 

w różnych trudnych chwilach. Dziękuję prof. Włodzimierzowi 

Lengauerowi za przygotowanie pięknej laudacji Andrzeja, 

mojego wielkiego, życiowego przyjaciela, któremu zawdzię-

czam niejedna inspirację. Dziękuję Agnieszce za jej czułą 

obecność w moim życiu. 

Z Pomorzem i Gdańskiem związana byłam od dawna. 

Tematem mojej pracy magisterskiej było niezwykłe dzie-

ło: kamienna płyta nagrobna Arnolda, syna mieszczanina 

chełmińskiego Godfryda Lischorena. Ta płyta nagrobna 

z pocysterskiego kościoła w Chełmnie pochodzi z 1275 roku. 

Jej bohaterką jest wielka postać tamtych czasów, opatka 

klasztoru Sophi. Arnold Lischoren zostaje podniesiony z ko-

lon, jego mała dłoń spoczywa w dużej dłoni kobiety. Ukazany 

został jako maleńka figurka klęcząca u nóg monumentalnej 

niewiasty przedstawionej z księgą i pastorałem – symbolem 

jej władzy. Aż korci by jako wzorzec tej kompozycji uznać 

ilustracje z rycerskiego poematu.

Jubileusz to wspaniała okazja do oddania hołdu moim mi-

strzom. Stąd na początek odrobina wspomnień. Historię 

sztuki studiowałam w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu. Za moich czasów (1958-1963) uczyliśmy się 

w pięknym, neobarokowym gmachu Collegium Maius przy 

ul. Fredry10. Historia sztuki mieściła się na rozjaśnionym 

światłem wpadającym przez cudowną przeszkloną kopułą 

poddaszu tego monumentalnym budynku. Uniwersytet 

w Poznaniu powstał w 1919 roku i w tym samym roku za-

łożona została przez księdza profesora Szczęsnego Detloffa, 

ucznia Maxa Doraka, historia sztuki. Choć ks. prof. Szczęsny 

Detloff zajmował się głownie twórczością Wita Stosza to 

słynął równocześnie z doskonałej znajomości sztuki wło-

skiej. W Italii bywał po wielekroć zarówno sam jak i ze 

studentami. Znał tak dobrze barwy obrazów Belliniego, 

Giorgiona czy Tycjana, że korygował mówiących o nich aż 

po kres swojego życia, nawet wtedy, gdy utrata wzroku 

nie pozwalała mu cieszyć się obrazami codzienności. Nic 

więc dziwnego, że znajomość sztuki Italii, w szczególności 

zaś malarstwa, była za moich czasów wśród wykładowców 

i studentów niejako obowiązkowa.

Wszyscy moi nauczyciele byli wybitnymi uczonymi o nie-

banalnych osobowościach. Bardzo często prace akademicką 

łączyli z muzealną i artystyczną. Doskonałym tego przykła-

dem był prof. Zdzisław Kępiński, który był zarówno history-

kiem sztuki i malarzem, który miał swoją pracownię w po-

znańskiej Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych. 

Nic więc dziwnego, że przyjaźnił się z wieloma artystami, 

zwłaszcza zaś z Piotrem Potworowskim. Wszechstronnie 

wykształcony, również polonistycznie prof. Kempiński 

był autorem prac z wielu dziedzin nauki i sztuki: sławnej 

książki o Mickiewiczu zatytułowanej ”40 i 4”, fascynującej 

opowieści o paryskim okresie Stanisława Wyspiańskiego 

oraz pracy o bamberskim ołtarzu Wita Stwosza. Nie wiem 

jak znajdował na to wszystko czas, ale dodać należy, że przy 

wielu swoich obowiązkach był jeszcze dyrektorem Muzeum 

Narodowego przy Alejach Marcinkowskiego. Stąd nasze 

seminaria odbywały się w pięknej, przestronnej, muzealnej 

bibliotece, choć od razu zaznaczę, że nigdy wcześniej, niż 

około godziny szóstej wieczorem, rzadko rozpoczynały się 

punktualnie ale za to posiedzenia te zawsze trwały bardzo 

długo. Profesor nie liczył czasu. Palił luksusowe jak na 

owe czasy papierosy o nazwie Belweder wyjmując co chwila 

kolejnego z eleganckiego pudełka ozdobionego widokiem 
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Ważne w mojej pracy w Gdańsku były wykłady prowadzone 

w Akademii Sztuk Pięknych. Wiele się od moich uczniów–

artystów nauczyłam. Praca w ówczesnej Państwowej 

Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych znalazła trwałą kon-

tynuację w przyjaźni z dr Romanem Nieczyporowskim, 

prof. Maciejem Świeszewskim oraz wieloletnim prezesem 

Okręgu Gdańskiego ZPAP Ryszardem Kowalewskim. Od 18 

lat mam zaszczyt zasiadać w jury nagrody im. Kazimierza 

Ostrowskiego. Dzięki temu od wielu lat tych kilka majowych 

dni spędzanych w Sopocie jest dla mnie zawsze bardzo 

radosnym i pełnym satysfakcji przeżyciem.

Pracując w Gdańsku jednocześnie kontynuowałam swoje za-

interesowania malarstwem Jacka Malczewskiego w 1996 roku 

urządziłam jego wystawę w Muzeum Książąt Czartoryskich 

w Krakowie noszącą tytuł Mitologia Malczewskiego. Wystawie 

towarzyszył katalog, a równocześnie w tym samym roku 

ukazała się moja ważna książka p.t. Świat obrazów Jacka 

Malczewskiego. 

Tak się potoczyły koleje losu, że w pewnym momencie ode-

szłam z Gdańska, który okazał się miłością trudną. Miastu 

nad Motławą pozostałam jednak wierna przez całe życie, 

jak nie przymierzając Rilke, który opuścił Rodina ale nadal 

kochał genialnego rzeźbiarza. Miasto po latach odwzajem-

niło moją miłość nagrodą Prezydent Miasta Aleksandry 

Dulkiewicz, co sobie niezwykle cenię i za co dziękuję zarówno 

Pani Prezydent jak i Dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej 

Łaźnia w Gdańsku, Jadwidze Charzyńskiej która o taką 

nagrodę dla mnie wystąpiła.

Po opuszczeniu Gdańska związałam się w 2003 r. zawodowo 

z Akademią Muzyczną w Warszawie (obecnie Uniwersytet 

Muzyczny), w której zorganizowałam dwie konferencje 

naukowe. Materiały na nich zaprezentowane ukazały się 

w dwóch publikacjach: Muzyka w obrazach Jacka Malczewskiego 

w 150 rocznice urodzin artysty (2005) oraz Dźwięk, światło, obraz 

w sztuce polskiej XX wieku (2008).

Przez rok, zaproszona przez wielkiego Krystiana Lupę pro-

wadziłam zajęcia dla jego uczniów w Szkole Teatralnej 

w Krakowie. Rektorem uczelni był Jerzy Stuhr a moimi 

uczniami młodzi wówczas Krzysztof Warlikowski i Jerzy 

Jarzyna. Pamiętny był egzamin po drugim semestrze który 

przeprowadzałam w kawiarni Noworolskiego na Rynku 

Głównym, gdzie znaleźli nas mocno zdumieni Lupa i Stuhr.

Na pewnym etapie życia, współpracując z Gdańskiem za-

częłam co raz więcej czasu spędzać w Krakowie, które to 

miasto obok Gdańska, jest dla mnie najważniejszym w Polsce. 

Wpływ na tą krakowską miłość miała trwająca niemal pół 

wieku nasza przyjaźń z prof. Żygulskim nestorem polskiego 

muzealnictwa, który 60 lat przepracował w Muzeum Książąt 

Czartoryskich. Przyjaźń tę tak trafnie przedstawiła Zofia 

Gołubiew w swoim artykule, za co Jej serdecznie dziękuję. 

Profesor Żygulski był moim mistrzem w zakresie muzeal-

nictwa Zmarły przed 4 laty profesor był jednym z najbardziej 

wszechstronnych umysłów w naszej dziedzinie, światowej 

sławy muzeolog, bronioznawca, badacz sztuki tureckiej, 

perskiej, rzemiosła artystycznego, odkrywca datowania 

(dzięki kostiumowi) najpiękniejszego portretu renesansu 

Damy z gronostajem Cecylii Gallerani z Muzeum Czartoryskich 

w Krakowie. Razem z prof. Żygulskim jun. i Andrzejem 

wydaliśmy w 2007 r. (zamiast wystawy jaka miała powstać 

z okazji 750-lecia lokacji miasta: Kraków Rzeczypospolitej) 

wielką księgę Urbs Celeberima. Wcześniej zaś, w 2003 r., 

zorganizowaliśmy w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta 

wystawę Miecz i kimono, zaś w Muzeum Narodowym, w 2006 

r. Cuda Orientu. W roku 2004, w przeddzień wstąpienia Polski 

do Unii Europejskiej zaprojektowaliśmy wielką wystawę 

Gdańsk dla Rzeczypospolitej, na której po raz pierwszy w Polsce 

została pokazana wypożyczona ze zbiorów wiedeńskich 

zbroja Stefana Batorego. Wspólnie z prof. Żygulskim urzą-

dziliśmy też wystawę Amor Polonus czyli miłość Polaków która 

miała miejsce w Muzeum w Wilanowie, czym zamknęłam 

długi okres swojej pracy dla tej instytucji.

Na koniec podkreślić pragnę, że wszystkim zorganizowanym 

przeze mnie wystawom towarzyszyła zawsze muzyka, były 

to zazwyczaj krótkie utwory skomponowane przez naszego 

przyjaciela Marcina Błażewicza. Dzięki panu dr Mariuszowi 

Wronie mogliśmy i dziś wysłuchać pięknego utworu jaki tym 

razem z okazji naszego z Andrzejem jubileuszu skomponował 

prof. Błażewicz. Piękny utwór, piękna długa przyjaźń. Masz 

naszą wdzięczność. Wszystkim Państwu serdecznie dziękuję. 

prof. Karolinie Lanckorońskiej która była dla mnie szcze-

gólnie szczodra. Przyznanym mi przez Panią Profesor kilku 

wielomiesięcznym stypendiom zawdzięczam niezłą znajo-

mość Włoch, zwłaszcza muzeów Rzymu, Florencji, Neapolu 

i Wenecji, ale też większości muzeów europejskich, szcze-

gólnie niemieckich brytyjskich i francuskich. Odbyłam też 

trzy podróże do Hiszpanii, dzięki czemu długo i z uwagą 

przyglądać się mogłam sztuce i krajobrazom Andaluzji. Dane 

mi też było poznać muzea Stanów Zjednoczonych i rozko-

szować się tamtejszymi krajobrazami. Szczególnie zapadł 

mi w pamięci „świat” Nowego Yorku, Bostonu, Filadelfii, 

San Francisko i Chicago. Niezapomniane wrażenie sprawił 

na mnie Fort West z pięknym muzeum sztuki nowoczesnej 

zbudowanym przez Arata Izozakiego, późniejszego autora 

Muzeum Mangghi w Krakowie. Miałam to szczęście, że moje 

podróże nie były pospieszne, miały charakter prawdziwie 

studyjny, odbywały się w tempie takim jak przed wiekami. 

Mogłam długo przebywać w jednym mieście czy miejscu. 

Dzięki temu odnoszę wrażenie, że poczułam smak podobny 

temu, jaki doświadczali dziewiętnastowieczni podróżnicy 

lub nie przymierzając, Stanisław Wyspiański wysłany do 

Francji przez Tadeusza Stryjeńskiego z instrukcją by 10 

dni oglądał witraże katedry w Chartres, przez sześć dni 

w Rouen, dni cztery Amiens, a Laon i Reims czternaście, 

Strasburg zaś siedem.

Wyposażona przez moich nauczycieli w otwartość na sztu-

kę świata, i pewną jego znajomość, gdy zaczęłam myśleć 

o założeniu w Gdańsku uniwersyteckiej historii sztuki, 

chciałam by studenci tak jak ja, poznawali sztukę wykładaną 

przez wybitnych pedagogów– mistrzów swej specjalności, 

dających słuchaczom szerokie horyzonty poznawcze. Kiedy 

o wielkiej sztuce mówią świetni uczeni, przy tym ludzie 

o niebanalnych indywidualnościach, wówczas wiedza staje 

się nie tylko rzetelna ale też atrakcyjna. Taki wykładowca 

zachęca do samokształcenia. Dobry wykładowca oprócz 

wiedzy uczy zachwytu i swoją osobowością dowodzi moż-

liwości własnego sukcesu badawczo-poznawczego. Na 

pierwszym roku gdańskiej historii sztuki wykładali najlepsi 

w swoich dziedzinach polscy uczeni. Profesorowie Andrzej 

Grzybkowski i Lech Kalinowski mówili o architekturze 

i sztuce gotyckiej, wykłady poświęcone sztuce nowożytnej 

prowadził prof. Adam Miłobędzki, sztuki starożytnej na-

uczał prof. Witold Dobrowolski, o greckiej kulturze i religii 

mówił prof. Włodzimierz Lengauer. Zawsze uważałam, że 

szczególnie w Gdańsku należy wprowadzić zajęcia ze sztuki 

Bliskiego i Dalekiego Wschodu, rzemiosła artystycznego, 

bronioznawstwa. Zajęcia z tego zakresu prowadził nie-

oceniony mistrz, prof. Zdzisław Żygulski jun. Pochodzący 

z różnych uniwersytetów w Polsce profesorowie Uczeni 

dawali gwarancję najwyższej jakości studiów a zarazem 

przekazywali różnorodne doświadczenia swoich ośrodków 

naukowych. Przy organizowaniu studiów historii sztuki 

ważnym było dla mnie też samo otoczenie. Stąd dążyłam by 

zajęcia odbywały się w średniowiecznym centrum miasta, 

w zabytkowym wnętrzu. Szczęściem, dzięki pomocy i stara-

niom ówczesnego dyrektora administracyjnego dra Andrzeja 

Friedricha udało się pozyskać wyjątkowy budynek, położony 

w najbliższym sąsiedztwie Ratusza Staromiejskiego Dom 

Opatów Pelplińskich. Zakładaliśmy wówczas od podstaw 

bibliotekę, zbiór przezroczy pierwszymi pracownikami był 

wówczas mgr Jacek Friedrich i mgr Małgorzata Paszylka.

Co roku organizowałam też poświęcone sztuce gdańskiej 

konferencje, zapraszając kolegów z całej Polski, których 

w sumie odbyło się aż 7. Tradycją się stało, że te gdań-

skie konferencje kończyła sesja w restauracji Kubickiego 

na Długim Pobrzeżu, wówczas jeszcze przed remontem, 

gdzie podawano nam zawsze Goldwasser – gdański likier 

wsławiony w Mickiewiczowskim Panu Tadeuszu. By utrwalić 

naukowy dorobek tych konferencji, by wnioski i badania 

zaprezentowane w trakcie w trakcie obrad nie „ulecia-

ły”, postanowiłam wydawać je w założonym przez siebie 

Roczniku Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego 

Porta Aurea. Zdołałam wydać cztery tomy Porta Aurea oraz 

piękny, bogato ilustrowany tom materiałów pokonferen-

cyjnych pod tytułem Dwór Artusa. Sztuka i sztuka konserwacji. 

To w nim znalazł się mój artykuł poświęcony symulakrom 

cyfrowym Krzysztofa Izdebskiego w Dworze Artusa zastę-

pujących spalone w czasie wojny wielkie obrazy ścienne 

Orfeusza wśród zwierząt i Sąd Ostateczny Antona Möllera, 

który szczególnie cenię.

Ta szeroka działalność konferencyjno-wydawnicza nie była 

by możliwa bez współpracy z Władzami Gdańska i różnymi 

instytucjami kultury działającymi w mieście. Szczególnie 

dotyczy to Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, wówczas 

pod wodzą Adama Koperkiewicza i Edwarda Śledzia oraz 

Muzeum Narodowego z dyrektorem Tadeuszem Piaskowskim 

oraz pracującymi tam wybitnymi znawczyniami rzemiosła 

artystycznego: złotnictwa Barbarą Tuchołką-Włodarską, ce-

ramiki Elżbietą Kilarską, meblarstwa Czesławą Betlejewską. 

Ważną i owocną była też współpraca z Nadbałtyckim Centrum 

Kultury z nieoceniona Bronisławą Dejną oraz z Biblioteką 

Gdańską PAN, z Krystyną Sarnowską-Jackowską.

W 1997 r. powstała pamiętna wystawa Aurea Porta 

Rzeczypospolitej, której owocem był do dziś ważny katalog. 

Współpracował przy tej wystawie sztab znakomitych histo-

ryków sztuki. Do wspomniane już wcześniej Basi Tuchołki-

Włodarskiej i Elżbiety Kilarskiej, dołączyła specjalizująca 

się w tkaninach Beata Sztybert. Mogłam również liczyć na 

wsparcie nieocenionej Jolanta Talbierska z gabinetu Rycin 

UW, czy kolegów z Krakowa. W latach 2000–2002 byłam 

wicedyrektorem do spraw naukowych Muzeum Narodowego 

w Gdańsku, wówczas zaczęła tu pracować dr Beata Purc, 

wybitna badaczka Sądu Ostatecznego Memlinga, znawczyni 

malarstwa niderlandzkiego i gdańskiego.
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Zofia Gołubiew

Piękna pamięć

O niestrudzonej działalności i świetnych dokonaniach na-

ukowych Profesor Teresy Grzybkowskiej powstanie za-

pewne wiele tekstów i opracowań. Opisane zostaną jej 

bardzo szerokie zainteresowania, będące przedmiotem 

naukowych badań: malarstwo polskie i europejskie, muze-

alnictwo, historia ogrodów, związki malarstwa z muzyką, 

dzieje i sztuka Gdańska czy rola kobiet w historii kultu-

ry. Wszystkie te dziedziny znalazły swoje opracowania 

w kilkunastu napisanych przez Panią Profesor książkach, 

licznych artykułach i rozprawach naukowych oraz wy-

kładach. Niektóre z nich stały się tematem znakomitych 

wystaw, jakie Teresa Grzybkowska przygotowała z wielką 

wiedzą i rzetelnością, jak choćby w Gdańsku: Aurea Porta 

Rzeczpospolitej w 1997 roku, czy późniejsze, opracowywane 

wraz z profesorem Zdzisławem Żygulskim jun.: Miecz i ki-

mono w 2003 r., Gdańsk dla Rzeczpospolitej w 2004 r., Cuda 

Orientu w 2006 r., a w Wilanowie Amor Polonus w 2010 r. 

Teresa Grzybkowska nie tylko wystawy tworzyła, autorsko 

i organizacyjnie, ale też wiele przygotowanych przez inne 

osoby celnie opiniowała. Na przykład Muzeum Narodowe 

w Krakowie zawdzięcza jej recenzje z kilku swoich eks-

pozycji, m.in. ze słynnej wystawy Polaków portret własny 

w 1979 r. czy ze świetnego pokazu dzieł surrealisty, Roberto 

Matty, w 2013 roku. Biografowie Pani Profesor napiszą 

o jej roli w stworzeniu od podstaw studiów historii sztuki 

na Uniwersytecie Gdańskim, o jej członkostwie w różnych 

instytutach i radach, m.in. o bezcennym udziale w po-

siedzeniach Rady przy Muzeum Narodowym w Krakowie, 

o zatrudnieniu w warszawskim Uniwersytecie Muzycznym 

Fryderyka Chopina. Krótko mówiąc – o bardzo wielu „chwa-

lebnych czynach” Teresy Grzybkowskiej.

Ja natomiast chcę napisać o tylko jednym, lecz bardzo pięk-

nym rysie jej charakteru, o którym zapewne nie przeczyta się 

w biografiach i w innych oficjalnych tekstach dotyczących 

Profesor Grzybkowskiej. Chodzi mianowicie o pielęgnowanie 

przez nią dwóch wartości, które osobiście również uważam 

za niezmiernie cenne – o przyjaźń i pamięć. W przypadku 

Pani Profesor obie dotyczą jej mistrza i przyjaciela, Profesora 

Zdzisława Żygulskiego. Przez długie lata miałam możność 

obserwować wielce owocną współpracę Teresy Grzybkowskiej 

z Profesorem, towarzyszenie mu w codziennym życiu, do 

ostatnich chwil. Teraz natomiast, od czterech już lat, widzę 

uparte, usilne, wbrew przeciwnościom podtrzymywanie 

przez nią pamięci o Profesorze. 

Postaci tego wielkiego uczonego nie ma potrzeby przed-

stawiać, gdyż zapisał on trwały rozdział w historii sztuki, 

bronioznawstwa, studiów nad Orientem i historią muze-

alnictwa. Pracował w Muzeum Narodowym w Krakowie, 

w jego Oddziale – Muzeum Czartoryskich. Stał się wybitnym 

znawcą tej placówki, jej bezcennej kolekcji i jej założycielki, 

Izabeli Czartoryskiej. Włożył ogromny, nie tylko naukowy, 

wysiłek w zachowanie w całości tej kolekcji, do końca ży-

cia niepokoił się o jej los. Osobiście mogę zaświadczyć, jak 

wielką pomocą dla dyrekcji Muzeum Narodowego była w tej 

kwestii wiedza i troska Profesora.

Aktywnie i skutecznie towarzyszyła Profesorowi w tych 

staraniach i również niosła pomoc dyrekcji MNK Profesor 

Grzybkowska. Współdziałała z nim zarówno we wspo-

mnianych „sprawach krakowskich”, jak i w działaniach 

„gdańskich”. Sama przypomina, że to Profesor namawiał 

ją do pisania recenzji plastycznych, a potem także do au-

torskiego przygotowywania wystaw, że to on pomagał jej 

stworzyć wspomnianą katedrę historii sztuki w Gdańsku, 

a potem pisywał do założonego przez nią rocznika tejże 

katedry „Porta aurea”. W latach dwutysięcznych rozpo-

częła się z kolei ścisła współpraca obojga Profesorów przy 

tworzeniu wspólnych wystaw – trzy, wymienione, powstały 

dla Gdańska, jedna dla Warszawy, a w 2014 roku uroczy-

ście otwarto przygotowaną przez nich stałą ekspozycję 

w Muzeum Zamkowym w Pszczynie: Salę Polskę im. Księcia 

Józefa Poniatowskiego. Z okazji 750-lecia lokacji Krakowa 

oboje uczeni planowali zorganizowanie wielkiej wystawy 

Gdańsk dla Krakowa; niestety, z różnych powodów nie doszło 

do jej zrealizowania. Ten świetny pomysł na szczęście nie 

przepadł, lecz zamienił się w przygotowanie wspaniałej 

księgi Urbs celeberrima w 2008 r. Niejedyna to wspólnie re-

dagowana duża publikacja. Wspomnę o tłumaczonej z języka 

angielskiego książce Daisy. Księżna Pszczyńska” z 2007 r., 

o Dziejach zbiorów puławskich z 2009 r., a także o obszer-

nych naukowych katalogach towarzyszących wymienionym 

wystawom.

W roku 2006 Profesor Zdzisław Żygulski obchodził 85-le-

cie. Z inicjatywy Teresy Grzybkowskiej nasze krakow-

skie Muzeum Narodowe przygotowało piękną uroczystość 

w Arsenale Muzeum Czartoryskich. Podczas niej miałam 

zaszczyt wręczyć Profesorowi wydaną przez nas, a wymy-

śloną i redagowaną przez Panią Profesor, księgę pamiąt-

kową zatytułowaną Arma virumque cano. Po pięciu latach, 

w 2010 roku, w Galerii w Sukiennicach odbyła się kolejna 

uroczystość, tym razem z okazji 90. urodzin Profesora. 

Wystąpiło wielu jego wybitnych przyjaciół, mówiąc o nim 

bardzo serdecznie, wzruszająco zaśpiewał dla Jubilata chór 

męski Echo pieśni lwowskie i legionowe, życzeniom i to-

astom nie było końca, a całość zainicjowała i tym razem 

Teresa Grzybkowska.

Profesor Zdzisław Żygulski zmarł w maju 2015 roku. Wkrótce 

minie czwarty rok od jego śmierci, a pamięć o nim – o jego 

wybitnych dokonaniach, jego niezwykłej osobowości, po-

czuciu humoru, uroku osobistym – coraz bardziej blednie. 

Muzeum Narodowe w Krakowie, zajęte innymi sprawami, 

nie trudzi się przypominaniem tego wspaniałego człowieka, 

który długie twórcze życie poświecił pracy dla dobra tej 

właśnie instytucji. Można by rzec: „cóż, tak bywa”, „takie 

czasy”, ale nie godzi się na to… Teresa Grzybkowska. Ona to 

wkrótce po śmierci Profesora, jeszcze w 2015 roku, dopro-

wadziła do zorganizowania w Sukiennicach poświęconej mu 

uroczystości, która zapełniła gośćmi kilkusetosobową salę. 

Wygłoszone podczas tej sesji referaty o Profesorze opubli-

kowane zostały – również dzięki staraniom Pani Profesor 

– w Biuletynie Historii Sztuki w 2017 r. Teresa Grzybkowska 

napisała też wstęp do dedykowanych Profesorowi, a wyda-

nych już po jego śmierci, dzienników Izabeli Czartoryskiej 

z podróży do Anglii i Szkocji, przetłumaczonych przez 

Zdzisława Żygulskiego i Agnieszkę Whelan.

Jako admiratorka i wielka przyjaciółka Profesora wywalczyła 

(tak, to właściwe słowo!) inne jeszcze trwałe upamiętnienie 

jego postaci. Na murze kamienicy przy ul. Dunin-Wąsowicza, 

w której w latach 1952-2015 mieściło się jego krakow-

skie mieszkanie, wmurowana została tablica informująca 

o tym fakcie. Pani Profesor załatwiła wszelkie zgody, do-

finansowanie przez Urząd Miasta i – wraz z krakowskim 

Oddziałem Stowarzyszenia Historyków Sztuki – zaprosiła 

wiele życzliwych Wielkiemu Mieszkańcowi osób na uroczy-

ste odsłonięcie tablicy w dniu 15 maja 2017 roku, w drugą 

rocznicę jego śmierci.

Rok później została wydana książka Teresy Grzybkowskiej 

Kobieta wodzem chwalebnego czynu. Autorka zadedykowała 

ją wzruszająco osobistymi słowami: „Pamięci Itka” – tak 

nazywany był Profesor Żygulski przez najbliższych: Itkiem. 

W końcowym rozdziale napisała zaś piękne, obszerne podzię-

kowanie dla Profesora, któremu – jak pisze – „zawdzięcza 

swoją formację muzealną”, i przyznaje, że zainspirowana 

rozmowami z nim „starała się pójść ścieżką wskazaną 

przez Profesora”.

Ostatnie lata życia Zdzisław Żygulski poświęcił na napisanie 

książki o „swoim” muzeum, czyli o Muzeum Narodowym 

w Krakowie, oczywiście włączając w tę opowieść dzieje 

Muzeum Czartoryskich. Nosił się z tą myślą od dawna, nie-

raz mówił, że musi się „wreszcie zabrać do tej monografii 

MNK”, jak ją nazywał. Zdążył książkę napisać, nie zdążył 

jej uporządkować, zredagować. Na skutek tego Muzeum 

za mojej dyrektury (do końca roku 2015) nie dało rady jej 

wydać. Jednakże, jak się okazało, prawa do tego tekstu 

Profesor pozostawił Teresie Grzybkowskiej. Ona więc, już 

w roku 2016, uzgodniła z obecną dyrekcją MNK poczynie-

nie skrótów, poprawek, uporządkowanie i przygotowanie 

publikacji do druku. Pracę tę wykonała w terminie.

Niestety, po trzech latach niezrozumiałego zwlekania zupeł-

nie niespodziewanie dowiedziała się, że MNK nie jest jednak 

zainteresowane wydaniem tej książki. Nie mogąc uwierzyć, 

że odrzucono tekst o własnym muzeum, i to pióra tak za-

służonego dla MNK człowieka, uczonego o światowej sławie, 

Teresa Grzybkowska z uporem stara się znaleźć wydawcę. 

Gdy piszę te słowa, los książki Profesora nie jest jeszcze 

rozstrzygnięty. Mam jednak pewność, że Pani Profesor nie 

spocznie, zanim nie doprowadzi do zrealizowania ostatniego 

marzenia jej Wielkiego Przyjaciela. 

Tylko bardzo głębokie uczucie przyjaźni mogło pozwolić 

na to, by w dzisiejszych czasach – odhumanizowanych, 

nastawionych na komercję i na własne „ja” – tak napisać 

o drugim człowieku, jak Teresa Grzybkowska rozpoczęła 

swój tekst w księdze Arma virumque cano: „Profesor Zdzisław 

Żygulski jun. należy do nielicznego grona ludzi naprawdę 

niezastąpionych. Wszystko, czego dotknie, zostaje nazna-

czone jego niezwykłą osobowością. W życiu i w nauce jest jak 

japoński miecz – miękko-twardy, niezawodny i niezmiernie 

skuteczny w działaniu. Nieustępliwie i systematycznie zmie-

rza do wyznaczonego celu, ale dla ludzi bliskich i przyjaciół, 

dla dzieł sztuki, którymi tak często się zachwyca, otwiera 

skarby swej czułości”. W tych słowach Pani Profesor zawiera 

się swego rodzaju wytłumaczenie jej usilnych starań o za-

chowanie pamięci o Profesorze Żygulskim. Jestem pewna, że 

wkrótce powstanie, z jej inicjatywy i uporu, kolejna cenna 

rzecz poświęcona „pamięci Itka”.
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Jadwiga Charzyńska

Nie istniałby współczesny świat, gdyby nie ciekawość 

i wrażliwość człowieka, a także jego dbałość o dziedzictwo 

kulturowe. Myśl ludzka jest bowiem dobrem największym 

– a w szczególności ta, która podąża za sztuką.

Teresa Grzybkowska jest profesorem zwyczajnym, hi-

storyczką sztuki, która specjalizuje się w sztuce nowo-

żytnej. Trudno przecenić zasługi profesor Grzybkowskiej. 

Z perspektywy Gdańska to przede wszystkim utworzenie 

Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (gdzie 

pracowała w latach 1989-2002). To tam, dzięki inicjatywie 

Grzybkowskiej, w 1992 roku zaczął ukazywać się rocznik 

„Porta Aurea”. Początkowo był to niewielki zakład naukowy 

wspierający dydaktycznie inne kierunki humanistyczne. 

Profesor Grzybkowska została jego pierwszą kierowniczką 

i podjęła się trudu przecierania szlaków i koordynowania 

działań założycielskich i organizacyjnych – co w przyszłości 

zaowocowało przekształceniem Zakładu w Instytut Historii 

Sztuki. Ponadto wykładała na Uniwersytecie Muzycznym im. 

Fryderyka Chopina w Warszawie i pełniła funkcję zastępcy 

dyrektora w Muzeum Narodowego w Gdańsku.

Po raz pierwszy spotkałyśmy się w 1996 roku, gdy rozpo-

częła pracę nad projektem Aurea Porta Rzeczypospolitej, jedną 

z najważniejszych wystaw, jakie zorganizowano w gdańskim 

Muzeum Narodowym. Co istotne ekspozycja była przygo-

towywana w ramach obchodów 1000-lecia Gdańska. Jak 

napisano 18 kwietnia 1997 roku w „Gazecie Wyborczej”: 

„Mimo, iż w kwietniu 1997 roku Gdańsk miał już więcej 

niż 1000 lat, to w tym dniu świętowano rocznicę pierwszej 

pisemnej wzmianki o mieście. Nazwa «Gyddanyzc» zna-

lazła się w «Żywocie św. Wojciecha», księdze z 997 roku. 

Święty Wojciech – jako biskup praski – przybył do Gdańska 

rok wcześniej i dokonał chrztu miasta”.

Obecnie kieruję Centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA 

i w porozumieniu z Beatą Purc-Stępniak związanej zawo-

dowo zarówno z Muzeum Narodowym w Gdańsku, jak też 

z Instytutem Historii Sztuki na Uniwersytecie Gdańskim, 

uznałyśmy, że organizacja wręczenia Nagrody Prezydenta 

Gdańska w ŁAŹNI będzie złożeniem jej swoistego hołdu. 

Zarówno ze względu na zasługi na polu badań i popularyzacji 

historii Gdańska, ale też w podziękowaniu za wykształcenie 

plejady młodych historyków sztuki, dzięki którym gdańska 

kultura może się rozwijać – co widać chociażby po zespole 

CSW ŁAŹNIA. Wielu z nich jest zbyt młodych, by mieli 

okazję trafić pod jej akademicką opiekę, z pewnością mieli 

jednak kontakt z jej rozlicznymi publikacjami, w których 

temat Gdańska jest stale obecny. 

Teresa Grzybkowska zwracając uwagę na wielonarodowo-

ściowy i sprzyjający rozwojowi sztuki charakter metropolii 

Gdańskiej w okresie jej złotego wieku (XVI-XVIII wiek) 

zorganizowała, aż siedem sesji o sztuce gdańskiej, z których 

materiały publikowano w kolejnych numerach „Porta au-

rea”. Szczególnie drobiazgowej interpretacji Teresa 

Grzybowska poddała zabytki Gdańska oraz słynne dzieła 

sztuki gromadzone przez gdańszczan w czasach nowożyt-

nych. W jej tekstach obserwować można nie tylko znawstwo 

sztuki i dużą erudycję, ale także rozległą wiedzę z zakresu 

muzealnictwa oraz znajomości aktualnie występujących 

w kulturze prądów intelektualnych i artystycznych. W licz-

nych rozprawach profesor Grzybowska wypowiadała się na 

temat recepcji antyku w sztuce i związków artystycznych 

Gdańska z Italią. To ona zorganizowała w 1998 roku pierw-

szą w Gdańsku konferencję poświęconą tej problematyce, 

która odbyła się w Nadbałtyckim Centrum Kultury pod 

znamiennym tytułem: Mit i antykizacja w sztuce gdańskiej, 

[w:] Mit Odysa w Gdańsku; w 2000 roku opublikowano pod 

tym samym tytułem zbiór interesujących artykułów i to 

wydarzenie było inspirującą do powstania dalszych prac na 

ten temat. Gdańszczanie wszak dużo podróżowali, a z ich 

wojaży po świecie do Gdańska przywozili nowoczesne 

poglądy i nowinki, które owocnie wpływały na świado-

mość mieszkańców, ich dobrobyt i inwestycje upiększające 

miasto. Podjęła temat historii naszego miasta jeszcze w 2004 

roku w wystawie Gdańsk dla Rzeczpospolitej przygotowanej 

w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.

Akcentem nawiązującym do sztuki współczesnej i poka-

zującym spektrum zainteresowań jest fakt, iż od ponad 

dwudziestu lat profesor Teresa Grzybkowska jest człon-

kiem kapituły Nagrody im. Kazimierza Ostrowskiego ZPAP 

w Gdańsku. 
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Ryszard Kowalewski

Przyjaciel artystów, historyk sztuki,  

Pani prof. dr hab. Teresa Grzybkowska

Mieć w życiu szczęście

Tak o sobie mogę powiedzieć, kocham ludzi i mam szczę-

ście. Na swojej drodze spotkałem wielu niezwykłych lu-

dzi, różnych zawodów, umiejętności, statusu społecznego. 

Wielu z nich odkrywało przede mną różne odcienie i kolory 

otaczającego mnie świata: w górach ich majestat i misty-

kę, w podróżach oszałamiające bogactwo kultury różnych 

narodów, w codziennym życiu blaski i cienie związane 

z egzystencją, osiąganiem nowych celów w życiu rodzinnym, 

społecznym i zawodowym. I na tej drodze spotkałem w 2012 

roku Panią profesor Teresę Grzybkowską, która przewod-

niczyła Kapitule X-tej Krajowej Nagrody im. Kazimierza 

Ostrowskiego w dziedzinie malarstwa. Szczęście moje było 

podwójne, wygrała zgłoszona przeze mnie kandydatura 

wybitnego artysty, prof. Stanisława Rodzińskiego z Krakowa. 

Pani profesor zaimponowała mi niezwykłą wiedzą i erudycją 

o artystach polskich nie tylko tych związanych z Krakowem, 

Warszawą i Trójmiastem. Spędziliśmy wiele czasu na rozmo-

wach o środowisku artystów, problemach twórców, kształ-

ceniu, trudnym rynku sztuki w kraju, na świecie. Z Panią 

prof. Teresą Grzybkowską „zawodowo przewodniczącą” 

spotykaliśmy się jeszcze pięciokrotnie na posiedzeniach 

kapituły, z uznaniem i podziwem przyjmowaliśmy sporzą-

dzane przez Nią zwięzłe i celne uzasadnienia stwierdzające 

za co laureat otrzymywał nagrodę. Pani profesor emanuje 

ciepłem i empatią, barwnie opowiada, tryska nowymi pomy-

słami, świetnie doradza, pomaga przełamywać przeszkody 

organizacyjne, jest duszą towarzystwa. Dziękuję losowi, 

że spotkałem ją na swojej drodze, że tyle dobrej mocy od 

Pani profesor otrzymuję, że wiele chwil spędzonych w jej 

towarzystwie zostaje w mojej wdzięcznej pamięci i sercu. 

Życzę Pani profesor minimum stu lat, szczęścia, dobrego 

zdrowia, pięknych chwil które przed nią i spotkań z przy-

jaciółmi z widokiem na polskie morze.
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Elżbieta Sęczykowska

Okno na świat,  

czyli traktat o sile poznania

Dedykuję Teresie, z przyjaźnią 

Wszystkim podróżującym po licznych meandrach świata  

i zagmatwanych zakamarkach własnego umysłu.

E. S.

To symboliczno-metaforyczne określenie okna pełni zapew-

ne nie tylko w moim życiu ważną rolę, żeby nie powiedzieć, 

że stanowi oczywiste wyzwanie. Może decydują o tym pewne 

szczególne cechy charakteru, a może wielka determinacja, 

aby wyjść na zewnątrz, gdzieś dalej, najlepiej bardzo dale-

ko, w wariackim pędzie za przygodą, rzucaniu się na oślep 

w wir poznania, ważniejszego niż cokolwiek, i bez względu 

na konsekwencje? Okno, w swej symbolice „wyjścia, oglądu 

i poglądu”, wywołuje niczym niepohamowaną ciekawość 

świata, otwiera perspektywy, lecz przede wszystkim sprawia 

wrażenie niczym nieograniczonej wolności. Dzięki pierw-

szemu przez nie spojrzeniu realizuje się dzieło poznania, 

o którego sile stanowi osobista energia i determinacja. To ona 

całą swą mocą dąży do zaspokojenia ciekawości – zjawisk, 

ludzi, przyrody i otoczenia. Buduje i prowokuje wyobraź-

nię w jej nieodpartej potrzebie zgłębiania wiedzy na temat 

wszystkiego, co przez własne otwarcie dostrzegamy i czego 

nie widzimy, bo wciąż jest jeszcze tajemnicą. Wyobraźnię, 

która nie pozwala spać po nocach, burzy spokój, pozbawia 

duchowego komfortu, a ostatecznie staje się filozofią ży-

cia. Podobne niepokoje targają podróżnikami, odkrywcami 

i artystami w natchnieniu lub niemocy twórczej. Sile, dzięki 

której rodzą się wielkie dzieła albo dochodzi do dramatów, 

a nawet śmierci. Bywa, że okno stanowi granicę pomiędzy 

światem rzeczywistym a duchowym oraz tym obiektywnym 

i subiektywnym. Jest wprawdzie metaforą wolności, lecz 

także, będąc zakratowane, zniewolenia i uwięzienia. Można 

też przez nie próbować uciekać lub też z niego wypaść, jeśli 

się za mocno wychylić…

Widząc codziennie z mojego okna ogromną, zieloną prze-

strzeń parku, po horyzont, nie mogę sobie wyobrazić, że 

można żyć inaczej, będąc wtłoczonym w masę okalających 

murów, różnego rodzaju przeszkód. Bez wątpienia odczu-

wam głęboki brak zgody na wszelkie zamknięcie. Zamknięcia 

nie zniesie żadna wolna dusza, prędzej umrze w izolacji od 

bodźców, dzięki którym może się rozwijać w ciągłej wymia-

nie i przemianie. Dzięki ekspresji, pozwalającej na użycie 

gwałtownych środków wyrazu, jak nagłe zwroty, zakręty, 

upadki, ale też ekstazę, prawdziwy zachwyt wyrażony w sło-

wach, gestach, zatopieniu w rozkoszy. To pewna barokowa 

obfitość i zarazem romantyczna skłonność do burzliwego 

nastroju, uniesień i ostrych kontrastów. Światło i cień. Biel 

i czerń, jak w fotografii…

Świetnym przykładem wykorzystania nastroju w sztuce 

jest okno Vermeera. A w nim cała gama ukrytych symboli, 

znaczeń i emocji. W pozornej ciszy, spokoju, intymności 

i poezji, przy cudownej przejrzystości i jasności tworzą się 

dziwne relacje, domysły, niespełnienia. Za pomocą okna 

artysta tworzy niepowtarzalne nastroje, będące przekazem 

wewnętrznych dramatów egzystencjalnych, symbolem łącz-

ności ze światem zewnętrznym, łagodnym refleksem światła 

Delft na sprzętach, perłach i podłodze, światłem modelują-

cym wnętrze pracowni i twarze bohaterów. Mistrz barwy, 

zwłaszcza błękitnej i szarej przygaszonej cieniem, przenosi 

nas w świat scen teatralnych. Pracownia jest raz salonem, 

raz miejscem pracy, kuchnią, szynkiem, buduarem. Okno 

raz jest zamknięte, to znów otwarte, przysłonięte kotarą, 

zasłoną, symbolem ciemnoty i duchowej ślepoty. Tłem dla 

czytających listy kobiet, grających na instrumentach i to-

czących się rozmów jest wciąż właśnie okno! Czasem jeszcze 

mapa i globus. Pozostanie jedynie w naszych domysłach 

i wyobraźni intymność tych relacji, ich niedopowiedzenia 

i treść. Warto zatem wierzyć, że te bliskie czy obce sobie 

osoby dyskutują właśnie o tajemnicy wszelkiego poznania, 

o jej wartości, sile, konieczności.

Okno na świat daje więc szansę na poszerzenie horyzon-

tów na wszystkich możliwych płaszczyznach, nie tylko 

myślowych, otwiera doznania dla wszelakich zmysłów. 

Stwarza okazję do wybuchu namiętności, rozwoju intelektu 

i narodzenia się sztuki. Tworzy przestrzeń dla fascynacji 

pięknem, ulegania urokowi tego, co doprowadza do dresz-

czu ekscytacji, wabi i intryguje niezwykłością nieznanego, 

aby porzucić i odejść, gdy już poznane… W ciągłej pogoni, 

kierowaniu się impulsem w wędrówce po zakamarkach 

umysłu i namacalnym, intensywnym dotknięciu świata. 

W poszukiwaniu mądrości jak kamienia filozoficznego. Okno 

na świat symbolizuje też silne pragnienie podróżowania, 

jakby magiczne przejście przez znaną wszystkim żółtą 

ramkę „National Geographic”. To pragnienie zanurzenia 

się w niezwykłej atmosferze miejsc i sytuacji, w uczuciach 

i tęsknotach, zagubienie się w mglistym świecie wspo-

mnień i uniesień, instynktów czy intuicji w wizjonerskim 

postrzeganiu świata. 

Czyżbym była wiedziona przeczuciem, że ten dedykowany 

Profesor Teresie Grzybkowskiej tekst przyjdzie mi pisać na 

temat tak bardzo mi bliski, czy też stoi za tym wyborem 

głęboka wiara, że nic nie dzieje się bez przyczyny? Podróż 

wszak jest obecna w moim życiu od zarania. A z nią głębo-

kie pragnienie wyjścia poza niewidoczne granice tego, co 

już wiadome, by kierować się ku temu, co dalekie i jeszcze 

niepoznane, nieustająca silna tęsknota i potrzeba ciągłej 

eksploracji otoczenia w rozmaitych jej aspektach, wzboga-

cania życia o nowe treści i cele, lecz także, a może przede 

wszystkim – chęć podróżowania w głąb siebie, do świata 

własnej wyobraźni. Ostatnia książka Teresy to także nie-

zwykła podróż –przez epoki, pałace, muzea oraz związane 

z nimi idee kobiecej wrażliwości, wyobraźni i pasji. A te 

z kolei stawały się swoistymi „oknami na świat” minio-

nych czasów.

Nie wiemy, w jakim stopniu naszym życiem kierują świa-

domość, podświadomość czy zwykła intuicja, jednak są 

to stałe elementy decydujące o rozwoju i pracy nad sobą, 

którą podejmujemy na własne życzenie. W życiu towarzy-

szą nam różne emocje i wybory. Raz idziemy do przodu, 

ogarnia nas nagły entuzjazm, odkrywamy pasje i rozma-

ite zachwyty, to znów cofamy się i wątpimy Przebywamy 

chętnie wśród ludzi, ale bywamy też z różnych powodów 

samotni. Dosłownie i przenośni, co czasem ma swoje dobre 

strony, bo w samotności jest cisza. A cisza uzdrawia i daje 

szansę spojrzenia w siebie głębiej. Wciąż poszukujemy 

i doświadczamy wszystkiego. Zderzamy się z przeznacze-

niem. Umiejętnie korzystamy z przypadków i darów losu, 

a także z wiedzy czerpanej od naszych bliskich, nauczycieli, 

książek oraz innych mediów. To one rozbudzają nasze 

zmysły, intelekt, rodzą impuls, który dodaje odwagi i siły 

do kolejnych zmagań, a ostatecznie przynoszą inspirację, 

i skrzydła, by pofrunąć.

Każdą podróż determinuje, jak wspomniałam, ciekawość 

świata i niczym nieograniczona wolność. Właśnie ta cieka-

wość świata nie pozwala wielu ludziom usiedzieć spokoj-

nie na miejscu ani w ciszy, bo w głębi własnego wnętrza 

świadomość lub nadświadomość bombardowane są głosami, 

pulsem ziemi, tej nieznanej, gotowej ukazać swą urodę, 

a czasem odarte z wszelkich uczuć okrucieństwo. Mimo to 

podróż to zazwyczaj wielka i cudowna przygoda – nowe 

doświadczenia, nauka, badanie, poznawanie nowego, po-

szerzanie horyzontów, poszukiwanie nowych dróg, odkryć, 

duchowych celów. To ciągły niepokój i wieczna tęsknota, 

marzenia i aspiracje, pobudzona wyobraźnia, duchowe posu-

wanie się naprzód. Czasem ta podróż połączona jest z walką 

o przetrwanie w drodze na szczyty, nasze Everesty. Bywa 

bitwą toczoną z własnymi słabościami i ograniczeniami, 

które trzeba pokonać, by dalej piąć się w górę, nawet gdy 

brakuje już sił, wytrwałości czy zwykłej motywacji do osią-

gnięcia celu tak fizycznego, jak i duchowego. To nieustanne 

poszukiwanie własnego ja, próba oczyszczenia, ucieczka od 

siebie – daremna, bo myśl w podróży raczej się nie zmienia. 

Iluż to śmiałków podczas rozmaitych wypraw zmagało 

się z przeciwnościami w poszukiwaniu prawdy, kamienia 

filozoficznego, ziemi obiecanej, świętego Graala? Czy ją 

odnaleźli? Nie wiadomo... Wielu powróciło z poczuciem 

tryumfu, inni pozostali gdzieś na zawsze i wszelki ślad po 

nich zaginął. Naturalne wobec tego wydaje się odniesienie 

do pewnej metafizyki, tajemnicy życia, respektu do jego 

bezwzględnej wartości. Życia, którym nie może kierować 

brawura, bo tylko w obliczu jego utraty można przekonać 

się, jak jest cenne. Warto nauczyć się pokory w mierzeniu 

się z boskimi siłami natury, i nie warto z nimi rywalizować.

Podróże bywają rozmaite. W ujęciu filozoficznym podróż 

może być wędrówką duszy do innego świata celem ponow-

nego wcielenia (jak mówi np. Tybetańska Księga Umarłych), 

pośmiertnym zejściem do piekieł i świata podziemnego, 

do źródeł i korzeni, do podświadomości, gdzie ukryte są 

przyczyny naszego postępowania. Ale może być również 

sentymentalna i całkiem rzeczywista, dookoła świata albo 

na księżyc, w inne czasy i przestrzenie. Każda obrana przez 

człowieka droga może być łatwa albo trudna, a stopień 

trudności poniekąd zależy od nas samych i naszego nasta-

wienia oraz stawianych przed sobą wyzwań. Tu nie można 

generalizować, zwłaszcza tam, gdzie jest potrzebny wysiłek 

nie tylko fizyczny, ale też intelektualny. Żyć to znaczy my-

śleć! Czujemy to, wchodząc choćby w obszary pogłębionej 

nauki, poznając inne kultury, religie i obyczaje, które często 

mieszają się, ulegają wzajemnym wpływom i szerokiemu 

rozprzestrzenianiu się idei albo wręcz przeciwnie – izolują 

się, tworząc bariery nie do przebycia. 

Nie można porównywać pielgrzymki tybetańskich pąt-

ników podążających do świętych miejsc, pokonujących 

ogromne dystanse długością swojego ciała i nie traktujących 

tego niewiarygodnego fizycznego wysiłku bynajmniej jako 

pokutę, a jedynie realizację wcześniej podjętych ślubów, 

z większością turystycznych wypraw, których celem jest, 

by przemieszczać się sprawnie, komfortowo, bez wysiłku 

i jak najszybciej? Wędrówka przez odmienne, rozległe krainy 

pokazuje ich zaskakującą spójność z zamieszkującymi je 

ludźmi, istniejące obok siebie religie i filozofie. Tylko tam, 

gdzie panują miłość i tolerancja, trwają wartości, tradycje 

i pamięć przodków można zrobić użytek z nabytej wiedzy 

i doświadczenia na drodze przemian w sobie i na zewnątrz, 

odkrywając jednocześnie wielką prawdę o życiu. Podróże 

pokazują często, że to nie pęd za komercją i konsumpcjoni-
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zmem, a życie w zgodzie z naturą i jej odwiecznymi prawami 

wytyczają człowiekowi szlak ku pięknu, równowadze i po-

zamaterialnym wartościom. To one ostatecznie wygrywają 

w tym niekończącym się wyścigu do upragnionego celu, 

jakim jest prawdziwe szczęście wypływające z harmonii 

istnienia. Czy wobec tego trwająca od wieków symbioza 

różnych elementów natury ma wytłumaczenie i głęboką 

myśl opartą o taoistyczną filozofię, z której wywodzi swój 

początek? Nie sposób obejść się bez zrozumienia pewnych 

pojęć związanych z tą filozofią drogi życia kosmicznej do-

skonałości, „drogi, którą Niebo odcisnęło w sercu człowieka”, 

jak mawiał Konfucjusz1. 

Podczas podróży odczuwamy często pewne szczególne 

związki ze światem. Jesteśmy w jego środku, a świat we-

wnętrzny i zewnętrzny zlewają się ze sobą. Można to na-

zwać pielgrzymką duszy, drogą Boga, światła i ciemności, 

pragnienia wewnętrznej zmiany, wędrówką symbolizującą 

intensywną, ryzykowną drogę życia, samodzielny krok 

w dążeniu do celu po drodze naznaczonej przeszkodami. 

Życie wydaje się być zatem podróżą do źródła osobistej 

mocy, poczuciem własnej potęgi, wzbudzeniem inspiracji 

i kreatywności. I każdemu przynosi dokładnie to, czego 

w danym momencie życia oczekuje. Zawsze budzi poczucie 

więzi, solidarności i wspólnoty z innymi. Przynosi ogromne 

pokłady radości i entuzjazmu oraz tej specyficznej lekkości 

serca, optymizmu, spokoju ducha i poczucia spełnienia, 

jeśli dokonało się właściwego wyboru drogi. Życie staje się 

wówczas bogatsze. Czyż może być coś bardziej wspaniałe-

go i inspirującego niż świat bez agresji, lęku przed obcym 

i nieznanym, niż doznanie doskonałego piękna i uczucia 

prawdziwej wolności, niż wędrowanie śladami znanych 

podróżników, przewodników duchowych, a jeszcze lepiej 

odkrywanie i podążanie niezbadanymi ścieżkami własnego 

umysłu w poszukiwaniu tego, co często zagubione, a jednak 

wciąż tak żywe w naszej lub cudzej pamięci? Dla każdego 

marzyciela podróż to nie tylko cudowne doznania i odkrycia, 

to także codzienne mierzenie się ze swoimi słabościami 

w pokonywaniu trudów obranej drogi. Nagroda, jaką otrzyma 

na koniec, jest wielka, nieoceniona i ponadczasowa.

Jest więc oczywiste, że oknem na świat są wszystkie porty 

u wybrzeży mórz i oceanów, które swym otwarciem na 

przestrzeń, po horyzont, oddają pole wyobraźni, jednocze-

śnie materializując ideę poznania odległych kontynentów. 

Szczególnym oknem na świat stały się rzecz jasna wszystkie 

szkoły, uczelnie i biblioteki. Takie też okno na świat stwo-

rzyła prof. Teresa Grzybkowska, realizując ideę swoistego 

„okna wiedzy”, zakładając Katedrę Historii Sztuki przy 

Uniwersytecie w Gdańsku. Mieście, które samo w sobie 

stanowi ogromne okno na świat, będąc wielkim portem. 

Wreszcie oknem na świat stały się media, telewizja, kino 

1.  F. Avanzini, Religie Chin, Kraków, 2004.

i Internet. Komputerowy Windows – to nie tylko prawdziwe, 

bogate źródło wiedzy, ale na nowo odkrywany świat egzotyki, 

obyczajów, polityki czy ekonomii, a przy tym inspirujący 

świat sztuki i kultury, pobudzający wyobraźnię inaczej niż 

dawniej, kiedy źródłem były werbalne przekazy przodków, 

prymitywne zapisy czy później książka i prasa. Świat stał 

się dziś „globalną wioską” dzięki szybkim przepływom 

informacji, komunikacji międzyludzkiej. Przemieszczamy 

się szybko i w dowolnej chwili, podejmując ekscytującą 

podróż w nieznane. Pamiętać jednak należy, że to swo-

iste okno wirtualnej wiedzy niesie ze sobą również pewne 

niebezpieczeństwo, może być wszak źródłem fałszu i zła, 

zmanipulowanych informacji, wszechobecnego dziś hejtu. Ale 

oknem na świat może być też kawiarnia i klub, ulica, wielkie 

magazyny, małe sklepiki pachnące egzotyką, dworce. Tam 

krzyżują się drogi pielgrzymów i podróżnych, tych w drodze 

do pracy, i z pracy. To świat zabieganych ludzkich istnień, 

szukających ukojenia w książce, a czasem i natchnienia 

w jakiejś kawiarence, skarbnicy wiedzy na każdy temat, 

gdzie można odnaleźć prawdziwy raj dla obserwatorów. 

Okno na świat jest źródłem światła i jasności, wpadającego 

powietrza, powiewu wiatru. Przestrzenią otwartą lub za-

mkniętą w zależności od uwarunkowań, okoliczności czy 

upodobań. Odmienne w każdej epoce, od prehistorii do 

współczesności. Raz będąc jedynie szczeliną, przypadkowym 

otworem skalnym, to znów otwartą częścią namiotu, jurty 

czy tipi u nomadów. Czasem jest przemyślaną, funkcjonal-

ną formą architektoniczną kreowaną według potrzeb tego, 

któremu będą służyć, odzwierciedleniem talentu i fantazji 

projektanta, formą często rozbudowaną, skomplikowa-

ną, a czasem przeciwnie – prostą i niezbyt wyszukaną 

– kamienną, drewnianą, a nawet z tworzyw sztucznych. 

Misterne biforia, triforia romańskie i gotyckie pełniły rolę 

nie tylko okien, ale też przeźroczy zaledwie oddzielających 

przestrzeń wnętrza od tego, co poza nim. Okno na świat 

to przywilej nie tylko wielkich, monumentalnych budowli 

sakralnych, budynków wyższej użyteczności publicznej, 

pałaców arystokracji, dworów szlacheckich, napuszonych 

zamków wielkich monarchów, ale też siedlisk zwykłych 

ludzi. Jedynie stan posiadania i zamożność ich właścicieli 

wpływały na ich charakter w kategoriach mody, wpływów, 

zdobnictwa.

Średniowieczne okno to nie był tylko otwór wypełniony 

błoną czy pergaminem, istniało już szkło, także barwio-

ne, wykorzystywane jako cudowny element dekoracji pod 

postacią witraży strzelistych gotyckich okien zakończo-

nych maswerkami. W witrażach zawierają się opowieści 

o żywotach świętych, legendy związane z epoką i kultem 

religii. To potęga dekoracji samej w sobie, dowód niezwykłej 

umiejętności artystów, którzy przyczynili się do powstania 

przepięknych koncentrycznych rozet i witraży z motywami 

opartymi o wzory roślinne zapożyczone z natury. Słynne 

katedry w Chartres, Notre Dame w Paryżu, Kolonii czy 

Wiedniu mówią same za siebie. Okno na świat gotyckiej 

katedry to prawdziwy majstersztyk potęgi, smaku, do-

skonałości formy i kunsztu wykonania, a sama katedra 

staje się miejscem skupienia i pozamaterialnego kontaktu 

z Absolutem. Taka też była idea donatorów i kleru, aby 

wprawić w zachwyt, powalić ogromem piękna, rzucić na 

kolana wyznawców wiary, w pokorze i bojaźni przed karą, 

przyjmujących poddaństwo za obietnicę życia wiecznego po 

śmierci. Późniejsze epoki przyniosły kolejne rozwiązania 

okna, osiągając swoiste apogeum konstrukcji i zdobienia 

w epoce rokoko czy secesji, aż stało się ono w końcu pra-

wie nierealną przestrzenią, wielką płaszczyzną, szklaną 

taflą, rozciągającą się od sufitu do podłogi, pozbawioną 

wszelkich przeszkód i ograniczeń w patrzeniu na świat. 

To jakby ostatecznie zdarcie zasłony ciemności i przesądu, 

odsłonięcie drogi do świata i światłości, poznania, wiedzy, 

objawienia i wtajemniczenia. Wystarczy więc zrobić tylko 

krok naprzód, by się przekonać, że „tylko podróż jest życiem, 

tak jak i odwrotnie – życie jest podróżą”2. 

2.  Autorem tych słów jest Jean Paul (Johann Paul Friedrich Richter), pisarz 

niemiecki, żyjący w latach 1763-1825.
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Wojciech Nowik1

Szanowną Jubilatkę – Panią Profesor Teresę Grzybkowską – po-

znałem stosunkowo niedawno, bo w początkach obecnego stulecia. 

Wówczas to drogi życia wprowadziły nas niemal równocześnie 

w charakterystyczną swą odrębnością i specyfiką przestrzeń 

Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie. Tu, na 

Wydziale Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki, prowadziliśmy 

działalność naukową, dydaktyczną, wydawniczą i organizatorską. 

Wspólnota zainteresowań, wartości, celów i działań spowodowała, 

że staliśmy się – jak trafnie i pięknie określiła Pani Profesor – 

„duchowymi pobratymcami w sztuce”. Owa wspólnota duchowa 

do dziś wyznacza nasze zadania i działalność. 

Niechaj jej wyrazem będzie niniejszy szkic, dowodnie i trwale 

spajający to „braterstwo ducha”. 

Franciszka Liszta „Sposalizio” –  

szczególny obraz muzyczny  

inspirowany malarstwem

Franciszek Liszt wyróżnia się spośród koryfeuszy romanty-

zmu w muzyce wyjątkową i zarazem osobliwą predylekcją 

do poszukiwania oryginalnych inspiracji dla swej twórczości. 

Sięga zarówno do natury jak i sztuki, czy szerzej – kultury, 

w ich wielkości i rozmaitości przejawów. Zwraca uwagę 

przede wszystkim na ich wyjątkową odrębność, piękno, głę-

boko humanistyczne treści oraz siłę kulturowego przesłania.

Niniejszy szkic poświęcony jest „Sposalizio” – jedynemu 

z tego zbioru utworowi inspirowanemu malarstwem, roz-

poczynającemu „Annêes de Pèlerinage. Dèuxieme Anné – Italie”. 

Ten cykl jest owocem voyage d’amour, która prowadziła 

Liszta i hrabinę d”Agoult poprzez Szwajcarię ku Italii. Tu 

właśnie podziwiano nie tylko urzekające pejzaże ale przede 

wszystkim wielką sztukę. „Zasmakowaliśmy w rzeźbie 

i malarstwie – pisała Maria d’Agoult do A. Pieteta – Franz 

uwielbia Perugina, ja pozbyłam się mych uprzedzeń do 

Rafaela! Często chodzimy, by usiąść w kaplicy Medyceuszów 

i oglądać piękne rzeźby Michała Anioła”.2 Zapewne zachwyt 

1.  Autor nie wyraził zgody na wprowadzenia zmian w tekście

2.  Jacques Eigeldinger (tł. Zofia Helman) „Anch’io son pittore”. Liszt jako kom-

pozytor „Sposalizio”i Penseroso”, w: „Muzyka” nr 1 (164) 1997, Kwartalnik 

Instytutu Sztuki PAN, s.9 s.109, list z 26.11.1838 r.

oraz zniewalające zauroczenie arcydziełami sztuki włoskiej 

przerodziło się u Liszta w imperatyw twórczy, który domagał 

się rezonansu, realizacji, stanowił dla kompozytora wyzwa-

nie. W istocie było to wyzwanie szczególne, bo inspirowane 

przez dzieła różnych dyscyplin sztuki: malarstwa, rzeźby, 

muzyki i poezji włoskiej, niosących rozmaitą tematykę 

i różnorodną, nierzadko wysublimowaną ekspresję i wyra-

finowaną technikę. Zasadę Horacego ut pictura poesis, Liszt 

zdaje się tutaj wydatnie poszerzać i zamykać w formule: 

ut sculptura, pictura et poesis musica. Pod wpływem arcydzieł 

tworzy cykl, na który składa się siedem utworów: Zaślubiny, 

Myśliciel, Piosenka Salvatora Rosy, dalej trzy Sonety według 

Petrarki 3 oraz Fantazja – Sonata Po lekturze Dantego. 

Otwierające cykl Zaślubiny – temat niniejszego szkicu – po-

wstały pod wpływem dzieła Rafaela z 1504 r. Lo Sposalizio 

della Vergine 4, Rafael zaś wzorował się na malowidle swego 

nauczyciela – Perugina.5 

Oba obrazy mają szereg cech wspólnych np. świątynię wg. 

Tempietta Bramantego wyznaczającą oś symetrii, szeroką 

perspektywę ukazującą kolejne plany z postaciami, wresz-

cie centralnie usytuowanego kapłana, który łączy Marię 

i Józefa węzłem małżeńskim w pierwszym planie obrazu, 

3.  Sonety Liszta z omawianego cyklu szczegółowo przedstawiłem w pracy 

Petrarca’s Sonnets by Liszt w: „Interdyscyplinary Studies in Musicology” 13, 

2013, UAM Poznań 2013, ss. 37-47.

4.  Obraz Rafaela od 1806 r. jest w Pinacoteca di Brera. Por. Edward Mc Curdy 

Raphael Santi, wyd. Hodder and Stroughton (1917) Princton University 

2010, ss. 89-90, (w formie cyfrowej). 

5.  Perugino malował obraz w latach 1499-1503(1504). Obecnie znajduje 

się on w Musée des Beaux Arts w Caen. Wokół autorstwa obrazu oraz 

współuczestnictwa uczniów, min Rafaela, jest szereg niejasności. Por. 

Edward Mc Curdy, op.cit.

dopełnionym grupami kobiet i mężczyzn. Charakterystyczne 

jest również to, że Perugino – w odróżnieniu od Rafaela 

– stosuje izokefalię, tj zasadę jednego poziomu głów po-

staci pierwszego planu, nawiązując do tradycji sztuki sta-

rochrześcijańskiej i bizantyjskiej. Zarówno Maria jak i Józef 

pozbawieni zostali w obu obrazach aureoli znamionujących 

świętość, która na innych rekompensowała z naddatkiem 

ubóstwo i niedostatki ich ubrań (Józef bosy) kontrastujących 

tu z wysmakowanymi strojami otoczenia. Przedstawione 

wydarzenie biblijne mogłoby być zatem odczytane jako 

scena rodzajowa charakterystyczna dla miejsca i czasu dzia-

łania obu twórców. Do lokalnych zwyczajów można byłoby 

również zaliczyć trzymane przez mężczyzn gałązki, przez 

młodych – łamane na udzie bądź kolanie. Dla właściwego 

odczytania całości oraz symboliki elementów i zachowań 

postaci potrzebny jest zatem „klucz” otwierający odnie-

sienia biblijne. Odnajdujemy go we fresku Orszak Weselny 

namalowanym przez Giotta di Bondone dwieście lat przed 

wymienionymi obrazami.6

Wspaniałość i maestria artystyczna fresku skłaniają do 

ogólnego bodaj wskazania jego cech szczególnych, które 

znamionują geniusz Giotta. Podobnie jak wymienieni pe-

rugianie, tak i tu mistrz wyznacza centralnie oś symetrii 

fresku. Tę oś stanowi pionowa ściana boczna świątyni, która 

dzieli obraz na dwie równe części. W odróżnieniu jednak 

6.  Giotto di Bondone stworzył w latach 1303-1305 w kaplicy Scrovegnich 

w Padwie cykl 40 fresków przedstawiających sceny z życia Marii, jej 

rodziców oraz Chrystusa. Por. Maria Skubiszewska Malarstwo Italii 

w latach 1250-1400, Wyd. Artystyczne i Filmowe Auriga Warszawa 1980.

od Perugina i Rafaela przesuwa on z centrum w prawo 

główną grupę postaci przełamując w ten sposób banalne 

konsekwencje narzucającej się tu symetrii. To cudowne 

zachwianie rytmu malarskiej przestrzeni wzbogacone zo-

stało hieratycznym ujęciem całej sceny. O ile u Perugina, 

szczególnie zaś u Rafaela, postaci uczestniczące w peł-

nym życia zdarzeniu zdawały się jedynie przez moment 

uchwycony przenikliwym okiem malarza powstrzymać swój 

ekspansywny ruch i pełną ekspresji gestykę, by za chwilę 

żywo działać dalej, o tyle posągowe postaci Giotta, zastygłe 

w patetycznym bezruchu i hieratycznym geście zdają się 

trwać wiecznie. Mistrz naznacza Marię i Józefa symbolami 

świętości, tj. aureolami oraz rozkwitłą gałązką i gołębicą. 

Przypomina w ten sposób widzom proroctwo arcykapłana, 

że: „wszyscy nieżonaci mężczyźni z domu i z rodu Dawida, 

odpowiedni do małżeństwa, mają złożyć swoje różdżki 

na ołtarzu. Czyja zaś różdżka po złożeniu zakwitnie, a na 

końcu jej ukaże się Duch Pański w postaci gołębicy, temu 

Dziewica powinna być powierzona i przez tego poślubio-

na.”7 To malowidło Giotta, wraz z innymi należącymi do 

cyklu jego fresków poświęconych życiu Marii i Chrystusa, 

odczytywane jest jako biblia pauperum, tj. „ubogich duchem”, 

którzy poznają wydarzenia biblijne jedynie poprzez obrazy 

i zwięzłe komentarze.

Należy podkreślić, że temat zaślubin Marii i Józefa był rów-

nież obecny w dziewiętnastowiecznym malarstwie. Łączy 

się z nim także wątek polski. Związany jest z zamówieniem 

Atanazego Raczyńskiego złożonym u Johanna Friedricha von 

Overbeck’a – malarza niemieckiego z grupy nazareńczyków, 

nawiązujących właśnie do Rafaela i Perugina. Raczyński 

zamówił w Rzymie w 1828 r. Zaślubiny Marii Panny, obraz 

zaś ukończony został 1836 r.8 

7.  Por. Apokryfy Nowego Testamentu (red. ks. Marek Starowieyski) t.1, 

„Ewangelie apokryficzne. Opowiadanie o Jezusie, Maryi, Józefie i Janie 

Chrzcicielu”. Wydawnictwo WAM 2003, ss. 336-7; także: Encyklopedia 

Katolicka, Stefan Szymik „Józef Oblubieniec”, t. VIII, TNKUL Lublin 

2000, ss.124-5. 

8.  Zaślubiny Marii Panny Overbeck’a – własność fundacji Raczyńskich, znaj-

dują się – wraz z cała korespondencją związaną z obrazem – w Muzeum 

Narodowym w Poznaniu. Por. Tadeusz J.Żuchowski Patriotyczne mity 

i toposy. Malarstwo niemieckie 1800-1848, Poznań 1991. 
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Jest on niezwykle oryginalny i interesujący. Overbeck bo-

wiem „teatralizuje” wydarzenie biblijne; redukuje liczbę 

osób do trojga protagonistów: Marii, arcykapłana i Józefa, 

którzy zajmują centralne miejsce na proscenium przed 

świątynią. Istotne są tu również szczegóły: wyróżniono 

aureolą jedynie Marię, Józefa zaś, z zakwitającą gałązką, 

przedstawiono nie jako dojrzałego mężczyznę, lecz jako 

starca. Ramę tego wydarzenia tworzą nieobecne dotąd na 

innych obrazach anielice, już to grające na lutni i violi da 

braccio, już to przedstawione jako chórzystki śpiewają-

ce z nut, czy też zwieńczające u góry całość girlandami 

kwiatów. Poza świątynią oraz postaciami wyposażonymi 

w niezbędne atrybuty – przestrzeń zdaje się tutaj wypełniać 

niezwykła ”musica mundana” ewokowana przez anielskie 

voces caelesti zrodzone w wyobraźni malarza, rezonujące 

zarazem w naszej imaginacji, która – wraz z innymi ele-

mentami dzieła – nadaje ziemskiemu wydarzeniu charakter 

niebiański, przenosi w sferę sacrum.9 

Liszt wybrał jednak obraz Rafaela jako inspirację dla swych 

Zaślubin. Wydaje się, że bardziej niż deifikacja i sakralizacja 

całej sceny, dominująca w malarstwie związanym z tą te-

matyką, jego wyobraźnię ujęło przesłanie humanistyczne 

dzieła Santiego, szczególnie zaś – pierwiastki psychologiczne 

wynikające z sugerowanych tu ruchem i gestem przeżyć 

oraz zachowań osób biorących udział w uroczystości. W tej 

perspektywie zastanawiająca jest sytuacja w jakiej znaleźli 

się Maria i Józef. Oto Maria – wychowywana od dziecka przy 

świątyni przez kapłanów oraz sługi Boże, pokorna i mil-

cząca – zostaje „nawiedzona przez Ducha Świętego”, i jako 

czternastoletnia „Służebnica Pańska” ma być poślubiona 

przez Józefa. Józef zaś – skromny cieśla, wdowiec obar-

czony dziećmi10 – ma przyjąć pod swój dach nowe dziecko 

i opiekować się Marią – nową żoną; Maria rozpoczyna 

tym aktem nowe życie; Józef – drugie życie. Obydwoje 

stają zarazem przed dopełnieniem się tajemnicy proroctwa. 

Ma się ono dokonać nie mimo nich, lecz poprzez nich. To 

właśnie rodzi niepokoje, rozterki, dylematy, może zarazem 

stanowić źródło nadziei i radości. Te wątki zdają się przede 

wszystkim interesować Liszta. 

Tworzy on w sposób głęboko przemyślany utwór trzy-

częściowy, który wyłamuje się nie tylko ze stereotypów 

formalnych (np. popularnej w edukacji muzycznej teorii 

9.  Jestem winien złożyć w tym miejscu szczególne podziękowanie Pani 

Prof. Teresie Grzybkowskiej i Panu Prof. Andrzejowi Grzybkowskiemu 

za zwrócenie mojej uwagi na obraz Overbecka. Ten malarz bowiem, 

jak nikt dotąd, „umuzycznił” w niespotykany sposób to wydarzenie 

biblijne i ukazał tym samym nowe jakości i tendencje syntezy sztuk. Ta 

problematyka – tu jedynie zasygnalizowana – domaga się niewątpliwie 

odrębnego, szerszego omówienia. 

10.  Ewangeliści i bibliści nie są zgodni co do wieku Józefa i liczby posiada-

nych przez niego dzieci. Patrz przypis nr 9.

normatywnej), lecz odbiega także swą oryginalnością od 

podobnych rozwiązań romantyków. Użyte tu środki mate-

riałowe, tonalne, architektoniczne oraz formalno-techniczne 

tworzą bowiem niezwykle szerokie spektrum odniesień już 

to do przeszłości, już to do przyszłości. Świadczą one za-

równo o erudycji kompozytora, jak też o jego nowatorstwie, 

przede wszystkim jednak – o niezwykłej wyobraźni twórczej 

Liszta, która ma sprostać temu szczególnemu wyzwaniu 

artystycznemu i stworzyć odpowiednie środki wyrazu. Taka 

sytuacja rodzi także w konsekwencji poważne trudności 

analityczno-interpretacyjne z uwagi na niekonwencjonal-

ne sposoby formowania narracji muzycznej, nowatorskie 

techniki kompozytorskie, ezoteryczność wypowiedzi i jej 

wieloznaczną symbolikę 

Część pierwsza Andante 6/4 E-dur wyróżnia się szczególną 

architekturą. Współtworzy ją wstęp o bardzo prostej me-

lodyce, składającej się z naprzemiennych kroków kwinto-

wo-sekundowych, opartych na pentatonice; ta monofo-

nicznie prowadzona melodyka, okazjonalnie wzmocniona 

oktawowo, zdaje się symbolizować prostotę (sekunda), 

naiwność (pentatonizm), czystość (kwinta); w jej mo-

nochroniczny (ćwierćnutowy), dwutaktowy wątek wpleciony 

został charakterystyczny motyw opaty na stopie kretyka, 

która w następnym dwutakcie (dolce) zostaje podwojona 

i wzmocniona akordyką zawieszaną na dominancie (bi-

funkcji dominantowo-tonicznej), sugerującą pytanie, które 

domaga się odpowiedzi. Dalszy tok – to wyraziste akordy 

o budowie tercjowej rozbrzmiewające na głównych częściach 

taktu, które podlegając dyspersji, „rozsypują” się w prze-

strzeni jako ósemkowa, monochroniczna ich figuracja. Te 

akordy wykazują bardzo wątle związki funkcyjne, są raczej 

impresjonistycznymi asocjacjami sekundowych lub tercjo-

wych następstw wykraczających poza tradycyjną tonalność 

dur-moll. Kontekst silnie jest integrowany bardzo regularną 

składnią oraz jednorodnym materiałem, który w dalszym 

rozwinięciu został zespolony fakturalnie i materiałowo 

poprzez opisane akordy wraz z ich figuracjami.

Druga sekcja tej części – analogiczna z pierwszą – wspiera 

się w figurach basu na owej prostej, wzmiankowanej już 

melodyce zaczerpniętej ze wstępu. Całość rozwijana jest 

dolce, quieto z kulminacją w końcowej fazie, eksponującej 

monofonicznie (w oktawie) podstawową melodykę wstępu. 

Tę część zamyka – co należy szczególnie wyraziście pod-

kreślić – ponownie wstęp, odmieniający jednak chronologię: 

najpierw akordy, po nich owa prosta melodyka wzmocniona 

decymowo. W ten sposób materiał wstępu nie tylko otwie-

ra pierwszą część, lecz także ją zamyka; ponadto stanowi 

podstawę basową drugiej sekcji tej części. Tak więc pod 

względem materiałowym i funkcjonalnym takie rozwiązanie 

formalno-techniczne wykracza poza konwencje i stereo-

typy. Przyczynia się natomiast do bardzo silnej integracji 

materiałowej i ekspresywnej. 

Część druga Piu lento G-dur – to rodzaj pastorale, nawią-

zującego w swych podstawach konstrukcyjnych i środkach 

technicznych do klasycznych wzorców.11 

 

Pogodna w charakterze, postępująca statecznie dolce armo-

nioso powolna narracja akordowa oparta głównie na dypodii 

antybakcheja i daktyla, rozwija się przede wszystkim poprzez 

powtórzenia toniki oraz bifunkcji toniczno-dominantowej, 

opartych trwale na kwintowym burdonie, sugerującym cha-

rakterystyczne dla pastorale dudy, oraz nuty stałe (G i A). 

Dalszy tok tej zwięzłej części nosi charakter ewolucji tona-

11.  Por. Pastorale wg Johann Mattheson Der vollkommene Capellmeister, 

Hamburg 1839; także Wojciech Nowik Józef Haydn – klasyk, romantyk, 

konstruktywista w sonatach fortepianowych dedykowanych Esterhazym, 

w: „Händel, Haydn i idea uniwersalizmu muzyki”, Poznań 2010, s. 

84, pastorale z I Sonaty G-dur Haydna z 1784 r. dedykowanej księżnej 

Esterhazy. Małgorzata Gamrat Muzyka fortepianowa Franza Liszta z lat 

1835-55 w kontekście idei correspondance des arts, 2014 Warszawa, WUW, 

s.244 błędnie określa zarówno tonację, partykulację formy, jak też 

odniesienie gatunkowe części; pisze m.in.: „Cześć druga (t.38-109) 

przynosi chorałowy temat w tonacji jednoimiennej, e-moll.”

cyjnej, którą zwiastuje przejście z G-dur poprzez akordy me-

diantowe i wieloprowadzące do rodzaju arrêt. Powstrzymuje 

ono na akordzie dominanty nonowej Cis (bez primy – ta 

pojawia się w dwu ostatnich taktach), wspartym na nucie 

stałej H, dalsze przemiany harmoniki przez sześć taktów. 

Kompensacją stagnacji żywych dotąd przemian harmoniki 

jest tu wzmożenie ruchu w przestrzeni poprzez rozwinięcie 

opóźnień i przenoszenie ich powtórzeń w coraz wyższe 

rejestry. Tego rodzaju powstrzymanie przemian harmoniki 

na rzecz intensyfikacji ruchu w przestrzeni i przyrostu 

dynamiki (stringhendo molto, rinforzando ed appassionato ff 

) może mieć charakter symbolicznego odniesienia do klu-

czowego wydarzenia biblijnego, znamionującego ożywienie 

tego, co pozornie martwe, przepełnienie uczuciem tego, co 

pozornie obojętne.

Owo arrêt prowadzi ku części trzeciej Quasi allegretto mosso 

E-dur będącej rodzajem radosnej jubilacji. Jej wejście po-

przedzone zostało charakterystyczną dypodią akordowego 

wątku wstępu zamykającego zarazem fortissimo opisany arrêt. 

Część ta, rozwijana dolce armonioso, stanowi syntezę mate-

riału poprzednich części, przy czym melodyczna podstawa 

pierwszej staje się tu figuracją monochroniczną rozwijaną 

wokół harmoniki zaczerpniętej z pastorale, wprowadzają-

cą w dalszym toku nowe wątki melodyczne. Przydaje ona 

wigoru poprzez przemierzanie odległych rejestrów oraz 

– w dalszym przebiegu – poprzez oktawowe wzmocnienie.

Należy również podkreślić obecność w zakończeniu pierwszej 

sekcji tej części (tt. 85,87-8) monofonicznej inkluzji moty-

wiki o charakterze wokalnym, tu szczególnie wyróżnionej 

fakturalnie. Tworzy ona subtelną narrację o wyrafinowanej 

delikatności, znamionującą szczyty wysublimowanego 

romantyzmu. 

Druga sekcja tej części stanowi apogeum ekspresywne 

utworu. Masy dźwiękowe akordów w wysokich rejestrach 

przeciwstawione zostały tutaj kaskadom opadających oktaw 
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akompaniamentu, w których przebiegi są wplecione opisane 

powyżej motywy o charakterze wokalnym. To apogeum 

zwieńczone jest forte fortissimo charakterystyczną dypodią 

wstępu, rozwiniętą tu poprzez wątki obecne również w za-

mknięciu części pierwszej. 

Po fermacie – rodzaju pauzy generalnej – i kolejnym wejściu 

wstępu ritenuto il tempo (t.113) w „odwróconej kolejności” 

pojawia się syntetyczna koda. Oparta jest ona na materiale 

części poprzedniej, lecz także z „odwrotną” jego dyspo-

zycją (figuracja monochroniczna – to teraz górny rejestr, 

akordy – to rejestr dolny), co zdaje się przydawać narracji 

lekkości i wyciszenia. 

Niezwykle oryginalna, wymykającą się stereotypom jest 

wieńcząca całość kadencja końcowa. Nie tworzy jej bowiem 

tradycyjny porządek dominantowo-toniczny, lecz zamy-

ka utwór niespotykane dotąd następstwo paraleli i toniki, 

oparte na znanej ze wstępu stopie kretyka. Nabiera ono tu 

stabilności i spokoju przy stopniowo wygaszanej dynamice 

pp – ppp i trzykrotnym powtórzeniu, symbolizującym jednię 

pierwiastka kobiecego i męskiego.

Zaprezentowana analiza utworu wskazuje, że Liszt daleki 

jest od stosowania tu „malarstwa dźwiękowego”, charak-

terystycznego dla żywych wówczas tendencji, nawiązują-

cych do estetyki mimesis. Kompozycja Lisztowska – to nie 

„sfabularyzowany reportaż” w postaci „dźwiękowego opisu” 

wydarzenia, powstały w wyniku „bezpośredniego wglądu” 

w indywidualne ujecie artystyczne sceny zaślubin, którą 

przedstawił mistrzowsko Rafael. Sięgnięcie przez kompo-

zytora po obraz Santiego ma przede wszystkim charakter 

szeroko rozumianej inspiracji tematyką biblijną zwiasto-

wania i zaślubin Marii oraz Józefa. Zastosowane przez 

Liszta środki techniczne i rozwijane narracje nie zawierają 

„opisów dźwiękowych” konkretnych zdarzeń, lecz obfitują 

w rozliczne metafory i symbole, których odniesienia i sensy 

pełnią rolę subtelnych aluzji o ezoterycznym charakterze. 

Odwołują się one bowiem do szerokiego spektrum nawią-

zującego do religii, historii i estetyki, rozmaicie artykuło-

wanego w toku przemian artystyczno-kulturowych. W tym 

ujęciu obraz Rafaela stał się przede wszystkim impulsem 

dla szerszych refleksji Liszta dotyczących tajemnicy nawie-

dzenia i poczęcia Marii, proroctwa i wyboru obejmującego 

także Józefa. Tajemnica nie ma nazwy, jest nieodgadniona, 

lecz odczuwalna jako potencjalna możliwość zaistnienia 

nieokreślonego. Toteż Liszt – jak „Tondichter” – tworzy 

z konkretów dźwiękowych narracje przesycone różnorakimi 

aluzjami i sugestiami. Ponadto, poddaje je transformacjom 

(morfologicznym, fakturalnym, architektonicznym, funk-

cjonalnym) w celach ekspresyjnych, ale także szerzej – czyni 

to w celach poetyckich. Dla realizacji tych celów konstruuje 

niezwykłą formę metamorficzną nawiązującą – z jednej 

strony – do kilku upostaciowań i rozwinięć, z drugiej zaś 

– zawierającą współczynniki architektoniczne o zmiennym 

kształcie i wielorakich funkcjach. Ta nowatorska forma 

– wprawdzie trzyczęściowa – nie jest, lecz staje się grada-

cyjną w dynamicznym profilu, z aluzyjnymi odniesieniami 

funkcjonalnymi do ronda (gdzie odmieniany refren-wstęp 

poprzedza i zamyka wszystkie części), mieszczącą zarazem 

odrębne gatunkowo pastorale i jubilację jako jej główne 

człony. Liszt przedstawia zatem swoje Sposalizio jako przekaz 

artystyczny wieloznaczny, otwarty na interpretacje, a ich 

wybór i dookreślenie należy zarówno do artysty-wykonawcy, 

jak i słuchacza. 

Wśród przemyśleń o sztuce Beethoven zanotował w swym 

dzienniku ważką myśl: „Musik ist höhere Offenbarung als 

alle Weisheit und Philosophie”. Obcując ze sztuką starajmy 

się więc dołożyć wszelkich starań, by odkryć tropy inter-

pretacji wskazujące drogi, które prowadzą do najwyższego 

wtajemniczenia. 

 

 

 

 

przykład 8.  

Franciszek Liszt „Sposalizio”,  

kadencja końcowa
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Jakub Dmeński

„Pod egidą” książąt badeńskich

Wtedy Atena w lot, córka Zeusa, co dzierży egidę 

W ojca domostwie swój peplos miękki i barwny zdejmuje, 

Pięknie własnymi rękami utkany i ozdobiony, 

[…] 

Na barki swoje narzuca chwastami ozdobną egidę 

Straszną, bo deszcz wzbudzający postrach dokoła wieńczy. 

Jest w niej Niezgoda i Przemoc, Napadu zgiełk i ścigania, 

Jest też głowa Gorgony, lęk budzącego potwora, 

Groźna okropna, przez Dzeusa egidodzierżcę Stworzona1.

Pamięć o twórcach trwa w ich dziełach. To swoista nagroda 

za ich trud i pracę. Artyści są niejako wybrańcami bogów 

odsłaniających i realizujących to, co w człowieku drzemie. 

Lecz podobnie jak mityczni bohaterowie potrzebują pomocy 

i opieki wyższej instancji, w przeciwnym bowiem wypad-

ku ich starania mogłyby okazać się daremne. Wzięcie pod 

opiekę tego, kto wydobywa na wierzch wielkość tkwiącą 

w człowieku to zadanie tyleż chwalebne, co wymagające 

mądrości i odwagi Ateny – patronki herosów, służącej im 

swą radą i osłaniającą egidą. Pochodzenie owej mitycznej 

tarczy, o której mowa w tytule, nie jest do końca jasne. 

Powiada się, że stworzył ją sam Zeus. Ukryty na Krecie, 

otoczony opieką przez nimfy, wykarmiony mlekiem Kozy 

(Aiks) Amaltei, po śmierci zwierzęcia uczynił z jego skóry 

przedmiot zwany później aigis2. Gromowładny „nigdy nie 

stawał do boju bez tej tarczy”3. Jeszcze przed decydującą 

bitwą „Cyklopi podarowali mu grzmot, błyskawicę i piorun, 

które przedtem Ziemia kryła w swej głębi. Opowiadano jed-

nak również, że owe trzy moce niebieskie ziały już z samej 

magicznej egidy, którą młody władca zawdzięczał Kozie”4. 

Egida jest również atrybutem Ateny, która umieściła na niej 

głowę Meduzy, podarowaną jej przez Perseusza. Właśnie 

z tarczą, hełmem i włócznią Atena jest przedstawiana naj-

częściej. Egida więc to straszny, ale i niezastąpiony atrybut 

trudnych zmagań i wielkich czynów. Stąd mówimy dziś 

1.  Homer, Iliada, przeł. K. Jeżewska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 

Wydawnictwo, Wrocław 1986, 5, 732-742.

2.  Por. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian, Warszawa, 1997, s. 62.

3.  Z. Kubiak, dz. cyt., s. 63.

4.  Tamże.

„pod egidą”, mając na myśli opiekę, jaką otoczone są pewne 

działania lub twórczość. 

Osobę, która roztacza opiekę nad twórcą, która chroni 

go pod swą egidą, często zwie się mecenasem. Według 

Władysława Kopalińskiego „mecenas” to protektor, zwłasz-

cza sztuk, nauk, literatury i pisarzy. Sama nazwa zaś „po-

chodzi od arystokraty rzymskiego pochodzenia etruskiego, 

Mecenasa (Gaius Maecenas, zm. w 8 r. p.n.e.) zaufanego 

przyjaciela, doradcy i agenta dyplomatycznego cesarza 

Oktawiana Augusta. Luksusowy tryb życia i pozorna indo-

lencja Mecenasa ukrywały jego siłę, zdecydowanie i czujność. 

Choć nigdy nie sprawował oficjalnych funkcji, powoływany 

był w chwilach krytycznych do zastępowania nieobecnego 

cesarza w Rzymie. Jego wpływ na pryncypat Augusta jako 

patrona literatury był ogromny; był przyjacielem i do-

broczyńcą Horacego, a Wergiliusz napisał Georgiki za jego 

radą. […]”5. Czy można oczekiwać pełniejszej i celniejszej 

definicji? Rzeczywiście, w pewnym uproszczeniu można 

powiedzieć, że sztuka i artyści istnieli do końca wieku 

XVIII dzięki i tylko wraz z mecenasami. Piszę „wraz”, gdyż 

była to zależność nieomal symbiotyczna. Sztuka, w tym 

architektura, sztuki piękne, muzyka, literatura, były jedną 

z form istnienia arystokracji i możnych w społeczeństwie. 

Ich wielkość, prawdziwa czy urojona, przejawiała się między 

innymi w dziełach, „za którymi” stali. Z kolei artyści byli 

wprost uzależnieni materialnie, a więc życiowo od swego 

protektora. Była to zatem najściślejsza forma symbiozy 

zwana mutualizmem – symbioza obligatoryjna, związek 

ścisły i konieczny. 

Na gruncie muzyki sytuacja zaczyna zmieniać się pod ko-

niec epoki klasycyzmu, a widoczna jest zwłaszcza w losach 

dwóch kompozytorów: Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz 

Ludwiga van Beethovena. Mozart w wieku 25 lat stracił na 

skutek nieporozumień stanowisko na dworze arcybisku-

pa Salzburga, księcia Hieronymusa von Colloredo, i stał 

się jednym z pierwszych „wolnych” muzyków. Do końca 

życia pozostał w Wiedniu będąc, jak powiedzielibyśmy 

dziś freelancerem żyjącym z kolejnych zleceń i zamówień. 

Jeszcze inaczej ma się rzecz z Beethovenem. Kompozytor 

świadomie zrywa wszelkie więzy, dążąc do całkowitej nie-

zależności. Według niego „artysta musi być absolutnie 

wolny od jakichkolwiek zobowiązań konwencjonalnych 

i materialnych”6. Niejednokrotnie wyrażał ten postulat 

wprost. Pisał: „Każdy prawdziwy artysta powinien dążyć 

do stworzenia sobie pozycji, w której mógłby poświęcić 

się całkowicie tworzeniu wielkich dzieł i nie potrzebował-

by odrywać się od tej pracy z powodu innych zajęć lub ze 

5.  W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, PIW, Warszawa 1985.

6.  E. Fubini, Historia estetyki muzycznej, przeł. Z. Skowron, Musica Iagellonica, 

1997, s. 279.

względów materialnych”7. Beethoven kreśli nową sylwetkę 

artysty i toruje takiemu ideałowi miejsce w społeczeństwie. 

Dodajmy tylko, że niejednokrotnie była to pozycja niełatwa, 

niekiedy wręcz uwłaczająca. Tak zrodził się mit artysty 

romantycznego, będący punktem odniesienia dla kolejnych 

pokoleń twórców. Ale to jest już inny temat…

Skupmy się raczej na epoce wcześniejszej – na baroku, 

w którym sztuka, a za nią również, jak ją nazwaliśmy, 

jedna ze społecznych form istnienia możnych, nabrała 

cech nieposkromionego przerostu. Wspomniane relacje, 

jakkolwiek symbiotyczne, przybierały niekiedy osobliwy 

kształt. Najpierw przyjrzyjmy się trzem wielkim kom-

pozytorom epoki baroku, którymi będą: Heinrich Schütz, 

Jean-Baptiste Lully i Johann Sebastian Bach. Ich przypadki 

przybliżą różne odcienie, jakie przybierały związki twórcy 

z patronem. Dalej zaś zajmiemy się twórcą zasługującym 

na uwagę zarówno ze względu na miejsce jego dzieł w hi-

storii muzyki, jak i bezpośredni wpływ jego losów i związ-

ków z mecenasami na ich kształt, a mianowicie Johannem 

Casparem Ferdinandem Fischerem.

W roku 1598 Maurycy Uczony (1572-1632), landgraf Hesji-

Kassel, zatrzymał się podczas podróży w zajeździe Christopha 

Schütza. Tam usłyszał śpiewającego trzynastoletniego 

Heinricha Schütza, syna właściciela zajazdu. Langdraf 

oczarowany głosem młodzieńca poprosił jego rodziców, by 

pozwolili Heinrichowi udać się na dwór Maurycego, gdzie 

otrzyma godne wychowanie oraz wykształcenie w zakresie 

wszelkich sztuk8. W tym miejscu należy wspomnieć, że sam 

landgraf był osobą znakomicie wykształconą – ukończył wy-

dział teologiczny i filozoficzny na Uniwersytecie w Marburgu. 

Podczas swych rządów nie szczędził środków na wspieranie 

sztuk i nauk. Założył także szkołę, Collegium Mauritianum, 

przygotowującą młodzież do służby państwowej. Jego dwór 

w Kassel był ważnym ośrodkiem naukowym, muzycznym 

i teatralnym. Heinrich Schütz, który uczęszczał do Collegium 

Mauritianum, szybko dał się poznać jako zdolny uczeń. Co 

ciekawe, początkowo nie wiązał swego przyszłego życia 

z muzyką, podobnie jak jego rodzice, którzy chcieli, by 

syn zdobył wykształcenie oraz stabilny zawód. Dlatego też 

późniejszy mistrz kompozycji kontynuował edukację na 

Uniwersytecie w Marpurgu. W trakcie jego studiów praw-

niczych landgraf ufundował mu stypendium w celu stu-

diowania muzyki pod kierunkiem Giovanniego Gabriellego, 

w Wenecji. Między młodym uczniem a starym mistrzem 

szkoły weneckiej, który dostrzegł talent podopiecznego, 

szybko zawiązała się silna więź. Jak bliskim stał się Schütz 

7.  Cyt. za.: E. Fubini, dz. cyt., s. 279.

8.  Heinrich Schütz, Grove Music Online (GMO) https://www.oxfordmusi-

conline.com/grovemusic/view/10.1093/gmo/9781561592630.001.0001/

omo-9781561592630-e-0000045997?rskey=4ClKNA, dostęp 17 sierpnia 

2019.

Gabrielemu świadczy fakt, że na łożu śmierci mistrz prze-

kazał wychowankowi swój pierścień, a ten zawsze uważał 

go za swego jedynego nauczyciela.

Po powrocie z Włoch w roku 1613 Schütz wznowił służbę 

w heskiej kapeli Maurycego Uczonego. Jednakże już rok 

później Jan Jerzy I Wettyn, elektor saski, zwrócił się z proś-

bą do Maurycego o zgodę na przyjazd Schütza do Drezna 

z okazji chrztu syna elektora, i pozostanie przez „jakiś 

czas” na drezdeńskim dworze. Elektor szybko poznał się 

na talencie młodego muzyka i ani myślał „zwracać” go 

Maurycemu. Poprosił o przedłużenie pobytu Schütza na 

drezdeńskim dworze o dwa lata. Landgraf, pomimo po-

czątkowych protestów, przystał na tę prośbę. Obu władcom 

bardzo zależało na posiadaniu tak znakomitego muzyka 

w swej służbie. Co ciekawe, młody Schütz nadal nie był 

całkowicie przekonany co do wyboru drogi życiowej, jaką 

miała być muzyka. Namawiany przez rodzinę do traktowania 

tej sztuki jedynie jako hobby planował powrócić do ksiąg, 

„które był odłożył dawno temu”9. Tego zamiaru wszelako 

nigdy nie zrealizował. Będąc mianowanym kapelmistrzem 

Jana Jerzego, póki co został sługą dwóch panów.

W grudniu 1616 Maurycy zażądał powrotu swojego muzyka. 

Elektor saski po raz kolejny odmówił. Między władcami 

doszło do ożywionej wymiany korespondencji. Każdy argu-

mentował przekonując, że obecność Schütza w jego kapeli 

jest absolutnie nieodzowna. Koniec końców zmuszony po 

części względami politycznymi landgraf Hesji musiał ska-

pitulować, wyrażając wpierw zgodę na pozostanie młodego 

muzyka na dworze drezdeńskim do czasu, aż tamtejsza ka-

pela „osiągnie oczekiwany poziom”10, później zaś „cedując” 

prawa do niego na rzecz elektora. Schütz pozostał mimo to 

w przyjaznych stosunkach z dworem w Kassel. Posyłał tam 

swoją muzykę oraz zajmował się kształceniem muzyków 

przysyłanych do niego stamtąd. Wykształcił duże grono 

kompozytorów, m. in. Christopha Bernharda, późniejszego 

nauczyciela Johanna Kaspara Ferdinanda Fischera.

Niejeden artysta chciałby widzieć się w roli twórcy, o któ-

rego zabiegają, a wręcz gotowi są skłócić się, wielmożni 

panowie i książęta. 

Nie zawsze twórcy mieli szczęście cieszyć się tak uprzy-

wilejowaną pozycją. Często musieli różnymi sposobami 

zabiegać o roztoczenie nad nimi egidy patrona. Jednakże 

przy odpowiednich staraniach zabiegi te mogły okazać się 

nader skuteczne. Kompozytorem, który cieszył się bodaj 

największymi przywilejami i władzą w historii muzyki był 

Jean-Baptiste Lully. Z pochodzenia florentczyk, w wie-

ku kilkunastu lat trafił na francuski dwór jako garçon de 

9.  Heinrich Schütz, (GMO), dz. cyt. 

10.  Tamże.
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chambre. Jego kariera na dworze szybko zaczęła się rozwi-

jać. Dał się poznać jako tancerz i muzyk. Wkrótce został 

mianowany compositeur de la musique instrumentale. Król 

Ludwik XIV powierzył mu sformowanie nowego zespołu 

Les petits violons, który niebawem usunął w cień słynny 24 

vilons du Roi. W 1661 roku otrzymał funkcję surintendant de 

la musique et compositeur de la musique de la chambre, a w 1662 

maître de la musique de la famille royal. W kolejnych latach 

przyszły sukcesy jego comédie ballet tworzonych w duecie 

z Molierem. Jednak awans był nie tylko zasługą jego talen-

tów muzycznych, ale również umiejętnego poruszania się 

w zawiłym labiryncie dworskich intryg. W roku 1672 założył 

Académie Royal de Musique, przejąwszy wcześniej od Pierra 

Perrina i doprowadziwszy do zamknięcia Académie d’Opéra. 

Nowa instytucja opatrzona była klauzulą, „iż bez zezwo-

lenia Lully’ego żadna muzyka nie może być wykonywana 

w teatrach francuskich”11. Wreszcie w roku 1680 otrzymał 

tytuł sekretarza królewskiego, a tym samym dostał tytuł 

szlachecki. Podsumowując tę niebywałą karierę można 

powiedzieć, że władza Lully’ego nad muzyką we Francji 

równa była władzy Króla Słońce nad państwem.

Taka sytuacja była z jednej strony marzeniem każdego 

artysty, ale patrząc z dalszej perspektywy można nabrać 

obaw co do postawy i pracy twórcy znajdującego się w tak 

dogodnym położeniu. Wszelako najwyżej rosną te rośliny, 

które muszą w wyścigu o światło słońca i zasoby wody 

pokonać inne. Zdarza się, że rośliny pozbawione takiej kon-

kurencji rosną marne i karłowate. Na szczęście dla muzyki 

i przyszłych pokoleń Lully był znakomitym kompozytorem, 

a jego utwory nie pozostawiają nic do dodania. Jednakże za 

czasów jego „panowania” próżno szukać muzyki scenicz-

nej innych twórców. Ten stan rzeczy odmienił los. W roku 

1687 Lully, prowadząc wykonanie Te Deum, nieszczęśliwie 

zranił się w stopę metalowym końcem laski. W ranę wdała 

się gangrena. Lully, jako że był również znakomitym tan-

cerzem, nie zgodził się na amputację nogi i wkrótce zmarł. 

Po nim nikt już nie miał tak silnej pozycji i nieograniczonej 

swobody, będącej w rzeczywistości muzycznym monopolem.

Nie zawsze związki artysty z patronem układały się tak 

korzystnie. Wiele, z dzisiejszej perspektywy zabawnych 

historii świadczących o niełatwych relacjach z mocodaw-

cami możemy znaleźć w życiorysie Jana Sebastiana Bacha. 

W przeciwieństwie do wyżej wspomnianych kompozytorów 

lipski kantor wiele podróżował i wielokrotnie zmieniał 

miejsce pracy. Odmienne warunki, w których się znajdował 

owocowały różnymi rodzajami kompozycji, które w danym 

okresie przeważały. Zmiany zaś podyktowane były poszuki-

waniem najodpowiedniejszego miejsca do rozwijania własnej 

twórczości zarówno pod względem swobody działania, jak 

11.  Encyklopedia muzyczna PWM, red. E. Dziębowska, PWM, Kraków 1997, s. 

431.

również pod względem finansowym. Bach związany był 

kolejno z ośrodkami w Lüneburgu, Arnstadt, Mülhausen, 

Weimarze, Köthen, by wreszcie na drugą połowę życia osiąść 

w Lipsku. Do licznych utarczek z pracodawcami prowadziła 

tyleż potrzeba stworzenia sobie odpowiednich warunków, 

co niekiedy nader porywczy temperament kompozytora. 

Bachowi zdarzało się samowolnie przedłużać nieobecność 

(i to w czasie Bożego Narodzenia, w roku 1705) spowo-

dowaną podróżą z Arnstadt do Lubecki. Udał się tam, by 

zapoznać się z kunsztem Dietricha Buxtehudego i „zro-

zumieć to i owo w swojej sztuce”12 . Otrzymał zgodę na 

wyjazd czterotygodniowy, tymczasem powrócił dopiero po 

szesnastu tygodniach. Współpracę z dworem weimarskim 

zakończył w dość nietypowy sposób. Nie mogąc doczekać 

się przenosin do Köthen nader gorliwie zabiegła o zwolnie-

nie go z dotychczasowych obowiązków. Jego natarczywość 

sprawiła, że „6 listopada dotychczasowy koncertmistrz 

i nadworny organista Bach został zamknięty w areszcie 

za krnąbrne wymuszenie wydania zaświadczenia o jego 

dymisji i wreszcie 2 grudnia, z oznajmieniem o niełasce, 

został przez Nadwornego Sekretarza zawiadomiony o dy-

misji i jednocześnie uwolniony z aresztu”13.

Bach zdaje się przeczuwał, jakie warunki mogą czekać go na 

dworze księcia Leopolda von Anhal-Köthen. Pod względem 

atmosfery twórczej lata 1717-1723 okazać się miały naj-

szczęśliwsze w jego życiu. Jak mówi Johann Adam Hiller: 

„Książę Leopold był wielkim koneserem muzyki; sam nieźle 

grał na skrzypcach i dobrze śpiewał basem”14. Christoph 

Wolff zauważa, że „Bach musiał być szczególnie zadowolony 

ze współpracy z podstawową grupą, ośmioosobową grupą 

muzyków kameralnych – znakomicie wykształconych, wy-

bitnych wirtuozów, z których pięciu było poprzednio wiodą-

cymi członkami pruskiej kapeli dworskiej”15. Rzeczywiście 

warunki, które zastał w Köthen wydawały się wymarzone. 

„Po pierwsze, pracował z kapelą, do której podstawowego 

profesjonalnego składu należeli najwybitniejsi muzycy, 

jakich mógł sobie wymarzyć. Po drugie, obowiązki zwią-

zane z piastowanym stanowiskiem pozostawiały mu dużo 

miejsca na własne zainteresowania. Ale co najważniejsze, 

pozostawał w służbie rozumiejącego go i wspomagającego 

księcia, pod którego panowaniem budowanie dworskiego 

splendoru polegało na poszukiwaniu złotego środka pomię-

dzy skromną powściągliwością a luksusowym zbytkiem”16. 

Bach wspominając ten czas pisał później: „Miałem tam 

łaskawego księcia, który zarówno kochał, jak i znał muzykę, 

12.  Ch. Wolff, Johann Sebastian Bach. Muzyk i Uczony, przeł. B. Świderska, 

Lokomobile, Warszawa 2011, s. 133.

13.  Tamże, s. 234.

14.  Tamże, s. 242.

15.  Tamże, s. 245.

16.  Tamże, s. 251.

i myślałem, że w jego służbie spędzę resztę swojego życia”17. 

Ta sielankowa sytuacja uległa zmianie, kiedy książę ożenił 

się z Fredericą Henriettą, księżną Anhalt-Bernburg. Księżna 

bowiem okazała się amusa18.

Pod koniec roku 1722 Bach podejmuje starania o posadę 

Cantor zu St. Thomae et Director Musices Lipsiensis. Było to 

jedno z najbardziej znaczących stanowisk w ówczesnym 

życiu muzycznym Niemiec. W maju 1723 roku kompozy-

tor objął obowiązki, które sprawował do końca życia. Czas 

miał pokazać, że oprócz pozycji stanowisko przysporzyło 

mu także wiele trosk i problemów, wynikających głównie 

z nieporozumień z przełożonymi. Po okresie dużej swobody 

w Köthen Bach bardzo źle znosił obce interwencje w swój, 

jak mniemał, zakres obowiązków. Świadectwo tego rodzaju 

znajdujemy na przykład w skargach do konsystorze i rady 

miejskiej, zarzucających Bachowi nieodpowiedni wybór 

chorałów podczas nabożeństw oraz obronę kantora utrzy-

mującego, że dobór tychże leży w jego prerogatywach19. 

Drugim poważnym problemem było znaczne obciążenie 

kantora dodatkowymi obowiązkami, jak na przykład na-

uką muzyki uczniów szkoły przy kościele św. Tomasza czy 

nauką łaciny. Były to zajęcia nieprzyczyniające się do jego 

twórczości muzycznej, pochłaniające wiele czasu i energii, 

zajęcia, od których w Köthen był wolny. Starał się więc 

od nich uwolnić (np. znajdując mogącego go zastąpić na-

uczyciela łaciny), jednakże spotykał się niejednokrotnie 

z poważnymi zarzutami stawianymi przez członków rady 

miejskiej. Jeden z jej członków zwrócił uwagę, że Bach 

„[...] nie prowadzi się tak jak powinien (bez wcześniejszego 

powiadomienia urzędującego burmistrza wysłał chórzystę 

na wieś, wyjechał, nie otrzymawszy urlopu, etc., etc.)”20. 

Padały ostre sformułowania: „[kantor] nie prowadzi lekcji 

śpiewu i były jeszcze inne skargi, zmiana byłaby konieczna, 

to musi się wreszcie skończyć”, „okazuje niewielką ocho-

tę do pracy”, „jest niereformowalny”21. Nie był to łatwy 

okres w życiu Bacha, dlatego być może w korespondencji 

z lat trzydziestych z pewnym rozrzewnieniem wspomina 

lata spędzone w Köthen. Okazuje się, że niemal połowa 

zachowanej koresepondencji Bacha dotyczy właśnie tego 

rodzaju utarczek. Widać w niej wyraźnie, jak lipski kantor 

musiał mocno zabiegać o niezależność i artystyczną prze-

strzeń twórczą. 

Przyjrzyjmy się teraz postaci mniej znanej, jednakże nie 

mniej zasługującej na zainteresowanie muzyków, meloma-

nów i wszystkich, którym bliska jest idea piękna, sztuki 

i kultury. Johann Caspar Ferdinand Fischer urodził się (z naj-

17.  Tamże.

18.  Tamże, s. 252.

19.  Por. Ch. Wolff, dz. cyt., s. 315.

20.  Tamże, s. 406.

21.  Tamże.

większym prawdopodobieństwem) w 1656 roku w Schönfeld. 

Uczęszczał do kolegium pijarów w Schlackenwerth, w którym 

odebrał gruntowne wykształcenie muzyczne22. Nauka muzyki 

w kolegium pijarów stanowiła ważny element programu 

szkolnego. W nabożeństwach, szkolnych świętach, a także 

szkolnych przedstawieniach brał udział zarówno „szkolny 

chór jak i orkiestra. Te sprawy szczegółowo regulował do-

kument Regulae Magistri Chori et Musicae”23 zachowany 

w klasztorze w Mikulovie (d. Nikolsburg). Klasztor i szkoła 

pijarów zostały ufundowane przez Juliusa Heinricha, księcia 

Saksonii-Launeburga (1586-1665), który przejął państewko 

ze stolicą w Schlackenwerth (dziś Ostrov) po przegranej 

przez Czechów bitwie na Białej Górze (1620). W czasach 

Fischera rządy sprawował syn Juliusa Heinricha – Julius 

Franz. Rozbudował pałac w Schlackenwerth, a na swoim 

dworze utrzymywał stałą orkiestrę złożoną z kilkunastu 

muzyków24. Walter zwraca uwagę na dobrą reputację tego 

zespołu, wskazując na muzyków, którzy pochodzili z róż-

nych zakątków Niemiec i przyjeżdżali do Schlackenwerth, by 

grać w tutejszej orkiestrze. Możliwe, że Fischer w młodości 

brał udział w koncertach i przedstawieniach realizowanych 

przez ten zespół. Rudolf Walter sugeruje, że możliwym 

nauczycielem kompozycji, po ukończeniu przez Fischera 

kolegium Pijarów, a zatem w połowie lat 70. XVII wieku, 

mógł być wspomniany już wcześniej Christoph Bernhard. 

Drugim możliwym nauczycielem Fischera był Augustin 

Pfleger (1635-1686). W roku 1661 zatrudniony był w ka-

peli księcia Juliusa Heinricha w Schlackenwerth. Działał 

w latach 1662-1665 na dworze księcia Gustawa Adolfa 

Meklemburskiego w Güstrow, gdzie sprawował funkcję 

wicekapelmistrza. W latach 1665-1673 był kapelmistrzem na 

dworze Oldenburgów w Gottorp. W tym czasie skomponował 

muzykę na ceremonię powołania uniwersytetu w Kilonii. 

Jego następcą w Gottorp był Johann Theile. W latach 80. 

wraca do Schleckenwerth i obejmuje obowiązki kapelmistrza 

na dworze Juliusa Franza. Walter sugeruje, że w tym czasie 

Fischer mógł być członkiem zespołu prowadzonego przez 

Pflegera (realizując partie basso continuo), a jednocześnie 

pobierać u niego lekcje. W końcu zostaje jego następcą na 

stanowisku kapelmistrza w Schlackenwerth. Tym tytułem, 

tj. „Sachsen-Lauenburgischer Kapellmeister” posługuje 

się w 1689 roku podczas ceremonii ślubnej księżniczki 

Franciszki Sybilli Augusty Sachsen-Lauenburg i Wilhelma 

Ludwika Badeńskiego25.

22.  Por. R. Walter, Johann Caspar Ferdinand Fischer. Hofkapellmeister der 

Markgrafen von Baden, Verlag Peter Lang, Frankfurt 1990, s. 17.

23.  Tamże, s. 25.

24.  Tamże, s. 20.

25.  Tamże, s. 52.
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W czasach szkolnych i latach późniejszych, aż do końca 

lat 80., miał Fischer możność opanować technikę kontra-

punktu, poznać kompozycje i styl włoski oraz wyrastający 

bezpośrednio z niego styl niemiecki (w zakresie sakral-

nych utworów wokalno-instrumentalnych). Wyraźne tego 

świadectwa znajdują się w zachowanej sakralnej twórczości 

wokalno-instrumentalnej kompozytora. Gruntowne opa-

nowanie kontrapunktu widoczne jest w jego twórczości 

organowej, czyli w zbiorach Ariadne musica neo-organoedum 

op. 4 (1702) oraz Praeludia et Fugae per 8 tonos ecclesiasticos 

[Blumen Strauss (1732)]. Jak widać, brak do tej pory w życiu 

muzycznym Fischera wyraźnych inspiracji francuskich. 

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że jest prawdopodobne, 

iż będąc na służbie u Juliusa Franza odbył z nim podróże 

m. in. do Pragi (gdzie rodzina Sachsen-Lauenburg miała 

swój pałac). Możliwe, że tam po raz pierwszy zetknął się 

z muzyką francuską. Jest także prawdopodobne, że rów-

nież tam poznał Georga Muffata. Wyraźne inspiracje po-

jawią się już niebawem w związku z połączeniem dworów: 

Sachsen-Lauenburg i Badeneńskiego. W styczniu 1690 

roku na zamku w Schlackenwerth dochodzi do zaręczyn 

Ludwika Wilhelma Badeńskiego (1655-1707) i Franciszki 

Sybilli Augusty Sachsen-Lauenburg (1675-1733), córki 

zmarłego w 1689 księcia Juliusa Franza. Fischer przygotował 

i osobiście prowadził wykonanie muzyki podczas tej cere-

monii26. Ślub Ludwika Wilhelma i Franciszki Sybilli odbył 

się 27 marca 1690 roku na zamku Raudnitz (dziś Roudnice 

nad Labem, Czechy). Miejsce to jest dla naszych dociekań 

istotne o tyle, że w tamtejszej bibliotece znajdowały się 

dzieła Jeana-Baptiste’a Lully’ego. Być może Fischer miał 

sposobność odwiedzić zamek w Rudnicach i zapoznać się 

z jego zbiorami muzycznymi już wcześniej, będąc na służbie 

u Juliusa Franza. Pewne jest natomiast, że przebywał tam 

w roku 169027.

Fischer pozostaje w służbie Ludwika Wilhelma i Franciszki 

Sybilli, którzy zamieszkują w Schlackenwerth. Choć wia-

domo, że powierzone zostały mu obowiązki muzyczne, tj. 

przygotowanie muzyki na uroczystości dworskie oraz ko-

ścielne, nie jest jasne, jaki tytuł mu przysługiwał. Krótko 

po ślubie Ludwika Wilhelma i Franciszki Sybilli figuru-

je w dokumentach jeszcze jako „Johann Caspar Füscher 

[sic!] Fürstlich Sachsen-Lauenbergischen Capellmeister”28. 

W latach późniejszych pojawiają się: „Capellmeister von 

Schlackenwerth”, „höchfürst[lich] marggrafl Baadischer 

Capellmeister” czy po prostu „Capellmeister”29. Nie zacho-

wał się żaden dokument powołujący Fischera na stanowisko 

kapelmistrza dworu badeńskiego. Pierwszym wyraźnym 

świadectwem formalnego przejścia do służby dworu ba-

26.  Tamże, s. 54.

27.  Tamże.

28.  Tamże.

29.  Tamże, s. 55.

deńskiego jest dedykacja fischerowskiego Opus I Le Journal 

du Printemps (1695), w której poleca swe usługi Ludwikowi 

Wilhelmowi, któremu dzieło jest ofiarowane. Dedykacja zo-

stała podpisana: „Jean Gaspar Fischer, Maistre de Chapelle 

de S[a] D[ucal]e A[ltesse] S[érénissime]”. Natomiast Opus 

II, czyli Musicalisches Blumen-Büschlein (1698) podpisuje już: 

„Joannem Casparum Ferdinandum Fischer; Ichr Hochfürstl. 

Durchl. Marggraffen Ludwig von Baaden Capellmeister” 

[Johann Caspar Ferdinand Fischer, kapelmistrz Jego Książęcej 

Mości, margrabiego Ludwika Badeńskiego]. Zatem od pierw-

szej połowy lat 90. piastuje funkcję kapelmistrza dworu 

badeńskiego. Posadę tę zachowa do końca życia, aczkolwiek 

nie zawsze będzie przebywał na dworze. Krótko po ślubie 

Ludwik Badeński i Franciszka Sybilla postanowili wznieść 

nową rezydencję w Rastatt. Poprzednia, będąca główną 

siedzibą dworu badeńskiego została zniszczona przez woj-

ska francuskie w trakcie wojny o Palatynat (1689-1697) 

w roku 1689. Budowa okazałego pałacu, wzorowanego na 

francuskim Wersalu, została ukończona w 1705 roku i dwór 

przeniósł się tamże. Jednak, ze względu na redukcję służby 

spowodowaną dużym obciążeniem finansowym, które było 

efektem wojny o Palatynat oraz prowadzonej przez Ludwika 

Badeńskiego kampanii w ramach wojny o sukcesję hiszpań-

ską (1701-1714), Fischer do roku 1715 nie był zatrudniony 

na dworze. W tym czasie, czyli w latach 1705-1715 pozostał 

w Schlackenwerth, znajdując zatrudnienie w kolegium 

Pijarów. Do dworu w Rastatt dołącza w 1715 roku i zostaje 

oficjalnie zatrudniony 25 października tegoż roku (taką 

datę nosi zachowany kontrakt powierzający Fischerowi 

obowiązki dworskiego kapelmistrza i regulujący kwestie 

wynagrodzenia)30.

Fischer będzie piastował funkcje kapelmistrza dworu ba-

deńskiego już do końca życia, jego kolejnymi pracodaw-

cami będą: Franciszka Sybilla, regentka Badeni po śmierci 

Ludwika Badeńskiego w roku 1707, a następnie Ludwik Jerzy 

(1702-1761), po przejęciu rządów od matki w roku 1727. 

Bliskie związki z dworem widoczne są w kolekcjach utworów 

będących przedmiotem tej pracy. Opus I, jak już wspomniano, 

zadedykował Fischer Ludwikowi Badeńskiemu, Opus II ofia-

rował Franciszce Sybilli, zaś Musicalischer-Parnassus Elżbiecie 

Auguście Franciszce (1726-1789), wnuczce Franciszki Sybilli, 

która, podobnie jak babka, była najprawdopodobniej uczen-

nicą Fischera.

Obowiązki Fischera jako kapelmistrza obejmowały w zasa-

dzie całość życia muzycznego dworu. Przygotowywał zatem 

muzyczną oprawę nabożeństw i uroczystości kościelnych 

(podczas świąt kościelnych, a także podczas uroczystości 

kościelnych związanych z życiem dworu, jak np. poświęcenie 

nowej kaplicy, uroczystości zaślubin członków dworu, chrzty, 

pogrzeby, etc.). Jemu powierzona została opieką nad opra-

30.  Tamże, s. 70.

wą muzyczną wszelkich uroczystości i ważnych wydarzeń 

odbywających się na dworze. Przykład opisu uroczystości, 

ich przebiegu i składających się nań wydarzeń znajdujemy 

w sprawozdaniu z zaślubin Ludwika Wilhelma i Franciszki 

Sybilli Augusty31 27 marca 1690 roku. Dokument wymie-

nia rozmaite szczegóły ceremonii: najważniejszych gości 

ze stronny panny młodej i pana młodego, skład orszaku 

ślubnego, opisuje stroje pary młodej szczególnie podkre-

ślając ozdoby i biżuterię wraz z podaniem ich szacunkowej 

wartości, a także prezenty ślubne (jak np. sznur pereł, 

wart 20 tys. florenów, ofiarowany Franciszce Sybilli przez 

Ludwika Wilhelma). Uroczystości, połączone z urodzina-

mi Ludwika Wilhelma (8 kwietnia) trwały dwanaście dni. 

Oprawa muzyczna stanowiła ich znaczący element. Z opisu 

dowiadujemy się, m. in., że para młoda weszła do kaplicy 

przy wtórze „trąbek i bębnów”. Tuż po zawarciu małżeństwa 

„16 trębaczy i wielu innych muzyków wykonało Te Deum 

laudamus”32. Dnia drugiego, po kolacji, miały miejsce tańce 

oraz przedstawienie „małej komedii”33. Nazajutrz, po po-

siłku, zgromadzeni oglądali „piękną komedię”, a następnie 

balet w wykonaniu sześciu dwórek34. 30 marca przyjechała 

do Raudnitz trupa teatralna z Pragi i przedstawiła „krót-

ką komedię”35. Następnie goście bawili się „dłuższy czas 

tańcząc”36. 8 kwietnia obchodzono urodziny Margrabiego. 

Po południu znowu wystawiono w Balhaus [teatr, dosłow-

nie „dom balowy”] komedię, w której można było zoba-

czyć górę Parnass i boga Apolla, który zjechał z chmury 

na szczyt tej góry. Potem na górę wspięły się muzy 

i śpiewając gratulowały księciu, po czym Apollo odleciał 

z powrotem w chmury, a muzy zeszły na dół. Wzgórza 

zaczęły tańczyć i w końcu góra otworzyła się, a z czeluści 

wyszedł Wulkan i również pogratulował księciu. Na to 

pojawili się obaj książęta Lobkowitz: Phillip i Joseph 

w strojach amazonek, każdy z nich trzymał w dłoniach 

płonące serce i stanęli przed wulkanem prosząc go, aby 

skuł oba serca łańcuchem, na co Wulkan zawołał swoich 

towarzyszy i kazał skuć oba serca żelaznym łańcuchem, 

a później oddał je książętom, którzy z kolei oferowali je 

margrabiemu i pogratulowali mu37.

Z przytoczonego wyżej opisu wynika jasno, że działalność 

dworskiego kapelmistrza obejmowała muzykę ceremonialną 

(jak wspomniany zespół trąbek), uroczystą oprawę liturgii, 

31.  Dokument ten pochodzi ze zbiorów rodziny Lobkowitz znajdujących się 

obecnie w Państwowym Archiwum Powiatowym w Litomyślu (Czechy). 
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32.  R. Walter, dz. cyt., s. 278.

33.  Tamże.

34.  Tamże, s. 279.

35.  Tamże, s. 280.

36.  Tamże. 

37.  Tamże, przeł. J. Słowikowska.

przedstawienia muzyczne (singspiele i opery) i wreszcie 

muzykę użytkową (towarzyszącą tańcom). Ten zakres 

obowiązków utrzymywał się podczas lat pobytu Fischera 

najpierw na dworze w Schlackenwerth, a następnie w Rastatt. 

Świadczą o tym choćby zachowane libretta czy karty tytułowe 

oper i singspielów (których muzyka niestety zaginęła). Jak 

podaje Walter, sama Franciszka Sybilla doglądała niekiedy 

przygotowań do przedstawień operowych, dbając o jak 

najwyższą jakość produkcji38. 

Na badeńskim dworze obecna była także muzyka o charak-

terze użytkowym. Chodzi przede wszystkim o organizowa-

ne przez Franciszkę Sybillę, a następnie Jerzego Ludwiga, 

bale i wystawne uczty. Na te okoliczności powstawała tzw. 

Tafelmusik. Zachowanym świadectwem tych dworskich 

uroczystości jest komplet 23 miedziorytów, wykonanych 

przez augsburskiego rytownika i wydawcę muzycznego, 

Johanna Christiana Leopolda, przedstawiających „festyn 

chiński” zorganizowany przez Franciszkę Sybillę w styczniu 

1729 roku na zamku w Ettlingen. Jeden z miedziorytów 

ukazuje orkiestrę złożoną z 21 muzyków ubranych w chiń-

skie stroje (w owym czasie panowała moda na chińskie 

elementy dekoracyjne, wystrój wnętrz, stroje inspirowane 

orientem). W skład zespołu wchodzą m.in. oboje, pomort, 

dulcjan, cynk, róg, fagot, skrzypce, wiole, instrument zbli-

żony do kontrabasu, trójkąt, dudy, bębny i in. Taki zespół 

mógł sprawić, że festyn był rzeczywiście „tak wyjątkowy 

i wspaniały, jak dotychczas żaden [festyn] w niemieckich 

pałacach”39, jak głosi podpis pod ilustracją. W tym miejscu 

należy zaznaczyć, że choć miedzioryt jest ważnym świa-

dectwem bogatego życia muzycznego dworu badeńskiego, 

nie może być podstawą odtworzenia ówczesnego rzeczy-

wistego składu orkiestry Fischera. Leopold najpewniej nie 

był obecny na karnawałowych uroczystościach w Ettlingen. 

Przedstawienie zatem to po części rekonstrukcja wydarzeń, 

najprawdopodobniej wg sugestii Franciszki Sybilli, a po 

części swoista licentia poetica. 

Skład orkiestry we wczesnych latach działalności Fischera 

na dworze badeńskim w ogóle jest trudny do odtworzenia. 

Nie zachowały się bowiem dokumenty, które mogłyby dać 

miarodajny obraz sytuacji. Pewne informacje znajdują się 

w księgach kościelnych. Przy wpisach dotyczących chrztów, 

ślubów i zgonów pojawiają się informacje dotyczące zawodu 

wykonywanego na dworze, w tym także zawodu muzyka. 

Wpisy wyszczególniają instrumenty takie, jak: mus[icus] 

aul.[icus] – muzyk dworski, tibicen – trębacz, chelysta – 

skrzypek, cantatrix – śpiewaczka, tympanotriba – bębnista. 

Trębacze i bębniści stanowili na dworze osobną kategorię 

muzyków, co znajdowało odbicie w wysokości ich wynagro-

38.  Tamże, s. 91.

39.  Tamże, s. 109.



40 41

dzenia, zbliżonym do uposażenia kapelmistrza40. Do grupy 

„muzyków dworskich” zaliczali się zatem wszyscy pozostali: 

skrzypkowie, wioliści, instrumentaliści dęci (fleciści, oboiści, 

fagociści, etc.), kontrabasiści, itd. 

Aby w pełni uchwycić warunki i kontekst historyczno-dzie-

jowy, w których działał Fischer, należy zarysować ogólny 

portret postaci jego kolejnych mecenasów. Opus I Fischera, 

suity orkiestrowe ze zbioru Le Journal du Printemps zade-

dykowane zostały Ludwikowi Wilhelmowi, margrabiemu 

Badenii. Ludwik Badeński (1655-1707) urodził się w Paryżu 

jako syn księcia Ferdynanda Maximiliana Badeńskiego 

i Ludwiki Sabaudzkiej. Jego ojcem chrzestnym był król 

Ludwik XIV. W dzieciństwie został uprowadzony przez ojca 

i wychowywał się bez matki w Badenii. Opiekę nad nim 

sprawowała macocha jego ojca, hrabina Maria Magdalena 

von Oettingen-Baldern. Od roku 1677 Ludwik Wilhelm (po 

śmierci swego dziadka, Wilhelma Badeńskiego) sprawuje 

formalne rządy w Badeni. Karierę wojskową rozpoczął 

w wieku 19 lat wstępując do armii cesarskiej. Na ten czas 

przypada burzliwy okres w Europie, kiedy Ludwik XIV dąży 

do jak największych wpływów i niepodzielnego panowa-

nia na kontynencie. Nieustanne wojny toczone w Europie 

staną się główną treścią życia Ludwika Wilhelma. Jego 

talent wojskowy szybko zdobywa uznanie. W czasie wojny 

austriacko-tureckiej był jednym z głównych dowódców 

armii cesarskiej. Walczył pod Wiedniem i Parkanami (1683). 

On też ostatecznie rozgromił wojska tureckie w bitwie pod 

Slankamenem (1691). Stąd jego przydomek – Türkenlouis, 

czyli „Ludwik Turecki”. Był zwany także „Tarczą Europy”41. 

W kolejnych latach bierze udział w wojnie o Palatynat Reński, 

a następnie w wojnie o sukcesję tronu hiszpańskiego, w któ-

rych odnosi liczne sukcesy. Był w owym czasie naczel-

nym dowódcą wojsk cesarskich. Po przegranej bitwie pod 

Friedliengen (1702) zrzekł się dowództwa. Zostaje ranny 

w bitwie pod Schellenbergiem. Osiada w nieukończonym 

pałacu w Rastatt i tam dożywa swych dni.

Ludwik Wilhelm większą część życia spędził w wojskowych 

obozach i na polach bitew. Rzadko odwiedzał swoje włości. 

Główna rezydencja Badeńczyków została zburzona w 1689 

roku przez wojska francuskie. Wydaje się, że ciężar budo-

wy nowej siedziby, tj. pałacu w Rastatt, oraz zarządzania 

dworem spoczywał na młodej Franciszce Sybilli Auguście 

(w momencie ślubu z Ludwikiem miała zaledwie 15 lat). 

Sprawowała realną władzę na dworze w zasadzie od mo-

mentu poślubienia Ludwika Wilhelma w roku 1690, aż do 

40.  Tamże, s. 108.

41.  Ludwik Badeński miał kilka przydomków. Poza wspomnianymi dwoma 

był nazywany przez Turków „Czerwonym Królem”, z powodu kurtki 

koloru czerwonego, którą zakładał podczas bitew. Stąd dziś, jak się 

wydaje, nazwa maku ozdobnego Papaver Orientale „Türkenlouis”.

1727, kiedy rządy przejął Ludwik Jerzy. Pod koniec wieku 

XVII majątek Ludwika Wilhelma był mocno nadwerężony 

prowadzonymi wojnami i stratami, jakie spowodowały 

wojska francuskie. Pod rządami Franciszki Sybilli kondycja 

finansowa dworu nie tylko została odbudowana, ale znacznie 

wzmocniona względem stanu sprzed wojen. Zapisała się 

także Franciszka Sybilla jako wielki budowniczy Badenii. 

W ciągu bez mała czterdziestu lat swoich rządów zreali-

zowała szereg znakomitych projektów architektonicznych, 

z których wymienić można, oprócz wspomnianej już rezy-

dencji w Rastatt: pałac Favorite (1710) – letnią rezydencję 

wniesioną ku czci Ludwika Wilhelma, domek myśliw-

ski (1717) we Fremsbergu, ermitaż (1718) w parku pałacu 

Favorite, kościół św. Krzyża (1719) w Rastatt, Pagodenburg 

(1722, wzorowany na monachijskim), czy wreszcie rozbu-

dowa pałacu w Ettlingen (1728), w którym zamieszkała 

po przekazaniu rządów swemu synowi, i w którym dożyła 

swych dni. Zachowane do dziś budynki i wnętrza (zamek 

Rastatt nietknięty przetrwał zawieruchę obu wojen XX 

wieku) robią imponujące wrażenie. Bogaty wystrój łą-

czy styl europejski z silnymi wpływami orientalnymi (m. 

in. chińskim i tureckim). Franciszka Sybilla zgromadziła 

okazałą kolekcję orientaliów: porcelany, laki, tekstyliów. 

Ta predylekcja do sztuki wschodniej znalazła swój wyraz 

we wspomnianym wcześniej „festynie chińskim”, pod-

czas którego orkiestra występowała w chińskich strojach. 

Skądinąd pałac Favorite był bodaj pierwszym na terenie 

krajów niemieckich przykładem tzw. pałacu porcelanowego. 

Franciszka Sybilla była również wieloletnim mecenasem 

twórczości Fischera. Najprawdopodobniej w młodości uczyła 

się u niego muzyki, Fischer w owym czasie był członkiem, 

a następnie kapelmistrzem kapeli w Schlackenwerth. Widać, 

że już wtedy musiała cenić jego kunszt, albowiem wstę-

pując na dwór badeński, zabrała go ze sobą. Jego Opus II 

Musicalisches Blumen-Büschlein jest dedykowane właśnie 

jej. Podczas wspomnianej nieobecności Ludwika Wilhelma 

Franciszka Sybilla sprawowała opiekę także nad kapelą 

dworską, która, jak wiadomo, miała w owym czasie wcale 

niemało obowiązków. Był zatem Fischer blisko związany 

z Franciszką Sybillą przez niemal pół wieku (od końca lat 

80. do roku 1733). Zrealizowane projekty architektoniczne, 

wystrój wnętrz utrzymany w najaktualniejszych trendach, 

troska o utrzymanie stałego zespołu muzycznego, realizacje 

muzyczne (opery, balety, singspiele, ale także dworskie bale 

i festyny), świadczą o wysokim smaku Franciszki, który 

stawiał ją w awangardzie ówczesnej kultury europejskiej.

Poczucie smaku i wrażliwość na sztukę w jej różnorod-

nych przejawach zostały na dobre ugruntowane przez 

Franciszkę Sybillę na badeńskim dworze. Dotyczy to także 

sfery muzycznej. Następcy na książęcym tronie, Ludwig 

Georg, a później jego brat August Georg, nie tylko utrzymali 

orkiestrę dworską, ale rozszerzyli jej skład, powiększając 

o nowe instrumenty (m. in. oboje, flety traverso). Z kolei 

córka Ludwika Georga, Elżbieta Augusta, była uczennicą 

Fischera, który zadedykował jej jedno ze swoich ostatnich 

dzieł, mianowicie Musicalischer Parnassus.
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Piotr Chołodziński 

Ewolucja postaci kobiecych  

w dramatach Henryka Ibsena

Jak pisał wybitny duński intelektualista, znawca Nitzchego 

i Szekspira, odkrywca i propagator talentów Ibsena 

i Strindberga, Georg Brandes, już od pierwszej sztuki Catilina 

(1850) Henryk Ibsen pokazywał mężczyznę uwikłanego 

miedzy dwoma rodzajami kobiet: demonicznych Valkirii 

i łagodnych opiekunek ogniska domowego. W Catilinie jest 

to waleczna Furia i łagodna Aurelie. W Rycerzach z Helgelandu 

(1902) Sigurd rozdarty jest miedzy demoniczną Hjørdis a ła-

godną Dagny. W Brandzie główny bohater ulega fascynacji 

dwoma odmiennymi typami kobiet, reprezentowanymi przez 

postaci Gerd i Agnes. Z czasem jednak ta prosta opozycja 

dwóch reprezentantek przeciwnych cech znika z twórczości 

Ibsena. Choć w realistycznej fazie jego twórczości te skraj-

ności pozostają, Ibsen zaczyna je umieszczać w rysunku 

psychologicznym jednej, tej samej postaci. Ta przemiana 

zyskuje kolejne piętro złożoności, ponieważ w ramach 

paradygmatu realistycznego można zaobserwować rów-

nież swoistą ewolucję postaci kobiety. Aby ją prześledzić, 

chciałbym przeanalizować główne postaci kobiece z trzech 

dramatów Ibsena, pochodzących z realistycznego okresu 

jego twórczości: Norę z Domu lalki (1882), Rebekę West 

z Rosmesholmu (1886) i Hedde Gabler (1899).

Protagonistki trzech wyżej wymienionych dramatów to nie 

są typy kobiet – jak to bywało wcześniej w twórczości Ibsena 

– ale żywe, oparte na sprzecznościach osobowości. Jest to 

o tyle ciekawe, że tak jak wcześniej kobiety w dramatach 

Ibsena służyły dookreśleniu złożonej postaci mężczyzny, tak 

w realistycznej fazie twórczości Ibsen przestaje traktować 

postaci kobiet utylitarnie, a zaczyna w tej roli umieszczać 

mężczyzn. W trzech wymienionych dramatach to mężczyźni 

reprezentują typy. Męskie postaci nie podlegają przemianie, 

mimo że ich partnerki tej przemiany oczekują. Tymczasem 

bohaterki zmieniają się gwałtownie, wbrew oczekiwaniom 

partnerów. Kolejnym motywem wspólnym dla tych trzech 

bohaterek jest fakt, że są kobietami rozczarowanymi. Ibsen 

przedstawia w nich typową triadę postępu, czyli każda kolejna 

postać jest tak zbudowana, jakby miała wiedzę i doświadczenie 

postaci poprzednich. Każda też jest postacią tragiczną, w jak 

najbardziej greckim sensie – każdy wybór, którego dokona 

w kluczowym momencie dramatu, obróci się przeciwko niej.

Nora Helmer jest pozornie beztroską, szczęśliwą żoną urzęd-

nika bankowego, który po okresie oczekiwania właśnie 

zostaje dyrektorem dużego banku. Dla rodziny Nory oznacza 

to kolosalną zmianę warunków życia. Mąż nie zdaje sobie 

jednak sprawy z tego, że wcześniej Nora zaciągnęła pożyczkę, 

dzięki której możliwe było jego leczenie zagranicą. Leczenie, 

które uratowało mu życie. Co więcej, Nora, by uzyskać 

pożyczkę sfałszowała weksel, podpisując go nazwiskiem 

zmarłego ojca. Dług jednak spłaca regularnie i właśnie jej 

zobowiązania się kończą. Pech chce, że pożyczkodawcą jest 

człowiek pracujący w banku obejmowanym przez Helmera 

przeznaczony do zwolnienia, który sytuację z wekslem chce 

wykorzystać do szantażu. Gdy wszystkie te okoliczności 

wychodzą na jaw, Helmer zachowuje się według logiki 

patriarchalnej – postanawia usunąć Norę ze swojego życia, 

by kompromitujące fakty nie zaszkodziły jego karierze. Gdy 

zaś splot okoliczności likwiduje niebezpieczeństwo szantażu, 

Helmer odstępuje od swojej decyzji i pozwala Norze pozo-

stać w domu. Sytuacja tożsamościowa Nory ulega jednak 

takiemu zachwianiu, że nie jest już w stanie powrócić do 

stanu sprzed tych wydarzeń. Nora ufna, naiwna, dziecinna 

i niedojrzała przestaje istnieć, w jej miejsce pojawia się Nora 

tak samo niedojrzała, lecz pozbawiona ufności i kierująca 

się resentymentem, kobieta rozczarowana, burząca w de-

presji nawet te zręby swego życia, które powinna chronić, 

czyli relacje z dziećmi. Nieprawdą bowiem jest, że Nora 

dojrzewa. Nora przeżywa szok, silne rozczarowanie, zawód 

i pod wpływem tych doznań podejmuje decyzje tak samo 

impulsywnie jak wcześniej. Można jednak stwierdzić, że 

Nora weszła na drogę przemiany, nawet jeśli jej zewnętrz-

ne skutki są bardziej spektakularne niż rzeczywiste. Nora 

niszczy porządek zewnętrzny, odchodzi od rodziny, choć 

jest to akt mimowolny, akt spontanicznego protestu.

Rebeka West, protagonistka Rosmersholmu, idzie o krok dalej 

– jest tą, która także niszczy siebie w sensie społecznym, lecz 

robi to z premedytacją, świadomie, na zimno, w określonym 

celu, nawet jeśli u źródeł tego wykalkulowanego działania 

stoi bardzo silna emocja. Rosmersholm to historia o Janie 

Rosmerze, który pod wpływem kontaktu z kobietą, Rebeką 

West, zmienia swój stosunek do wartości konserwatywnych. 

Rosmer, przedstawiciel tradycyjnej, mieszczańskiej rodziny, 

rezygnuje z pracy dla kościoła i chce odejść z wpływowego 

środowiska konserwatywnego, by przyłączyć się do prądu 

liberalnego, reprezentowanego w sztuce przez dzienni-

karza o zachwianej reputacji. Rosmer jednak nie zmienia 

swojego systemu wartości w sposób diametralny – nadal 

chce być tradycyjnym mieszkańcem Rosmersholmu, czyli 

człowiekiem zasad, godnym szacunku obywatelem. Po sa-

mobójczej śmierci żony mimo stałej obecności Rebeki West 

w jego domu nie nawiązuje z nią romansu. Jego liberalizm 

nie jest libertynizmem, lecz tylko zmianą poglądów bez 

zmiany obyczajów. Były szwagier Rosmera Kroll, bojownik 

konserwatywnego obozu, uświadamia Rebece, że Rosmera na 

dłuższą metę unieszczęśliwi ta postawa, ponieważ nigdy nie 

wyzbędzie się przynależności do dawnej grupy. Rosmerowi 

zaś wmawia, ze jego żona Beata popełniła samobójstwo, by 

usunąć się z drogi szczęścia Rosmera i Rebeki, co wywołuje 

we wrażliwym sumieniu Rosmera ogromne spustoszenie 

i postępującą depresję. Rebeka West u Rosmerów pełniła 

funkcję damy do towarzystwa, lecz jej charyzma podziałała 

zarówno na Beatę, jak i jej męża, starego Rosmera, który 

w nieuświadomiony sposób uległ całkowicie jej wpływowi. 

Rebeka West, w przeciwieństwie do Rosmera, jest osobą 

myślącą samodzielnie i ona właśnie dokonuje akcesu do 

liberałów, Rosmer dopiero pod jej wpływem zaczyna kwe-

stionować porządek, do którego przywykł.

Rebeka jest obdarzona nie tylko charyzmą, ale także inte-

lektem. Szybko uświadamia sobie, że szansa na wspólne 

szczęście z Rosmerem przepadła, ponieważ to, co usłyszał 

od szwagra na temat przyczyny śmierci Beaty pozostawi 

w nim na zawsze poczucie winy wobec żony, a po dru-

gie nigdy nie zdoła w pełni przystać do liberałów, bo ich 

poglądy są mu organicznie obce. Wobec takiej prognozy 

Rebeka decyduje się na gest zniszczenia swego wizerunku 

dla dobra sprawy. Wyznaje, że to ona popchnęła Beatę do 

samobójstwa i likwiduje w ten sposób skutecznie powód 

do wyrzutów sumienia Rosmera, który otrząsa się pod 

wpływem tych wyznań z poczucia winy. Ponadto Rebeka 

postanawia odejść z Rosmersholmu. Popełnia w ten sposób 

cywilne samobójstwo, bo okrywa się złą sławą i traci moż-

liwość społecznego awansu, który uzyskałaby, przyjmując 

małżeńską propozycję Rosmera. Jednego tylko Rebeka nie 

przewidziała, co świadczy o tym, że ta kobieta – geniusz 

intelektualny – miała jednak niską samooceną. Nie wzięła 

pod uwagę tego, że Rosmer po początkowym szoku na wieść 

o tym, że to Rebeka doprowadziła jego żonę do samobójstwa, 

nie przestanie jej kochać. Gdy okazuje się, że Rosmer nadal 

ją kocha i nie wyobraża sobie życia bez niej, Rebeka po raz 

ostatni pokazuje, jakim hartem ducha i siłą charakteru zo-

stała obdarzona. Nie wykorzystuje sytuacji i nie wychodzi 

za Rosmera, lecz przyjmuje propozycję wspólnego samo-

bójstwa. Rebeka idzie o krok dalej niż Nora, czyli niszczy 

świadomie swą sytuację społeczną nie z powodu osobistego 

zawodu, lecz w akcie przemyślanego działania. Podejmuje 

taką decyzję, mimo iż mogłaby podjąć każdą inną. Pech 

chce, że pociąga to za sobą akt biologicznej samozagłady, 

bowiem gdyby Rosmer nie poprosił, Rebeka nie popełniłaby 

samobójstwa.

Hedda Gabler to ostatnia postać w tym łańcuchu. Ona doko-

nuje z kolei aktu ostatecznego samozniszczenia – likwiduje 

się fizycznie. Jest najbardziej bezkompromisową postacią 

kobiecą w dorobku Ibsena i być może w ogóle w drama-

turgii światowej. U Heddy Gabler syndrom niespełnienia, 

wynikający być może z niedokończonego dzieciństwa (brak 

matki), najistotniej charakteryzuje osobowość bohaterki, 

uzasadnia motywy jej działań i przesądza o aktualności 

dramatu. W Heddzie Gabler Ibsen okazał się trafnie przewi-

dującym wizjonerem: niewyobrażalny w XIX wieku egotyzm 

Heddy u progu XXI wieku stał się postawą dominującą. 

Gdy Ibsen zaczął pisać, już po naturalistycznym manife-

ście Zoli, zaczęto przylepiać mu etykietkę piewcy zboczeń 

i okropieństw zgodnych z panującym wtedy trendem obser-

wowania człowieka w kategoriach dziedziczności i chorób. 

Jednak sam Ibsen uważał się za realistę. W swej twórczości 

ujawniał problemy i uzasadnione motywy ludzkich działań, 

wstydliwe dotąd skrywane w mieszczańskiej obyczajowości. 

Był wnikliwym obserwatorem dostrzegającym symptomy 

pogłębiającego się kryzysu antropologicznego, dlatego 

Ibsenowski obraz świata bliski jest rzeczywistości, tak 

boleśnie opisanej sto lat później przez Michela Houllebecqa, 

a wcześniej przez Stanisława Ignacego Witkiewicza.



44 45

Włodzimierz Lengauer

Dionizos w świecie ludzi

Wydawać się może banalnym stwierdzenie, że bogowie 

greccy pojawiali się wśród ludzi, brali udział w wydarze-

niach na Ziemi, zjawiali się przed oczyma bohaterów, mieli 

swoich ulubieńców, z którymi prowadzili rozmowy, jak 

Atena z Odysem. Nawet jednak Homerowy obraz bogów 

i ich kontaktów z ludźmi nie jest wcale tak oczywisty. Atena 

zjawia się tak Odysowi, jak i Telemachowi w ludzkiej postaci, 

i chociaż Odys poznaje boginię (wprawdzie nie od razu), 

to rozpoznawszy ją, powiada: „Niełacno może śmiertelnik 

rozpoznać ciebie, bogini, Choć wielu rzeczy świadomy – boć 

w każdej się jawisz postaci” (Od. XIII 312-313)1. Jeszcze 

dobitniej trudność lub raczej niebezpieczeństwo związane 

z rozpoznaniem bóstwa w połączeniu ze świadomością jego 

obecności ukazuje zdarzenie z pałacu na Itace w czasie po-

tajemnego wynoszenia broni z megaronu przez Odysa i jego 

syna: „a była przy nich Pallas Atena i niosąc złoty kaganiec 

czyniła światło przepiękne” (Od. XIX 33-34)2. Z jej obec-

ności zdaje sobie sprawę w tym momencie tylko Telemach 

(bogini jest niewidoczna), który natychmiast mówi ojcu, że 

„musi tu być któryś z bogów, co niebem szerokim władają”, 

na co ten mu odpowiada: „Milcz, myśli zatrzymaj w sobie 

i więcej nie pytaj: takie są obyczaje bogów, panów Olimpu”3. 

Przykłady z epiki Homera można naturalnie mnożyć łącznie 

z przypadkami, gdy podejrzewa się, widząc śmiertelnika, że 

ma się do czynienia z bogiem, jak to miało miejsce przy spo-

tkaniu Diomedesa z Glaukosem (Il. VI 123-129), albo takimi, 

gdy bóstwo ukazuje się tylko jednemu bohaterowi i z nim 

nawet rozmawia, a jego towarzysze tego nie są świadomi, 

jak w wypadku Ateny powstrzymującej gniew Achillesa (Il. 

I 194-214). O trudnościach z rozpoznaniem bóstwa, kiedy 

zjawia się ono w ludzkiej postaci, mówi w słowach bar-

dzo podobnych do cytowanego wyżej stwierdzenia Odysa 

Homerowy Hymn do Demeter, przedstawiając spotkanie pa-

nien eleuzyńskich z boginią w „postaci sędziwej staruszki”, 

która usiadła przy Studni Dziewiczej: „Nie poznały bogini, 

bo trudno jest ludziom rozpoznać bogów” (w. 111-112)4.

1.  Homer, Odyseja, przeł. J. Wittlin, Warszawa 1999, s. 278. Wiersze prze-

kładu 328-329.

2.  Tenże, Odyseja, przeł. J. Parandowski, Warszawa 1998, s. 225.

3.  Tamże.

4.  Homerowy Hymn do Demeter [w:] Homeriká czyli żywoty Homera i poematy 

przypisywane poecie, przeł. W. Appel, Warszawa 2007, s. 151. 

A jednak nie tylko w czasach Homera żywe było przekona-

nie o uczestnictwie bogów w życiu ludzi: „Także i z miasta 

Teb – pisze Ksenofont relacjonując wydarzenia z okresu 

bitwy pod Leuktrami (371 r. p.n.e.) – donoszono im o tym, 

że i świątynie wszystkie same się pootwierały, i kapłanki 

twierdziły, że bogowie zapowiadają im zwycięstwo. Również 

ze świątyni Heraklesa oręż jego – jak mówiono – miał znik-

nąć, jak gdyby sam Herakles wyruszył na bój”. Historyk 

wprawdzie, sam chyba raczej sceptycznie nastawiony wobec 

takich wieści, dodaje, że „niektórzy zapewniali, że wszystko 

to czcze wymysły ludzi stojących na czele”, ale jasne jest 

dość powszechne przekonanie, że bogowie z Teb wyruszyli 

do boju całkiem podobnie jak pod Troją w Iliadzie Homera5.

Spośród wielu świadectw wiary w pojawianie się bóstw lub 

herosów w ważnych momentach życia ludzi, by przypo-

mnieć chociażby przekonanie o udziale Tezeusza w bitwie 

pod Maratonem (Plutarch, Tezeusz 35,8)6, zwraca uwagę 

szczególnie intersujący, choć nieco niejasny tekst wyroczni 

z Didymy z II wieku n. e., zachowany w postaci inskrypcji na 

kamieniu7. Do wyroczni zwróciła się Aleksandra, kapłanka 

Demeter Thesmophoros z Miletu, zaniepokojona dziwną 

sytuacją, że od momentu objęcia przez nią urzędu dają się 

widzieć bogowie (hoi theoi enphaneis), jak nigdy dotąd. Nie 

jest jasne, na czym właściwie polegało to zjawisko. Bogowie 

dają się widzieć, jak powiada kapłanka, di’epistaseon, co 

można rozumieć jako „widzenia senne” („oneric epipha-

nies” tłumaczy Petridou), ale też epistaseis mogą po prostu 

oznaczać „postacie” („manifest through their appearances” 

– tłumaczy Fontenrose). Podobnie dalej, sformułowanie, 

że bóstwa pojawiają się dia parthenon kai gynaikon […] kai 

di’arrenon kai nepion, może odnosić się do snów „dziewcząt 

i kobiet” oraz „mężczyzn i dzieci”, jak i do postaci tychże 

bóstw, które jawią się ludziom jako kobiety czy dziewczęta 

(Afrodyta,? Artemida? Atena?), jak i jako mężczyźni lub dzieci 

(Apollon,? Hermes,? Dionizos?), czy też w jakiejś postaci 

pokazują się na jawie dziewczętom, kobietom, mężczyznom 

i dzieciom. Chyba jednak najbardziej trafia do przekonania 

hipoteza widzeń sennych, powszechnych w wypadku obu 

płci i w każdym wieku. Zresztą w tym wypadku różnica 

między widzeniem na jawie a we śnie wcale nie jest duża 

dla pobożnego Greka – znowu od Homera możemy wskazać 

liczne przykłady pojawiania się bóstw we śnie, a w praw-

dziwość takiego widzenia nikt zasadniczo nie wątpił. W II 

wieku n.e. rozważał sprawę dokładniej Artemidoros z Daldis 

(czy Efezu) w swym słynnym Senniku (Oneirokritika). 

5.  Xen. Hell. VI 4, 7. Ksenofont, Historia grecka, przeł. W. Klinger, Wrocław 

1958, s. 189. 

6.  Plutarch, Żywoty równoległe, przeł. K. Korus. Warszawa 2004, s. 125.

7.  Przytoczony w całości i komentowany: G. Petridou, Divine Epiphany in 

Greek Literature and Culture, Oxford 2015, s. 25. Por. J. Fontenrose, Didyma. 

Apollo’s Oracle, Cult, and Companions, Berkeley, Los Angeles, London 1988, 

s. 196 (H 22). 

Niestety, stan zachowania inskrypcji nie pozwala na po-

znanie pełnej odpowiedzi wyroczni (dowiadujemy się tylko, 

że „nieśmiertelni towarzyszą śmiertelnikom i wypowiadają 

swoją opinię [gnome]…”), a także nie wiemy, jacy to bo-

gowie tak powszechnie objawiali się mieszkańcom Miletu 

w czasach kapłanki Aleksandry. Oczywiście, na co znowu 

dowodem może być chociażby Sennik Artemidorosa, każde 

bóstwo mogło się ukazać śmiertelnikowi, zwłaszcza we 

śnie. Wydaje się jednak, że Dionizos zajmował tu miejsce 

szczególne. 

Świadectwem wyjątkowej skłonności Dionizosa do ukazywa-

nia się ludziom (epiphania) jest inskrypcja z Thery z okresu 

hellenistycznego8, dziś znana nam niestety tylko z odpisu 

Kyriaka z Ancony9. Kapłanka (?) Dionizosa (geraira; tytuł 

znany poza tym tylko z Aten, gdzie odnosi się do zagad-

kowego kolegium dostojnych kobiet towarzyszących żonie 

archonta-basileusa przy tajnych obrzędach w czasie dioni-

zyjskiego święta Anthesteriów) upamiętnia budowę muru 

(otaczającego temenos Dionizosa?) z własnych środków jako 

dar dziękczynny dla boga (to theo charisteion). Dionizos jest 

tam określony jako epiphainestatos theon, czyli „najbardziej 

objawiający się spośród bogów”. W jeszcze kilku inskryp-

cjach znaleźć można takie lub podobne (również epiphanes, 

czyli tenże przymiotnik, ale w stopniu równym) określenie 

Dionizosa10. Epiphania jest zatem jakby szczególną cechą 

tego boga, wyróżniającą go spośród innych, w każdym razie 

pod względem częstotliwości czy natężenia jego objawień. 

W leksykonie Hesychiosa z Miletu (V lub VI wiek n.e.) znaj-

duje się lakoniczna glosa: „Theodaisios: Dionysos”. Być może 

epitet ten odnosił się do Dionizosa tylko w tych miejscach, 

skąd znamy Theodaisia jako święto dionizyjskie lub na Krecie, 

gdzie także występują takie uroczystości, choć nie jest jasne, 

z jakim bóstwem (czy bóstwami) związane11. Sama nazwa 

wskazuje na ucztę zorganizowaną dla boga (lub bogów). 

Dais to uroczysta uczta, biesiada, w szczególności uczta 

stanowiąca element rytuału thysia, czyli organizowana po 

złożeniu krwawej ofiary ze zwierzęcia równolegle do spa-

lania na ołtarzu części przeznaczonych dla bóstwa. Święto 

Theodaisia przypomina znane nam nieco lepiej Theoksenia, 

uroczystość, którą Hesychios definiuje z kolei jako „wspól-

ne święto wszystkich bogów”. Takie uroczystości polegały 

istotnie na obrzędzie, w którym stawiano dla bóstw stoły 

i wykładano na nich pokarmy oraz szykowano miejsca jak 

8.  IG XII 3, 420. Pełny tekst i komentarz: S. Guettel Cole, Epigraphica 

Dionysiaca [w:] A Different God? Dionysos and Ancient Polytheism, Ed. by 

R. Schlesier. Berlin Boston 2011, s. 278-279.

9.  Ciriaco de’Pizzicolli lub Cyriacus z Ancony (1391-1455), humanista, 

antykwarysta i podróżnik, zwany czasem „ojcem archeologii”.

10.  S. Guette Cole, dz. cyt., s. 278-279.

11.  Por. M. P. Nilsson, Griechische Feste von religiöser Bedeutung mit Ausschluss 

der attischen. Leipzig 1906, s. 279-280 i s. 471-472. 

dla uczestników biesiady. Najczęściej podejmowano w ten 

sposób Dioskurów, a samo święto znamy nieco lepiej z Delf12. 

W scholiach do Pindara (Olymp. III 1) mamy bardzo jasne 

i dobitne tłumaczenie istoty takiej uroczystości: „święta 

odprawiane przez Hellenów [należałoby może tłumaczyć: 

„pogan”] w wyznaczone dni, tak jakby gościli bogów od-

wiedzających (epidemounton) ich w poleis”13.

Poza przypadkami, które wymienia Nilsson14 znamy nie-

zmiernie intersujący obrzęd dionizyjski z nadczarnomorskiej 

kolonii Heraklei Pontyjskiej (to miasto z kolei wywodziło 

się z Megary) – Kallatis (Callatis, dziś Mangalia w Rumunii). 

Inskrypcja z II wieku p.n.e. zawiera regulacje dotyczące 

złożenia ofiary dla Dionizosa. Zwraca uwagę w szczegól-

ności, że cześć spalaną na ołtarzu boga (skelos) w pewnym 

momencie wyjmuje się z ognia i kładzie na stole (trapedza), 

przeznaczonym oczywiście tylko dla niego. Bóg otrzymuje 

zatem „pieczyste”, tak jak uczestniczący w obrzędzie śmier-

telnicy15. Następnie niejadalne części ofiary (młody kozioł) 

składa się w jego sanktuarium. Ten obrzęd zapewne łączy 

się z głównym świętem dionizyjskim w Kallatis – Dionysia 

ksenika, a nie ulega już raczej wątpliwości, że było to właśnie 

święto przyjmowania „gościa” czy „przybysza”, za jakiego 

uważano Dionizosa16. Dionizos z całą pewnością należy do 

bogów epidemounton, by użyć określenia scholiasty Pindara, 

a jego epidemiai są szczególne, bo związane z uznaniem go 

za boga i przyznaniem mu kultu.

Wydaje się, że kult bogów i oddawanie im czci było dla 

Greków tak oczywiste, że nie potrzebowali szczególnych wy-

jaśnień, dlaczego należy tak czynić. Oczywiście jak i w wy-

padku innych cech wierzeń greckich, które nigdy nie były 

usystematyzowane, ujęte w ramy sztywnych dogmatów 

i prawd religijnych, nie jest trudno znaleźć tu niejasności 

i sprzeczności – z niektórych mitów wynika przecież, że 

niegdyś ludzie i bogowie żyli razem, a rozdzielenie nastąpiło 

dopiero na górze Mekone, z czym wiąże się geneza obrzędu 

ofiarnego (Hezjod, Theogonia, w. 535-557). Nie jest to jednak 

całkiem jasne, bo jeśli z kolei weźmiemy pod uwagę opo-

wiedziany również przez Hezjoda (Prace i dni, w. 109-180) 

12.  Por. M. H. Jameson, Theoxenia [w:] tenże, Cults and Rites in Ancient Greece. 

Essays on Religion and Society, Cambridge 2014, s. 145-176 (pierwodruk 

w: R. Hägg, ed., Ancient Greek Cult Practice from the Epigraphical Evidence, 

Stockholm 1994, s. 35-57).

13.  Scholia vetera in Pindari Carmina, ed. A. B. Drachmann. Vol. I. Scholia in 

Olympionicas. Lipsiae 1903, s. 105.

14.  Tamże, s. 279.

15.  A. Avram, Un réglement sacré de Callatis, „Bulletin de correspondance 

hellénnique”, 119, 1995, s. 235-252.

16. Por. D. M. Pipidi, Xenika Dionysia à Callatis [w:] tenże, Scythica Minora. 

Recherches sur les colonies grecques du littoral roumain de la mer Noire, 

Bucureşti Amsterdam 1975, s. 138-141 (pierwodruk w: „Acta Antiqua 

Academiae Scientiarum Hungaricae”, 16, 1968, s. 191-195). 
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mit o pięciu pokoleniach, to ta pełna harmonia wydaje się 

możliwa tylko za czasów Kronosa (złote pokolenie). W każ-

dym razie następne, srebrne pokolenie, zniknęło, dlatego że 

je „Dzeus Kronida pogrzebał, wściekły, że czci nie oddają 

bogom szczęśliwym, którzy mieszkają w pałacach Olimpu” 

(w. 138-139; przekł. Jerzego Łanowskiego). A zatem już 

w czasach pokolenia srebrnego ludzie (czyli śmiertelni) 

winni byli oddawać cześć bogom. Raczej wcale nie dlatego 

(jak czasem uważają niektórzy religioznawcy i historycy), że 

bogowie są potężniejsi, tylko może dlatego, że są oni gwa-

rantami porządku i trwania świata w jego obecnej postaci, 

która z kolei zapewnia egzystencję ludziom. Bogowie wcale 

nie stworzyli świata ani nawet ludzi, chociaż u Hezjoda 

w opowieści o pięciu pokoleniach czytamy, że od srebrnego 

pokolenia to bogowie właśnie powołują do życia lub likwi-

dują kolejne pokolenia ludzkości. Bogowie i śmiertelnicy są 

dziećmi Gai, czyli mają takie samo, wspólne pochodzenie 

(Pindar, Nem. VI 1). A jednak przepaść między śmiertelnymi 

a światem nieśmiertelnych jest nie do przebycia, u Homera 

nawet Herakles, który trafił na Olimp (zresztą dopiero po 

śmierci), jest jednocześnie w Hadesie w swoim aspekcie życia 

ziemskiego, a w Podziemiu jest on tylko eidolon, podobnie 

jak inni ludzie. Ale nawet w świecie epiki archaicznej jest 

jeden wyjątek – Ganimedes, szczególnie wyróżniony przez 

bogów ze względu na urodę.

Status bóstwa jest jasny od momentu urodzin – widać to 

w przypadku tak Hermesa, jak i Apollona, obaj są z młod-

szego pokolenia, urodzili się już po ustaleniu porządku 

olimpijskiego i władzy Dzeusa. Nie muszą jednak domagać 

się uznania, po prostu są bogami. Zupełnie inaczej Dionizos.

Niejasność, co do boskiego statusu Dionizosa można tłu-

maczyć tym, że jego matka była kobietą śmiertelną (później 

Dionizos już jako bóg wyprowadził ją jednak z Hadesu 

i znalazła miejsce wśród bogów na Olimpie), choć wprawdzie 

córką Harmonii, a i Kadmos był boskiego pochodzenia, bo 

jego ojcem był Agenor, syn Posejdona. Ale dzieci Kadmosa 

i Harmonii (córki Aresa) były wszystkie już tylko śmier-

telnikami (oboje rodzice, przeszedłszy przemianę w po-

tworne węże, zyskali ostatecznie nieśmiertelność na Polach 

Elizejskich). Tę skazę śmiertelnego pochodzenia powinno 

było zatrzeć podwójne urodzenie Dionizosa – uratowany 

jako płód z łona matki doczekał narodzin zaszyty w udzie 

Dzeusa, zatem narodził się z boga jako bóg. Mimo to nie 

chciały go uznać za boga nawet rodzone siostry matki, a jego 

najsłynniejsi przeciwnicy to znany już Homerowi król Likurg, 

syn Dryasa (od Ajschylosa lokalizowany w Tracji) i Pentheus, 

władca Teb, wnuk Kadmosa. Pokonanie Pentheusa i opano-

wanie Teb (gdzie był potem czczony jako Dionizosa Lysios, 

a także Dionizos Kadmos i Dinizos Kadmeios) to temat 

arcydzieła Eurypidesa, które stało się potem na pokolenia 

podstawową wersją mitu dionizyjskiego. 

Dionizos urodzony w Tebach pojawia się tam jako Obcy 

– Ksenos. I taki charakter – obcego i niechętnie trakto-

wanego przybysza – ma wszędzie. Dla mitu dionizyjskie-

go dwie cechy są charakterystyczne: przybywa z daleka 

(u Eurypidesa z Lidii, okres hellenistyczny, zapewne pod 

wpływem wyprawy Aleksandra dodał tu Indie) i nigdzie nie 

jest rozpoznany, czyli nie jest uznany za boga zanim nie 

dokonają się wydarzenia świadczące o jego sile. Jego przy-

bycie do Grecji wiąże się z całością jego historii: kryjąc się 

przed gniewem Hery (małżonka Dzeusa nigdy nie była tak 

zazdrosna o żadna inną kochankę czy syna władcy Olimpu, 

jak o Semele i Dionizosa), musiał uchodzić z Teb, przybierać 

różne postaci, a i tak nie ustrzegł się zemsty Hery, która 

zesłała na niego obłęd. Oczyściła go i wróciła mu spokój 

dopiero Rea, Matka Bogów, utożsamiana z frygijsko-li-

dyjską Kybele. Historie Minyad i Projtyd najlepiej świadczą 

tak o jego potędze i rozmiarach kary, jak i o trudnościach 

z odzyskaniem należnej mu pozycji boskiego syna Dzeusa. 

Odmowa oddania mu czci pociąga za sobą obłęd (stan ma-

nia, którego sam doświadczył za sprawą Hery). Zgubny 

w skutkach szał ustaje dopiero wtedy, gdy bóg otrzymuje 

należne mu honory. Tak samo jest z każdym rodzajem 

kary, jaką zsyła zlekceważony syn Dzeusa. W zaginionej 

tragedii Eurypidesa, Antygonie, mowa była o tym, że to 

Dionizos zesłał Sfinksa na Teby (frg. 17817). Losy Dionizosa 

są najlepszą ilustracją myśli znanej Grekom od Homera: 

trudno jest rozpoznać bóstwo, a jego obecność może być 

niebezpieczna, szczególnie w połączeniu z niewłaściwym 

zachowaniem ludzi. Jeśli Dionizos przybywał jako ksenos, 

powinien był być przyjęty jak ksenos, czyli obcy, który jest 

zarazem gościem znajdującym się pod opieką bogów. Nakazy 

moralno-religijne zawsze wymagały przyjęcia gościa-obcego. 

Dionizos w Tebach, w innych miastach Beocji czy w Argos 

lub Tirynsie został zlekceważony podwójnie – i jako bóg, 

i jako gość. Naturalne i właściwe byłoby zorganizowanie 

mu theoksenia czy Dionisia ta ksenika.

W Atenach historia Dionizosa wygląda nader skomplikowanie. 

Ateńczycy, przynajmniej w V wieku p.n.e., uważali się za 

pierwszy cywilizowany lud Grecji, któremu wszyscy inni 

zawdzięczali dary bogów decydujące o przeżyciu człowieka 

i zarazem o jego naturze – żyjącego w społeczeństwie pro-

ducenta żywności, różniącego się tym od dzikich zwierząt. 

To Ateny otrzymały od bogini Ateny oliwkę i wprowadziły 

uprawę tego drzewka wraz z wytwarzaniem oliwy. To do 

Eleusis na ziemi attyckiej przybyła Demeter – została tu 

17.  Jest to informacja przekazana przez scholiastę w scholiach do Fenicjanek 

Eurypidesa (do w. 1031) uwzględniona w klasycznym wydaniu fragmen-

tów tragedii greckiej Naucka (Tragicorum Graecorum Fragmenta. Recensuit 

Augustus Nauck. Editio secunda. Lipsiae 1889, s. 410) i wydawana potem 

w innych wydaniach, ale pominięta w polskim przekładzie fragmentów 

Eurypidesa (Eurypides, Tragedie. Tom V (Fragmenty), przekł. zbiorowy 

pod red. M. Borowskiej. Wrocław 2015).

przyjęta i w podzięce za gościnę przekazała Ateńczykom dar 

zboża. Także w Attyce Dionizos przekazał Ikariosowi winną 

latorośl i nauczył go wytwarzać z niej wino. Co prawda 

liczne wzmianki u różnych autorów (Pauzaniasz, Pseudo-

Apollodoros) mówią o innych początkach wina w innych 

miejscach (Teby, Lokry Ozolskie, Etolia), a ostatni wielki 

epos starożytności, Dionysiaka Nonnosa (V wiek n.e.) za-

wiera historię pięknego chłopca imieniem Ampelos (czyli 

winorośl), ukochanego Dionizosa, od którego to wino bierze 

swój początek. Historia nieszczęśliwie zakończonej miłości 

Dionizosa do Ampelosa jest raczej dziełem Nonnosa, chociaż 

w nieco innej postaci znana była już Owidiuszowi18, ale nie 

wydaje się, żeby mogła być znana Ateńczykom w V wieku 

p.n.e. Wynalazek wina łączono w Atenach z Ikariosem. 

Nieco inaczej niż miało to miejsce w innych rejonach Grecji 

spotkał się Dionizos u Ikariosa z życzliwym przyjęciem, 

podobnie jak Demeter w Eleusis. Dla Ikariosa jednak sprawa 

przybrała nieszczęśliwy obrót. Wytworzywszy wino, zaprosił 

na nie pasterzy z okolicy, a gdy ci pijani tracili przytom-

ność i padali na ziemię, zdołali jeszcze, uznawszy się za 

otrutych, zamordować gospodarza (lub też, według innych 

autorów, uczynili to krewni nieprzytomnych uczestników 

pijatyki). Nazajutrz go pochowali, a Erigone, jego córka, 

doprowadzona w miejsce pochowku przez wiernego psa, 

sukę Mairę, powiesiła się z rozpaczy19. Tu naturalnie też 

nastąpiła kara boga, przynajmniej według pewnej wersji 

przekazanej w scholiach do Lukiana20. Dionizos ukazał się 

zabójcom Ikariosa w postaci pięknego chłopca, wywołując 

ich podniecenie, a następnie zniknął pozostawiając ich 

z satyriasis (inny autor pisze bez szczegółów o chorobie, 

która dotknęła wszystkich mieszkańców Attyki), uleczo-

ną dopiero po sporządzeniu glinianych phalloi niesionych 

odtąd w procesji na cześć boga. Znany nam dobrze z wielu 

źródeł zwyczaj niesienia phalloi w procesji dionizyjskiej 

inny mit wiąże z przybyciem Dionizosa do Aten, ale w nieco 

odmiennych okolicznościach. Historyjkę tę przytacza scho-

liasta objaśniający Arystofanesa (Acharnejczycy 243): niejaki 

Pegasos miał sprowadzić posąg Dionizosa z Eleutherai, 

18.  Por. N. Kröll, Die Jugend des Dionysos. Die Ampelos-Episode in den „Dionysiaka“ 

des Nonnos von Panopolis. Berlin Boston 2016, passim, ale szczególnie 

s. 39-66. 

19.  Historia Ikariosa i Erigone znana jest z licznych wzmianek, lapidarnie 

przedstawia standardową wersję dzieło mitografa zapewne z I wieku n.e., 

Apollodorosa (nazywanego Pseudo-Apollodorosem, ponieważ z pewnością 

nie jest to słynny uczony Apollodoros z Aten, z II wieku p.n.e., autor 

m.in. dzieła Peri theon) zachowane pod tytułem Bibliotheka (III 14,7).  

Por. też Hyginus, Astronomica II 4 oraz Aelianus, De natura animalium 

VII 28 (Przekł. polski: K. Elian, O właściwościach zwierząt, (wybór), przeł.  

A. M. Komornicka. Warszawa 2005, s. 154). 

20.  Deorum concilium 52) 5. (Scholia in Lucianum, ed. H. Rabe. Lipsiae 1906, 

s. 211-212). 

miejscowości na pograniczu Beocji i Attyki21, Ateńczycy nie 

chcieli jednak uczcić boga, zostali więc przez niego ukarani 

satyriasis, a ceną za ustąpienie dolegliwości znowu była pro-

cesja z phalloi. Ale wobec tego kult dionizyjski jest w Atenach 

znany od czasu incydentu z Pegasosem, a nie od śmierci 

Ikariosa lub też został zaniedbany i odnowiony. Sprawę 

komplikuje chronologia. Przybycie Dionizosa do Ikariosa 

synchronizowano z przybyciem Demeter do Eleusis, co miało 

miejsce za króla Pandiona. Ale boga miał gościć także król 

Amfiktyon. To on, według Atenajosa, powołującego się na 

bardzo kompetentnego autora, znawcę spraw religijnych, 

Philochorosa (IV/III wiek p.n.e.) „pierwszy zmieszał wino 

z wodą, wyuczywszy się tej sztuki od Dionizosa”, a także 

„wzniósł »wyprostowanemu« Dionizosowi ołtarz w świę-

tym okręgu Hor (one to właśnie sprawiały, że winorośl 

dojrzewała)”22. Jak się zdaje, w Atenach nie przejmowano 

się usystematyzowaniem tych kolejnych wersji opowieści 

o przybyciu Dionizosa (i nie dbano o ścisłe ustalenie, czy kult 

tego boga wprowadził król Amfiktyon, czy ktoś o imieniu 

Pegasos), łącząc je ze sobą albo może raczej przedstawiając 

je obok siebie i widząc w nich tylko dowód stałego zain-

teresowania boga ich krajem. Taka jest chyba wymowa 

wystroju sanktuarium dionizyjskiego w opisywanym przez 

Pauzaniasza (I 2,5) portyku. 

Można jeszcze dodać kolejną tradycję mityczną dotyczącą 

przyjęcia Dionizosa w Attyce, również pochodzącą z dzieła 

Philochorosa (FGrH 328 F 206), a przekazaną przez późnego 

leksykografa bizantyjskiego, Stefana z Bizancjum (Stephanos 

Byzantios), który objaśnia nazwę jednego z demów attyc-

kich, Semachidai. Pochodzić ma ona od córek Semachosa, 

które gościnnie przyjęły Dionizosa i w nagrodę zostały 

jego kapłankami. Jest to historyjka powstała w wyraź-

nej opozycji do dobrze znanych mitów o córkach Minyasa 

i Proitosa, mogła powstać jako świadome przeciwstawienie 

mieszkańców Attyki – ludności Beocji i Argolidy. Tylko tu 

bóg spotkał się z życzliwym przyjęciem, choć naturalnie 

znowu nie wiadomo, kiedy to było i jak ma się do pobytów 

Dionizosa za Pandiona i Amfiktyona (chociaż Euzebiusz 

z Cezarei, chrześcijański autor Kroniki, żyjący w czasach 

Konstantyna Wielkiego, datuje to wydarzenie właśnie na 

czasy króla Amfiktyona)23. 

Nie ma raczej sensu próbować układać z tych rozmaitych 

danych spójną relację o przybyciu Dionizosa do Attyki, wy-

pada zgodzić się z wnioskiem znakomitej uczonej, niedaw-

21.  Por. A. Pickard-Cambridge, The Dramatic Festivals of Athens, Second 

Edition revised by J. Gould and D. M. Lewis. Oxford 1968, s. 57-58. 

Tekst scholion do Arystofanesa w przypisie 6 na s. 57. 

22.  Athen. II 38c-d. Przekł. polski: Atenajos, Uczta mędrców, przeł. K. Bartol 

i J. Danielewicz, Poznań 2010, s. 137. 

23.  Por. I. Toepffer, Attische Genealogie, Berlin 1889, s. 292 oraz R. Parker, 

Athenian Religion. A History, Oxford 1997, s. 326. 
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no zmarłej Christiane Sourvinou-Inwood, że w Atenach 

panowała tendencja do mnożenia opowieści o kolejnych 

pojawianiach się boga na tym terenie24. Niewątpliwie ten-

dencja ta związana była z charakterem ateńskiego kultu 

Dionizosa, a w szczególności z charakterem największego 

jego święta i może najważniejszego poliadycznego święta 

Aten – Wielkich Dionizjów. Brytyjska badaczka zapropo-

nowała nową, wysoce oryginalną interpretację znaczenia 

rytualnego tego święta.

Punktem wyjścia jest tu wzmianka Plutarcha w (Demetrios 

12, 1-2) o dekrecie ateńskim ustanawiającym uroczyste po-

witanie Demetriosa Poliorketesa (syna Antygona, który po 

zdobyciu Aten w 307 r. p.n.e. został uznany za wybawiciela 

miasta i zaliczony do theoi soteres). Odpowiednie obrzędy 

ma się odtąd odprawiać przy każdorazowym przybyciu 

Demetriosa do Aten. Temu władcy (w roku 306 p.n.e. przy-

brał on obok ojca tytuł królewski) należą się ksenismoi jak 

Demeter i Dionizosowi. Ksenismos (albo ksenisis) to według 

standardowego słownika translacyjnego greki (cytowane-

go zwykle jako Liddell-Scott) „entertaiment of a guest or 

stranger”. Jako „przyjęcie gościa” interpretuje Sourvionou-

Inwood całość rytuału Wielkich Dionizjów, od momentu 

wyniesienia posągu boga z sanktuarium miejskiego do 

Akademii, aż po dni chorei dytyrambicznej i dramatycznej25. 

Jeśli nawet nie ma ona w pełni racji, gdy idzie o poszczególne 

czynności świąteczne, to nie ulega wątpliwości, że uchwa-

lając dekret na cześć Demetriosa Ateńczycy myśleli o uro-

czystym i obrzędowym przyjmowaniu Dionizosa i Demeter 

(pozostaje kwestią otwartą, jakie ateńskie święto miało 

charakter ksenismos Demeter, nie mogło bowiem chodzić 

o misteria eleuzyńskie czy Thesmophoria, ale w grę mogły 

wchodzić Eleusinia w miesiącu Metageitnion26). 

Ksenismos w przypadku każdego ksenos zakłada oczywi-

ście obecność gościa, spotkanie z przybyszem i nie tylko 

podjęcie go, ale obdarowanie i nawiązanie stałego z nim 

stosunku obowiązującego odtąd obie strony. Ateńczycy 

zatem, przyjmując co roku na wiosnę Dionizosa mieli pełną 

świadomość realnej obecności boga wśród nich i odnawiania 

szczególnych z nim relacji. 

 

24.  Ch. Sourvinou-Inwood, Tragedy and Athenian Religion, Lanham 2003, 

s. 105.

25.  Tamże, s. 75-100. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to obecnie po-

wszechnie przyjęta interpretacja (por. S. Scullion, Tragedy and Athenian 

Religion by Christiane Sourvinou Inwood, „The Classical World” 99, 2005, 

s. 89-90 oraz tenże, Nothing to Do with Dionysus: Tragedy Misconceived 

as Ritual, „The Classical Quarterly” 52, 1, 2002, s. 102-137. W sprawie 

przebiegu świątecznych czynności przyjmuje się na ogół rekonstrukcję 

dawniejszą: Pickard-Cambridge, dz. cyt., s. 57-101. 

26.  Por. L. Deubner, Attische Feste, Berlin 1956, s. 91-92. 

Można i należy postawić tu pytanie, na ile tę obecność 

boga odczuwali i przeżywali uczestnicy Wielkich Dionizjów, 

czy to w trakcie uroczystej procesji ofiarnej (pompe), czy 

siedząc w teatrze w czasie występów chórów dytyram-

bicznych i agonu dramatycznego. Dość łatwo dopatrzeć 

się odczuwania obecności Dionizosa w czasie wieczornego 

pijackiego komos na jego cześć, ale wydaje się, że tak-

że w trakcie pompe o jego obecności świadczyły nie tylko 

niesione w procesji fallusy, lecz i przebrania oraz obrzędy 

spełniane przez poszczególnych uczestników27. Potrzebne 

jednak było odpowiednie zachowanie, właściwe dla obrzę-

dowości dionizyjskiej. Dionizos to jedno z tych bóstw (obok 

Apollona, Afrodyty i Erosa oraz Muz), które zsyłają na ludzi 

stan zwany mania28. Nietrudno zauważyć, że w wypadku 

mania poietike zsyłanej przez Muzy czy prophetike danej 

przez Apollona mamy do czynienia ze stanem dalekim od 

powszechności, dostępnym tylko niektórym. Mania erotike 

z kolei dostępna jest (lub może być) każdemu. A jak jest 

w wypadku dionizyjskiej mania telestike?

Naturalnie jest ona niejako z definicji osiągalna tylko przez 

teletai, obrzędy religijne (wcale niekoniecznie, jak się cza-

sem uważa, obrzędy misteryjne o charakterze tajnym). 

Najlepiej znane są one z Bachantek Eurypidesa – tak przybyłe 

z Dionizosem kobiety lidyjskie, jak i ogarnięte szałem nie-

wiasty tebańskie z Agaue na czele czczą Dionizosa w eks-

tatycznym obrzędzie. U Eurypidesa są to wprawdzie teletai 

ograniczone tylko do kobiet (chociaż najwyraźniej także 

mężczyźni mogą i powinni je odbywać, skoro Tejrezjasz 

i Kadmos postanawiają oddać się dionizyjskim tańcom), 

ale nie są to misteria w antycznym rozumieniu zjawiska, 

bo nie wymagają wprowadzenia kandydata poprzez wstęp-

ne wtajemniczenie. Nie stosuje się do nich termin myesis. 

Każda Tebanka mogła zostać bakche. Teletai dionizyjskie 

obejmują oczywiście także mężczyzn – bakchoi. Wyraźnym 

świadectwem tego stanu rzeczy jest najwcześniejsze użycie 

tego terminu u Heraklita z Efezu (DK 22 B14), którego cy-

tuje Klemens Aleksandryjski: „Komu Heraklit z Efezu tak 

przepowiada? Uczestnikom nocnych obrzędów, magom, 

bachantom, uczestnikom Lenajów, mistom”29. Określenie 

27.  Por. E. Csapo, Riding the Phallus for Dionysus: Iconology, Ritual, and Gender-

Role De/Construction, „Phoenix” 51, 3-4, 1997, s. 253-295; tenże, Comedy 

and the Pompe. Dionysian genre-crossing [w:] Greek Comedy and the Discourse 

of Genres, ed. by E. Bakola, L. Prauscello, M. Telò (Cambridge Books Online 

http://dx.doi.org/10.1017/CB09781139519601.005, dostęp 7 kwietnia 

2014), s. 40-82; por. szczególnie il. 2.1 na s. 42.

28.  Plato, Phaedrus 265 B. Przekł. polski: Platon, Fajdros, przeł. L. Regner. 

Warszawa 1993, s. 57.

29.  Clem. Alex. Protr. 22 (Przekł. polski: K. Aleksandryjski, Zachęta Greków, 

przeł. ks. J. Sołowianuk [w:] Apologie. Pisma starochrześcijańskich pisarzy. 

Tom XLIV, red. ks. E. Stanula CSsR, Warszawa 1988, s. 130. W cyto-

wanym przekładzie jest błąd, ponieważ mowa jest nie o „uczestnikach 

Lenajów” lecz o lenai, a termin ten (gramatyczny rodzaj żeński) jest 

bakchoi odnosi się jednak tylko do jakiejś szczególnej kate-

gorii wyznawców Dionizosa, skoro znane i cytowane przez 

Platona przysłowie mówi, że „wielu jest takich, którzy 

różdżki noszą [narthekophoroi], ale mało kogo bóg nawiedza 

[nieliczni są bakchoi]30. Mowa tu o uczestnikach obrzędów 

zwanych bakcheia.

Terminu bakcheia w odniesieniu do tańca w obrzędach na 

część Dionizosa używa Platon pisząc o „tańcu nimf, pa-

nów, sylenów i satyrów”. Dalej wyjaśnia: „grają w nich 

(mimountai), bo tak się mówi, ludzi pijanych i spełniają 

jakieś obrzędy oczyszczenia czy wtajemniczenia” (teletas 

tinas apeteleounton)31. Zwracam uwagę, że Platon nie ma 

wcale na myśli obrazu mitycznego, uczestnicy bakcheia to 

ludzie grający rolę postaci z kręgu Dionizosa (nymphai to 

inne określenie thyiai, mitycznych opiekunek Dionizosa 

z okresu jego dzieciństwa). Obrzęd, który wspomina Platon, 

to świętowanie obecności boga, parousia tou Dionysou (o któ-

rej pisze Diodor Sycylijski IV 3,2 relacjonując trieteryczne 

kobiece obrzędy dionizyjskie). Jego uczestników można by 

nazwać po prostu bakchoi i bakchai. 

Termin bakchos jest z punktu widzenia analizy językowej 

niejasny. Sporne jest tak jego pochodzenie, jak i pierwotne 

znaczenie32, a hipoteza o jego lidyjskim pochodzeniu jest dziś 

traktowana raczej sceptycznie33. Niejasności dotyczą i tego, 

czy pierwotny jest rzeczownik pospolity bakchos oznaczający 

uczestnika kultowego tańca, do którego odnosi się czasow-

nik bakcheuein, czy też Bakchos jako jedno z określeń lub 

imię Dionizosa, który zresztą częściej jest określany formą 

przymiotnikową Bakcheios lub Bakchios34. Bakchos jako imię 

boga pojawia się bowiem nie tylko w poezji (jak się czasem 

uważa), lecz przynajmniej od okresu hellenistycznego jest 

dość powszechnie używane w materiale epigraficznym. 

W słynnej inskrypcji z Magnezji35 (pochodzącej wprawdzie 

jednym z określeń bachantek, idzie zatem o bachantów i bachantki. 

30.  Plato, Phaedo 69 c (narthekophoroi men polloi, bakchoi de te pauroi). Przekł. 

polski: Platon, Fedon, przeł. W. Witwicki. Warszawa 1958, s. 55. Por. 

w zbiorze przysłów (jako powiedzenie obrazujące fałszywą lub pozorną 

wiarę – pseude doksa); Zenobius V 77 (Corpus Paroemiographorum Graecorum, 

Ediderunt E. L. a Leutsch, F. G. Schneidewin. T. I. Gottingae 1839,  

s. 151) i Diogenianus VII 86 (tamże, s. 301-302). 

31.  Plato, Leges 815 C. Przekł. polski: Platon, Prawa, przeł. M. Maykowska. 

Warszawa 1960, s. 321. 

32.  Por. P. Chantraine, Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire 

des mots, Paris 1983, s. v. (s. 159). 

33.  Por. W. Burkert, Griechische Religion der archaischen und klassischen Epoche. 

Zweite, überarbeitete und erweiterte Auflage. Stuttgart 2011, s. 251 i przypis 

397 oraz M. A. Santamaría, The Term „bakchos“ and Dionysos Bakchios [w:] 

Redefining Dionysos. Ed. by A. Bernabé [et al.]. Berlin Boston 2013, s. 39. 

34.  M. A. Santamaría, dz. cyt., passim. 

35.  A. F. Jaccottet, Choisir Dionysos. Les associations dionysiaques ou la face 

cachée du dionysisme, II. Documents. Zürich 2003, no 146 (s. 244-247). 

z II wieku n.e., ale przytaczającej in extenso tekst wyrocz-

ni delfickiej z okresu hellenistycznego) imiona Dionizos 

i Bakchos używane są zamiennie. 

Imię boga jest zatem także określeniem jego wyznawcy (choć 

prawdziwi bakchoi są nieliczni). Taki stan jedności (a wła-

ściwie tożsamości lub przynajmniej równości) z bóstwem 

możliwy jest dzięki darowi boga, jakim jest mania telestike. 

Sam Dionizos prowadzi obrzęd swoich wyznawców – tak jak 

w Bachantkach Eurypidesa. To jedyny bóg, którego obecność 

i przychylność, pozyskana odpowiednim przyjęciem, daje 

śmiertelnikom możliwość osiągnięcia równości z bóstwem. 

Dionizos Mainomenos, attycki stamnos czerwonofigurowy,  

poł. V wieku p.n.e., London, British Museum, E 439
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Pinakoteka, Akropol, Pauzaniasz  

i historia „sztuki” greckiej

Gdyby studentom Akademii Sztuk Pięknych (lub tak zwa-

nemu kulturalnemu odbiorcy) zadać dziś pytanie, z jaką 

instytucją kojarzą termin pinakoteka, prawdopodobna 

odpowiedź brzmiałaby, że z monachijskimi galeriami obra-

zów, sławnymi Alte – , i Neue Pinakothek. Wielu wymieniłoby 

też zapewne galerie watykańskie, muzea Prado, National 

Gallery, Louvre, Эрмитаж, czy berlińskie bądź drezdeńskie 

Gemäldegalerien. Byłyby to jak najbardziej trafne skojarzenia, 

jeśli wziąć pod uwagę popularność tych instytucji kultury. 

Ale Czytelnik domyśla się oczywiście, do czego zmierzam 

w tym pytaniu: metryka pinakoteki jest znacznie starsza 

i należy jej szukać w Atenach V wieku p.n.e. Za takie galerie 

obrazów śmiało można bowiem uznać przynajmniej trzy 

konstrukcje antycznych Hellenów: najpierw słynną budowlę 

na ateńskiej agorze – ozdobiony kolorowymi obrazami 

portyk (gr. ἡ ποικίλη στοά)1, który potem, pod koniec IV w., 

stał się miejscem spotkań intelektualistów pod kierownic-

twem Zenona z Kition2; następnie Hefajstejon, w którym 

Mikon namalował sceny z życia Tezeusza3; wreszcie tak 

zwaną lesche (λέσχη) w Delfach, a więc budynek, jak by-

śmy dziś powiedzieli, „wypoczynkowy”, przeznaczony do 

spotkań i konwersacji, a wzniesiony w drugiej połowie V w. 

p.n.e. przez mieszkańców wyspy Knidos, tuż obok świątyni 

*  Dziękuję moim przyjaciołom, dr. Romanowi Nieczyporowskiemu 

i dr. Zbigniewowi I. Brzostowskiemu, za ich krytyczne uwagi do pierwszej 

wersji tego artykułu.

1. Cytaty z dzieła Pauzaniasza podaję według teubnerowskie-

go wydania H. Rochy-Pereiry; Plutarcha – w ed. K. Zieglera. 

Harpokration cytowany jest w wydaniu W. Dindorfa, a Ksenofont –  

E. C. Marchanta. D. Castriota, Myth, Ethos, and Actuality. Official Art in 

Fifth-Century B.C. Athens, Madison (WI) 1992, ss. 76-88.

2.  Zwany także Pejzanaktejon – od imienia jego fundatora Pejzanaksa, 

który związany był z siostrą wpływowego w pierwszej połowie V w. 

dowódcy ateńskiego Kimona (Diogenes Laertios, 7. 1. 5; Pauzaniasz,  

1. 15. 1); por. M. Nowicka, Z dziejów malarstwa greckiego i rzymskiego, 

Warszawa 1988, ss. 57-58, i D. Plantzos, The Art of Painting in Ancient 

Greece, Athens 2018, s. 109.

3.  Cf. A. Stewart, Classical Greece and the Birth of Western Art, Cambridge 

2008, s. 79.

Apollona4. Budowle te zasłynęły w starożytności głównie 

ze znajdujących się tam malowideł5. W dalszej części tego 

artykułu powrócę do nich, ale jego zasadniczym tematem 

będzie jeszcze inna galeria obrazów6, nieco słabiej utrwalona 

w pamięci i świadomości miłośników sztuki – pinakoteka 

znajdująca się na akropolu ateńskim7.

Na początek zaryzykuję tezę, iż niewielu współczesnych 

miłośników antyku (w tym również – sit venia verbo – stu-

dentów sztuki starożytnej) w ogóle wie o istnieniu odrębnej 

budowli z obrazami na najsłynniejszym wzgórzu świa-

ta starożytnego. Powód takiego stanu rzeczy jest bardzo 

prozaiczny. Ateński akropol kojarzony jest powszechnie 

z czterema reprezentatywnymi konstrukcjami: świątynią 

bogini Ateny (Partenonem), następnie Erechthejonem i jego 

słynnym krużgankiem wraz ze zmysłowymi kariatydami, 

świątynią Ateny Nike, wreszcie z monumentalną „bra-

mą”, znaną wszystkim z jej greckiego terminu „propyleje” 

(Προπύλαια), czyli „wrota”8, albo „kamienna kurtyna” bądź 

4.  R. B. Kebric, The Paintings in the Cnidian Lesche at Delphi and Their 

Historical Context, Leiden 1983, ss. 39-40 i 175; Castriota, Myth, Ethos, 

and Actuality …, s. 89-95; zob. M. Stansbury-O’Donnell, Reflections of 

Monumental Painting in Greek Vase Painting in the Fifth and Fourth 

Centuries B.C. [w:] The Cambridge History of Painting in the Classical 

World, red. J. J. Pollitt, Cambridge 2014, s. 149.

5.  Ateńską stoę na agorze ozdabiały obrazy Polygnota, Mikona i Panajosa; 

delficką lesche – Polygnota. Malowidła w Delfach wzbudziły niekłamany 

podziw w Pauzaniaszu, który w spisywanej w połowie II w. n.e. Wędrówce 

po Helladzie daje ich dokładny, wyjątkowo długi opis: 10. 25 – 31; zob. 

R. Meiggs, The Athenian Empire, Oxford 1972, s. 277; E. D. Francis  

i M. Vickers, The Oenoe Painting in the Stoa Poikile, and Herodotus’ 

Account of Marathon, “Annual of British School at Athens” 80 (1985), 

ss. 99-113.

6.  Nazwy „galeria sztuki” używają między innymi G. M. A. Richter, 

A Handbook of Greek Art, London – New York 1969, s. 42; H. W. Janson, 

History of Art I, New York 1995, s. 134; M. Andronicos, The Acropolis, 

Athens 2007, s. 20, oraz D. Stuttard, Parthenon. Power and Politics on 

the Acropolis, London 2013, s. 184.

7.  Wielce pouczającą rekonstrukcję wnętrza pinakoteki i jej planu można 

znaleźć w studium A. W. Lawrence’a, Greek Architecture (wyd. V., 

przejrzane przez R. A. Tomlinsona), New Haven – London – Cambridge 

1996, s. 118, il. 183; por. również G. P. Stevens, The Periclean Entrance 

Court of the Acropolis of Athens, “Hesperia” 5 (1936), ss. 446-447, 

który zamieszcza reprint planu propylejów z książki J. de G. Verrall 

i J. E. Harrison, Myths & Monuments of Ancient Athens, London 1890. 

Rysunek z planem i dokładnymi wymiarami budowli można też spotkać 

w pracy J. de Waele, The Propylaia of the Acropolis in Athens. The Project 

of Mnesicles, Amsterdam 1990, s. 19, rys. 34, a jeszcze wcześniej plan 

propylejów znalazł się w wiekowej już, acz nadal godnej uwagi publikacji 

Richarda Bohna Die Propylaeen der Akropolis zu Athen, Berlin – Stuttgart 

1882, tablica II.

8.  Nazwy używają: Herodot, 5. 77; Tukidydes, 2. 13. 3; Arystofanes, Eq. 1326 

(wszyscy trzej to współcześni i naocznymi zapewne świadkami budowy 

„teatralna dekoracja”, jak chciał mistrz Herbert9. Sława tych 

budowli, jak również kunszt Fidiaszowych posągów Ateny 

Promachos, Ateny Lemnijskiej i Ateny Parthenos10, przy-

ćmiła pozostałe przybytki akropolu11, nic więc dziwnego, że 

to ku tym właśnie pomnikom geniuszu ludzkiej wyobraźni 

kierowało się niegdyś i zwraca dziś (z wyjątkiem, rzecz 

jasna, posągów) oko wędrowca, tym bardziej, że o tych 

właśnie arcydziełach architektury i rzeźby naczytali się 

wcześniej w podręcznikach sztuki i przewodnikach12. Tak 

było zresztą już w starożytności, jak zaświadcza bezcenna 

relacja Plutarcha w jego Żywocie Peryklesa, gdzie mowa jest 

o „wspaniałych budowlach publicznych” (ἡ τῶν ἀναθημάτων 
κατασκευή) oraz „budowlach zdumiewających swą wielko-

ścią, niedościgłych w swej sztuce i piękności” (τῶν ἔργων 
ὑπερηφάνων μὲν μεγέθει, μορφῇ δ’ ἀμιμήτων καὶ χάριτι)13. 

I tu pojawia się paradoks. Mimo ich zasłużonej renomy, 

zarówno Partenon, jak propyleje i Erechthejon przetrwały 

jednak w stanie mocno niekompletnym, podczas gdy bu-

dowla zwana dziś pinakoteką (a jest to chichot historii) stoi 

w zasadzie po dziś dzień nienaruszona i niezmieniona14 – 

propylejów i pinakoteki); Demostenes, 13. 28; 22; 13 i 76; Ajschines, 

2. 74 i 105; Diodor, 12. 40. 2; 13. 28; Dion Chryzostom, 2. 36; Plutarch, 

Per. 13. 12; De gloria Ath. 349d; 351a; Focjusz, Biblioth. cod. 243.375b.

9.  Z. Herbert, Akropol, [w:] Labirynt nad morzem, Warszawa 2000,  

ss. 103-104.

10.  Zob. A. Furtwängler, Meisterwerke der griechischen Plastik, Leipzig 1893, 

ss. 1-152; H. S. Jones, Select Passages from Ancient Writers Illustrative 

of the History of Greek Sculpture, London 1895, nr 96 – 125, ss. 73-94; 

E. B. Harrison, Pheidias, [w:] Personal Styles in Greek Sculpture [Yale 

Classical Studies 30], red. O. Palagia i J. J. Pollitt, Cambridge 1996,  

ss. 16-65; zob. zwłaszcza C. C Davison, B. Lundgreen i G. B. Waywell, 

Pheidias. The Sculptures & Ancient Sources, London 2009, ss. 69-272.

11.  W tym również świątynię Artemidy Brauronii i chalkotekę (arma-

mentarium, rodzaj arsenału – zbrojowni), z tą jednak istotną różnicą,  

że żadna z tych budowli nie przetrwała.

12.  Zob. K. Lapatin, Art and Architecture, [w:] The Cambridge Companion 

to the Age of Pericles, red. L. Samons II, Cambridge 2007, s. 125.

13.  Per. 12. 1 i 13. 1; przeł. M. Brożek (tłumaczenie pierwszego sformułowa-

nia jest jednak bardzo swobodne); por. E. H. Gombrich, O sztuce; przeł.  

M. Dolińska, Warszawa 1997, s. 99.

14.  Zastrzeżenie jest niezbędne, jako że nie zachowały się, co oczywiste, same 

obrazy, nie ocalał też dach; por. J. G. Frazer, Pausanias’ Description of 

Greece II. Commentary on Book I, Cambridge 1898, ss. 252-253; także 

W. B. Dinsmoor, The Architecture of Ancient Greece. An Account of Its 

Historic Development, London – Sydney 1975, s. 203. Zasadniczym 

powodem może być okoliczność, że pinakoteka traktowana jest przez 

większość badaczy jak część propylejów, tj. ich północno zachodnie 

skrzydło. Tak uważają W. B. Dinsmoor i W. B. Dinsmoor Jr. w jednym 

z dwóch najważniejszych, jak dotychczas, opracowań: The Propylaia to 

the Athenian Akropolis II: The Classical Building [American School of 

Classical Studies at Athens], Princeton 2004, s. 369. Nie innego zdania jest 

T. L. Shear Jr., Trophies of Victory. Public Building in Periklean Athens, 

Cambridge 2016, s. 274. W popularnej Sztuce greckiej J. Boardmana (przeł. 

„tolerably perfect”, jak dawno temu zauważył już wybitny 

brytyjski architekt Francis Cranmer Penrose15. Już sam ten 

fakt jest z pewnością ważnym powodem, aby przyjrzeć się jej 

nieco bliżej. Lecz powodem nie głównym, zaznaczmy, gdyż 

zasadnicza przyczyna leży jednak gdzie indziej: istnienie 

tej galerii obrazów mogłoby posłużyć za punkt wyjścia dla 

rozważań na temat charakteru sztuki greckiej oraz kon-

trowersji, w jaki sposób (oraz: czy w ogóle) ówcześni Grecy 

rozumieli pojęcie „sztuk pięknych”16. Wydaje się, że warto 

do tego zagadnienia wrócić, zwłaszcza że w myśl postulatów 

wielu badaczy współczesnych antyczni Hellenowie pojęcia 

sztuki po prostu nie znali, a w każdym razie nie w zna-

czeniu, jakie nadają mu dziś teoretycy sztuki, dla których 

powinna być doświadczeniem czysto estetycznym – l’art 

pour l’art. Przykład galerii z obrazami na akropolu posłuży 

za argument na rzecz tezy, że jest to zapatrywanie mylne, 

a cały problem oparty na wątpliwych założeniach.

M. Burdajewicz, Toruń 1999), na il. 135 (s. 145) widnieje pinakoteka,  

ale autor nie wspomina w ogóle o niej, traktując ją ewidentnie jako część 

propylejów. Podobnie zakładają J. Whitley, The Archaeology of Ancient 

Greece, Cambridge 2001, s. 354, il. 13.15; J. M. Hurwit, The Acropolis 

in the Age of Pericles, Cambridge 2004, s. 155, il. 114; T. Tanoulas,  

Ta Propylaia tes Athenaikes Akropoleos kata ton Mesaiona I, Athens 

1997 (to druga, fundamentalna praca) oraz tenże, The Propylaea, [w:] 

Acropolis Restored, red. Ch. Bouras, M. Ioannidou i I. Jenkins, London 

2012, s. 21. Innego zdania są, jak się wydaje, Ch. Mee i A. Spawforth, 

Greece. An Oxford Archaeological Guide, Oxford 2001, s. 49. Dodajmy,  

że użyty przez Plutarcha w jego biografii Peryklesa zwrot (Τὰ δὲ 

Προπύλαια τῆς ἀκροπόλεως; por. też zwrot u tworzącego w II w n.e. 

Harpokrationa, leksykografa i twórcy Słownika do dziesięciu mówców 

attyckich, hasło: Προπύλαια ταύτα) nie rozstrzyga tej kwestii defini-

tywnie, tak jak zapewne nie rozstrzygał tego autor źródła, z które-

go Plutarch korzystał. Wydaje się również, że i Pauzaniasz nie wią-

zał pinakoteki z propylejami, o czym świadczy jego sformułowanie:  

„na lewo od propylejów” (ἐν ἀριστερᾷ τῶν προπυλαίων). Problem pozostaje 

w zasadzie akademicki, ale na potrzeby niniejszego artykułu przyjmuję 

perspektywę Pauzaniasza, traktującego pomieszczenie z obrazami jako 

odrębną budowlę; por. M. Korres, Some Remarks on the Structural 

Relations between the Propylaea and the NW Building of the Athenian 

Akropolis, [w:] Kult und Kultbauten auf der Akropolis, red. W. Hoepfner, 

Berlin 1997, s. 244 i nn.

15.  An Investigation of the Principles of Athenian Architecture, London 

1888, s. 60.

16.  Temat podstawowej wciąż monografii J. J. Pollitta, The Ancient View of 

Greek Art: Criticism, History, and Terminology, New Haven – London 

1974; tenże, Art, Ancient Attitudes to, [w:] The Oxford Classical Dictionary. 

Fourth Edition, red. S. Hornblower, A. Spawforth i E. Eidinow, Oxford 

2012, s. 171.
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***

Słów kilka najpierw o kontrowersji dotyczącej przeznacze-

nia samej konstrukcji. Wątpliwości co do niej pojawiły się 

– śmiało można to rzec – odkąd Helladę zaczęto „zwiedzać”, 

a na akropolu zaczęto prowadzić systematyczne prace ar-

cheologiczne i wykopaliska, po tym gdy Grecy odzyskali 

niepodległość i długi okres tak zwanej Τουρκοκρατία dobiegł 

końca 17. XIX-wieczny spór o pinakotekę dobrze podsumo-

wał współpracownik Heinricha Schliemanna, zasłużony 

archeolog Wilhelm Dörpfeld, zauważając, iż „Der NW-Flügel 

der Proplyäen, die sogenannte Pinakothek, ist früher der 

Gegenstand langer Discussionen gewesen”18. Niektórzy 

specjaliści wskazują, że według oryginalnego planu archi-

tekta propylejów, Mnezyklesa19, pomieszczenie zwane dziś 

pinakoteką pierwotnie służyło najprawdopodobniej innym 

celom. Była to mianowicie sala konsumpcyjna, głównie dla 

urzędników ateńskich – w tym, być może, dla kapłanów 

znajdującej się po przeciwnej stronie propylejów świątyni 

Ateny Nike, a nierzadko zapewne i dla gości polis ateńskiej. 

Taką interpretację zasugerował szwedzki badacz Pontus 

Hellström20, za opinią którego poszli inni znawcy21. W tym 

ujęciu pinakoteka to początkowo ἑστιατορίον, pomiesz-

czenie biesiadne22, jedno z tych, które Nanno Marinatos 

definiuje „special buildings which served the needs of ri-

tual dining by the elite”23. O podobnych salach wspomina 

17.  Lata 1453 – 1833; zob. B. Burliga, ‘τὸν ναὸν ὃν Παρθενῶνα ὀνομάζουσιν: 

Pausanias (1.24.5) and Other Ancient Accounts of the Greek Most 

Sumptuous Temple’, “Scripta Classica” 13 (2016), s. 19.

18.  Zu Bauwerken Athens, Mitteilungen des Deutschen Archäologischen 

Instituts, Athenische Abteilung (MDAI, AA) 36 (1911), s. 52; por. wcze-

śniej C. A. Böttiger, Ideen zur Archäologie der Malerei, Dresden 1811, 

ss. 290-291.

19.  O którym wspomina też historyk Filochoros (FGrH 328, F36); zob.  

J. A. Bundgaard, Mnesikles. A Greek Architect at Work, Copenaghen 1959.

20.  The Planned Function of the Mnesiklean Propylaia, “Opuscula Atheniensia” 

17 (1988), ss. 107-121; por. także J. Barringer, Art and Archaeology of 

Ancient Greece, Cambridge 2014, s. 242.

21.  Ostatnio R. T. Neer, Art & Archaeology of the Greek World ca.2500-150 

BCE, London 2012, s. 282.

22.  Podobnie B. Bergquist, Sympotic Space: a Functional Aspect of Greek 

Dining-Rooms, [w:] Sympotica A Symposium on the Symposion,  

red. O. Murray, Oxford 1994, ss. 37-65. Dokumentację archeologicz-

ną znanych sal biesiadnych przedstawia Ulrich Sinn, 1.a. Kultorte. 

Hestiatorion, [w:] Thesaurus Cultus et Rituum Antiquorum (ThesCRA) 

IV, red. V. Lambrinoudakis i J. Ch. Balty, Los Angeles 1995, ss. 38-46.

23.  What Were Greek Sanctuaries? A Synthesis, [w:] Greek Sanctuaries. 

New Approaches, red. N. Marinatos i R. Hägg, London – New York 

1993, ss. 179-183; zob. ogólnie W. Burkert, Greek Religion, Oxford 1985,  

ss. 84-91, i N. J. Coldstream, Greek Temples: Why and Where?, [w:] 

Greek Religion and Society, red. P. E. Easterling i J. V. Muir, Cambridge 

1985, ss. 67-98, oraz Oriental Symposia: Contrasts and Parallels, [w:] 

Dining in a Classical Context, red. W. J. Slater, Ann Arbor 1991, s. 19.

antyczny geograf Strabon w opisie sanktuarium Posejdona 

na wyspie Tenos (10. 5. 11): „Tenos nie ma dużej polis, ale 

wielką i godną zobaczenia świątynię Posejdona w okręgu 

poza miastem; wzniesiono w nim obszerne sale biesiad-

ne – dowód na to, iż gromadzi się tam spora liczba ludzi 

mogących razem z samymi mieszkańcami składać ofiary 

podczas Posejdoniów”24. Z drugiej strony, wybitny grecki 

archeolog i architekt Joannes Travlos, autor fundamentalne-

go opracowania o zabytkach starożytnych Aten25, był zdania, 

że w budowli na akropolu Mnezykles widział w założeniu 

pomieszczenie do odpoczynku; prawdopodobnie wzdłuż ścian 

ułożono sofy, by zwiedzający mogli się posilić po złożeniu 

darów wotywnych, wśród których zapewne były i obrazy26. 

Do tej opinii przychylają się Dinsmoor, Coulton i de Waele.

Trzeba przyznać, że na obecną chwilę nie ma możliwości 

rozstrzygnięcia tego sporu definitywnie z tego prostego 

względu, że habent sua fata monumenta, by sparafrazować 

znaną maksymę o zmiennych losach książek27. I chociaż 

konstatacja, że zabytki architektury mają własne „życiorysy” 

może się wydawać dziś tak trywialna, że trąci banałem, to 

przecież nieczęsto pamięta się o niej w praktyce. Pozwoliłem 

sobie ją tutaj przywołać, gdyż okazuje się być szczególnie 

trafna w odniesieniu do pomników akropolu. Pamięć o nich 

obejmuje bowiem zasadniczo „wiek klasyczny”, w rezulta-

cie czego widzimy je „statycznie”, w roli, jaką budowle te 

pełniły w czasach świetności polis ateńskiej, choć wiadomo, 

że ich wykorzystanie zmieniało się wraz z upływem czasu28. 

Podobnie rzecz ma się z pinakoteką. Co prawda na prze-

strzeni dziejów wykorzystywano ją też do innych celów, ale 

wydaje się, że dopóki dawnym przybytkom „pogańskim” 

nie wyznaczono innych ról, zwłaszcza po decyzji cesarza 

Justyniana z roku 529, funkcjonowała jako galeria obrazów29.

24.  Przekład własny. U Herodota, 4. 35, termin ten oznacza po prostu go-

spodę Kejczyków przy świątyni Artemidy.

25.  Pictorial Dictionary of Ancient Athens, New York 1971, s. 482.

26.  Zob. też P. Schmitt Pantel i L. Bruit Zaidman, Religion in the Ancient 

Greek City, Cambridge 1992, ss. 59-60.

27.  Po raz pierwszy pojawiającą się w powstałym w końcu III w. n.e. poemacie 

Terencjana Maura, De litteris, syllabis, pedibus et metris, w. 1286.

28  Dotyczy to zwłaszcza Partenonu; zob. A. Kaldellis, The Christian Parthenon. 

Classicism and Pilgrimage in Byzantine Athens, Cambridge 2009,  

zwł. ss. 11-59, oraz J. B. Connelly, The Parthenon Enigma, New York 

2014, s. 336.

29.  Naturalnie jest to tylko sugestia, można bowiem przypuszczać, że pina-

koteka została ograbiona już w r. 267 n.e., gdy Ateny i akropol zdobyli 

Herulowie. Wiadomo, że w epoce późnego średniowiecza, po zajęciu 

Konstantynopola przez krzyżowców w roku 1204 i opanowaniu Aten przez 

Franków, propyleje i pinakotekę zmieniono w rezydencję mieszkalną 

– najpierw książąt frankijskich, następnie feudałów Wielkiej Kompanii 

Katalońskiej, a potem w siedzibę zarządców miasta, florenckiego rodu 

Acciaiuolich; por. R. Waterfield, Athens: A History. From Ancient Ideal to 

Modern City, London 2004, ss. 315-323. O późniejszym losie propylejów, 

Informacja o obrazach zdobiących ściany tej dość tajemniczej 

konstrukcji pojawia się w połowie II w. n.e., u wspomnia-

nego już Pauzaniasza (1. 22. 4), który mówi o „budynku 

zawierającym malowidła” (οἴκημα ἔχον γραφάς)30, nie 

używając wszakże określenia πινακοθήκη31. Skłania to 

do wniosku, że nawet 500 lat po wzniesieniu propylejów 

nazwa pinakoteka nie była najprawdopodobniej stosowana, 

mimo umieszczonych tam obrazów, które przykuły uwagę 

Pauzaniasza tak bardzo, iż zatrzymał na nich wzrok32.

Mimo obiekcji co do nazwy, trzeba zgodzić się z opinią tych 

badaczy, którzy nie wahają się w budowli widzieć pinakotekę 

i przypisywać jej funkcję galerii. Poza relacją Pauzaniasza 

istnieją bowiem dwie intrygujące, bardzo ważne wskazówki. 

Najpierw piszący w III w. n.e. Atenajos z Naukratis wspo-

mina w swej Uczcie mędrców (12. 534d) o Alkibiadesie, który, 

gdy „[…] wrócił z Olimpii do Aten, złożył jako dar wotywny 

dwa obrazy Aglaofona”33. Źródłem dla Atenajosa był w tym 

wypadku Satyros, pisarz z III w. p.n.e. Alkibiades dokonał 

tego w interesującym nas pomieszczeniu, bo ten sam obraz 

widział Pauzaniasz (1. 22. 7). Świadectwo Satyrosa byłoby 

ważną wskazówką, że pinakoteka była pierwotnie pomy-

ślana jako skarbiec (θησαυρός), gdzie składano dary wo-

włączonych w obręb twierdzy osmańskiej, zob. T. Tanoulas, The Propylaea 

of the Athenian Acropolis since the Seventeenth Century, Their Decay 

and Restoration, Jahrbuch des Deutschen Archaeologischen Instituts 

102 (1987), ss. 413-483, i F. Mallouchou-Tufano, The Vicissitudes of 

the Athenian Acropolis in the 19th Century, [w:] Great Moments in 

Greek Archaeology, red. P. Valavanis, Athens – Los Angeles 2007, s. 37.

30.  Tu i wszędzie dalej przekład: J. Niemirska-Pliszczyńska, W świątyni 

i w micie. Z Pauzaniasza Wędrówki po Helladzie księgi I, II, III i VII, 

Wrocław 1973, s. 92.

31.  Terminu używa wspomniany Strabon, Geogr. 14. 1. 14; por. również 

Warron, Rust. 1. 2. 10 (o prywatnej pinakotece Lukullusa); Witruwiusz, 

De archit. 6. 3. 8; Pliniusz, Hist. nat., 35. 2. 4; 35. 148; Laktancjusz, Div. 

inst. 1. 22. 13 (pergula pictorum); zob. A. W. Van Buren, Pinacothecae 

– with Especial Reference to Pompeii, Memoirs of American Academy 

in Rome 15 (1938), ss. 70-81. Dla formalności wypada tylko zaznaczyć, 

że nie jest ścisła uwaga M. L. Bernhard, Sztuka grecka V wieku p.n.e., 

s. 461, iż Pauzaniasz nazywa pomieszczenie pinakoteką, podobnie jak 

czystą spekulacją pozostaje twierdzenie Josa de Waele, Propylaia …,  

s. 30, iż świadectwo Pauzaniasza jest co prawda dość późne, ale nie ma 

powodu odrzucać założenia, że tej konkretnej nazwy używano wcześniej. 

Dla przeciwwagi zauważmy bowiem, że Pauzaniasz nie pomija nazw 

sanktuariów, jeśli takie się już przyjęły w jego czasach, by wspomnieć 

tylko o sformułowaniach: „Jest tu także budowla zwana Erechthejonem” 

(1. 26. 5), „U wejścia do świątyni zwanej Partenonem” (1. 24. 5),  

czy „przed Portykiem tzw. Pojkile, tj. Pstrym” (5. 21. 17). Skoro zatem 

pisarz nie mówi o pinakotece, nazwa najwidoczniej nie była w użyciu.

32.  Te i inne świadectwa o pomnikach akropolu zebrali Otto Jahn i Adolf 

Michaelis, Arx Athenarum a Pausania descripta, Bonnae 1901, ss. 44-46.

33.  Przeł. K. Bartol, [w:] K. Bartol i J. Danielewicz, Atenajos, Uczta mędrców, 

Poznań 2010.

tywne34, zapewne dla wszechpotężnej opiekunki Aten, choć 

niewątpliwie skarbiec mniej znaczący niż reprezentacyjny 

Partenon35. Dość prawdopodobne wydaje się zatem założenie, 

że wśród darów wotywnych musiały dominować obrazy, 

w takiej liczbie, iż w świadomości następnych pokoleń 

przesądziło to charakterze budowli, która „przekształciła 

się” w (Pauzaniaszowy) „budynek zawierający malowidła”. 

Potwierdzeniem tego rozgłosu byłaby druga informacja. 

Otóż w czasach hellenistycznych napisano nawet osobny 

traktat o obrazach w propylejach, którego autorem był 

Polemon z Ilionu. Dzieło niestety nie zachowało się i nie 

wiadomo, czy Pauzaniasz w ogóle je znał36, jednak sama 

informacja o osobnej monografii na ten temat ma ogrom-

ne znaczenie, wskazuje bowiem, że pomieszczenie, które 

zyskało niewątpliwie sporą renomę, postrzegano właśnie 

jako galerię37. Mówiąc krótko, powyższe informacje skłaniają 

do przyznania racji raczej Travlosowi niż Hellströmowi38. 

Pozostaje wreszcie świadectwo Pauzaniasza.

Na początek zauważmy, że z pisarzem tym sprawa jest 

dość dziwna. Wszyscy miłośnicy antyku byli, są i zawsze 

będą dozgonnie wdzięczni losom, że ktoś tak wrażliwy 

na rozsiane po całej Grecji materialne obiekty w ogóle się 

pojawił, za niezbędne uznawszy podjąć Herodotejski trud 

wędrówki, tudzież pracowitego opisania istniejących bu-

dowli i związanych z nimi mitów czy rytuałów, których sam 

nierzadko bywał świadkiem. Z drugiej strony, współczesny 

miłośnik antyku, historyk, historyk religii, a już historyk 

sztuki zwłaszcza chcieliby wiedzieć znacznie więcej, stąd 

ze względu na nierzadką zwięzłość relacji, przemilczenia 

i odmienne często upodobania Pauzaniasz bywa obiektem 

34.  Zob. Diodor, 12. 40. 3; cf. M. C. Monaco, I Propilei e la Pinacoteca, [w:] 

Topografia di Atene I, red. E. Greco, Paestum 2010, s. 87. Na temat 

‘skarbców’ zob. Richter, Handbook of Greek Art …, s. 4; por. T. Spawforth, 

The Complete Greek Temples, London 2006, ss. 92-93.

35.  Tukidydes, 2. 13. 3 – 5; por. D. Harris, The Treasuries of the Parthenon 

and Erechtheion, Oxford 1995, ss. 40-200.

36.  Informuje o nim wspomniany Harpokration w swoim Słowniku, hasło: 

Pochodnia (Λαμπάς): „Ateńczycy obchodzą trzy święta z niesieniem 

pochodni: podczas Panatenajów, Hefajstiejów i Prometejów, jak powiada 

Polemon w piśmie O obrazach znajdujących w propylejach (περὶ τῶν ἐν 

τοῖς προπυλαίοις πινάκων”;(przekład własny); por. Shear jr., Trophies 

of Victory…, s. 293. Zaginięcie tego oraz innych dzieł Polemona jest 

niepowetowaną stratą, nad czym ubolewał już Ludwig Preller, Polemonis 

Periegetae Fragmenta, Lipsiae 1838, zwł. ss. 40-41: „De his scripserat 

Polemo, cuius commentarios interiisse eo magis dolendum est”; por.  

W. Judeich, Topographie von Athen, München 1905, s. 212,  

i M. H. Swindler, Ancient Painting from the Earliest Times to the Period 

of Christian Art, New Haven 1929, s. 424 i n.

37.  Przypomnijmy, że w chalkotece oraz Partenonie gromadzono dary 

głównie w formie uzbrojenia i broni.

38.  Zob. przypisy 20 i 25, powyżej.
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Il.1 Ściana wschodnia i kolumny Pinakoteki - wejscie na Akropol

Il.2 Wieża Agryppy i wschodnia ściana Pinakoteki

Il.3 Północna Ściana Pinakoteki [widok z agory]
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krytyki, jeśli nie irytacji wręcz39. Przypadek z galerią ob-

razów na akropolu nie jest tu wyjątkiem.

Idąc tedy za zaleceniem, jakie w mowie przeciw Ktezyfontowi 

zaproponował swoim słuchaczom mówca Ajschines, kiedy 

ich zachęcał do wyobrażenia sobie malowideł w Malowanym 

Portyku40, wejdźmy na chwilę z Pauzaniaszem-

przewodnikiem do ateńskiego „MW”41, próbując spojrzeć 

oczyma wyobraźni na pinakotekę, obecnie już „puste mu-

zeum malarstwa greckiego”42.

W tym konkretnym wypadku podróżnik ogranicza się 

w zasadzie do opisu kilku obrazów, zamieszczając ek-

frazę podobną do swego wcześniejszego opisu malowideł 

w delfickiej lesche Knidyjczyków. W literaturze ekfraza 

była, jak wiadomo, bardzo popularnym środkiem reto-

rycznym, znanym pisarzom od czasów homeryckiej Iliady43. 

Opisy dotyczyły różnych obiektów, zarówno posągów, tu 

wystarczy wspomnieć hellenistyczne epigramaty z XVI 

księgi Antologii greckiej44, jak też opisy drogich kamieni45, czy, 

przed wszystkim, malowideł46, o czym zaświadczają 

Obrazy (Εἰκόνες) Filostrata Starszego, po pomniki archi-

39.  Bodaj najbardziej rzucającym się w oczy przykładem jest zupełne pomi-

nięcie w opisie fryzu partenońskiego; zob. ogólnie Ch. Habicht, Pausanias’ 

Guide to Ancient Greece, Berkeley – Los Angeles – London 1985, zwł. 

ss. 28-63. Wiele uwag na temat specyfiki antycznych ekfraz literac-

kich uwzględniła Alice Donohue, Greek Sculpture and the Problem of 

Description, Cambridge 2005, ss. 14-19, powołując się na znane, przed-

wojenne studium Panofsky’ego, które 2012 roku ukazało się w angielskim 

przekładzie J. Elsnera i K. Lorenz jako: On the Problem of Describing 

and Interpreting Works of the Visual Arts, “Critical Inquiry” 38 (2012), 

ss. 467-482. 

40.  3. 186: „Przenieście się wyobraźnią do Malowanego Portyku” (przeł.  

W. Lengauer, Ajschines, Mowy, Warszawa 2004, s. 241).

41.  By przypomnieć tytuł niezwykle poczytnej książki Waldemara Łysiaka.

42.  Z. Herbert, Akropol …, s. 104.

43.  Literatura naukowa na ten temat jest ogromna. Warto sięgnąć do zna-

komitego wstępu R. Popowskiego, Filostrat Starszy, Obrazy, Warszawa 

2004, zwł. ss. 32-41. Najnowszym, kompleksowym opracowaniem 

pozostaje studium R. Webb, Ekphrasis, Imagination and Persuasion in 

Ancient Rhetorical Theory and Practice, Farnham – Burlington 2009, 

passim; por. też G. Zanker, Modes of Viewing in Hellenistic Poetry and 

Art, Madison 2004, ss. 6-8.

44.  Tytuł znany w Polsce jest, za sprawa przekładu Zygmunta Kubiaka, 

jako Antologia palatyńska. Księgę XVI, cytowaną często jako Anthologia 

Planudea, dołączono do zbioru później. Zawiera epigramaty zebrane 

w XIV wieku przez wielkiego erudytę rzymskiego z Konstantynopola – 

Maksymusa Planudesa.

45.  W rodzaju niezwykłych Epigramów o szlachetnych kamieniach (Lithika; 

przeł. J. Danielewicz), które pozostawił po sobie Posejdippos z Pelli, 

nadworny poeta Antygonidów.

46.  Choć nie tylko, by wspomnieć homeryckie i hezjodejskie opisy tarcz,  

czy skrzyni Kypselosa u Herodota, 5. 17. 2.

tektury wreszcie – dość przywołać w tym miejscu traktaty 

Witruwiusza, Hezychiusza z Miletu, Prokopiusza z Cezarei, 

czy Pawła Silencjariusza47. Co zatem zapamiętał niestrudzony 

grecki globtroter znalazłszy się już w pinakotece?

Pauzaniasz wylicza kilka obrazów, podając w trzech 

przypadkach imiona ich autorów (1. 22. 6 – 7). Dodaje 

przy tym poetycko, iż są to te malowidła, których „czas 

nie zdołał zatrzeć” (ὁπόσαις δὲ μὴ καθέστηκεν ὁ χρόνος 
αἴτιος ἀφανέσιν εἶναι), co sugeruje, że tradycja umiesz-

czania tam dzieł, zawieszanych raczej niż malowanych 

na ścianach48, była już ugruntowana49. Niestety, jego opis 

jest (dla nas) na tyle swobodny, że nie wiadomo, czy wy-

mieniając mitycznych bohaterów malowideł mówi czasem 

o wielu czy jednym obrazie50, jak to jest w przypadku albo 

„Diomedesa” i „Achillesa’ lub, co bardziej prawdopodobne 

„Diomedesa i Achillesa”51. Znane z mitologii i dramatyczne 

wydarzenia przedstawiały obrazy z Orestesem i Pyladesem 

oraz składanie Polikseny w ofierze; był też obraz przedsta-

wiający Perseusza z odciętą głową Meduzy, a także portret 

Muzajosa. Tematykę historyczną reprezentował w pinakotece 

wspomniany wizerunek Alkibiadesa ze zwycięskim trofeum 

podczas wyścigu zaprzęgów konnych w Nemei (dar samego 

zainteresowanego), co jest istotne wraz z informacją, że 

47.  Punktem wyjścia w studiach nad antycznymi traktatami o malarstwie, 

architekturze i kolorach są obecnie studia K. Lapatina, Ancient Writers 

on Art, [w:] A Companion to Greek Art I, red. T. J. Smith i D. Plantzos, 

Malden – Oxford 2012, ss. 273-289, oraz F. De Angelisa, Greek and 

Roman Specialized Writing on Art and Architecture, [w:] The Oxford 

Handbook of Greek and Roman Art and Architecture, red. C. Marconi, 

Oxford 2015, ss. 70-83. Starsza i niegdyś poważana praca J. von Schlossera,  

Die Kunstliteratur, Wien 1924, jest tu raczej nieprzydatna, ponieważ autor 

zaczyna od myśli średniowiecznej, choć parę uwag, ss. 9-13, poświęca 

Pliniuszowi i Pauzaniaszowi.

48.  Po starannej inspekcji wewnętrznych ścian pinakoteki badacze wykluczają  

ewentualność, iż były tam obrazy ścienne, gdyż mury nie zdradzają śladów 

stiuku czy podkładu (znakomite zdjęcia wnętrza pinakoteki, wykonane 

w 2001 r., znajdują się na stronie internetowej: https://archaeologydata-

service.ac.uk/archives/view/propylaea_kress_2013/downloads.cfm?gro-

up=47 [dostęp: 22.09.2019]); por. R. E. Wycherley, The Stones of Athens, 

Princeton 1978, s. 127. Na temat malowideł wnętrz świątyń greckich 

zob. ostatnio D. Plantzos, Wall – and Panel-Paintin, [w:] Companion to 

Greek Art I…, s. 171; H. Brecoulaki, Greek Interior Decoration: Materials 

and Technology in the Art of Cosmesis and Display, [w:] A Companion 

to Science, Technology, and Medicine in Ancient Greece and Rome I, 

red. G. L. Irby, Malden – Oxford – Chichester 2016, s. 672–692, oraz  

M. M. Miles, The Interiors of Greek Temples, [w:] A Companion to Greek 

Architecture, red. eadem, Malden – Oxford 2016, s. 214.

49. L. Julius, Die Gemälde des Polygnot in der Pinakothek der Propyläen 

zu Athen, “Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts, 

Athenische Abteilung” 2 (1877), ss. 192-194.

50.  Frazer, Pausanias’ Description of Greece II …, ss. 262-263.

51.  Według Frazera mowa jest o jednym obrazie.

znajdowały się tam także prace uznanego mistrza, Polygnota 

z Tazos52, wsławionego już malowidłami w Portyku na 

agorze i delfickiej lesche. Pauzaniasz mówi o dwóch pracach 

Polygnota w ateńskiej pinakotece. Jedna ukazywała Achillesa 

na Skiros w towarzystwie dziewcząt, tematem drugiej był 

Odyseusz i Nauzykaa. Już tylko wzmianka o tych trzech 

obrazach – podarunku Alkibiadesa i obrazach wielkiego 

Tazyjczyka – skłania do przypuszczenia, że dość wcze-

śnie zadecydowano, aby pomieszczenie zdobiły prestiżowe 

dary-malowidła53. Przy tej okazji ważniejszą rzeczą być 

może byłoby zapytać, co odczuwali patrzący wchodząc do 

pinakoteki, kiedy pokonali już bardzo strome podejście pod 

propyleje?54 Pytaniem tym wracamy do zagadnienia wspo-

mnianego na początku tego artykułu: jak kwestia galerii 

obrazów, które Pauzaniasz oglądał, a które gromadzono tam 

już od czasów klasycznych, wpisuje się w spór o znaczenie 

sztuki w myśli pisarzy dawnej Hellady. Zacznijmy jednak 

od niezbędnego tu przypomnienia samego sporu.

***

Wspomniana kontrowersja rozpoczęła się, jak wiadomo 

w XVIII w., owym siècle des Lumières, wraz z postulatami 

Baumgartena55. Do debaty, czym jest sztuka, włączyli się 

52.  Świadectwa o nim zebrali Johannes A. Overbeck, Die Antiken Schriftquellen 

zur Geschichte der bildenden Künste bei den Griechen, Leipzig 1868, 

nr 1042 – 1079, ss. 187-205, i Adolphe Reinach, Textes grecs et latins 

relatifs à l’ histoire de la peinture ancienne I [Recueil Milliet], Paris 1921, 

nr 100 – 134, ss. 86-154; por. H. Brunn, Geschichte der griechischen 

Künstler II, Stuttgart 1889, ss. 11-32; też W. Lepik-Kopaczyńska, Die 

antike Malerei, Berlin 1963, ss. 47-49, A. Rouveret, Histoire et imagi-

naire de la peinture ancienne (Ve siècle av. J. – C. – Ier siècle ap. J.-C., 

Rome 1989, ss. 149-152, oraz S. Lydakis, Ancient Greek Painting and Its 

Echoes in Later Art, Athens – Los Angeles 2004, ss. 107-114 (ta książka 

wyróżnia się wspaniałymi reprodukcjami).

53.  Istnienie miejsca traktowanego jak galeria z obrazami dowodzi ogrom-

nego znaczenia, jakie Grecy przywiązywali do malarstwa ściennego 

i sztalugowego, tej najmniej, niestety, znanej nam dziedziny ich sztu-

ki. Dobrym wprowadzeniem mogą być „klasyczne” monografie Mary 

Swindler (Ancient Painting), Agnès Rouveret (Histoire et imaginaire 

de la peinture ancienne,) oraz, przede wszystkim, niedawne studium  

J. M. Hurwita, The Lost Art: Early Greek Wall and Panel Painting,  

760–480 B.C., [w:] Cambridge History of Painting …, ss. 66-93.

54.  Por. V. Scully, The Earth, the Temple and the Gods, New Haven – London 

1979, s. 179.

55.  A. G. Baumgarten, Aesthetica 1 – 2, Francoforti cis Viadrum 1750–1758.  

Jak zauważa Pollitt, Ancient View of Greek Art. …, s. 5, jednym z czyn-

ników, który w drugiej połowie XVIII w. mógł wywołać dyskusję na 

temat tego, czym w istocie jest sztuka i wyodrębnienie kategorii les 

beaux-arts, było pojawienie się czterotomowego opracowania angielskich 

podróżników po ottomańskiej jeszcze Grecji – Jamesa Stuarta i Nicholasa 

Revetta (The Antiquities of Athens and Other Monuments of Greece, 

London 1762 – 1816), którzy – choć nie byli ani pierwszymi ani jedynymi 

następnie Victor Cousin i Théophile Gautier w Mademoiselle 

de Maupin56. Dyskusja odżyła na nowo za sprawą znanego 

studium Kristellera i zgadzającego się z nim Tatarkiewicza57, 

a wreszcie wraz z pojawieniem się monografii Shinera58. 

Nic dziwnego, że zgodnie z tymi postulatami współcześni 

autorzy konstatują jako pewnik, iż:

“aesthetics as a separate branch of philosophy with a dis-

tinctive subject matter (questions about beauty, the 

nature of fine art, forms of aesthetic judgement, etc.) 

which admits of a systematic but unitary treatment, is 

hardly older than the eighteenth century”59

odwiedzającymi wtedy Helladę – umożliwili tak naprawdę szerszemu 

gronu europejskich znawców wgląd w świat sztuki greckiej, niedostępnej 

i szerzej nieznanej zachodnim odbiorcom z racji tureckiego panowania. 

Dziś uważa się, że to właśnie oni, obok Johanna Winckelmanna i jego 

wpływowej Geschichte der Kunst des Alterthums (1764), należeli do 

pionierów neoklasycyzmu (notabene – Das Brandenburger Tor z 1788 

roku jest dobrym przykładem neoklasycystycznej fascynacji pruskich 

architektów ateńskimi propylejami). Istotne jest to, że dla tych au-

torów było oczywiste, iż Grecy byli „artystami” par excellence. Sam 

Winckelmann, niczym renesansowi myśliciele, nigdy nie odmawiał 

Grekom smaku artystycznego i estetycznego – wręcz przeciwnie. Nawet 

Charles Batteux, którego słynna praca Les beaux arts reduits à un même 

principe (Paris 1746) bywa przywoływana jako przykład nowej, czysto 

estetycznej definicji sztuki, utrzymywał, iż sednem prawdziwej ars 

jest naśladownictwo, ale w tym szedł wiernie za samym Arystotelesem 

i jego Poetyką; zob. S. Settis, Futuro del „classico”, Torino 2004, s. 50; 

także B. Näf, Athens. History and Interpretation, [w:] Brill’s New Pauly. 

Classical Tradition I, red. J. Landfester, Leiden – Boston 2006, s. 311, 

oraz M. D. Fullerton, Greek Art, Cambridge 2000, ss. 21-22.

56.  Cousin w słynnej pracy Du vrai du beau et du bien, Paris 1862, s. 185; 

por. też D. Schaps, Handbook for Classical Research, Milton Park – New 

York 2011, s. 277: „ “Art for art’s sake” was an idea of the nineteenth-

-century Romantics”.

57.  P. O. Kristeller, The Modern System of the Arts: A Study in the History 

of Aesthetics Part I, “Journal of History of Ideas” 12 (1951), ss. 499-506.  

W. Tatarkiewicz poświęcił temu zagadnieniu szereg rozpraw 

(Classification of Arts in Antiquity, “Journal of History of Ideas”  

24 (1963), s. 231; What Is Art? The Problem of Definition Today, “British 

Journal of Aesthetics” 11 (1971), ss. 134-153), jak i, częściowo, książek 

(Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976, ss. 88-96; Historia estetyki  

I. Estetyka starożytna, Warszawa 1985, ss. 13-21); zob. też H. Osborne, 

What Is Work of Art?, “British Journal of Aesthetics” 21(1981), ss. 3-11.

58.  L. Shiner, The Invention of Art. A Cultural History, Chicago 2001, zwł. 

s 19 i n. Problemu dotyka również Caroline Vout w swej fascynującej 

książce Classical Art. A Life History from Antiquity to the Present, 

Princeton – Oxford 2018, ss. 1-2.

59.  O. V. Bychkov i A. Sheppard, Greek and Roman Aesthetics, Cambridge 

2010, s. XI.; zob. zwłaszcza por. R. G. Collingwood, The Principles of Art, 

Oxford 1938, ss. 5-6; podobnie N. Spivey & M. Squire, Panorama of the 

Classical World, London 2008, s. 286; por. też P. Lamarque, Aesthetics. 

Europe and the Americas [w:] The New Dictionary of History of Ideas I, 
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To ostatnie stwierdzenie jest oczywiście słuszne, dlatego 

daremna i niepotrzebna byłaby polemika z tezą, że estety-

ka jako dyscyplina naukowa narodziła się w XVIII w.60 Za 

postulatem tym idzie jednak wniosek, iż w przypadku epok 

wcześniejszych, w tym greckiego antyku, o „świadomości” 

estetycznej mówić raczej nie można. Zgodnie z tym po-

jawiły się postulaty, które dziś zyskały status swoistego 

dogmatu, głoszące wprost, że Grecy pojęcia „sztuki” nie 

znali, a termin τέχνη (podobnie jak rzymska ars) oznaczał 

dla nich nie tyle „dzieło sztuki”, ile „produkt” czy „wyrób”, 

w myśl znanej definicji Stagiryty61. Niezdolni, by dostrzec 

różnicę między „sztuką” a „rzemiosłem” (ang. ‘craft’ lub 

‘skill’)62, Grecy nie byli też świadomi, czym tak naprawdę 

prawdziwa „Sztuka” jest63. W podobny sposób traktować 

należy także ich pojęcia τεχνίτης i τέκτων (łac. officinator), 

konotujące nie tyle „artystę”, ile „rzemieślnika”64, czy „ro-

red. M. C. Horowitz, New York 2005, s. 15.

60. Por. E. Prettejohn, Beauty & Art 1750-2000, Oxford 2005, ss. 12-13;  

S. Settis, Art History and Criticism, [w:] The Classical Tradition, red.  

A. Grafton, G. W. Most i S. Settis, Cambridge (Mass.) – London 2010, 

s. 78; podobnie R. Scruton, Beauty. A Very Short Introduction, Oxford 

2011, s. 15.

61.  D. Gromska, tłumaczka Etyki nikomachejskiej, gdzie Arystoteles definiuje 

techne (1140a,9-10), rozumie ten termin jako „sztuka” („sztuka jest 

identyczna z trwałą dyspozycją do opartego na trafnym rozumowaniu 

tworzenia”), choć angielscy badacze mówią o „wyuczonej umiejętności”; 

zob. Shiner, Invention of Art…, s. 23: „trained ability”, i Ch. Janaway, 

Images of Excellence. Plato’s Critique of Arts, Oxford 1995, s. 37.

62.  Na okoliczność, że kwestia jest jednak bardziej skomplikowana, zwra-

cał już uwagę sam Erwin Panofsky w Introduction: The History of Art 

as a Humanistic Discipline, [w:] tenże, Meaning in the Visual Arts. 

Papers in and on Art History, Garden City 1955, zwł. ss. 12-13 (esej ten 

pierwotnie ukazał się w r. 1940, w zbiorowej pracy The Meaning of the 

Humanities, red. T. Greene, Princeton, a więc przed pojawieniem się 

studium Kristellera), podobnie również A. Cohen, What Is Art History?, 

[w:] What Are the Arts and Sciences?, red. D. Rockmore, Hannover 2017, 

s. 29. Na temat tej kontrowersji zob. też studia Stephena Halliwella:  

The Aesthetics of Mimesis. Ancient Texts and Modern Problems, Princeton 

2002, s. 2-9; Aesthetics in Antiquity, [w:] A Companion to Aesthetics. 

Second Edition, red. S. Davies i inni, Malden – Oxford – Chichester 

2009, ss. 10-22, oraz B. Fehr, Sociohistorical Approaches, [w:] Oxford 

Handbook of Greek and Roman Art & Architecture …, s. 579, i M. Squire, 

Conceptualizing the (Visual) „Arts”, [w:] A Companion to Ancient 

Aesthetics, red. P. Destrée i P. Murray, Malden – Oxford 2015, ss. 308-312.

63.  Pollitt, Ancient View of Greek Art …, ss. 32–37. Wymowny spis rze-

mieślników-fachowców zaangażowanych przy peryklejskim projek-

cie odbudowy świątyń akropolu daje Plutarch, Per. 12. 6; por. uwagi  

P. A. Stadtera, A Commentary on Plutarch’s Pericles, Chapel Hill – 

London 1989, ss .157-163.

64.  Zob. Plutarch, Per. 12. 6; cf. R. Beekes, Etymological Dictionary of Greek 

II, Leiden – Boston 2010, ss. 1460 (s. v. τέκτων) i 1476 (s. v. τέχνη); zob. 

J. M. Hurwit, Artists and Signatures in Ancient Greece, Oxford 2015,  

ss. 7-8, i K. Seaman, Introduction: Greek Artists: Yesterday and Today, 

botnika” (ἐργαστήρ lub βάναυσος)65, stąd (można wysunąć 

argument) nie słyszymy o starożytnym odpowiedniku dzieła 

na miarę Le vite de’ più eccellenti pittori, scultori e architettori 

Vasariego66. Przy tej okazji, jako loci classici przywoływane 

są słynne wypowiedzi z utworów Ksenofonta Wspomnienia 

o Sokratesie i O gospodarstwie oraz uwagi Lukiana w jego 

prześmiewczym dialogu Sen67. Rzecz nie dotyczy jednak 

tylko i wyłącznie terminologii, ale rodzi dylemat o wiele 

poważniejszy: jak w takim razie w ogóle – uderzając już 

w wysokie tony – mówić o sztuce greckiej? Czy w tym wy-

padku termin ten jest w ogóle zasadny? Zacytujmy Michaela 

Squire: „The question is fundamental: if our languages 

(and hence conceptual frames) for thinking about “art” 

are modern and anachronistic, how should we analyze 

the different experiences of viewing in ancient Greece and 

Rome?”68. Dalsza lektura wywodów tego badacza upewnia, 

[w:] Artists and Artistic Production in Ancient Greece, red. K. Seaman 

i P. Schultz, Cambridge 2017, ss. 1-11. W latach 90-tych ubiegłego wieku 

debata odżyła za sprawą pojawienia się publikacji M. Vickersa i D. Gilla, 

Artful Crafts. Ancient Greek Silverware and Pottery, Oxford 1994, którzy 

twierdzili, że malarstwo wazowe było dla Greków tanim i bynajmniej 

nie artystycznym ekwiwalentem kosztownych reliefów na srebrnych 

i złotych naczyniach. Z drugiej strony, jak przypomina Jeremy Tanner 

(Culture, Social Structure and the Status of Visual Artists in Classical 

Greece, „Proceedings of Cambridge Philological Society” 45, 2000,  

s. 137), Lizypp i Apelles, a wcześniej Polygnot i Fidiasz, z pewnością byli 

wyjątkami – uchodzili wśród Greków za kogoś znacznie lepszego niż 

rzemieślnik, zob. Pliniusz, Hist. nat. 36. 18. Wcześniej, 35. 92, Pliniusz 

jednoznacznie nazywa Apellesa artystą (gloria artificis).

65.  Zob. A. Burford, Craftsmen in Greek and Roman Society, London 1972, 

s. 14; F. Frontisi-Ducroux, Dédale. Mythologie de l’artisan en Grèce 

ancienne, Paris 2000.

66.  Choć księga XXXV Historii naturalnej Pliniusza, mimo nieprzeko-

nywujących zastrzeżeń Lapatina (zob. przyp. 47), jest do pewnego 

stopnia wyjątkiem, podobnie jak jest nim późniejsze dzieło Filostrata 

Starszego Obrazy; por. Z. Newby, Art History and Aesthetic, [w:]  

The Edinburgh Companion to Ancient Greece and Rome, red. E. Bispham,  

T. Harrison i B. A. Sparkes, Edinburgh 2006, ss. 49-50; podobnie R. Osborne  

i C. Vout, Art and Religion in Ancient Greece and Rome, Oxford Research 

Encyclopedia, Religion 2016 (www.religion.oxfordre.com). Być może 

antycznym „poprzednikiem” żywotów Vasariego były traktaty ma-

larza Antygona (utożsamianego zazwyczaj z Antygonem z Karystos; 

por. L. Urlichs, Über griechische Kunstschriftsteller, Würzburg 1887,  

s. 33), powstałe w III w. p.n.e. (Pliniusz, Hist. nat. 1. 33-34; 33. 84)  

lub traktat króla Juby z Mauretanii O malarstwie i malarzach. Według  

M. M. Miles, Art as Plunder. The Ancient Origins of Debate about Cultural 

Property, Cambridge 2008, s. 10, o świadomości estetycznej można już 

z pewnością mówić od pierwszej połowy I w. p.n.e., czego niezbitym 

dowodem jest koncepcja rzeźb jako „zabytków” w Cyceronowym wy-

stąpieniu przeciw Werresowi.

67.  Ksenofont, Mem. 3. 1-8; Oec. 4. 2 – 3; Lukian, Somn. §§7 – 8; por.  

K. Michałowski, Jak Grecy tworzyli sztukę, Warszawa 1986, s. 95.

68.  Conceptualizing the (Visual) „Arts” …, s. 308; por. J. Tanner, Aesthetics 

iż jednym z najważniejszych argumentów na rzecz tezy 

o odmiennym pojmowaniu „sztuki” przez Greków byłaby 

tu okoliczność, że w przytłaczającej większości antycz-

nych źródeł refleksja na temat dzieł – pięknie wykonanych 

przedmiotów, obrazów bądź architektury – nie pojawia się 

ze względu na nie same, a więc ich „artyzm”, ale na ich 

rzemieślniczy (tj. „techniczny”) i najczęściej utylitarny 

z gruntu charakter69. Jeśli piękno było przez Greków dostrze-

gane, to wyrażali je „przy okazji”, na marginesie i w innym 

zazwyczaj, ważniejszym dla nich kontekście – religijnym70, 

moralnym, czy polityczno-ideologicznym71; innymi słowy, 

uwagi antycznych były w tym względzie „zaangażowane”, 

a więc „skażone”, nigdy natury czysto estetycznej72. I choć 

badacz ten, podobnie jak Kenneth Lapatin, nie idzie aż tak 

daleko, by w odniesieniu do materialnego dorobku Greków 

negować sens stosowania terminu „sztuka”, to oczywi-

and Art History Writing in Comparative Historical Perspective, “Arethusa” 

43 (2010), s. 267.

69.  Już dla Benedetto Croce, Breviary of Aesthetics: Four Lectures, Buffalo 

– Toronto – London 2007, s. 11, jakikolwiek utylitaryzm był sprzeczny 

ze sztuką; por. R. Wollheim, Art and Its Objects, Cambridge 19802,  

s. 63, i R. Layton, The Anthropology of Art, London – Toronto 1981, s. 4.

70.  O czym, według wielu badaczy, zaświadcza chociażby lektura dzieła 

Pauzaniasza, por. S. Woodford, An Introduction to Greek Art. Sculpture 

and Vase-Painting in the Archaic and Classical Periods, London 2015,  

zwł. rozdz. 13; por. T. Scheer, Art and Imagery, [w:] The Oxford Handbook 

of Ancient Greek Religion, red. E. Eidinow i J. Kindt, Oxford 2017,  

ss. 173-174. Naturalnie, problem ten dotyczy w większym jeszcze stop-

niu sztuki średniowiecznej, tak w Europie Zachodniej, jak i Wschodnim 

Cesarstwie Rzymskim, zob. J. Tanner, Introduction: Sociology of Art 

History, [w:] The Sociology of Art. A Reader, red. idem, London – New 

York 2003, s. 4.

71.  Lapatin, Ancient Writers on Art, [w:] Companion to Greek Art I …,  

ss. 273-274; por. J. Grethlein, Aesthetics Experiences, Ancient and 

Modern, “New Literary History” 46 (2015), s. 322.

72.  Zob. zwłaszcza R. L. Gordon, The Real and the Imaginary: Production 

and Religion in the Graeco-Roman World, “Art History” 2 (1979),  

ss. 5-34; por. S. Goldhill i R. Osborne, Introduction: Programmatics 

and Polemics, [w:] Art and Text in Ancient Greek Culture, red. ci sami, 

Cambridge 1994, ss. 1-12, oraz D. Steiner, Greek and Roman Theories 

of Art, [w:] Oxford Handbook of Greek and Roman Art & Architecture …,  

ss. 22-23. Klasycznym przykładem byłby tu długi, archetypiczny niemal 

opis tarczy dla Achillesa w Iliadzie (18. 478-608). Nie ulega wątpliwości, 

że dla współczesnego odbiorcy jest to opis dzieła sztuki, wątpliwości 

jednak pozostają, czy w ten sam sposób odbierali to słuchacze poematu. 

Zwolennicy tezy, iż Grecy rozumieli termin „sztuka” inaczej niż „my”,  

nie podnoszą na szczęście jako argumentu tej okoliczności, że sko-

ro twórca tarczy – mimo że bóg – był kowalem, a sama tarcza mia-

ła użytkowy charakter, nie może ona uchodzić za dzieło sztuki; por.  

A. S. Becker, The Shield of Achilles and the Poetics of Homeric Description, 

“American Journal of Philology” 111 (1990), s. 144, oraz S. P. Morris, 

Daidalos and the Origins of Greek Art, Princeton 1992, ss. 3-35 (o ter-

minologii), i Popowski, Filostrat Starszy, Obrazy …, s. 38.

ste jest, iż jego argumentacja wpisuje się w obowiązujący 

obecnie paradygmat. „Sztuka” nie była rozumiana przez 

starożytnych tak, jak pojmowana jest dziś.

Przypadek pinakoteki przy propylejach potwierdzałby, na 

pierwszy rzut oka, taki sposób myślenia. Po pierwsze, rze-

czywiście, i ona była budowlą z gruntu sakralną73 – częścią 

kompleksu świątyń-darów dla bogów (gr. anathemata) 

odbudowanych po bezbożnym akcie spalenia poprzednich 

świątyń przez Persów w pamiętnym 480 roku p.n.e.74. Na 

sakralny charakter tej sali – wotywnej raczej niż biesiad-

nej – wskazuje też sama jej konstrukcja. W pomieszcze-

niu o wymiarach 10,75 m x 8,96 m Mnezykles przedłużył 

dwie ściany i zakończył je ozdobnymi filarami (łac. antae). 

Fasadę powstałego w ten sposób westybulu (πρόναος), 

którego ściana z wejściem miała też dwa okna, tworzyły 

zamiast tradycyjnych dwóch trzy kolumny z kapitelami 

w stylu doryckim75. Jak w tradycyjnych świątyniach, fryz 

nad belkowaniem (architrawem) składał się z tryglifów 

i metop, których nie zdążono już jednak ozdobić reliefami.76 

W rezultacie pinakoteka to przykład templum in antis (ἐν 
παραστάσι)77, typ świątyni wymienionej przez Witruwiusza 

jako najbardziej rudymentarne rozwiązanie architektów 

greckich78. Po wtóre, przytoczoną powyżej dyskusję na 

temat pierwotnego przeznaczenia pinakoteki można byłoby 

wykorzystać jako argument o jej „nieartystycznym” cha-

rakterze; w tym sensie termin pinakoteka, powinien być 

brany w cudzysłów jako umowny, gdyż konstrukcja ta nie 

spełniała tak naprawdę kryteriów galerii sztuki, instytucji 

73.  Zob. W. Burkert, The Meaning and Function of the Temple in Classical 

Greece, [w:] Temple in Society, red. M. V. Fox, Winona Lake 1988,  

ss. 35-37; por. J. Pedley, Sanctuaries and the Sacred in the Ancient 

Greek World, Cambridge 2005, s. 58; podobnie V. Platt, Art History in 

the Temple, “Arethusa” 43 (2010), s. 197.

74.  Por. Eliusz Arystydes, or. 1 (mowa panatenajska), §191 (ed. B. Keil);  

zob. Bernhard, Sztuka grecka V. wieku p.n.e. ..., s. 461.

75.  Zob. Witruwiusz, De archit. 1. 2. 6; por. W. B. Dinsmoor Jr.,  

The Asymmetry of the Pinakotheke for the Last Time?, “Hesperia Suppl.” 

20 (1982), ss. 18-33.

76.  Wbrew błędnemu stwierdzeniu Plutarcha, Per. 13. 12, prace nad całymi 

propylejami przerwano wraz z wybuchem wojny peloponeskiej i wobec 

trudności finansowych Ateńczycy nie dokończyli już dekoracji; zob. 

Dinsmoor i Dinsmoor Jr., Propylaia II …, s. 3-4; J. Boersma, Athenian 

Building Policy, Groningen 1970, s. 70; także J. M. Camp, The Archaeology 

of Athens, New Haven – London 2001, s. 83-84; J. G. Pedley, Greek Art 

and Archaeology, Upper Saddle River 20125, s. 265, i M. Emerson, Greek 

Sanctuaries & Temple Architecture. An Introduction, London – New York 

2018, s. 127.

77.  Por. S. Parnicki-Pudełko, Architektura starożytnej Grecji, Warszawa 

1985, s. 201; podobnie R. F. Rhodes, Architecture and Meaning on the 

Athenian Acropolis, Cambridge 1995, ss. 69-70.

78.  De archit. 3. 2. 1; por. S. Woodford, The Art of Greece and Rome, Cambridge 

2004, ss. 24-27.
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znanych dopiero właśnie od XVIII w. Pozostaje wreszcie 

kontekst polityczno-ideologiczny, w którym należałoby 

widzieć, cały program odbudowy świątyń akropolu, o czym 

przypomina wielu badaczy, idąc głównie za Plutarchem79. 

W rezultacie nowo wzniesione budowle na wzgórzu miały 

również (a raczej: głównie) charakter ideologiczno-propa-

gandowy – gloryfikację Aten i ich dokonań w czasie wojen 

z Persją80; niektórzy historycy sztuki mówią wręcz w tym 

przypadku o (sic!) „totalitarianism […] producing a classical 

idealism”81. Wobec tych i tym podobnych obiekcji staje się 

oczywiste, że w dyskusji, która przybiera taki a nie inny 

obrót, nie ma raczej miejsca na kontemplację, zachwyt 

i przeżycie estetyczne. Czy możliwa zatem jest jakakolwiek 

sensowna polemika z powyższymi założeniami?82

***

Na początku przyznajmy, że niezwykle trudno dyskutować 

ze zwolennikami tezy sformułowanej w określonym czasie, 

skoro teza ta – sama w sobie będąc „a cultural creation”83 – 

79.  Plutarch przypomina o politycznym kontekście peryklejskiego programu 

odbudowy akropolu: Per. 12. 1 – 2; cf. Stadter, Comm …, zwł. ss. 145-

152; również R. Parker, Athenian Religon. A History, Oxford 1996, ss. 

122-123; zob. także V. Azoulay, Pericles of Athens, Princeton 2014, ss. 

79-80, i L. Samons II, Pericles and the Conquest of History, Cambridge 

2016, s. 183.

80.  Jak przypomina David Castriota, Myth, Ethos, and Actuality …, ss. 3-16, 

oraz Democracy and Art in Late-Sixth – and Fifth-Century BC Athens, 

[w:] Democracy 2500? Questions and Challenges, red. I. Morris i K. A. 

Raaflaub, Dubuque 1998, s. 200; por. także Harris, Treasuries of Parthenon 

and Erechtheion …, s. 9-10, i R. Osborne, Archaic and Classical Greek 

Art, Oxford 1998, ss. 157-187. O politycznym charakterze sztuki Aten V 

w. p.n.e. zob. D. Boedeker, Presenting the Past in Fifth-Century Athens, 

[w:] Democracy, Empire and the Arts in Fifth-Century Athens, red. D. 

Boedeker i K. A. Raaflaub, Cambridge (MA) 1998, ss. 188-189. Podobny 

dylemat jest zresztą częstszy, o ile nie powszechny. Wystarczy chociażby 

przypomnieć asyryjskie reliefy z Niniwy (obecnie w British Museum) 

lub rzymskie płaskorzeźby na Kolumnach Trajana i Marka Aureliusza. 

Pytanie, czy są one dziełami sztuki, czy wyrazem ideologii imperialnej, 

wydaje się mylnie sformułowane, gdyż implikuje tylko jedną „słuszną” 

odpowiedź; por. P. Veyne, Imperium grecko-rzymskie; tłum. P. Domański, 

Kety 2008, rozdz. VII: ss. 377-417.

81.  Tak Osborne, Archaic & Classical Greek Art …, s. 158.

82.  Skutecznie podjął ją przede wszystkim James I. Porter w szeregu studiów: 

Is Art Modern? Kristeller’s “Modern System of the Arts” Reconsidered, 

“British Journal of Aesthetics” 49 (2009), ss. 1-24; Reply to Shiner, 

“British Journal of Aesthetics” 49 (2009), ss. 171-178; Why Art Has 

Never Been Autonomous?, “Arethusa” 43 (2010), ss. 165-166; tenże, 

The Origins of Aesthetic Thought in Ancient Greece. Matter, Sensation, 

and Experience, Cambridge 2010, s. 26 i n.; por. też R. Carpenter, The 

Esthetic Basis of Greek Art of the Fifth and Fourth Centuries B.C., Bryn 

Mawr – New York 1921, s. 153 i n.

83.  Jak przypomina Salvatore Settis, Art History and Criticism, [w:] Classical 

została programowo wyrażona tak, aby kryterium „artyzmu” 

i „autonomii” sztuki nie spełniały przykłady z przeszłości84. 

Jest jednak istotne, by mieć na uwadze, że argument o „au-

tonomii” sztuki prowadzi do paradoksu. Gdyby bowiem iść 

za logiką tego postulatu, sztuką nie powinny być zarówno 

ikony malarzy wschodnio-rzymskich w średniowieczu85, 

jak średniowieczne katedry, witraże czy mozaiki, ot choćby 

ta w Otranto; do dzieł sztuki nie można byłoby zaliczyć 

tkaniny z Bayeux, czy fresków w Kaplicy Sykstyńskiej86; 

nawet Szkoła ateńska nie spełniałaby tego kryterium – wszak 

„uwikłana” jest w renesansowy dyskurs filozoficzny87. Już 

tylko garść tych przykładów wskazuje, że takie podejście jest, 

oględnie mówiąc, trudne do przyjęcia. Wymienione powyżej 

dzieła potwierdzają raczej, że w analizie dzieła sztuki to, co 

Pierre Bourdieu nazwał „polem artystycznym” (a więc sze-

roko rozumiany kontekst), gra zawsze rolę88. W przypadku 

Greków pojawia się jednak inna ważna obiekcja. Charles 

Segal wykazał w swym znakomitym artykule dobitnie, jak 

wielka wrażliwość na wszelkie bodźce wizualne charaktery-

zowała Hellenów89, którzy – zanurzeni w „rzece obrazów”90 

– wcale nie tak rzadko dawali temu wyraz na piśmie, nie 

wahając się wyrażać odczuć (gr. pathe) towarzyszących im 

Tradition … s. 78.

84.  R. Scruton, The Aesthetics of Architecture, London 1979, s. 24.

85.  W tym przypadku zacytujmy wybitnego specjalistę: “Byzantine icons 

had a functional as well as an aesthetic aim” – R. Cormack, Byzantine 

Art, Oxford 20182, s. 2; por. przyp. 70, powyżej.

86.  M. Robertson, A History of Greek Art I, Cambridge 1975, s. 242, przy-

pominając, iż lesche w Delfach była odwiedzana aż do późnej staro-

żytności właśnie ze względu na znajdujące się tam obrazy Polygnota, 

porównuje to zjawisko z popularnością fresku Michelangelo w Kaplicy 

Sykstyńskiej; por. A. D’Alleva, Jak studiować historię sztuki?; tłum. E. 

Jedlińska i J. Jedliński, Kraków 2013, s. 14, oraz s. 53 i nast. – na temat 

analizy kontekstualnej.

87  Część uwag poświęca temu zagadnieniu G. W. Most, Reading Raphael: 

„The School of Athens” and Its Pre-Text, “Critical Inquiry” 23 (1996), 

ss. 145-182; por. E. H. Gombrich, „Stanza della Segnatura Rafaela 

i jej symbolika, [w:] tenże, Pisma i sztuce i kulturze; przeł. D. Folga-

Januszewska i inni, Kraków 2011, s. 485-515.

88.  Reguły sztuki. Geneza i struktura pola literackiego; przeł. A. Zawadzki, 

Kraków 2001, s. 13. Kompleksowym ujęciem tematu jest praca A. 

Hausera The Sociology of Art, London – New York 1982. O znaczeniu 

konteksu w sztuce antycznej zob. J. Tanner, Social Structure, Cultural 

Rationalisation and Aesthetic Judgment in Classical Greece, [w:] Word 

and Image in Ancient Greece, red. N. K. Rutter i B. A Sparkes, Edinburgh 

2000, ss. 193-203; por. także H. Belting, The End of the History of Art?, 

Chicago 1987, ss. 27-28.

89.  Słuchacz i widz, [w:] Człowiek Grecji, red. J.-P. Vernant; przeł. P. Bravo 

i Ł. Niesiołowski-Spanò, Warszawa 2000, s. 223; zob. również T. Hölscher, 

Visual Power in Ancient Greece and Rome. Between Art and Social Reality, 

Berkeley – Los Angeles – London 2018, ss. 1-5.

90.  Określenie Françoisa Lissarrague w tytule jego książki Un flot d’images. 

Une esthétique du banquet grec, Paris 1987.

podczas przebywania wśród-, i podziwiania rzeźb, obrazów 

i pomników architektury91. Sam fakt, że antyczni odbiorcy 

pragnęli artykułować swoje wrażenia92, a dając wyraz odczu-

waniu piękna usiłowali przy tym nierzadko zrozumieć ta-

jemnicę oddziaływania oglądanych przezeń dzieł93, pośrednio 

wskazuje też na intencje twórców, którzy musieli liczyć na 

to, że ich dzieła będą takie odczucia budzić94. Można zatem 

powiedzieć, że sama już obecność licznych i po mistrzowsku 

sporządzonych dzieł rodziła tak potrzebę dyskusji nad tech-

niczną stroną ich wykonania z jednej, jak i prowokowała do 

z gruntu estetycznych rozważań z drugiej strony95. Niczym 

innym przecież jak próbą przeniknięcia tajemnicy procesu 

twórczego są rozważania nad mimetycznym z gruntu, według  

Platona i Arystotelesa96, charakterem twórczości, tj. sztuk 

pojetycznych, w tym malarstwa97.

91.  Zob. Filostrat, Imag., proem. 2. Na ten temat zob. E. Prioux, Emotions 

in Ecphrasis and Art Criticism, [w:] Emotions, Genre and Gender in 

Classical Antiquity, red. D. LaCourse Munteanu, London 2011, ss. 135-174;  

por. J. J. Pollitt, Art and Experience in Classical Greece, Cambridge 1972, 

ss. 43-54, oraz tenże, Greek Painting and Mosaic, [w:] Civilization  

of the Ancient Mediterranean. Greece and Rome III, red. M. Grant  

i R. Kitzinger, New York 1988, s. 1756.

92.  Z obfitej literatury fachowej na ten temat warto sięgnąć po książkę  

D. Konstana, Beauty. The Fortunes of an Ancient Greek Idea, Oxford 

2014, ss. 3-4.

93.  Ta tendencja pojawia się w epoce klasycznej, u schyłku V. w. p.n.e.: 

według B. Schweitzera, Der bildende Künstler und der Begriff des 

Künstlerischen in der Antike, Neue Heidelberger Jahrbücher 1925,  

s. 37, pierwsze zachowane świadectwo abstrakcyjnego pojmowania 

piękna pojawia się u Ksenofonta we Wspomnieniach o Sokratesie,  

3. 10. 1–8, w zrekonstruowanej przez pisarza, prawdopodobnie naocznego 

świadka, dyskusji filozofa z malarzem Parrazjosem. A. Sheppard w pracy 

Aesthetics. An Introduction to the Philosophy of Art, Oxford – New York 

1987, s. 38, zwraca uwagę na to, iż studia nad dziełami sztuki to w dużej 

mierze kwestia z dziedziny dzisiejszej psychologii – problem, który  

C. Vout, Putting the Art into Artifact, [w:] Classical Archaeology,  

red. S. E. Alcock i R. Osborne, Malden – Oxford 2012, s. 446, sformu-

łowała w pytaniu “how objects affect their audience”.

94.  Dobrym przykładem, że artyści greccy „zmusili” do takich rozważań nie 

tylko współczesnych im rodaków, ale pokolenia następne, jest reakcja na 

odnalezioną w 1506 r. w Rzymie kopię hellenistycznej Grupy Laokoona. 

Swą finezją, dbałością o szczegół oraz – last but not least – niezwykłą 

umiejętnością oddania emocji, to „barokowe” dzieło wzbudziło wówczas 

podziw i zachwyt, tak jak wzbudza je zresztą do dziś. Innym przykładem 

byłaby Mozaika Aleksandra, odkryta w pompejańskim domu Fauna  

24. października 1831 r.

95.  Zob. R. Ingarden, Artistic and Aesthetic Values, “British Journal of 

Aesthetics” 4 (1964), ss. 201-202.

96.  Arystoteles, Metaph. 1025b; Poet. 1447a,19-20; Polluks, Onomast. 7. 126; 

zob. na ten temat klasyczne uwagi Tatarkiewicza, Dzieje sześciu pojęć …,  

s. 22; także M. C. Beardsley, Aesthetics from Classical Greece to the 

Present. A Short Story, Tuscaloosa 1966, ss. 31-39.

97.  O czym dobitnie przypomina ksenofontejski Sokrates, Mem. 3. 10. 1: 

Problem „autonomii” sztuki greckiej jest jednak zbyt złożony 

i wymagałby osobnej monografii. Ponieważ brak tutaj miej-

sca na kontynuowanie tego tematu w całej jego rozciągłości, 

powróćmy do pinakoteki i tego, co w anglojęzycznej ter-

minologii określane jest jako „case study”. Dlaczego zatem 

przykład tej galerii z obrazami przeczy, w moim przekonaniu, 

słuszności tezy Kristellera, Tatarkiewicza, czy Goldhilla 

i Osborne98?

Zwolennicy poglądu o autonomii sztuki odwołują się naj-

częściej do nowożytnej proweniencji instytucji muzeum99, 

ponieważ grecki termin μουσεῖον nie oznaczał tego, co pod 

nim rozumiemy dziś100. Udostępnianie szerszemu gronu 

zwiedzających publicznych muzeów w XVIII wieku bywa 

zatem traktowane jako symptom nowego podejścia do 

artefaktów z przeszłości, bo dopiero odtąd materialne dzie-

dzictwo zaczęło być traktowane jako „sztuka” – przejaw ars 

gratia artis. Oglądaniu i podziwianiu dorobku materialnego 

miała towarzyszyć estetyczna kontemplacja, bez potrzeby 

dźwigania balastu uwarunkowań: religijnych, politycznych 

i wszelkich innych. Tak więc z chwilą gdy i antyczne zabytki 

zaczęły trafiać do owego – jak utrzymuje wielu specjalistów 

– „wynalazku” XVIII wieku101, tj. instytucji publicznych 

(z Louvre i British Museum na czele102), dopiero wówczas 

na materialne pozostałości z czasów starożytnych zaczęto 

patrzeć właśnie jak na zabytki – innymi słowy, wówczas 

narodziło się samo pojęcie „zabytku” 103.

γραφική ἐστιν εἰκασία τῶν ὁρωμένων („sztuka malarska jest naśladow-

nictwem rzeczy widzialnych”; przeł. L. Joachimowicz).

98.  Zob. przyp. 72, powyżej.

99.  Cf. Ch. Seltman, Approach to Greek Art, London – New York 1948, 

rozdz. Museum; por. też B. Cohen, Displaying Greek and Roman Art 

in Modern Museums, [w:] Oxford Handbook of Greek and Roman Art 

& Architecture …, s. 475, oraz Vout, Classical Art ..., ss. 157-158; także  

E. Bartman, Collecting in Premodern Europe, [w:] The Oxford Handbook 

of Roman Sculpture, red. E. A. Friedland, M. Grunow Sobocinski  

i E. K. Gazda, Oxford 2015, ss. 28-46.

100.Terminu musaea używa Pliniusz, Hist. nat. 36. 154, por. też Polibiusz, 

8. 25. 11 i 8. 27. 1; cf. P. M. Fraser, Ptolemaic Alexandria I, Oxford 

1972, ss. 312-319; także P. Y. Lee, The Musaeum of Alexandria and the 

Formation of the Muséum in Eighteenth-Century France, “Art Bulletin” 

79 (1997), ss. 385-412; zob. też P. E. Findlen, Museum [w:] Classical 

Tradition …, s. 604-607.

101. Por. D. Preziosi, Epilogue. The Art of Art History, [w:] The Art of Art 

History: A Critical Anthology, red. tenże, Oxford 2009, s. 490; por.  

T. Bennett, The Birth of the Museum. History, Theory, Politics, London 

– New York 1995, s. 19.

102. Zob. J. Abt, The Origins of the Public Museum, [w:] A Companion to 

Museum Studies, red. S. Macdonald, Malden – Oxford 2006, s. 115 i n.

103. Wielu badaczy wskazuje przy tym na fakt publicznej ekspozy-

cji przez British Museum (w r. 1816) rzeźb Partenonu, zaku-

pionych od lorda Elgina. Ważną poprawkę do tego typu zapa-

trywań wprowadziła P. Findlen, która tak w swej monografii 
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Na chwilę obecną to dość arbitralne podejście ulega jednak 

powoli zmianie. Historycy sztuki starożytnej coraz czę-

ściej zwracają bowiem uwagę na okoliczność, iż sama idea 

gromadzenia i udostępniania materialnych artefaktów jest 

proweniencji starożytnej104, w rezultacie czego przedmiotem 

kontrowersji nie jest już kwestia, czy antyczni esteci byli 

kolekcjonerami, to bowiem nie ulega już żadnej wątpliwości, 

ale kiedy ten proces zaczął się w antyku105. Jest to pytanie 

zrozumiałe wobec banalnego w końcu spostrzeżenia, że 

starożytność nie jest jakimś monolitycznym okresem, ale 

obejmuje okres – bagatela – blisko półtora tysiąca lat.

Dla specjalistów od tego zagadnienia nie ulega wątpliwości, 

że o zjawisku świadomego kolekcjonerstwa i obecności gale-

rii obrazów można mówić w przypadku Rzymian, zwłaszcza 

od czasów Oktawiana Augusta106. Bezsprzecznie. Wykazali 

to Bettina Bergmann107, Margaret M. Miles108, Alexandra 

Bounia109, następnie Steven H. Rutledge110, a ostatnio Agnès 

Rouveret111, choć już w XIX w. Lawrence Alma-Tadema 

wykorzystał swój talent i użył wyobraźni, aby zadziwić 

wiktoriańskie gusta, jak takie rzymskie galerie mogły wyglą-

(Possessing Nature. Museums, Collecting, and Scientific Culture 

in Early Modern Italy, Berkeley – Los Angeles – London 1996, zwł.  

ss. 293 i n.), jaki i artykule (Possessing the Past: The Material World 

of the Italian Renaissance, “American Historical Review” 103, 1998,  

ss. 83-114, zwł. s. 86), wykazała, że moda na zbieractwo antyków to 

zjawisko znane już z epoki Renesansu; zob. też K. Pomian, Collectors 

and Curiosities. Paris and Venice, 1500-1800, Cambridge 1990, s. 2, oraz  

M. Silk, I. Gildenhard i R. Barrow, The Classical Tradition. Art, Literature, 

Thought, Malden – Oxford 2014, s. 105.

104.Tak R. Osborne, The Art of Signing in Ancient Greece, “Arethusa”  

43 (2010), s. 234.

105. Zob. uwagi D. E. Stronga, Roman Museums, [w:] Archaeological Theory 

and Practice, red. tenże, London – New York 1973, ss. 247-264, i Roman 

Art, Harmondsworth 1980, s. 39

106. Zob. Witruwiusz, De archit. 6. 5. 2; Wergiliusz, Aen. 1. 441 – 493 (opis 

obrazów w pinakotece kartagińskiej, przedstawiający zdobycie Troi); 

Petroniusz, Sat. 83 (Enkolpiusz zwiedzający galerię obrazów); por.  

J. Farrell, Art, Aesthetics, and the Hero in Vergil’s ‘Aeneid’, [w:] Aesthetic 

Value in Classical Antiquity, red. I. Sluiter i R. M. Rosen, Leiden – Boston 

2004, ss. 286-288.

107. Greek Masterpieces and Roman Recreative Fictions, “Harvard Studies 

in Classical Philology” 97 (1995), ss. 98-107.

108. Art as Plunder …, s. 218 i n.

109. The Nature of Classical Collecting. Collectors and Collections, 100 BCE 

– 100CE, Aldershot – Burlington 2004, s. 52 i n.

110. Ancient Rome as Museum. Power, Identity, and the Culture of Collecting, 

Oxford 2012, s. 32 i n. (jestem zobowiązany dr. Tomaszowi Mojsikowi 

z Uniwersytetu w Białymstoku za udostępnienie prac Miles, Bounii 

i Rutledge’a).

111. Painting and Private Art Collections in Rome, [w:] Companion to Ancient 

Aesthetics …, ss. 109-127.

dać112. Ale Rzymianie rzadziej byli innowatorami, ile częściej 

– sensu largo – imitatorami113, a jest to truizm szczególnie 

trafny w przypadku sztuk naśladowczych, tj. pięknych114. 

Wzorem byli dlań w tym wypadku Grecy, o czym doskonale 

wiedział Horacy – jeden z tych latyńskich dzikusów, któ-

rego Hellenowie kulturowo podbili i ujarzmili (Epist. 2. 1. 

156). W istocie bowiem „wynalazcy” idei galerii to właśnie 

Grecy, jak zwykle, tylko i aż – Grecy115, toteż nie bez przy-

czyny malarstwo ścienne w willach Pompejów – zazwyczaj 

klasyfikowane jako „rzymskie”116 – bywa dziś przywoływane 

jako najlepszy przykład wpływów greckich w południowej 

Italii117. Zbiory obrazów były jednym z przejawów greckiej 

fascynacji sztuką malarstwa ściennego i sztalugowego118, 

umiejętności rozumianej zarówno jako patrzenie i źródło 

estetycznej przyjemności119, jak i proces twórczy (gr. po-

iesis) oraz technika, za sprawą której przyjemność ta się 

rodzi. Współcześni eksperci nie mają zatem wątpliwości, że 

wzmożona w epoce aleksandryjskiej aktywność w groma-

dzeniu i udostępnianiu szerszej publiczności różnego rodzaju 

cennych przedmiotów wiązała się z patronatem potężnych 

112. Na temat tego obrazu Almy-Tademy z 1866 r. zob. M. Beard,  

Art Collections at the Bay of Naples, [w:] Pompeii and the Roman Villa, 

red. C. C. Mattusch, London 2008, s. 83, oraz M. Squire, Introduction: 

The Art of Art History in Graeco-Roman Antiquity, “Arethusa”  

43 (2010), ss. 133-136.

113. Przyznawali to zresztą sami, jak zauważył Atenajos, 6. 273e – f. Z tym 

zagadnieniem wiąże się drażliwy problem wtórności sztuki rzymskiej. 

Otto Brendel, Prolegomena to the Study of Roman Art, New Haven 

1979, ss. 4-9.

114 O rzymskim formach „adaptacji” sztuki greckiej zob. J. J. Pollitt,  

The Impact of Greek Art on Rome, “Transactions of American Philological 

Association” 108 (1978), ss. 155-174; A. Bravi, Griechische Kunstwerke 

im politischen Leben Roms und Konstantinopels, Berlin – New York 

2014, ss. 3-5; por. R. Kousser, Adapting Greek Art, [w:] A Companion to 

Roman Art, red. B. E. Borg, Malden – Oxford 2015, ss. 114-129.

115. Zob. zwłaszcza J. Shaya, Temple as Museum: The Case of the 

Legendary Treasure of Athena from Lindos, “American Journal of 

Archaeology” 109 (2005), ss. 423-442; Greek Temple Treasures and 

the Invention of Collecting, [w:] Museum Archetypes and Collecting 

in the Ancient World, red. M. W. Gahtam i D. Pegazzano, Leiden – 

Boston 2017, ss. 24-32; oraz Ancient Analogs of Museums, [w:]  

 Oxford Handbook of Roman Sculpture…, s. 623. Podobnego zdania jest 

Ann Kuttner (Hellenistic Court Collecting from Alexander to the Attalids, 

[w:] Museum Archetypes and Collecting…, ss. 45-53), która początków 

galerii doszukuje się w aktywności Attalidów.

116. Zob. B. Burliga, Kolor a przyjemność oglądania. Przypadek pompejańskiej 

Mozaiki Aleksandra, „Szkice o antyku” 4 (2018), ss. 85-86, przyp. 25.

117. Zob. M. Beard i J. Henderson, Classical Art. From Greece to Rome, Oxford 

2001, s. 25; por. R. Ling, Roman Painting, Cambridge 1991, s. 5.

118 Choć oczywiście nie jedynym, dość wspomnieć o malarstwie wazowym 

czy reliefach.

119. Wielka popularność ekfrazy w dziełach literackich jest tego wymownym 

dowodem, por. Popowski, Filostrat Starszy, Obrazy …, s. 41-48.

osobistości, najczęściej helleńskich władców, takich jak 

Attalidzi w Pergamonie, czy Ptolemeusze w Egipcie, by 

wspomnieć słynny „pawilon” (σκηνή) króla Ptolemeusza 

II Filadelfosa, wzniesiony podczas wystawnej procesji, 

którą władca urządził w Aleksandrii w latach 80-tych III. 

w p.n.e.120. Ale w moim przekonaniu nie ulega wątpliwo-

ści, iż proces ten zaczął się już wcześniej, w czasach polis 

epoki klasycznej121. Malowany Portyk na ateńskiej agorze 

i lesche w Delfach były122, a pinakoteka na akropolu nadal 

jest, bezsprzecznym tego potwierdzeniem, podobnie jak 

dowodem są świadectwa prestiżu, jakim cieszyło się wielu 

malarzy (Polygnot, Parrazjos, Apelles) i ich dzieła. Chociaż 

świadectwa te pojawiają się w późnym względnie „zarysie” 

historii malarstwa greckiego, autorstwa Pliniusza123, to są 

one jednoznaczne w swej wymowie. Przy dociekaniach 

o gust estetyczny Greków, zazwyczaj pomijanych kosztem 

większego nacisku na uwarunkowania religijne i polityczne, 

unika się raczej najprostszego z możliwych pytań: w jakim 

celu Grecy otaczali się tak wielką ilością obrazów w miejscach 

i instytucjach publicznych. Nadmieńmy, że w Atenach te 

wizualne atrakcje udostępnione były wszystkim obywa-

telom, co skłoniło wielkiego Platona do sarkastycznych 

uwag o wszechobecności malarstwa (ζωγραφία) i praktyki 

wykonywania podobizn (τέχνη εἰδωλοποιική)124 – a więc 

zjawiskach, za sprawą których Claude Bérard i jego współ-

pracownicy trafnie określili antyczną grecką polis jako la 

120. Atenajos, 5. 196a – 197c, cytując dzieło Kalliksejnosa z Rodos 

O Aleksandrii; zob. A. Stewart, Art in the Hellenistic World.  

An Introduction, Cambridge 2014, ss. 294-300; por. J. Tanner,  

The Invention of Art History in Ancient Greece. Religion, Society and 

Artistic Rationalisation, Cambridge 2006, ss. 220-222.

121. Według Hurwita, Lost Art, [w:] Cambridge History of Painting …, ss. 76-

77, początki malarstwa ściennego i panelowego przypadają na połowę VII 

w .p.n.e.; por. Brunn, Geschichte der griechischen Künstler II …, ss. 1-10.

122. Por. T. Hölscher, Griechische Historienbilder des 5. und 4. Jahrhunderts 

υ. Chr., Würzburg 1973, ss. 50-84. Malowany Portyk jest przykładem 

bodaj jeszcze sugestywniejszym niż Pinakoteka: nie była to budowla 

sakralna, a jednak ozdobiono ją malowidłami Polygnota; składano 

tam również cenne przedmioty (np. tarcze spod Maratonu); por. H. A. 

Thompson i R. A. Wycherley, The Agora of Athens. The History, Shape 

and Uses of an Ancient City Center [The Athenian Agora 17], Princeton 

1972, ss. 90-94, oraz M. D. Stansbury-O’Donnell, The Painting Program 

in the Stoa Poikile, [w:] Periklean Athens and Its Legacy. Problems and 

Perspectives, red. J. M. Barringer i J. M. Hurwit, Austin 2005, ss. 73-87.

123. K. Jex-Blake i E. Sellars, The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art, 

London 1896, ss. XIII-C (Introduction), oraz J. Isager, Pliny on Art and 

Society. The Elder Pliny’s Chapters on the History of Art, London – New 

York 1991, ss. 114-143; por. także I. Kakoulli, Greek Painting Techniques 

and Materials. From the Fourth to the First Century BC, London 2009, 

ss. 1-3, oraz Tanner, Invention of Art History …, ss. 235-245.

124. Resp. 373a; por. też Phaedr. 275d; Soph. 236c i 266d; Ksenofont, Mem. 

1 .4. 3; cf. E. C. Keuls, Plato and Greek Painting, Leiden 1978, ss. 118-121.

cité des images125. W przypadku akropolu ateńskiego religijny 

i polityczno-ideologiczny kontekst pinakoteki (oraz innych 

budowli, także tych na agorze) nie wykluczały percepcji czy-

sto estetycznej126, bo, jak powiada Platon w Polityku, malar-

stwo służy przyjemności127. Po prostu. W konsekwencji tego 

wypada zgodzić się z tezą, iż Grecy, w ich emocjonalnym 

i intelektualnym doświadczaniu pomników architektury (gr. 

erga), posągów czy malowideł, nie widzieli żadnej sprzecz-

ności pomiędzy wymiarem religijnym czy ideologicznym, 

a czysto estetycznym. Te kategorie nie stały w opozycji 

do siebie. Nawet jeśli zgodzimy się z poglądem, że piękno 

nie zawsze było dla Greka najważniejsze, gdyż doraźnie 

uwzględniał on inne względy, to nie sposób zaprzeczyć, że 

walory artystyczne równocześnie grały rolę128, i – jeśli za-

chodziła taka potrzeba – podkreślano je129. Niekiedy greccy 

myśliciele dawali temu wyraz, ot choćby mówca Izokrates, 

który w rzadziej przywoływanym dziś zdaniu zauważył, że 

jedne umiejętności (gr. technai) mają znaczenie (tylko) prak-

tyczne, ale inne służą (tylko), aby sprawiać przyjemność130. 

Podobnego zdania był później stoik Dion Chryzostom (12. 

69), który poświadcza, że dostrzegano różnicę pomiędzy 

tym, co jest dziełem rzemieślnika (τὸ χειρωνακτικὸν), a co 

125. Zob. też przyp. 90, powyżej. Co prawda pięknie ilustrowana książka 

Bérarda (La cité des images, Lausanne – Paris 1984; wyd. ang.: 1989) 

dotyczy malarstwa wazowego, ale wolno utrzymywać, że względna 

popularność malarstwa ściennego i panelowego tylko wzmacniała to 

wrażenie.

126. Wollheim, Art and Its Objects …, s. 65. Widać to wyraźnie w dwunastej 

mowie Diona Chryzostoma (12. 44), który podkreślając religijny charak-

ter wyobrażeń bogów (τὰ θεῖα ἀγάλματα) nie widzi żadnego problemu 

w traktowaniu ich jak dzieł sztuki (τὴν πλαστικήν τε καὶ δημιουργικὴν); 

por. V. Platt, Facing the Gods. Epiphany and Representation in Graeco-

Roman Art, Literature and Religion, Cambridge 2011, ss. 77-123.

127. Polit. 288c; wcześniej: Gorgiasz, Hel. 18; por. Plutarch, Per. 12. 1, na 

temat przyjemności (hedone), jakiej dawały Atenom świątynie akropo-

lu – ozdoba (kosmos) miasta; zob. Filostrat, Imag. proem. 4; por. Dion 

Chryzostom, 12. 52.

128. Znakomitym przykładem jest przytoczona przez Tannera, Invention 

of Art History …, s. 210, uwaga Dionizjusza z Halikarnasu w jego kry-

tyczno-literackim eseju O Izajosie, 4.

129. Wzorcowym przykładem byłyby ekfrazy frontonu świątyni Apollona 

w Delfach w Eurypidesowym Ionie (ok. 410 p.n.e.), ww. 184-221 (z ko-

mentarzem F. I. Zeitlin, The Artful Eye: Vision, Ecphrasis and Spectacle in 

Euripidean Theatre, [w:] Art and Text in Ancient Greek Culture …, ss. 147-

156); opisy rzeźb i malowideł świątyni Asklepiosa w czwartym mimie 

Herondasa, ww. 1-38 i 56-58; czy zachwyty nad „Afrodytą wynurzającą 

się z piany” („Anadyomene”) Apellesa (Pliniusz, Hist. nat. 35. 91 – 92; 

Kwintus ze Smyrny, Posthom. 5. 96 – 97; Anth. Palat. 16. 178 – 182); zob. 

przyp. 46, powyżej.

130. Or. 4 (panegiryk), §40. Podobny podział znany był, jak się wydaje, 

Arystotelesowi, który w Polityce (1337a, 18 – 20) odróżnia „sprawności 

(δυνάμεις)” od „kunsztów (τέχνας)” (przeł. L. Piotrowicz).
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artysty (δημιουργικόν)131. Z tej perspektywy sam sposób, 

w jaki Pauzaniasz traktuje pinakotekę, jest również wielce 

wymowny. Zauważmy bowiem, że pisarz wprowadza swego 

czytelnika in medias res, zamieszczając po prostu w tym wy-

padku ekfrazę tego, co widzi wewnątrz budynku. Co bardziej 

znamienne, Pauzaniasz nie tłumaczy w ogóle powodów 

swojej decyzji, nie stawia pytań w rodzaju, w jakim celu 

umieszczano w pinakotece malowidła sztalugowe, nie używa 

nawet wartościujących terminów typu „piękny”. Podróżnik 

nie wdaje się w ogóle w tego typu rozważania, gdyż nie musi. 

Mówiąc ściśle: nie formułuje takich kwestii wprost, bo jest 

wojerystą, estetą, któremu za wyjaśnienie służy sam opis 

tego, co ogląda, co przykuło jego wzrok i co ma – choć tylko 

na papierze – przykuć również uwagę lektora. Uznaje on 

zatem, a priori niejako, że cel umieszczania tam malowideł 

był estetyczny. I choć Pauzaniasz nie wchodzi również 

w szczegóły – tego zaś oczekiwałby zapewne współczesny 

odbiorca – wykonania poszczególnych obrazów i pomija 

technikę malarską, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, 

że opisuje malowidła ze względu na ich piękno, tak samo, 

jak czyni w przypadku dzieł Polygnota w delfickiej lesche 

Knidyjczyków. O tym, że kwestia piękna nie była czczą 

gadaniną już wtedy, w V wieku p.n.e., zaświadcza w dużej 

mierze słynne stwierdzenie Peryklesa „kochamy piękno” 

(gr. philokaloumen)132, które uwiecznił wielki Tukidydes, 

przytaczając mowę tego polityka133. Użycie tego neologizmu 

przez wybitnego męża stanu w jego wielkim przemówie-

niu wskazuje134, że odbudowa świątyń na akropolu, a więc 

to, co dziś jest określane „programem artystycznym”135, 

131. Błędnie oddane, w moim przekonaniu, przez M. Wojciechowskiego, 

Dion z Prusy, Mowa olimpijska o religii i pięknie, Kraków 2006, s. 68, 

w przeciwieństwie do J. W. Cohoona, Dio Chrysostom, Discourses 12-30,  

Cambridge (Mass.) – London 1939, ad loc. („the workman’s hand and 

the artist’s creative touch”); zob. też epigram Rufina, Anth. Graeca,  

5. 12 (plastai – lithoksooi); cf. L. Madyda, De pulchritudine imaginum deo-

rum quid auctores graeci saec. II. p. Chr. n. iudicaverint, Cracoviae 1939,  

s. 8. R. Osborne, Art of Signing …, s. 235, przypomina też o rozróżnieniu, 

jakie Ksenofontejski Sokrates uważał za oczywiste. Sokrates miał oto 

utożsamiać malarstwo z pięknem, podczas gdy miarą uznania pancerza 

hoplickiego za dobry były zasadniczo względy praktyczne: miał po prostu 

nie uwierać walczącego (Ksenofont, Mem. 3. 10). Taki podział dowodzi, 

że nie jest słuszne twierdzenie, iż Grecy nie widzieli różnicy między 

rzemiosłem a sztuką. Nawet słynne miejsce z Platońskiego Państwa, 

401a,1-5, gdzie filozof wymienia malarstwo, obok tkactwa, zdobnictwa, 

budownictwa i rękodzielnictwa, nie dowodzi, że to pierwsze nie dotyczy 

piękna, lecz że było traktowane jako jedna z umiejętności pojetycznych; 

por. A. Hauser, The Social History of Art I, London – New York 2005, 

ss. 54-57 (pierwsze wyd. 1951).

132. Pollitt, Art and Experience …, s. 97.

133. Tukidydes, 2. 40. 1; przeł. K. Kumaniecki.

134. Zob. A. W. Gomme, A Historcal Commentary on Thucydides II, Oxford 

1956, s. 121.

135. Zob. Meiggs, Athenian Empire …, ss. 273-290; Hurwit, Acropolis in Age 

musiało wzbudzać w ówczesnym świecie greckim (choć 

przede wszystkim w Atenach) sporo kontrowersji. I nie 

mam tu na myśli tylko i wyłącznie zarzutów przeciwników 

Peryklesa, iż wykorzystał on składkę innych miast związ-

kowych na poniżające je upiększenie Aten, o czym pisze 

Plutarch136. W kontekście naszych rozważań ważniejsza 

jest raczej informacja, że zakrojona na olbrzymią skalę 

peryklejska odbudowa sprowokowała do przemyśleń natu-

ry – nie bójmy się tego słowa – estetycznej. Plutarch (Per. 

12. 2) przechował mianowicie informację, iż Peryklesowi 

zarzucano przesadne ozdobienie Aten, które przypominały 

wystrojoną i próżną kobietę. Choć zarzut brzmi dosadnie, 

to jest dalekim, acz niewątpliwym echem historycznych 

dysput nad granicami smaku estetycznego (gr. prepon; łac. 

decorum), a zatem, zapewne, na czym smak ten w ogóle 

polega137. Nie bez powodu Plutarch używa w swoim opisie 

wielkiej odbudowy świątyń na akropolu terminu, którym 

adekwatnie określa ich estetyczną wartość: kallitechnia 

(καλλιτεχνία)138. Termin ten, który według niego dobrze 

tłumaczył formę (μορφῇ) i wdzięk (χάριτι) tych niemoż-

liwych do podrobienia (ἀμιμήτων) peryklejskich budowli, 

jest wielce wymowny i nie sposób rozumieć go inaczej jak 

tylko „artyzm”139.

Wydaje się, iż w lepszym zrozumieniu tego, jak Grecy już 

w V wieku p.n.e. podchodzili do kwestii miejsca i znaczenia 

malarstwa oraz wizerunków, bardzo pomocny byłby termin, 

który w XIX wieku wprowadził do historii sztuki wiedeń-

ski historyk Alois Riegl140. Mowa oczywiście o sławnym 

Kunstwollen, co do którego do dziś trwa wśród specjalistów 

spór, jak należałoby go rozumieć. Nie będzie jednak chyba 

błędem, aby widzieć w nim „chęć/wolę tworzenia”, „pra-

gnienie artystyczne” bądź „intencję twórczą” – zwroty te 

dobrze oddają sens terminu Riegla141. Można w związku 

z tym zaryzykować twierdzenie, że pinakoteka, podobnie 

jak Malowany Portyk, czy wiele innych zabytków142, które 

of Pericles …, ss. 87-105; por. P. J. Rhodes, A History of the Classical 

Greek World, 478 – 323 BC, Malden – Oxford 2006, ss. 62-65.

136. Per. 12. 2; 14.1 – 2; zob. uwagi Stadtera, Comm …, s. 145; por. Cyceron, 

De off. 2. 60; cf. T. R. Martin, Pericles. A Biography in Context, Cambridge 

2016, s. 106. 

137. Cf. Porter, Origins of Aesthetic Thought …, ss. 179-187.

138. Per. 13. 1; por. także Atenajos, 5. 191b.

139. Zob. przypis 13, powyżej.

140. Moderne Denkmalkultus. Sein Wesen und seine Entstehung, Wien 

1903, s. 6.

141. Sir Erich Gombrich tłumaczy go jako ‘the will-to-form’: Art and 

Scholarship, [w:] tenże, Meditations on a Hobby Horse and Other Essays 

on the Theory of Art, Oxford – New York 1978, s. 114; podobnie George 

Kubler, The Shape of Time. Remarks on the History of Things, New 

Haven – London 2008 (oryg. wyd. 1961) s. 28.

142. O galeriach z obrazami w Olimpii, Sikyonie, Platejach i Tespiach oraz 

lesche w Sparcie, zob. E. Pfuhl, Malerei und Zeichnung der Griechen II, 

nie dotrwały do dziś, ale o których wiadomo, że wówczas 

cieszyły się atencją odwiedzających, były właśnie wyrazem 

greckiego „wysiłku, aby tworzyć”, mimo że – jak zauważa 

Alain Schnapp – samego lub podobnego nawet terminu Grecy 

nie posiadali143. W tych budowlach, które tak jak pinako-

teka i Partenon ocalały, wolno zatem widzieć namacalny 

dowód artystycznych starań, dążeń i aspiracji dawnych 

mieszkańców Hellady. Prowadzi to nieuchronnie do kon-

kluzji, że obecność obrazów, rzeźb, reliefów i pomników 

architektury nie była przypadkowa, ale głęboko przemyśla-

na – po prostu był to wyraz wspomnianego „artystycznego 

dążenia” ich twórców, którzy starali się, aby doświadcza-

niu przeżyć religijnych towarzyszyły odczucia estetyczne, 

także i dlatego, że – by sparafrazować samego Tadeusza 

Zielińskiego – greccy bogowie objawiali się w pięknie144. 

Nie dziwi zatem specjalnie, że w niedawnej monografii na 

temat rzymskich malowideł, których tematem są obrazy, jej 

autor używa zwrotu „obsesja na punkcie sztuki”145. W jakimś 

sensie to bardzo trafne sformułowanie przypomina właśnie 

o Rieglowskim Kunstwollen. Tak, Grecy byli niewątpliwie 

obsesjonatami. Jest to trafny wniosek, zwłaszcza gdy my-

ślimy o ateńskim akropolu i świątyniach, o tej wizualnej 

uczcie i ferii obrazów, jakie akropol, szczególnie właśnie 

on, oferował pełnym podziwu widzom146. Barwne malowidła 

w pinakotece, kolorowe rzeźby na frontonach, reliefy na 

metopach, wreszcie płaskorzeźby fryzów: Partenonu oraz 

balustrady świątyni Ateny Nike – wszystko to sprawiało, 

że nie bez racji Deborah Tarn Steiner pisała odnośnie do 

ówczesnej „produkcji” materialnej, iż uzasadnione jest 

mówić o „artistic apate”147, pod którym to sformułowaniem 

rozumiemy świadomość zwodniczego często uroku, jaki na 

patrzącego wywierały artefakty148, swoiste „zachłyśnięcie się” 

ich estetycznymi walorami, co samo w sobie już wskazuje 

z kolei, jak wielką wartość wyobrażeniom ikonograficznym 

nadawali ówcześni mieszkańcy Aten149. Pod tym względem 

München 1923, s. 613.

143. Are Images Animated: the Psychology of Statues in Ancient Greece, [w:] 

The Ancient Mind. Elements of Cognitive Archaeology, red. C. Renfrew 

i E. B. W. Zubrow, Cambridge 1994, s. 42.

144. T. Zieliński, Religia starożytnej Grecji. Zarys ogólny. Religia hellenizmu, 

Wrocław 1991, Pewnik IV.

145. N. B. Jones, Painting, Ethics, and Aesthetics in Rome, Cambridge 2019, s. 9.

146.Wymownego świadectwa dostarcza Cyceron w swej charakterystyce 

Aten, Resp. 3. 32; zob. Hölscher, Visual Power in Ancient Greece and 

Rome …, s. 254.

147. Images of Mind. Statues in Archaic and Classical Greek Literature and 

Thought, Princeton – Oxford 2001, s. 44. 

148. J. Grethlein, Aesthetic Experiences and Classical Antiquity. The 

Significance of Form in Narratives and Pictures, Cambridge 2017, s. 20, 

przytacza wymowny passus z Obrazów Filostrata, 1. 28. 2; cf. Porter, 

Origins of Aesthetic Thought…, s. 405.

149. Zob. Tukidydes, 2. 64. 3. Jak zauważył Arnold Hauser w swej znanej 

pracy Sociology of Art …, s. 440, „The artistic experience is, it is true, 

zarówno ich, jak zresztą również innych Greków, wolno 

byłoby określić – anachronicznie – ikonodulami, o ile nie 

rozumiemy tego terminu dosłownie, w znaczeniu, jakie 

miało we wschodniej części imperium rzymskiego wcze-

snego średniowiecza, zwłaszcza między 730 a 843 rokiem150.

Jeden z rozdziałów książki Anthony Snodgrassa o sztuce 

greckiej okresu geometrycznego nosi tytuł Learning to Read 

in the Dark151. Zasłużony archeolog brytyjski trafnie charak-

teryzuje tam sytuację, jaka jest udziałem historyka sztuki 

greckiej, który dysponując ubogim materiałem źródłowym 

zmuszony jest bardzo często stąpać po omacku i stawiać 

tezy oraz dokonywać rekonstrukcji na podstawie ocala-

łych informacji, a właściwie ich szczątków. Ale obserwacja 

Snodgrassa wydaje się być trafna także w odniesieniu do 

epoki klasycznej. Chociaż baza źródłowa i wiedza o pro-

dukcji artystycznej jest w tym wypadku znacznie bogat-

sza, to historykowi sztuki, który usiłuje wniknąć w detale, 

również nierzadko przychodzi „czytać w ciemnościach”, 

w rezultacie czego wnioski zawsze obarczone są ryzykiem 

niepewności, a konkluzje rzadko kiedy zyskują status nie-

podważalnych. Tak sytuacja przedstawia się i z pinakoteką, 

która na zawsze pozostanie enigmą, „komnatą” w pewnej 

mierze na wpół mityczną (w dzisiejszym sensie tego słowa), 

kryjącą w sobie wiele tajemnic. Jedna rzecz jednak wydaje 

się nie ulegać wątpliwości: jej powstanie i wykorzystanie 

jako miejsca gromadzenia i udostępniania obrazów, które 

miały przykuwać wzrok oglądających, sporo mówi o in-

tencjach samych twórców, o ich wymienionej powyżej 

Kunstwollen. Już na tej tylko podstawie byłoby rzeczą nie-

zwykle ryzykowną arbitralnie odmawiać ludziom żyjących 

w tak odległej przeszłości zarówno wrażliwości na piękno, 

jak i smaku estetycznego152. Innymi słowy, pinakoteka – 

wbrew niszczycielskiemu działaniu czasu – wciąż może 

służyć za materialny, ba, namacalny wręcz dowód na to, co 

Roman Ingarden nazwał „estetycznym doświadczeniem”153, 

a Władysław Strzemiński, właśnie w odniesieniu od Greków, 

above all delight and sensual pleasure”; por. N. Goodman, Languages 

of Art. An Approach to a Theory of Symbols, Indianapolis – New York 

1968, s. 245. Grethlein, Aesthetic Experiences …, s. 311, przypomina sąd 

Nietzschego o Platonie, który w opinii autora Zaratustry był co prawda 

wielkim wrogiem sztuk, a mimo to jak nikt inny potwierdził w swych 

dialogach ich znaczenie i rolę w greckich poleis.

150. Por. Dion Chryzostom, 12. 60. Na ten temat cf. A. A. Donohue, The Greek 

Images of the Gods. Considerations on Terminology and Methodology, 

“Hephaistos” 15 (1997), s. 31–45.

151. Homer and the Artists. Text and Picture in Early Greek Art, Cambridge 

1998, ss. 12-39.

152. Zob. przyp. 53, powyżej; por. Lukian, De domo (O sali wykładowej), §2.

153. Aesthetic Experience and Aesthetic Object, “Philosophy and 

Phenomenological Research” 21 (1961), ss. 289-313; por. też S. Lattimore, 

From Classical to Hellenistic Art, [w:] A Companion to the Classical Greek 

World, red. K. H. Kinzl, Malden – Oxford 2006, s. 462.
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„koniecznością przeżycia estetycznego”154. Każdy wędrowiec, 

zaznajomiony z ocalałymi przekazami źródłowymi, kiedy 

wspina się dziś – jak ongiś Niketas Choniates, Niccolo da 

Martoni, Cyriak z Ankony, Spon i Wheler, Stuart i Revett, czy 

Dodwell155 – bardzo stromym podejściem na akropol i spo-

gląda na lewo, na nieczynną już od stuleci galerię obrazów, 

nie będzie miał raczej wątpliwości, że była to konstrukcja 

zrodzona w umyśle wyrafinowanych estetów156, a więc tych, 

„co to lubią […] patrzeć (gr. philotheamones), kochają piękne 

[...] i barwy, i kształty”157. Tych „pełnych kultury” ludzi, jak 

to określał Greków Filostrat158, „całkiem opanowała, według 

równie trafnej obserwacji Lukiana159, „rozkosz płynąca 

z oglądania”. Tę to właśnie galerię, między innymi, miał 

najprawdopodobniej (zastrzeżenie tu konieczne, bo nie mam 

wszak niezbitych dowodów) na myśli Plutarch, w końcu 

częsty bywalec w Atenach, kiedy wychwalał tę „szkołę 

wychowania Hellady” jako „matkę” i „opiekunkę sztuk”, 

za sprawą której „malarstwo nabrało znaczenia i widziano 

w nim ozdobę” (ζῳγραφία κεκόσμηται)160. Wspomniany 

Filostrat Starszy tak oto charakteryzuje neapolitański portyk, 

gdzie znajdowały się malowidła: „Olśniewał już samymi 

marmurami, jakimi pyszni się zbytek, lecz bardziej jeszcze 

świetnością obrazów tam zawieszonych”. Po czym dodaje, 

że „ktoś zgromadził je z wielkim smakiem”. Filostrat był 

miłośnikiem Aten i wiedział, co pisze. Trafił w sedno: tak 

właśnie mogłoby wyglądać bardzo lapidarne podsumowanie 

wrażenia na widok peryklejskiej πινακοθήκη.

• 

154. Teoria widzenia; ze wstępem I. Lubej i wprowadzeniem Juliana Przybosia, 

Łódź 2016, s. 107.

155. Wypada żałować, że malarz Edward Dodwell, autor pięknych rysunków 

z czasów swych podroży po ottomańskiej jeszcze Grecji, tylko wspomniał 

o pinakotece i nie sporządził jej rysunku: Classical and Topographical 

Tour through Greece during the Years 1801, 1805, and 1806 I, London 

1819, s. 301.

156. Lukian, De domo, §21, mówi o „wyrafinowanych widzach” (pepaideu-

menoi theatai); por. Dion Chryzostom, 31. 159 – 160; cf. I. Rutherford, 

Tourism and the Sacred. Pausanias and the Tradition of Greek Pilgrimage, 

[w:] Pausanias. Travel and Memory in Roman Greece, red. S. Alcock,  

J. Cherry i J. Elsner, Oxford 2001, s. 47-49.

157. Platon, Resp. 476b, 4 – 8; przeł. W. Witwicki.

158. Imag. proem. 4.

159. Patriae enc. (Pochwała miasta ojczystego), §1; przeł. W. Madyda.

160. De gloria Ath. 345f.; przekład i kursywa własne.
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Starożytne budowle w architekturze 

okresu klasycyzmu w Polsce

Starożytna architektura była w dawnych czasach naturalnym 

punktem odniesienia dla budowniczych poszczególnych 

epok. W okresie renesansu – w Polsce od początku wieku 

XVI – na Wawelu powstały pierwsze budowle, których ar-

chitekci z historyczną świadomością studiowali i stosowali 

formy i detale antyczne. Od tamtej pory, przez wiele stuleci, 

architektura starożytna była inspiracją, by w połowie XVIII 

wieku zostać „odkrytą” na nowo1. Przyczyny kolejnego 

„renesansu” oraz funkcja, jaką antyk spełniał w kształto-

waniu się architektury drugiej połowy XVIII i pierwszych 

dekad XIX wieku miały charakter różnorodny, ale można 

je w ogólnym zarysie ująć w dwóch perspektywach: anali-

tycznym, wynikającym z rozwoju wiedzy o charakterze już 

archeologicznym oraz sentymentalnym, romantycznym2.

W dziejach architektury klasycyzmu w Polsce ważną role 

odegrał fakt, że wszyscy architekci odbyli podróże do Włoch 

(artyści włoscy w sposób naturalny)3. Zazwyczaj (z wy-

jątkiem Efraima Szregera) wyjeżdżali, gdy mieli po 25-27 

lat, zatem już z wykształceniem, ale nadal u progu kariery 

zawodowej. W zakresie omawianych poniżej przykładów 

należy wymienić Szymona Bogumiła Zuga (1733-1807), który 

był w Italii zapewne w roku 1754 oraz z pewnością w 17714. 

1.  T. Mikocki, Polskie „odkrycie” architektury doryckiej w XVIII wieku [w:] 

Podług nieba i zwyczaju polskiego. Studia z historii architektury, sztuki i kultury 

ofiarowane Adamowi Miłobędzkiemu, Warszawa 1988.

2.  Zob. T. Dziubecki, „Théâtre sur l’isle” w Łazienkach Królewskich – funkcja 

i forma, „Biuletyn Historii Sztuki” LXXX, 2018 nr 2, s. 357-358.

3.  T. Mikocki, A la reserche de l’art antique. Les Voyageurs polonais en Italie 

dans les annes 1750-1830, „Archiwum Filologiczne” XXLII, Wrocław-

Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1988. O międzynardowym środowsku 

artystów w Rzymie zob. M. Królikowska-Dziubecka, Wstęp [w:] Listy 

z podróży. Korespondencja Jana Chrystiana Kamsetzera w królem Stanisławem 

Augustem i Marcellem Baciarellim, Warszawa 2017, s. 35.

4.  M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug. Architekt polskiego Oświecenia, 

Warszawa 1971, s. 10 , s. 18-19 (rysunek kościoła w Ariccia sygn.  

„SG Zugk del 175[?]”). Kwiatkowski jako bardziej prawdopodobny czas 

podaje rok 1759.

Stanisław Zawadzki przebywał Rzymie w latach 1768-1776 r.5 

Podróż studyjna do Włoch Jana Chrystiana Kamsetzera w la-

tach 1780-1781 odegrała istotną rolę w kształtowaniu jego 

umiejętności architektonicznych, opartych na znajomości 

z natury dzieł antycznych, co potwierdzają ich zachowane 

rysunki. Podobnie było w przypadku Chrystiana Piotra 

Aignera, który był we Włoszech już latach siedemdziesią-

tych, wyjeżdżał także później, m.in. towarzysząc swojemu 

patronowi Stanisławowi Kostce Potockiemu, ostatecznie 

osiedlając się tam po 1837 roku6.

Niemniej istotne znaczenie miały liczne wydawnictwa 

(zwłaszcza Antichità Romane zawierające ryciny Giovanniego 

Battisty Piranesiego) ukazujące starożytne budowle, czę-

sto był to niemal kanoniczny zestaw budowli z Rzymu, 

Tivoli, Paestum czy Agrigentum, które były zwiedzane także 

w ramach Grand Tour przez zleceniodawców budowli (il. 1). 

Fenomen Grand Tour, którego rola w tworzeniu mitu kultury 

i sztuki starożytnej była nie do przecenienia, ujawnił jedno-

cześnie „sentymentalny entuzjazm dla antyku”7. Podróże 

architektów i zleceniodawców kształtowały architekturę 

w całej Europie. Ważnym źródłem były również nowożytne 

traktaty architektoniczne, w tym zwłaszcza Cztery księgi 

o architekturze Palladia. 

Niniejsze zestawienie przykładów budowli, mające charakter 

zarysu problematyki obecności poszczególnych dzieł ar-

chitektury starożytnej w Polsce, nie dotyczy występowania 

elementów wziętych z tradycji antycznej czy powstałych 

typów budowli all’antica (takich jak na przykład „świątynia” 

czy „teatr”)8, ale realizacji naśladownictw określonych 

dzieł9. Pojawia się w tym miejscu pytanie o świadomość 

5.  R. Mączyński, Architekt Stanisław Zawadzki w Rzymie. Realia-fascynacje-

profity, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” 2012 (LVII, z. 3, s. 71; 

Tenże, Stanisław Zawadzki, s.v. Słownik architektów i budowniczych śro-

dowiska warszawskiego XV-XVIII wieku, red. P. Migasiewicz, H. Osiecka-

Samsonowicz, J. Sito, Warszawa 2016, s. 485.

6.  T. S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner. Architekt warszawskiego klasycyzmu, 

Warszawa 1970, s. 20-21.

7.  Tenże, Architektura doby Oświecenia w Polsce. Nurty i odmiany, Wrocław-

Warszawa-Kraków-Gdańsk 1971, s. 19, przywołując myśl F. Kimballa 

w artykule Romantic Classicism in Architecture, „Gazette-des-Beaux-Arts”, 

1944, 1.

8.  T. S. Jaroszewski, Architektura doby Oświecenia w Polsce, dz. cyt., s. 27-28: 

pisał: „Naśladownictwo antyku nie było jednoznaczne z kopiowaniem 

budowli antycznych i prowadziło często do rezultatów artystycznie wy-

bitnych i samodzielnych. Z architektury antyku brano w Polsce najczęściej 

motywy dekoracyjne i portyki kolumnowe, rzadziej natomiast pomysły 

całych struktur, które zresztą interpretowano na ogół samodzielnie 

(stosunkowo najczęściej nawiązywano do Panetonu rzymskiego i do 

dwóch monopterów: świątyni Westy w Rzymie i Sybilli w Tivoli).” 

9.  S. B. Zug, opisując (w „Kuryerze Niedzielnym” 3 lipca 1848 roku) Ogrody 

w Warszawie zauważa, iż „...widać tam nawet dosyć ozdób w stylu 

historyczną i stylistyczną zleceniodawców i architektów 

przy powstawaniu poszczególnych budowli.

Pierwsze naśladownictwa budowli antycznych – przede 

wszystkim rzymskich – powstają w Polsce w latach osiem-

dziesiątych XVIII w. Należy do nich warszawski zbór ewan-

gelicko-augsburski wybudowany w latach 1777-1781według 

wybranego przez króla Stanisława Augusta projektu Szymona 

Bogumiła Zuga10. Cylindryczny korpus został przykryty 

zewnętrzną czaszą kopuły (zwieńczonej latarnią zamiast 

okulusa) o charakterystycznym spłaszczonym przekroju 

i trzema (zamiast sześcioma) pierścieniami; zostały do 

niego dostawione cztery aneksy (tworzą zatem plan koła 

i przenikającego je krzyża greckiego), z których wejściowy 

ma formę portyku. Chociaż już współcześnie zauważono, iż 

„zbudowany jest w kształcie rotundy podobnej do rzymskie-

go Panteonu”11, to kwestia inspiracji nie jest jednoznaczna. 

Mariusz Karpowicz wskazał na projekt Sebastiano Serlio 

zawarty w V księdze jego traktatu o architekturze oraz na 

kościół S. Maria dell’Assunzione w Ariccia Gian Lorenza 

Berniniego (1662-1664); w obu przypadkach zależność od 

rzymskiego Panteonu jest czytelna12. Należy także przy-

pomnieć fakt, że Bernini był zaangażowany w tym czasie 

w prace budowlane przy Panteonie13. Robert Kunkel wskazał 

na ideowe uwarunkowania formy architektonicznej projektu 

Zuga, odnoszące się do symboliki Świątyni Jerozolimskiej14. 

Należy zwrócić uwagę na podobieństwa i różnice w stosunku 

do starożytnego pierwowzoru: średnica i wysokość wnętrza 

są równe, realizując tym samym fundamentalne dla kon-

strukcji i estetyki zasady, które tworzą w Panteonie wnętrze 

„wypełnione” kształtem doskonałym – kulą. Natomiast 

zewnętrzna czasza została podniesiona i oparta na bębnie 

(przeprutym okrągłymi oknami) tak, aby zsynchronizować ją 

w proporcji do cylindrycznej bryły, zachowując jednocześnie 

charakterystyczne spłaszczenie. Kopułę wieńczy wysoka 

latarnia w formie monopterosu. Niewątpliwie czterokolum-

nowy portyk jest inspirowany Panteonem, ale w porządku 

doryckim – trzeba tu zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie 

greckim, które w początku teraźniejszego panowania [Stanisława 

Augusta Poniatowskiego] tak bardzo w modę były we wszystkim weszły,  

że spadły potem do rzędu zabawek i wybryków”.

10.  M. Kwiatkowski, Szymon Bogumił Zug, dz. cyt., s. 356-357.

11.  J. Bernoulli, Podróż po Polsce 1778 [w:] Polska stanisławowska w oczach 

cudzoziemców, t. I, oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1963, s. 447. 

12.  M. Karpowicz, Warszawska świątynia ewangelicka – źródła inspiracji 

[w:] Arx felicitatis. Księga ku czci profesora Andrzeja Rottermunda w sześć-

dziesiątą rocznicę urodzin od przyjaciół, kolegów i współpracowników,  

red. J. A. Chrościcki et al., Warszawa 2001, s. 425-428.

13.  R. Wittkower, Art and Architecture in Italy 1600-1750. High Baroque,  

ed. J. Connors, J. Montagu, New Haven-London 1999, s. 25.

14.  R. Kunkel, Kościół ewangelicki Świętej Trójcy, czyli znak Zbawienia jako 

środek miasta Warszawy [w:] Ewangelicki kościół Świętej Trójcy w Warszawie,  

red. K. Guttmejer, Warszawa 2017, s. 55-63.

do starożytnych belkowań doryckich narożny tryglif został 

umieszczony na osi narożnej kolumny, tak jak w traktatach 

nowożytnych Jacopo Vignoli i Andrea Palladia. Zewnętrzne 

boniowanie, którego starożytna rotunda jest pozbawiona, 

także może pochodzić z rysunku Panteonu w traktacie 

Palladia.

Przykładem świadomego naśladownictwa rzymskiego wzoru 

jest kaplica przy pałacu w Puławach (il. 2) pod wezwaniem 

„W NIEBO WZIĘTEY BOGA RODZICY” z roku 1800, dzie-

ło architekta Chrystiana Piotra Aignera i księcia Adama 

Kazimierza Czartoryskiego, wybudowane jako mauzoleum 

jego matki Marii z Sieniawskich Czartoryskiej15. Aigner 

w sposób szczególny zrealizował wzorzec Panteonu: ma 

dużo mniejszą skalę, która nie wymagała betonowej kon-

strukcji opartej na ośmiu potężnych filarach, dźwigających 

kopułę o rozpiętości 44 m., jak w Rzymie. Wnętrze kościoła 

w Puławach jest ukształtowane przez jedenaście wnęk, 

naprzemiennie w kształcie prostokąta i odcinka koła oraz 

dwunastu kolumn. Podobnie jak w pozostałych przykładach, 

naśladownictwo Panteonu rzymskiego sprowadza się do 

bryły w formie walca z zewnątrz, z najbardziej charakte-

rystycznym kształtem spłaszczonej kopuły opiętej u pod-

stawy pierścieniami. Aigner tworząc kaplicę w Puławach 

przyczynił się w pewien sposób do rozwoju tego typu, cze-

go przykładem są kaplice w Polanówce koło Kazimierza 

Dolnego oraz Żyrzynie (il. 3-4). W Polanówce pierwotna 

kaplica powstała w 1743 roku, ale została przebudowana 

ok. 1804 r.16 Zbudowana jest na planie ośmioboku, opiętego 

pilastrami w znacznie uproszczonym porządku toskańskim, 

zaś wnętrze ma plan koła, podkreślonego przez belkowa-

nie oparte na kolumnach w porządku jońskim, oraz dwa 

czterokolumnowe portyki w porządku korynckim na osi 

od wejścia do prezbiterium. Płaska kopuła (bez pierścieni) 

wznosi się na niskim bębnie.

Kościół parafialny w Żyrzynie, położonym niedaleko Puław, 

który także powstał w 1804 roku, został ukończony dopiero 

w 1848 r. Jak podaje dokument erekcyjny odkryty w 1953 r.: 

„Podobno pierwszym architektem świątyni był ów sławny 

Aigner, lecz po przerwaniu prac na tyle lat zaginęły zupełnie 

plany od niego również pochodzące. Nowy plan sporządził 

znakomity mąż Karol Kramer”17. Jego bryła i plan są naj-

bliższe Panteonowi: okrągły korpus jest wsparty na ośmiu 

filarach, płaska z zewnątrz kopuła opięta jest trzema pier-

15.  T. S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner, dz. cyt., 128-133 (gdzie wymienia 

jako wzorowany na Panteonie kościół w Skierniewicach projektu Efraima 

Szregera – ten przebudowany kościół należałoby umieścić w rzędzie 

ogólnych inspiracji, ze względu na kształt rotundy nawy głównej, a przede 

wszystkim spłaszczony zewnętrzny zarys kopuły); Tenże, Puławy w okresie 

klasycyzmu, „Teka Konserwatorska”, z. 5, Warszawa 1962 , s. 76.

16.  T. S. Jaroszewski, Chrystian Piotr Aigner, dz. cyt., s. 146-147.

17.  Tamże, s. 145-146.
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ścieniami (i jest zwieńczona latarnią). Warto podkreślić, że 

wysokość i szerokość są niemal równe. Portyk kolumnowy 

z frontu ma cztery kolumny, o nieokreślonym porządku.

Zwieńczeniem procesu odwzorowywania przez Aignera sta-

rożytnego Panteonu był kościół św. Aleksandra w Warszawie 

wybudowany w latach 1818-183518. Opis położenia kamienia 

węgielnego w „Gazecie Warszawskiej” z 20 czerwca 1818 

wprost podaje, iż: „Pomnik ten mieć będzie kształt rotundy 

na wzór panteonu rzymskiego i dwie główne facjaty […] ko-

puła przybrana zostanie w skrzyńce starożytne z różowcami, 

w samej zaś kopule będzie okno z góry z jednej sztuki szkła, 

24 stóp obwodu mającej [ok. 7,5 m.], podobne do tego, które 

18.  Tamże, s. 236-243.

oświeca pomnik narodowy poświęcony Rycerzom Polskim, 

zwany Świątynią Sybilli, a wzniesiony przez JO Xsiężnę 

Czartoryską w Puławach”19. Odwołanie się do pierwowzoru 

rzymskiego jest oczywiste, zaskakuje natomiast przywoła-

nie kopuły tolosu w Puławach: obie kopuły, z zewnątrz na 

przekroju łuku odcinkowego i opięte pierścieniami, zamiast 

latarni mają podobnie jak w Rzymie okulusy. Kościół św. 

Aleksandra różni się od pierwowzoru (poza skalą) zaprojek-

towaniem dwóch portyków (w porządku korynckim) na osi 

oraz brakiem zastosowania istotnej zasady równej średnicy 

i wysokości wnętrza. Poza tym kopuła Aignera wznosi się tak 

jak w Panteonie na ośmiu filarach przyściennych. Różnica 

dotyczy też bębna, który w Rzymie jest zlicowany z całym 

cylindrycznym korpusem, zaś w Warszawie ma mniejszą 

średnicę i jest przebity otworami okiennymi.

Aigner stosując wzór Panteonu dla kościołów w Puławach 

i Warszawie, inspirując także kościoły w Żyrzynie 

i Polanówce, mieścił się w nurcie takich budowli europej-

skich, jak świątynie w Possagno Antonio Canovy (1819-1833), 

San Francisco da Paola w Neapolu (1818-1831) czy zwłaszcza 

Gran Madre di Dio w Turynie (1816).

Przykładem zastosowania form panteonu do pawilonu 

ogrodowego w Polsce była Dobrzyca (il. 5). Pałac i ogród 

Augustyna Gorzeńskiego powstawały w latach 1795-1804 

według projektu Stanisława Zawadzkiego20. Fundator, szam-

belan króla Fryderyka II i poseł na Sejm Czteroletni, „oddany 

zasadom Konstytucji 3 Maja” 21, kazał założyć w ogrodzie 

wśród innych pawilonów, np. w formie monopterosu, je-

den „na wzór rzymskiego Panteonu”22. Poza oczywiście 

skalą pawilon jest rotundą o płaskiej kopule opiętej trzema 

pierścieniami i zwieńczoną oszklonym okulusem. Cztery 

kolumny portyku są w porządku toskańskim, zaś belkowanie 

jest doryckie. Nad portalem znajduje się inskrypcja, będą-

ca cytatem z Horacego ISTE TERRARUM MIHI PRAETEOR 

OMNES ANGULUS RIDET (Ponad wszystko na ziemi milszy 

mi jest ten zakątek), która określa to miejsce jako samotnię, 

w atmosferze romantycznej23.

 Forma Panteonu jako inspiracja dla pawilonów ogrodowych 

występowała przeważnie na wyspach brytyjskich, czego 

przykładem są Świątynia Jońska w ogrodach Chwiswick 

House Lorda Burlington i architekta Williama Kenta z 1717 

czy też Panteon w Stourhead wybudowany w latach 1753-

1754 wg projektu Henry’ego Flitcrofta. Na kontynencie 

można wskazać Świątynię Przyjaźni w ogrodach zamku 

19.  Tenże, Kościół św. Aleksandra, Warszawa 1973, s. 13-14.

20.  R. Kąsinowska, Dobrzyca: fortalicja, pałac muzeum, Dobrzyca 2007, s. 44-46; 

R. Mączyński, dz. cyt., s. 492.

21.  R. Kąsinowska, dz. cyt, s. 40.

22.  Tamże, s. 160.

23.  Tamże, s. 1.

Il.2 Ch. P. Aigner, Kaplica pałacowa pw. Wniebowzięcia NMP, Puławy,  

fot. M. Królikowska-Dziubecka

Il.1 Panteon, Rzym, fot. zb. autora

Schönbusch w Bawarii z 1784 roku24.

Kolejnym przykładem budowli naśladującej antyczny 

pierwowzór z lat osiemdziesiątych był pawilon kuchenny 

w Królikarni w Warszawie wg projektu Dominika Merliniego 

z 1780-1782 r.25 (il. 6). Wzorem tym był rzymski Grobowiec 

Cecylii Metelli, zlokalizowany przy Via Appia Antica, który 

powstał w drugiej poł. I w. p.n.e. Ma formę cylindrycznej 

celli o średnicy 29,5 m, licowanej trawertynem, ozdobionej 

24.  Zob. L. MacDonald, The Pantheon. Design, Meaning and Progeny, London 

1976, s. 122-131.

25.  Tak datuje P. Jaworski, Antyk w Królikarni. Architektura i zbiory artystyczne, 

„Rocznik Hitorii Sztuki”, t. XIX, 2004, s 209. M. Kwiatkowski podaje lata 

1779-1782 (Architektura mieszkaniowa Warszawy od potopu szwedzkiego do 

powstania listopadowego, Warszawa 1989, s. 220).

fryzem z marmuru oraz gzymsem26. Znany był na przykład 

z ryciny Piranesiego opublikowanej w 1756 r. w III wolu-

minie Le Antichità Romane czy rysunku Tombeau de la Cecilia 

Metella; appellé Capo di bove Jana Chrystiana Kamsetzera, 

wykonanego podczas podróży w latach 1780-178127. Opis 

grobowca na Via Appia Antica znajduje się także w Dzienniku 

podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego, architekta 

JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784-178628. W ar-

chitekturze europejskiej grobowiec był traktowany jako 

element myślenia romantycznego (Arcadian setting of a na-

turalistic landscape), czego przykładem jest naśladownictwo 

Cecylii Metelli przez Nantt-y-Bellan Tower w Wynnstay 

Park w Denbighshire (ogrody to dzieło Capability Browna) 

powstałe w 1800 roku według projektu Jeffry Wyatta, jako 

pomnik wojenny, w którym jednocześnie znajdowało się 

mieszkanie29. W Królikarni kuchnia pałacowa została wy-

budowana na planie koła o średnicy ok. 30 m (zatem bliskiej 

średnicy oryginału rzymskiego), z rozbudowaną częścią od 

strony pałacu na planie odcinka koła o promieniu ok. 20 m. 

Wykorzystanie antycznego wzorca dla budynku kuchni mogło 

się wiązać z faktem organizowania licznych przyjęć przez 

właściciela Królikarni Karola Aleksandra Tomatisa, który 

„spraszał do siebie gości i po pańsku ich podejmował, tak 

iż przejażdżki do Królikarni w modny weszły zwyczaj. Król 

Stanisław August i mnóstwo osób z Warszawy często tutaj 

bawili. Wieczory muzyczne, tańce, ognie sztuczne, obiady 

i bale, sprawiane przez właściciela, licznych zabawiały wi-

dzów i słynęły w stolicy. Zjeżdżano więc tłumnie, a dla tych, 

którzy nie należeli do towarzystwa zaproszonych, Francuz  

Tognion założył w Królikarni traktiernię w 1783 roku”30. 

Kuchenny budynek all’antica stanowił element scenografii 

tych zabaw.

Kolejne naśladownictwo grobowca Cecylii Metelli, w znacznie 

mniejszej skali (jego średnica wynosi ok. 11 m.) znajduje się 

na terenie Łazienek Królewskich. Władysław Tatarkiewicz 

pisze, iż architektem reservoir en rotonde, wybudowanego 

w latach 1777-1778, był Dominik Merlini, zaś w 1827 re-

26.  A. Sadurska, Archeologia starożytnego Rzymu. Od epoki królów do schyłku 

republiki, Warszawa 1975, s.176.

27.  M. Królikowska-Dziubecka, Podróże artystyczne Jana Chrystiana Kamsetzera 

(1776-1777; 1780-1782), Warszawa 2003, s. 142.

28.  Dziennik podróży do Francji i Włoch, oprac. i przekł. B. Zboińska-Daszyńska, 

Kraków 1970, s. 297-299.

29.  J. Mordaut-Crook, The Greek Revival. Neo-Classical Attitudes in British 

Architecture 1760-1870, London 1972, s. 100-101.

30.  M. Kwiatkowski, Królikarnia, Warszawa 1971, s. 45; Tenże, Architektura 

mieszkaniowa Warszawy, dz. cyt., s. 220; M. G. Zieliński, Cudzoziemcy 

w życiu codziennym Rzeczpospolitej doby stanisławowskiej, Bydgoszcz 2004, 

s.113. 

Il.3 Kaplica, Polanówka, fot. M. Królikowska-Dziubecka

Il.4 Kościół parafialny, Żyrzyn, fot. zb. autora
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montował go – niczego nie zmieniając – Aigner31. Z kolei 

Tadeusz S. Jaroszewski uważa, że to Aigner w 1823 r. – nie 

tylko naprawiając pawilon, ale rozbudowując go – nadał 

mu ostateczny kształt, „z zaleceniem, aby w egzekucji od-

mienionym nie było”, jak napisał na rysunku projektowym 

książę namiestnik Józef Zajączek – chodziło zatem raczej 

o zgodność tego projektu z realizacją32. Pawilon od swojego 

powstania nie tylko pełnił funkcję wodozbioru, ale mieścił 

także pomieszczenia mieszkalne, tylko z zewnątrz naśla-

dując architekturę starożytnego grobowca. Nie wstawiono 

w nim okien, wnętrze bowiem podporządkowano antycznym 

formom fasady, pokrytej płaskim boniowaniem.

Popularnym wzorem pawilonu ogrodowego była Świątynia 

31.  W. Tatarkiewicz, Łazienki warszawskie, Warszawa 1972 (1 wyd. 1957), s. 58.

32.  T. S. Jaroszewski, Christian Piotr Aigner, dz. cyt., s. 218.

Sybilli (Westy) w Tivoli. Była nie tylko inspiracją dla 

Tempietta Bramantego, ale przedmiotem studiów wie-

lu architektów w epoce nowożytnej, w tym na przykład 

Kamsetzera, o czym świadczą jego rysunki33. Pośród wielu 

pawilonów w typie tolosu,34 najważniejszym naśladow-

nictwem w Polsce była Świątynia Sybilli w parku pałacu 

Czartoryskich w Puławach, wzniesiona według projektu 

Aignera w latach 1789-1800 (il. 7). Księżna Izabela szcze-

gólnie zadbała, aby jej świątynia nie tylko jak najwierniej 

odwzorowywała wymiary pierwowzoru, ale nosiła również 

nazwę związaną z funkcją muzealną, która miała być „tak 

stosowna do miejsca, gdzie miały być złożone prawdziwe 

sybillijskie księgi pamiątek historycznych, godła i wróżby 

przyszłości”35.

Wśród budowli naśladujących starożytne zabytki moż-

na także wymienić – niezachowany – budynek Instytutu 

Wód Mineralnych w warszawskim Ogrodzie Saskim, dzie-

ło Henryka Marconiego z 1857 r. wzorowane na termach 

Dioklecjana w Rzymie36. W tym przypadku wzorem także 

mogła być rycina Piranesiego zamieszczona w Vedute di 

Roma. Nawiązanie do form najbardziej znanej łaźni rzym-

skiej w architekturze tego pawilonu jest kolejnym i ostat-

nim przykładem obecności dzieł antycznych w muzeum 

wyobraźni architektów klasycyzmu. Twórczość Henryka 

Marconiego zamyka proces tworzenia naśladownictw sta-

rożytnych budowli w Polsce. 

Zebrane przykłady pozwalają stwierdzić, że w Polsce przede 

wszystkim naśladowano architekturę starożytnego Rzymu, 

wśród której najpopularniejszy był Panteon (notabene bu-

dowla najlepiej zachowana), którego wzór stosowano do 

33.  M. Królikowska-Dziubecka, Podróże artystyczne Jana Chrystiana Kamsetzera 

(1776-1777; 1780-1782) architekta w służbie króla Stanisława Augusta 

Poniatowskiego, Warszawa 2003, kat. 69-72.

34.  Zagadnienie tolosów w architekturze polskiej zostało omówione w moich 

artykułach Progeny of Tholoses in the Architecture of Neoclassicism część 

I w „Zeszytach Naukowych Uczelni Vistula/Vistula University Working 

papers” 61(4) 2018 oraz część II w „Kwartalniku Naukowym Uczelni 

Vistula/Vistula Scientific Quaterly”(2) 2019.

35.  T. S. Jaroszewski, Christian Piotr Aigner, dz. cyt., s. 120-124, tenże, Puławy, 

dz. cyt. s. 73. Nb. August Moszyński pisał: „aby samemu dokładnie 

wymierzyć świątynię Westy, niewłaściwie zwaną dzisiaj Świątynią 

Sybilli.” Dziennik podróży do Francji i Włoch Augusta Moszyńskiego architekta 

JKM Stanisława Augusta Poniatowskiego 1784-1786, oprac. B. Zboińska-

Daszyńska, Kraków 1970, s. 289.

36.  S. Łoza, Architekci i budowniczowie w Polsce, Warszawa 1954, s. 189-191; 

A. K. Olszewski, Architektura w latach 1830-1890 [w:] Sztuka Warszawy, 

red. M. Karpowicz, Warszawa 1986, s. 299nn, s. 304. T. S. Jaroszewski 

(Architektura doby Oświecenia, dz. cyt., s. 120) pisze o roli wydawnictwa 

M. J. Peyre, Oeuvres d’Architecture se..., ancienne pensionnaire du Roi à Rome, 

Inspecteur des Bâtiments se Sa Majesté, Paris 1765, gdzie zostały wskazane 

termy rzymskie jako godne naśladowania.

Il.5 Pawilon Panteon, Dobrzyca,  

fot. M. Moraczewska, 1950, IS PAN 044818

Il.6 D. Merlini, Budynek kuchni, Królikarnia,  

fot. M. Królikowska-Dziubecka

budowli kościelnych, rzadziej jako pawilonu ogrodowego. 

W zakresie „małej architektury” przeważały Świątynia Sybilli 

z Tivoli oraz Grobowiec Cecylii Metelli z Via Appia Antica.
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Przemysław Mrozowski

Gest modlitewny  

Świętosława Piotrowica

Ustalonym na średniowiecznym Zachodzie sposobem wyra-

żania uczuć religijnych podczas modlitwy był gest wyciągnię-

tych ku przodowi rąk ze złączonymi dłońmi. Praktykowany 

był przynajmniej od czasów karolińskich. Wywodził się 

jak wiadomo z rytu inicjacji wasalnej: złożonymi rękoma 

oddawano się podczas hołdu we władanie seniorowi, który 

obejmował dłonie wasala swoimi na znak opieki1.Gestem 

inicjacyjnym hołdu feudalnego wasal wchodził w krąg „ludzi” 

swojego pana i stawał się członkiem jego familiae. Dlatego 

dopełnieniem gestu rąk był pocałunek w usta2. Ale to zło-

żenie złączonych dłoni w rękach seniora było najważniejsze. 

Świadczą o tym liczne przekazy, zwykle bardzo lakoniczne, 

jak choćby wzmianka w Rocznikach królestwa Franków z cza-

sów Pepina Krótkiego: „przybył Tassilo, książę Bawarów 

i oddał się rękoma w wasalność”, czy nieco dokładniejszy 

Ermoldus Nigellus w swych Carmina in honorem Hludovici IV: 

„potem złączonymi dłońmi przekazał siebie królowi”3.

O wyrażaniu gestem złożonych dłoni uczuć religijnych wspo-

minał w 866 r. papież Mikołaj I w swym brewe skierowanym 

do Kościoła w Bułgarii, w którym bronił ortodoksyjności tego 

sposobu okazywania pobożności4, najwidoczniej budzącego 

niepokój w społecznościach nieznających rytu wasalnego. 

Niewątpliwie w pierwszych wiekach chrześcijaństwa gestem 

modlitewnym praktykowanym najszerzej w całym Kościele, 

także na wczesnośredniowiecznym Zachodzie, był gest 

oranta, czyli ręce podniesione do góry. Zdaniem papieża 

Mikołaja I złożonymi rękoma wierni mieli okazywać swą 

gotowość przyjmowania wyroków Opatrzności. Wydaje się 

jednak, że sens tego gestu lepiej objaśnia jedna z ilustracji 

1.  Najszerzej i najwnikliwiej na ten temat: J. Le Goff, Les gestes symboliques 

dans la vie sociale. Les gestes de la vassalite [w:] Symboli e simbologia nell’alto 

medioevo, t. II, Spoleto 1976, s. zwłaszcza 684-688, Settimane di Studio 

del Centro Italiano di Studi sull’alto Medioevo, t. XXIII.

2.  Zob. Y. Carré, Le baiser sur la bouche au Moyen Age. Rites, symboles, mentalités, 

à travers les textes et les images, XIe – XVe siècles, Paris 1992, s. 187-220.

3.  Cyt. za H. Leclercq, Hommage [w:] Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne 

et Liturgie, t. VI/2, Paris. 1925, szp. 2742-2743.

4.  V. Thalhofer, L. Eisenhofer, Handbuch der KatolicherLiturgik, t. I, Freiburg 

Br. 1912, s. 349.

w Psałterzu Ingeborgi z około 1200 r., przedstawiająca scenę 

z Legendy Teofila, z klęczącym mnichem składającym hołd 

diabłu, który obejmuje jego złożone dłonie swoimi rękoma, 

trzymając jednocześnie kartę z wyznaniem: „Ego sum tuus 

– Ja jestem twój”5. Gestem rytu wasalnego wierni zdawali się 

powtarzać symbolicznie to właśnie wyznanie – zapewnienie 

o swoim całkowitym oddaniu.

W ikonografii złożone ręce jako gest modlitwy pojawiły się 

później niźli informacje o nim w źródłach pisanych i po-

chodzą dopiero z XI wieku6. Tak przedstawiono cesarzową 

Agnieszkę w miniaturze dedykacyjnej Codicis Aurei Henryka 

II z około 1020 r.7 czy anioły adorujące wizje Teophanii 

w Apokalipsie z Saint-Sever z około 1050 r.8. Zasób iko-

nograficzny polskiego średniowiecza jest nieporównywal-

nie bardziej ubogi, toteż nie należy wysnuwać przesadnie 

jednoznacznych wniosków z faktu, że w Polsce pierwsze 

przedstawienie oddawania czci gestem złożonych dłoni 

pochodzi dopiero z ostatnich dekad XII w. – wyobrażenie 

św. Wojciecha pogrążonego w modlitwie na lewym skrzydle 

Drzwi Gnieźnieńskich. Źródłem ikonograficznym tej sceny 

było z pewnością przedstawienie obce i nie musiało ono 

w żaden sposób odnosić się do lokalnej praktyki9. Bardziej 

wiarygodne zdają się wizerunki konkretnych osobistości 

przedstawiane na pieczęciach z XIII w., gdzie dają się od-

naleźć sceny modlitwy ze złożonymi dłońmi10. Pamiętać 

wszakże trzeba, że także ikonografia przedstawień na-

pieczętnych funkcjonowała w „obiegu zamkniętym”– po-

wtarzano uznane wzorce sfragistyczne, nie bacząc nazbyt, 

czy przedstawienia te odnoszą się do realiów praktykowa-

nego rytuału.

Nie ulega wszakże wątpliwości, że „zachodni” sposób wy-

rażania uczuć religijnych gestem złożonych rąk zadomowił 

się z czasem także w średniowiecznej Polsce. Czy jed-

nak we wczesnym średniowieczu nie funkcjonował także 

inny sposób rytualnego wyrażania relacji z sacrum? Warto 

zwrócić uwagę na najwcześniejsze przedstawienia dona-

cyjne – okazuje się, że polscy fundatorzy modlą się na nich 

inaczej niż na Zachodzie. Świętosław, syn komesa Piotra 

5.  Chantilly, Bibliothèque du Musée Condé, Ms. 9, fol. 35 v – zob. F. Deucher, 

Der Ingeborgpsalter, Berlin 1967, s. 68-69.

6  E. Gombrich, Ritualized gesture and expression in art, „Philosophical 

Transactions of the Royal Society in London. Series B: BiologicalSciences” 

nr 772, t. 251, 1966, s. 397.

7  Madryt, Escorial, Codex Aureus, fol. 3 r.

8  Paris, Bibliothèque Nationale, Ms Lat. 8878fol. 120v 121 r.

9  L. Kalinowski, Treści ideowe i estetyczne Drzwi Gnieźnieńskich [w:] tegoż, 

Speculum artis. Treści dzieła sztuki średniowiecza i renesansu, Warszawa 

1989, s. 240-242.

10  Najwcześniejsze przedstawienie to wizerunek księżnej Kingi jako ad-

orantki na jej pieczęci z 1263 r. – zob. F. Piekosiński, Pieczęcie polskie 

wieków średnich, Kraków 1899, nr 152.

Włostowica, na tympanonie fundacyjnym kościoła Panny 

Marii na Piasku we Wrocławiu z około 1150 r. stoi na mocno 

ugiętych nogach z rękoma wyciągniętymi ku tronującej 

Marii z Dzieciątkiem11. Prawa ręka uniesiona jest nieco ku 

górze, tak, aby odsłonić spód dłoni i wyraźnie uwidocznić, 

że nie są one złączone razem (il. 1). Gestu Świętosława 

Piotrowica nie sposób uznać za zdeformowaną postać modli-

twy oranta, najbardziej rozpowszechnionego w ikonografii 

wczesnego średniowiecza. Na Płycie Wiślickiej – ciągle do 

końca niejasnej w swym przesłaniu symbolicznym sceny 

modlitwy wyrytej około 1170 r. na jastrychowej posadz-

ce w podziemnej obecnie krypcie romańskiej kolegiaty 

w Wiślicy12 – gest oranta, którym modli się, unosząc i roz-

kładając ręce młodzieniec asystujący kapłanowi i starcowi 

w górnej strefie przedstawienia, różni się wyraźnie od 

sposobu wyrażania uczuć religijnych pozostałych uczest-

ników tego misterium zbiorowej adoracji. Ich uniesione ku 

górze ręce z układem rozłożonych dłoni przywodzą na myśl 

modlitwę Świętosława z wrocławskiego tympanonu, choć 

11  Podstawowe informacje: Sztuka polska przedromańska i romańska do schyłku 

XIII wieku, red. M. Walicki, cz. 2: Katalog i bibliografia zabytków, oprac. 

M. Pietrusińska, Dzieje sztuki polskiej, t. I, Warszawa 1971, s. 782. Z now-

szych opracowań warto dodać Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, 

Warszawa2006, s. 225-227.

12  L. Kalinowski, Romańska posadzka z rytami figuralnymi w krypcie kolegiaty 

wiślickiej [w:] tegoż, Speculum artis, dz. cyt., s. 175175-214; zob. też 

A. Gieysztor, Postacie książęce na Płycie Wiślickiej. Próba interpretacji [w:] 

tegoż, Władza. Symbole i rytuały, red. P. Mrozowski, P. Tyszka, P. Węcowski, 

Warszawa 2016, s. 179-186.

może to być także kwestia niefortunnego przekształcenia 

ikonograficznej formuły oranta. Na drugim wrocławskim 

tympanonie fundacyjnym, upamiętniającym około 1170 r. 

fundację kościoła św. Michała na tamtejszym Ołbinie przez 

komesa Jaksę13, gest małżonki fundatora nie może już budzić 

wątpliwości. Agaphia14, córka Piotra Włostowica, klęczy 

w prawym narożu z wyciągniętymi rękoma, ale odsłania 

spód prawej dłoni, co uwidacznia wyraźnie, że nie są one 

złączone (il. 2). Nie sposób nie pokusić się o postawienie 

pytania: czy ten sposób okazywania czci, jaki demonstruje 

Agaphia, a jeszcze czytelniej jej brat Świętosław Piotrowic, 

jest kwestią swoistej nieporadności ikonograficznej, czy 

miał on swoją własną wartość semantyczną?

Można by sądzić, że okazywanie czci przez wzniesienie ku 

górze rąk i wyciągnięcie do przodu rozstawionych dłoni był 

lokalnym sposobem wyrażania uczuć religijnych. Co ów gest 

mógł oznaczać? Zdaje się to objaśniać wyobrażenie na pie-

częci księżnej opolskiej Wioli z roku 123415. Przedstawia ona 

(il. 3) władczynię zasiadającą na tronie – wyściełanej skrzyni 

13  Sztuka polska przedromańska, dz. cyt., s. 783; Z. Świechowski, dz. cyt., 

s. 223-225.

14  Zdaniem Zygmunta Świechowskiego żona fundatora nosiła na imię 

Agata, a przypisanie jej imienia Agaphia wynika z błędnej interpretacji 

przypadkowego pęknięcia kamienia we fragmencie inskrypcji z jej 

imieniem (Z. Świechowski, dz. cyt., s. 224). Zważywszy jednak ruskie 

pochodzenie jej matki, Marii Włostowicowej, grecka forma imienia zdaje 

się wielce prawdopodobna i tak występuje ona w historiografii.

15  F. Piekosiński, dz. cyt., nr 96.

Il.1 Tympanon fundacyjny kościoła p.w. Panny Marii na Piasku  

we Wrocławiu, c. 1150

Il.2 Tzw. Tympanon Jaksy, c. 1170
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bez siedziska, wyniesionej gradusem ku górze – w towarzy-

stwie dwóch mężczyzn stojących po bokach. Majestatowe 

wyobrażenie księżnej dopełnia mocno wyeksponowany 

gest szeroko rozpostartych rąk. Prawą ujmuje w swoje 

dłonie stojący po tej stronie mężczyzna, lewą ściska drugi 

z asystujących księżnej dostojników. Franciszek Piekosiński 

upatrywał wprawdzie w nich synów księżnej Wioli, Mieszka 

Otyłego i Władysława, w imieniu których sprawowała ona 

regencję po śmierci męża, Kazimierza Mieszkowica16, ale być 

może chodziło tu jednak o urzędników, którzy reprezento-

wali księżnę w czynnościach sprawowania władzy. Nie ma 

to zresztą w tym miejscu istotnego znaczenia, bowiem nie 

ulega wątpliwości, że na pieczęci księżnej Wioli jej otwar-

tą dłoń zaprezentowano jako źródło władzy, której przez 

objęcie udziela ona osobom ze swego otoczenia.

W systemie znaków, którym komunikowano się w śre-

dniowieczu układem ciała lub gestem ręki, to właśnie ręka, 

mająca naturalną zdolność do manifestowania uczuć, od-

grywała rolę najważniejszą. A nawet nie cała ręka, niekiedy 

wystarczała sama dłoń: przecież Manus Dei było doniosłym 

znakiem obecności Stwórcy17. Podobnie władcy wystarczała 

sama tylko dłoń, aby okazać swoją moc: przez przesła-

nie swojej rękawicy – substytutu ręki – książę Bolesław 

Krzywousty udzielił gwarancji bezpieczeństwa kapitulującym 

Pomorzanom z Kołobrzegu18. Pokój książęcy na targach 

i drogach unaoczniał znak dłoni zawieszony na słupie19. Na 

monetach, także w Polsce XI-XIII w. pojawiały się wyobra-

żenia otwartej dłoni. Na jednym z denarów komentuje ją 

inskrypcja MISCV IVD – MISICV IVDEX20. Prawica książęca 

jest tu zatem czytelnym symbolem jednej z najważniej-

szych prerogatyw władcy – prawa sądzenia, a tym samym 

rozstrzygania dobra i zła.

Ręka, a właściwie dłoń księżnej Wioli na jej pieczęci jest 

również symbolicznym źródłem udzielanej przez nią władzy 

– traditiopotestatis. Pytanie o rytuały utwierdzające słowem 

i gestem mechanizmy przekazywania władzy w Polsce 

średniowiecznej nie było do tej pory przedmiotem pogłę-

bionej refleksji i badań podejmowanych przez historyków21. 

16  Tamże.

17  Rozmaite sfery jej interpretacji symbolicznej – zob. D. Forstner OSB, Świat 

symboliki chrześcijańskiej, przeł.. i oprac. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, 

R. Turzyński, Warszawa 1990, s. 351-355.

18  Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przeł.. R. Grodecki, oprac. M. Plezia, 

wyd. 6, Wrocław 1989, s. 118.

19  W. Maisel, Archeologia prawna Polski, Warszawa 1982, s. 303 i 314.

20  E. Kopicki, Katalog podstawowych typów monet i banknotów Polski oraz ziem 

historycznie z Polską związanych, t. I: Średniowiecze, cz. 1: Monety królów 

i książąt polskich 960-1501, Warszawa 1974, s. 12, 75, 145, 153.

21  Zestawienie badań podejmowanych w zakresie niektórych aspektów 

praktykowanych rytuałów – zob. P. Węcowski, Słowa i gesty polskich 

Jagiellonów [w:] Jagiellonowie i ich świat. Dynastia królewska w drugiej połowie 

Wyjątkiem są tu studia poświęcone inauguracji władzy 

królewskiej, czyli koronacjom22, a także ceremoniał hołdu 

lennego w późnym średniowieczu23. Ale hołdy odbywały 

się bardzo rzadko i rytualizowały przekazywanie władzy 

na szczeblu państwowym. Tymczasem kwestią wielkiego 

znaczenia jest z pewnością odpowiedź na pytanie o rytu-

alne traditiopotestatis, gdy panujący powierzał część swych 

uprawnień reprezentującym go dostojnikom, zarówno tym 

w bezpośrednim swym otoczeniu, jak też w terenie. Czy tego 

rodzaju czynności mogły odbywać się bez rytualnej opra-

wy słów i gestów, które były wszak rękojmią wzajemnego 

zobowiązania? To chyba mało prawdopodobne – w każdej 

społeczności tradycyjnej, a zwłaszcza w dobie średniowie-

cza, wymagana była powtarzalność słów i gestów, aby tego 

rodzaju czynności mogły zyskać walor aktu porządkującego 

relacje społeczne.

Źródła pisane i ikonograficzne są w Polsce w tym względzie 

bardzo skąpe, ale pozwalają na szkicowe zarysowanie pro-

blemu. Powszechnie praktykowanym na średniowiecznym 

Zachodzie sposobem rytualnego przekazywania władzy 

było wręczenie przedmiotu, który ją symbolizował: włóczni, 

chorągwi, pastorału, miecza, wreszcie – dokumentu. Także 

w ikonografii przynależnej do polskiego średniowiecza 

dają się wskazać przykłady tego rodzaju przedstawień, 

a za najbardziej oczywistą trzeba uznać scenę przedsta-

wioną na Drzwiach Gnieźnieńskich: wręczenie pastorału 

św. Wojciechowi przez cesarza Ottona II, czyli inwestytury 

świętego na urzędzie biskupa praskiego24. Znane są także 

polskie monety z XII i XIII w. z wizerunkami pary władców 

trzymających wspólnie włócznie lub inny symbol władzy, 

w których – mimo nie do końca jasnego przekazu – na-

leży domyślać się rytualnego dzielenia się władzą25.Nie 

wiadomo jednak, jak mógł wyglądać rytuał przekazywania 

władzy wówczas, gdy brakowało uformowanego tradycją 

stosownego znaku, atrybutu lub insygnium symbolizują-

cego jej charakter i zakres. Sądzić trzeba, że ważną rolę 

odgrywała wówczas sama ręka władcy, jako reprezentacja 

„osoby pańskiej”. Z sondażowych badań przeprowadzonych 

przez Marię Koczerską wynika jasno, jak duże znaczenie 

XV i w XVI wieku, red. B. Czwojdrak, J. Sperka, P. Węcowski, Kraków 

2015, s. 13-15. 

22  Chodzi tu przede wszystkim o wnikliwe i wszechstronne studia Aleksandra 

Gieysztora, zob. ich zebraną, nową edycję A. Gieysztor, dz. cyt., s. 21-72; 

w nieco innym aspekcie – Z. Dalewski, Władza. Przestrzeń. Ceremoniał. 

Miejsce i uroczystość inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca 

XIV w., Warszawa 1996.

23  Z. Dalewski, Ceremoniał hołdu lennego w Polsce późnego średniowiecza [w:] 

Theatrum ceremonialna dworze książąt i królów polskich, red. M. Markiewicz, 

R. Skowron, Kraków 1999, s. 31-45.

24  L. Kalinowski, Treści ideowe, dz. cyt., s. 242-243.

25  W. Garbaczewski, Ikonografia monet piastowskich 1173-ok. 1280, Warszawa 

– Lublin 2007, s. 81-95.

miał królewski gest podania lub umknięcia dłoni26. To nie 

był wcale znak o charakterze towarzyskim, lecz wyraźne 

okazywanie łaski lub niechęci. Warto też pamiętać o zna-

czeniu podania i pocałunku „ręki pańskiej” w ceremoniale 

sejmowym XVII i XVIII w.27, jak też o sługach „rękodajnych” 

w dobie nowożytnej, a może wcześniej. Nie chodziło tu 

wcale o dworzan dopuszczanych do konfidencji przez stałą 

obecność „pod ręką”, lecz o tych, którzy przez podanie ręki 

wstępowali na służbę28. Mieli oni daleko wyższy status 

społeczny i pozostawali na innej stopie zależności wobec 

swego pana.

Zarysowana wyżej perspektywa pozwala dostrzec w pie-

częci księżnej Wioli, źródle ikonograficznym wyjątkowej 

rzadkości i znaczenia, świadectwo funkcjonowania gestu, 

którym panujący, w tym przypadku Wiola, przez podanie 

ręki udziela swej władzy, zaś osoba, której ją powierzała, 

obejmowała „rękę pańską” swoimi dłońmi, co było znakiem 

przyjęcia łaski i wyróżnienia. Taki też był zdaje się sens 

gestu Świętosława z tympanonu wrocławskiego – w jego 

wyciągniętych rękach z rozsuniętymi dłońmi miała się 

znaleźć „ręka pańska”, udzielająca mu łaski. Podobnie jak 

ryt inicjacji wasalnej wszedł w sferę praktyk religijnych, 

tak też gest swego rodzaju submisji – deklaracja podpo-

rządkowania się wyróżnionego dostojnika władcy – stał 

się w Polsce wczesnego średniowiecza wyrazem uczuć re-

ligijnych w sferze sakralnej. Co mógł on oznaczać w sferze 

religijnej? O ile zachodni gest wasalny był świadectwem 

oddania się Stwórcy, które dawało się wyrazić słowami 

„jestem Twój”, o tyle rozłożone dłonie były raczej wyra-

zem oczekiwań wobec mocy bożej, prośbą o udzielenie 

łaski i błogosławieństwa. W późnym średniowieczu, gdy 

na całym Zachodzie zacierały się w odczuciach społecznych 

konotacje społeczne i polityczne wasalnego gestu złożonych 

dłoni, rozpowszechnił się on we wszystkich krajach łaciń-

skiego chrześcijaństwa jako zewnętrzne świadectwo uczuć 

religijnych. Zadomowił się szeroko także w Polsce i wyparł 

z użycia gest rozłożonych dłoni.

26  M. Koczerska, Łaska królewska, czyli kontakty władcy z poddanymi 

w Polsce późnośredniowiecznej [w:] Człowiek w społeczeństwie średnio-

wiecznym, red. R. Michałowski (przewodniczący zespołu), Warszawa 

1997, s. 442-445.

27  J. Chrościcki, Hołdy lenne ceremoniał obrad sejmu[w:] Theatrum ceremoniale, 

dz. cyt., s. 165-168.

28  A. Brückner, Encyklopedia staropolska, t. II, Warszawa 1939, s. 366.

Il.3 Pieczęć księżnej opolskiej Wioli z roku 1234
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Sybille w antwerpskim retabulum  

z kaplicy św. Rajnolda w Gdańsku

Gdański kronikarz Georg Melmann1 odnotował w 1516 r., że 

na św. Michała, czyli 29 września tegoż roku, w jednej z ka-

plic miejscowego kościoła N. P. Marii ustawiono retabulum 

ufundowane przez bractwo św. Rajnolda. Jednakże samo 

odsłonięcie dzieła – jak sądził Theodor Hirsch2 – nastąpiło 

dopiero 2 listopada 1516 r., gdyż właśnie ten dzień był naj-

ważniejszym dorocznym świętem bractwa. Ołtarz miał być 

formą ekspiacji po tumulcie, jaki wydarzył się w świątyni 

w 1515 r., kiedy to jeden z najważniejszych członków bractwa, 

Bernt Tullen, został obłożony karą kościelną i uwolniony 

przez biskupa Mateusza z Włocławka 1 listopada 1516 r. 

Fakt ten należy wiązać z uprzednim zapłaceniem nałożonej 

nań kary pieniężnej w wysokości 100 marek na fundację 

nowego ołtarza. Oczywiście, na fundację dzieła do kaplicy 

św. Rajnolda (obecnie w zbiorach Muzeum Narodowego 

w Warszawie)3. 

Poliptyk został wykonany w Antwerpii. Dowodzą tego choćby 

marki gildii św. Łukasza w formie „rąk Antwerpii i zamku 

z trzema wieżami”, wypalone w kilku miejscach dzieła, 

jako ślady kontroli jakości, a jednocześnie wskazówka 

odnośnie jego pochodzenia4. Malowidła poliptyku wiążą się 

z nazwiskiem czołowego malarza niderlandzkiego pierwszej 

połowy XVI wieku, Joosa van Cleve alias van der Beke (ca. 

1  G. Melmann, Chronika und Beschreibung des Landes Preussen und Polen 

(rkps w Państwowym Archiwum w Gdańsku, LI 1, fol. 734-735). Rękopis 

cytowany przez wielu badaczy, por. R. Szmydki, Retables anversois en 

Pologne. Contribution à l’étude des rapports artistiques entre les Pays-Bas 

méridionaux et la région de Gdańsk, Bruxelles 1986, s. 23.

2  T. Hirsch, Oberpfarkirche von St. Marien zu Danzig, Danzig 1843, t.1, s.165.

3  Por. J. Białostocki, Gdańskie dzieło Joosa van Cleve. Z dziejów artystycz-

nych stosunków Gdańska z Niderlandami [w:] Studia Pomorskie, pod red. 

M. Walickiego, Wrocław-Kraków 1957, t. 1, s.180.

4  Marki gildii św. Łukasza odnoszą się do kontroli jakości strony ma-

terialnej dzieła i pracy snycerza, polichromisty i malarza skrzydeł. 

Ich obecność na poliptyku została poraz pierwszy stwierdzona przez 

H. J. De Smedt, De verspreiding der Brabantse retabels in oostelijke richting 

[w:] Mededelingen van de Geschied-en Oudheidkundige Kring van Leuven en 

omgewing. De Brabantse Stad, Leuven 1965, s. 26-34.

1485-1540/1541)5. Na podstawie gmerku JVAb, jaki figuruje 

w scenie Ostatniej Wieczerzy, sygnaturę malarza odczytuje 

się jako skrót od nazwiska Joosa van der Beke, zwanego 

też „Joos van der Beke die men heet van Cleve”. W oparciu 

o rezultaty poszukiwań stylistycznych ustalono, że autor 

malowideł umieścił w gdańskim poliptyku również swój 

autoportret. Rysy twarzy znakomitego malarza nosi bowiem 

patron bractwa św. Rajnolda, umieszczony na rewersie ma-

lowanych skrzydeł6. Z kolei partie rzeźbione dzieła zostały 

przypisane antwerpskiemu rzeźbiarzowi i malarzowi, Janowi 

de Molderowi lub de Moelenere7, jednemu z czołowych 

snycerzy zaangażowanych w produkcję antwerpskich reta-

bulów – wyrobów artystycznych, które tak szeroko dotarły 

do świątyń północnej Europy w następstwie ożywionych 

kontaktów handlowych z metropolią flamandzką8. 

Ołtarz św. Rajnolda przedstawia cykl rzeźbionych i malo-

wanych kwater poświęconych życiu Marii oraz młodości 

i męce Chrystusa. Po otwarciu rzeźbionej szafy oczom ob-

serwatora ukazują się dodatkowe przedstawienia czterech 

Sybilli, mianowicie Sybilli Perskiej, Libijskiej, Erytrejskiej 

i Kumańskiej. Zostały one umieszczone w zewnętrznych 

niszach szafy, w bezpośrednim sąsiedztwie scen prezen-

tujących epizody z życia Chrystusa. 

Temat ikonograficzny Sybilli tylko sporadycznie pojawia się 

w sztuce końca XV i w pierwszej połowie XVI wieku. Trzeba 

pamiętać, że same Sybille nie tyle przepowiadały poszcze-

gólne elementy historii zbawienia związane z działalnością 

i cierpieniem Chrystusa-Zbawiciela, ile wkładano w ich 

usta te przepowiednie, podobnie jak prorocy głosili Żydom 

nastanie Mesjasza9. Bazowano przy tym na tekstach biblij-

nych, stąd Sybillom nierzadko towarzyszą zarówno cytaty 

z tekstem proroctw, jak i poszczególni prorocy. Starożytni 

autorzy, jak choćby Terentius Varron (116 p. Ch.-27 p.Ch.) 

wyróżnili dziesięć Sybilli, które miały pochodzić z Persji, 

Libii, Delf w Grecji, z fikcyjnej krainy nazywanej Cymerią, 

5  Por. J. Białostocki, dz. cyt., s. 170-230. Ostatnio por. [katalog wystawy] 

Joos van Cleve. Leonardo of the North, pod red. P. van den Brink, Aachen 

2011.

6  Teza szczególnie broniona przez J. Białostockiego, dz. cyt., s.186 i nn. 

7  R. Szmydki, Jan de Molder, peintre et sculpteur d’Anvers du XVIe siècle [w:] 

Jaarboek Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1986, s. 31 – 58.

8  Les Retables anversois XVe-XVIe siècles, red. H. Nieuwdorp [Wystawa 

Antwerpia Katedra 1993], Antwerpen 1993; L. F. Jacobs, Early Netherlandisch 

Carved Altarpieces, 1380-1550. Medieval Tastes and Mass Marketing, Cambridge, 

1998; S. Guillot de Suduiraut, Sculptures brabançonnes du musée du Louvre. 

Bruxelles, Malines, Anvers, XVe-XVIe siècles, Paris, 2001; Retables brabançons 

des XVe et XVIe siècles, red. S. Guillot de Suduiraut, [Colloque. Paris, Musée 

du Louvre. 2001], Paris, 2002.

9  J. Pigeaud, Les Sibylles, Actes des VIIIes Entretiens de La Garenne Lemot, 

18 au 20 octobre 2001, Nantes 2005; J. M. Roessli, Vies et métamorphoses 

de la Sibylle [w:] Revue de l’histoire des religions, 2/2007, s. 253-271.

Erytrei, wyspy Samos, Kumy koło Neapolu, Hellespontu, 

Frygii i Tyburu lub Tivoli koło Rzymu. Chrześcijański pisarz 

i apologeta z IV wieku, Laktancjusz, opisuje dziesięć Sybilli 

w traktacie zatytułowanym Divinae institutiones. Proroctwa, 

jakie Laktancjusz przypisuje Sybillom pochodzą w prostej 

linii ze zbioru orakulów skomponowanych w języku greckim 

przez Żydów z Aleksandrii, w większości około roku 140 

(p. Ch). W drugiej połowie XV wieku rękopis Laktancjusza 

został szeroko rozpowszechniony we Włoszech. W 1465 r. 

wyszedł drukiem w Subiaco, potem był wznawiany w latach 

1468, 1470, 1471. Dziesięć Sybilli znanych było włoskim 

humanistom w XV i XVI w., m.in. w dziełach Boccacia, 

Ficina, Rhodigiusa, Giraldia, tak zresztą jak stały się one 

wówczas znane francuskim myślicielom, autorom traktatów 

zatytułowanych La Couronne Margaritique, La Chasse i Départ 

d’Amour10. Jeszcze inna seria wyróżnia dwanaście Sybilli, 

z Sybillą Europą i Sybillą Agryppiną11. Taką kombinację 

ikonograficzną niegdyś widziano na zniszczonych freskach 

rzymskiego pałacu Orsinich, z lat 1420-1425. Cechą wyróż-

niającą te przedstawienia było zestawienie postaci Sybilli 

obok proroków i patriarchów, wraz z inskrypcjami pokrótce 

wyjaśniającymi ich przepowiednie. Źródła inspiracji ma-

larza pracującego dla kardynała Giordano Orsini pozostają 

nieznane. Fakt istnienia tej dekoracji ściennej potwierdzają, 

m.in. dwa manuskrypty z 1450 r., jeden należący do bra-

banckiego opactwa premonstratensów w Tongerlo, a drugi 

zachowany w Grand Seminaire w Liège12. 

Od czasu kiedy dominikanin Philippe Barbieri opublikował 

w Rzymie w 1481 r. swoje dzieło zatytułowane Discordantiae 

nonnullae inter sanctum Hieronynum et Augustinum, znajomość 

dwunastu Sybilli w miejsce dziesięciu prorokiń, jakie jesz-

cze znał Laktancjusz i średniowiecze, staje się zjawiskiem 

powszechnym. Druga edycja z 1482 r. prezentuje dwana-

ście Sybilli wraz z tekstem ich przepowiedni, ale już bez 

odwołania się do proroków13. To właśnie jego Discordantiae 

przyczyniły się do rozpowszechnienia tradycji dwunastu 

prorokiń, pomimo że Barbieri nie był pierwszym autorem, 

który je potraktował jako źródło informacji o oczekiwanym 

nadejściu Zbawiciela14. Traktat Phillipe Barbieri cieszył się 

10  F. Joukovsky-Micha, Poésie et mythologie au XVIe siècle. Quelques mythes 

de l’inspiration chez les poètes de la Renaissance, Paris 1969, s.150.

11  F. Lecocq, La Sibylle Europa, ou la Renaissance d’un symbolisme chrétien 

médiéval [w:] Actes du colloque internat. D’Europe à l’Europe, III. La dimension 

politique et religieuse du mythe d’Europe de l‘Antiquité à nos jours (Paris, ENS-

Ulm, 29-30.11.2001), red. O. Wattel-De Croizant, coll. Caesarodunum, 

n° hors-série, 2002, s. 155-187.

12  J. Hélin, Un texte inédit sur l’iconographie des Sibylles [w:] Revue belge  

de philologie et d’histoire, 15, 1936, s. 349 – 366.

13  E. Male, L’art religieux de la fin du Moyen Age en France, Paris, 1931, 4 éd., 

s. 253 i nn.

14  C. De Clercq, Contribution à l’iconographie des Sibylles [w:] Jaarboek Koninklijk 

Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, 1979, s. 12 i nn.

uznaniem w kręgach artystycznych Włoch, Francji i Niemiec, 

znajdując jednocześnie swoją recepcję w Niderlandach. 

O popularności traktatu Barbieriego w Niemczech można się 

przekonać w miejscowości Lune na terytorium Lunenburg, 

gdzie zachowała się seria tapiserii z końca XV wieku oparta 

o przedstawienia Sybilli wraz z przepowiedniami zaczerp-

niętymi z drugiego wydania Discordantiae. Z kolei w ratuszu 

miejskim w Goslar można podziwiać freski z wyobrażeniem 

Sybilli oraz tekstów przepowiedni zaczerpniętych z dzieła 

Barbieriego15. 

Dwanaście figur Sybilli pojawia się także w niemiec-

kiej literaturze. Josse Eychman, profesor Uniwersytetu 

w Heidelbergu, umieszcza je w swoim traktacie Bewerung 

der menschwerdung christ von einer iungfrawen mit gezugknu-

se zwoelffer nachtgenanten Sybillen, wydanym u Heinricha 

Knoblochtzera w Heidelbergu16. Heinrich Knoblochtzer 

umieszcza obok każdej Sybilli jej emblemat, co pozwala roz-

poznać jej imię, a następnie tekst oddający jej historię, opis, 

dwujęzyczną przepowiednię po łacinie i w języku niemieckim 

oraz krótki komentarz samego autora. Zastosowanie emble-

matów przez Eychmana znane było już Barbieriemu, jakkol-

wiek w odniesieniu tylko do dwu Sybilli, mianowicie Sybilli 

Delfickiej, ukazanej z rogiem obfitości oraz Sybilli z Samos, 

z mieczem umieszczonym u jej stóp. Emblematy znane były 

również autorom francuskim. Niebawem po ukazaniu się 

dzieła Barbieriego znalazły one zastosowanie w Rationarium 

Evangelistarum, którego pojedynczy egzemplarz zachował 

się w Stiftsbibliothek w Saint-Gall17. Wspomniany album 

można uznać za przykład idealnej syntezy sybillińskich 

przepowiedni Starego i Nowego Testamentu. Zamieszczone 

sztychy ukazują przedstawienia Sybilli z emblematami i ko-

respondującym z nimi tekstem na banderoli, w odniesieniu 

do scen przedstawiających życie Chrystusa i Marii, proroków 

i ewangelistów. Nowością tych przedstawień jest kombina-

cja danych przejętych od Laktancjusza z przepowiedniami 

wskazanymi przez Barbieriego. Autorzy francuscy, a w ślad 

za nimi artyści francuscy, starają się odnaleźć w tekstach 

Divinae institutiones i w Discordantiae fragmenty, które mó-

wią o nadejściu Chrystusa, jego dzieciństwie, cierpieniach, 

śmierci, wreszcie o jego zmartwychwstaniu. Jak już zauważył 

poprzednio cytowany Émile Mâle Sybille Barbieriego zapo-

wiadają jedynie cudowne przyjście Zbawiciela, który narodzi 

się z Dziewicy w sposób nadzwyczajny. Tymczasem Sybille 

francuskie podają dużo więcej szczegółów na ten temat, gdyż 

Barbieri uzupełnia Laktancjusza. Dwanaście Sybilli pojawia 

się w 1488 r. we francuskich modlitewnikach publikowanych 

przez paryskiego wydawcę i drukarza, Antoine’a Vérarda 

15  Tamże, s. 24-30.

16  Tenże, Les Sibylles dans des livres des XVe et XVIe siècles en Allemagne  

et en France, „Gutenberg-Jahrbuch” 55, 1979, s. 98-119. 

17  W. Molsdorf, Christliche Symbolik der mittelalterlichen Kunst, Leipzig 1926, 

s. 168-169.
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oraz w Livres d’Heures na użytek diecezji Chartes Simona 

Vostre18. Postaci dwunastu Sibilli z przedmiotami suge-

rującymi wydarzenia z życia i pasji Chrystusa występują 

również w Livres d’Heures Louis de Laval, sprzed 1489 r.19

Ówczesny dramat teatralny także odwołuje się do tradycji 

przekazanej w tekstach Lanktancjusza i Barbieriego, cze-

go najlepiej dowodzi Mystère de l’Incarnation wystawione 

w Rouen w 1474 r.20 W tym misterium pojawia się tylko 

jedna z dwunastu Sybilli, mianowicie Sybilla Erytrejska, 

która recytuje słynne wersety akrostyczne o sądzie osta-

tecznym, jakie zamieścił św. Augustyn w swoim De Civitate 

Dei, XVIII, 2321. Tymczasem autorzy wielkiego Mystère de la 

Passion wystawionego w kilka lat później w Valenciennes 

dodają jeszcze wskazówki odnośnie ubioru i atrybutów 

Sybilli defilujących w tym dramacie religijnym22. Jeszcze 

większą pomysłowością wykazali się autorzy dramatu 

Mystère du Viel Testament odegranego pod koniec XV wieku 

w Troyes i Valenciennes. Oparli się oni w dużym stop-

niu na Discordantiae Barbieriego, uzupełniając jednakże 

tekst włoskiego autora o Dit des Sibylles. Z kolei tekst Dit des 

Sibylles pozwolił na przemarsz prorokiń recytujących nie 

tylko swoje przepowiednie, ale również pozwolił na dialog 

sceniczny w formie kilku fraz proroczych wymienionych 

z alegoryczną postacią Les Humains. Dramat ten cieszył się 

dużym zainteresowaniem francuskiej publiczności. W 1500 

r. paryski drukarz Pierre Le Dru wydał ten tekst drukiem 

dla Geoffroy de Marnef, libraire juré de l’Université de Paris, 

demourant en la rue Saint – Jacques à l’enseigne du Pellican23. 

Wspomnienie dwunastu Sybilli powraca w ówczesnej po-

ezji francuskiej. Dwanaście Sybilli pojawia się w Doctrinal 

P. Michault, w Dits des Sibylles J. Robertel, w Miroir des Dames, 

w Jardin de Plaisance i w Jugement poétic. Na początku XVI 

wieku znane było również Dit des Sibylles, zamieszczone 

w długim poemacie wydanym przez drukarzy w Paryżu 

i w Lyonie pod tytułem Giroufflier aulx Dames 24.

Echo francuskich Sybilli z masowych dramatów religij-

nych odnajdziemy w programie ikonograficznym poliptyku 

z dawnej kaplicy bractwa św. Rajnolda w Gdańsku. Najpierw 

postać Sybilli umieszczonej w sąsiedztwie rzeźbionej sceny 

18  E. Male, dz. cyt., s. 273.

19  V. Leroquais, Les Livres manuscrits de la Bibliothèque Nationale,  

Paris 1927, t. 1, s.17-18.

20  Mystère de l’Incarnation de Nostre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ  

représenté à Rouen en 1474, P. Le Verdier (éd.), Rouen 1896, t. 1, s. 24-25.

21  Tamże.

22  E. Picot [w:] Le Mystère du Viel Testament, J. de Rotschild (2d.), Paris 1891, 

t. 6, s. LXX – LXXV.

23  Tamże, s. 215-229.

24  Recueil de poésies francoise des XVe et XVIe siècles. Morales, Facétieuses, 

Historiques, A. de Montaiglo, J. de Rotschild (éd.), Paris 1878, t. 13, 

s. 240-280. 

Spotkania u stóp Złotej Bramy. Sybilla ta została przedstawiona 

z lampą w lewej ręce, w prawej trzyma banderolę z następu-

jącym tekstem: SIBILLA+ PER(SICA) (NASCETUR) (CHRISTU)

S+ IN BET(H)LEEM (ET) (ANN)UNTIA(BITUR) (IN) (NAZAR)

ETH REGNANTE+ TAU(RO) (PACIFICO). Niewątpliwie chodzi 

w tym przypadku o Sybillę Perską. Pod koniec średniowiecza 

przedstawiano ją z latarnią w ręku, depczącą węża albo 

smoka, zgodnie z przepowiednią mówiącą: Ecce bestia concule-

caberis, et gigentur Dominus in orbe terrarum et gremium Virginis 

erit salus gentium. Jednakże napis Sybilli Perskiej w ołtarzu 

gdańskim jest tekstem przejętym przez Barbieriego od 

Sybilli Tyburtyńskiej. Ta z kolei prorokini mówi o Zbawicielu, 

jaki narodzi się w czasach Pokojowego Byka, czyli w okre-

sie panowania cesarza Oktawiana Augusta. To właśnie 

Augustowi Sybilla Tyburtyńska, w dniu narodzin Chrystusa, 

wskazała na niebie krąg wokół słońca, a pośrodku Dziewicę 

trzymającą Dzieciątko. Połączenie proroctwa, jakie Barbieri 

wiąże z Sybillą Tyburtyńską z proroctwem na banderoli 

trzymanej przez Sybillę Perską wynika prawdopodobnie 

z lektury Dit des Sibylles. Tekst ten zajął ważne miejsce w te-

atrze epoki, zwłaszcza w Mistére du Viel Testament, odegranym 

pod koniec XV wieku w Troyes i Valenciennes. To właśnie 

w tym misterium odnajdziemy Sybillę Perską z przekazem 

o wydarzeniach, które mają nastąpić w historii zbawienia, 

gdy wąż ostanie zwyciężony przez Syna Bożego narodzo-

nego z Dziewicy25. 

Znaczenie tego proroctwa ściśle łączy się z XII rozdzia-

łem Apokalipsy św. Jana, ukazującym Apokaliptyczną 

Niewiastę, której udaje się ujść ze swoim Synem spod 

niebezpieczeństwa smoka lub antycznego węża, symbolu 

pierworodnego grzechu. Wielu teologów średniowiecznych 

widziało w Apokaliptycznej Niewiaście obraz Niepokalanej 

Dziewicy. Jej Syn jest pierwszym przedstawicielem nowego 

stworzenia. Jednakże nowe pokolenie musi podjąć walkę ze 

smokiem, który pojawia się na ziemi w formie odradzających 

się bestii w każdym kolejnym władcy. Zgodnie z obietnicą 

Apokalipsy (7-17) siły zła zostaną ostatecznie pokonane 

przez Baranka Mistycznego. 

Powróćmy jeszcze do Sybilli Perskiej w Mistére du Viel 

Testament. W świetle przepowiedni tam zawartej należy 

wnosić, że ona też widzi w osobie Jezusa Chrystusa króla, 

który położy kres złu, którego personifikacją było cesarstwo 

rzymskie. Sybilla Perska mówi w Mistére du Vieil Testament 

o Zbawicielu jako świetle dla tego świata, które nadej-

dzie rozjaśnić mroczną kondycję sprawiedliwych Starego 

Testamentu, oczekujących Chrystusa w czyśćcu. Można 

25  Le Mistère du Viel Testament, dz. cyt., t. 6, s. 215: „Ung temps viendra 

que le serpent despit/ Se mussera au centre de la terre/ Vaincu sera 

sans avoir nul respit;/ Le Filz de Dieu luy viendra faire guerre./ Lors 

le serpent sera tenu en serre./ Car la Vierge son filz germinera./ Puis 

descendra pour nostre salut querre;/ En ce monde sa lumière estandra”.

zatem przyjąć, że lampa Sybilli Perskiej w retabulum gdań-

skiego bractwa św. Rajnolda odnosi się do nadzwyczajnej 

siły Chrystusa, który pojawi się na ziemi, aby otworzyć 

bramy nieba dla wszystkich sprawiedliwych pogańskich, 

oczekujących na zbawienie w miejscu, gdzie przedłużała 

się egzystencja mroczna i bez radości. Ponadto Chrystus 

będzie prawdziwym Światłem dla wszystkich chrześcijan. 

Napis na banderoli Sybilli Perskiej precyzuje zatem moment 

nadejścia Zbawiciela w czasach cesarza Augusta.

Jeszcze inna Sybilla została umieszczona obok rzeźbionej 

sceny Zaręczyn Józefa z Marią. W jednej ręce trzyma ona 

miecz, w drugiej przedmiot, który chciałoby się określić jako 

lustro. Wokół umieszczono banderolę z napisem: SIBI(L)LA+ 

PRED(I)XIT+ JUDIEI (Judicii) SIGN(UM) (TELLUS) SUDORE+ 

MADE(S)CET (E) (COELO) REX+ ADVENIET+ PER S(AECLA) 

(FUTURUS). Mamy tu do czynienia z proroctwem, które zdaje 

się odkrywać tajemnicę ostatniej epoki w dziejach świata. 

Należy odnieść ten tekst do fragmentu greckiego poematu 

akrostycznego, jaki podaje św. Augustyn w tłumaczeniu 

łacińskim w De Civitate Dei, XVIII, 23. Wspomniane strofy 

są przepowiednią Sybilli Erytrejskiej na temat sądu osta-

tecznego, kiedy Chrystus przybędzie na ziemię, by sądzić 

żywych i umarłych. Pierwsze litery tej przepowiedni tworzą 

właśnie nazwisko Zbawiciela: Jesus Christus Dei Filius Salvator. 

Osobliwością dzieła z kaplicy św. Rajnolda jest właśnie to, 

że jego autorzy inspirowali się typem ikonograficznym, jaki 

znamy z lektury cytowanych powyżej misteriów. W Mystère 

de l’Incarnation wystawionym w Rouen w 1474 r. Sybilla 

Erytrejska recytuje akurat wersety, które zapowiadają na-

dejście odwiecznego króla o cechach boskich i ludzkich: Qu’il 

doit venir ung prince du domaine/ Des haultains cieulx et prendra 

char humaine./ Roy eternel sera; ainsi conclus... Ten odwiecz-

ny król powróci na koniec wszystkich czasów, aby sądzić 

świat, to znaczy wszystkich żywych i umarłych: E COELO 

REX ADVENIET PER SAECLA FUTURUS/ SCILICET IN CARNE 

PRESENS/ Ce Roy icy en la fin de tous temps/ Retournera pour 

juger les humains/ Et leur louier donrra ne plus ne mains. Que 

auront mery, ainsi le sache l’en:/ Pour ce dis je, UT JUDICET 

ORBEM/ Toutes âmes lors resusciteront/ Et en leurs corps de 

luy jugez seront./ Et pour cela ay je bien pourpensé,/ SIC ANIME 

CUM CARNE ADERUNT QUAS JUDICET IPSE,/ Tous les secretz 

on apercevera/ Evidamment, quand cela se fera…26. 

Sybilla Erytrejska zajmuje ważne miejsce we francuskiej 

sztuce, poczynając od XIII wieku. Poszukując tekstu pro-

roctwa na temat sądu ostatecznego artyści kierują uwagę 

na dzieło św. Augustyna De Civitate Dei, XVIII, 23. Jednakże 

u schyłku średniowiecza Sybilla Erytrejska prorokuje 

Zwiastowanie i Narodziny Chrystusa, co wyraża choćby napis 

umieszczony na malowidłach zrealizowanych w 1506 r. na 

26  Mystère de l’Incarnation, dz. cyt., t. 1., s. 24-25.

zamówienie Adriaena de Hénencourt w Amiens27: In ultima 

etate humiliabitur Deus humanabitur proles divina iacebit in feno 

agnus et puelari officio educabitur. Erithre de science munie Dyt 

au dernier age que deyu Se humiliroit et que seroit unie Divinité 

avecq humanité Ypostaticque estant ceste unité Dont messyas 

agniel que tout precelle Gisant sus fain pour sa nativité Seroit 

nourry de sa mère pucelle. Ponadto Sybilla Erytrejska została 

tam ukazana z nagim mieczem w ręku jako symbolem bo-

żego gniewu i nogami wspartymi na dwu globach usianych 

złotymi gwiazdami. 

Sybilla Erytrejska w gdańskim retabulum zapowiada ostat-

nią fazę w dziejach świata. Kończący historię okres czasu 

będzie naznaczony nadejściem Zbawiciela, którego ta-

jemnicą będzie jego podwójna natura, Boga i Człowieka. 

Narodzi się w sposób cudowny z Dziewicy, co zdaje się 

sugerować zwierciadło Sybilli Erytrejskiej, odnoszące się 

do Niepokalanego Poczęcia. Chodzi zatem o zwierciadło bez 

skazy, speculum sine macula, które symbolizuje Niepokalane 

Poczęcie. Speculum sine macula powraca regularnie w nie-

zwykle bogatej symbolice Immaculata Conceptio 28, wraz 

z wieloma innymi symbolami Niepokalanego Poczęcia (electa 

ut sol, pulcra et luna, porta coeli, plantatio rose, cedrus exaltata, 

virga floruit, puteus aquarum viventium, hortus conclusus, civitatis 

Dei, fons ortorum, oliua speciosa, sicut lilium Turris David cum 

propugnaculo, stella maris) spotykanymi we francuskich Livres 

d’Heures Vérarda (Rouen z 1504 r.) oraz w Livres d’Heures na 

użytek diecezji w Angers z paryskiej drukarni Vostre w roku 

1510. Podobnie zresztą została ukazana Sybilla Erytrejska 

w Codex Grimani z warsztatu brugijskiego iluminatora Simona 

Beninga z lat 1508-1518 (obecnie w Bibliotece św. Marka 

w Wenecji)29, a także w kamiennym ołtarzu z początku XVI 

wieku w kościele Notre-Dame w Bar-le-Duc (Meuse)30, czy 

jeszcze w tryptyku brugijskim rodziny Laurina de Watervliet 

z ok. 1530 r., w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie31. 

Sybilla umieszczona obok Zwiastowania w retabulum gdań-

skim posiadała pierwotnie emblemat w formie pochodni 

(obecnie uszkodzony), podczas gdy na banderoli znalazł 

się następujący napis: (QUOD) (PROPH)ETE+ PRIMITUS 

27  C. de Clercq, dz. cyt., s. 35.

28  H. von Einem, Die „Menschwerdung Christ” des Isenheimer Altares [w:] 

Kunsthistorische Studien für Hans Kauffmann, Berlin 1956, s. 167 i nn.

29  The Grimani Breviary reproduced from the Illuminated Manuscript  

belonging to the Biblioteca Marciana, Venice, M.Salmi i G.L. Mellini,  

London 1972, s. 110.

30  M. Serck-Dewaide, D. Otjacques-Dustin, L. Serck, Une Vierge sculptée 

brabançonne de la fin du xve siècle à la collégiale de Nivelles. Iconographie, 

examen technologique et traitement [w:] Bulletin de l’Institut royal du patri-

moine artistique, 18, 1980-1981, s. 41 – 58.

31  J. Białostocki i M. Skubiszewska, Malarstwo francuskie, niderlandzkie,  

włoskie do 1600. Muzeum Narodowe w Warszawie, Warszawa 1979,  

s. 185-187, nr 148.
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(primo) CECINERUNT+ POSTMODU(M) XPRISTS (Christus)+ 

FIRMAVIT+ (D)O(MI)NU(S)+ REX A(DVENIE)T..., czyli: „to 

co prorocy najpierw przepowiedzieli, Chrystus potem po-

twierdził, Król-Władca nadchodzi”. Z kolei na brzegu sukni 

tej Sybilli można odczytać: A(NNUN)ABI(TU)R (VIRGO) (I)

N+ SALVE RE(GINA). Niewątpliwie chodzi tutaj o Sybillę 

Libijską, która wyraźnie przepowiada nadejście Zbawiciela, 

określając go imieniem Chrystus. Emblemat w formie po-

chodni oznacza nadejście Niepokalanej Dziewicy i jej Syna, 

słowem pojawienie się Światła, które rozjaśni ciemność. 

Przecież mówi o tym Sybilla Libijska we francuskim Mistére 

du Viel Testament wystawionym w Rouen32. Tekst przezna-

czony Sybilli Libijskiej w tym dramacie religijnym podkreśla, 

że Maria narodziła się bez grzechu pierworodnego i dała 

początek nowej generacji wolnej od grzechu i śmierci. Jako 

Matka Boga jest Nową Ewą – Matką odkupionych. Jej Syn 

posiada podwójną naturę: jest Bogiem i Człowiekiem. Łaska 

Chrystusa jest dana każdemu śmiertelnikowi. Wyjątkowa 

sytuacja Marii w Dziele Zbawienia sprawia, że jest ona 

wstawienniczką ludzkości u Chrystusa. To właśnie z tej 

racji autorzy dzieła z dawnej kaplicy św. Rajnolda umieścili 

na brzegu sukni Sybilli Libijskiej pierwsze słowa antyfony 

Salve Regina, która przecież zajmuje centralną pozycję ma-

ryjnej dewocji i podkreśla znaczenie Marii jako uniwersalnej 

pośredniczki. 

Wreszcie czwarta z Sybilli retabulum gdańskiego bractwa  

św. Rajnolda. Została ona umieszczona obok Pokłonu Trzech 

Króli. W lewej ręce trzyma dzidę, zaś w prawej glob z sie-

dzącym ptaszkiem. Kula ziemska musi zostać uznana za 

unikalny przykład w ikonografii sybillińskiej i odnosi się 

najprawdopodobniej do sfery władzy Chrystusa, jako wład-

cy wszechświata. Upewnia o tym przepowiednia Sybilli 

Kumańskiej w Mistére du Viel Testament: Roy est venu/ Sur 

terre,/ Plein de tous biens,/ A qui tenu,/ Est gros menu/. Tous bien 

sont siens…33. W następnych strofach Sybilla Kumańska daje 

nadzieję na powrót złotego wieku, czyli okresu w dziejach 

ludzkości, umieszczonego przez filozofów neoplatońskich 

na samym początku dziejów ludzkości. Złoty wiek stanowi 

początek całej historii. Po nim następuje srebrna epoka, na-

stępnie epoka brązu i epoka żelaza. Dla Sybilli Kumańskiej 

powrót złotej epoki wiąże się z nadejściem Chrystusa i od-

nową świata, której gwarantem jest właśnie Chrystus. Wraz 

z narodzeniem się Chrystusa na ziemi zapanuje nowa cy-

wilizacja, o pokojowym nastawieniu, nadejdzie epoka do-

brobytu, w której ustaną wszelkie wojny i konflikty, znikną 

na zawsze cierpienia, jakich dotąd doświadczali ludzie:  

Aux paciens,/ Aux mondiens,/ Est espoir de bien revenu,/ Car les 

régnes saturniens/ Retournent aux celestiens/ En nouveau salut 

advenu…

32

33  Le Mistére du Viel Testament, dz. cyt., t. 6., s. 219-220.

Należy podkreślić, że proroctwo Sybilli Kumańskiej w Mistére 

du Viel Testament swoją treścią jest bliskie ideom mesjań-

skim Wirgiliusza w IV Eglodze, 5-64. Jej bohaterem jest 

młodzieniec, dzięki któremu świat zostanie zamieniony 

w miejsce wszelkiego dobrobytu, bezpieczeństwa i po-

wszechnej szczęśliwości. Dla Wirgiliusza nadejście no-

wego władcy wiąże się ze spełnieniem proroctwa Sybilli 

Kumańskiej. W średniowieczu bohatera IV Eglogi utożsa-

miano z Jezusem Chrystusem34. Zrozumiałe przeto stają się 

wysiłki niderlandzkich artystów w XVI wieku, aby umiesz-

czać fragmenty tekstu Wirgiliusza jako napisy dekoracyjne 

w rzeźbionych retabulach, czego przykładem jest choćby 

ołtarz tzw. Saluces w zbiorach Musée Communal z Brukseli 

lub malowidło Ambrosiusa Bensona nazywane Deipara Virgo 

w Koninklijk Museum voor Schone Kunsten w Antwerpii35. 

Podobnie zresztą rzeźbiarz retabulum bractwa św. Rajnolda 

w Gdańsku starał się wytłumaczyć swoimi środkami ar-

tystycznymi cały mistyczny wywód o nadchodzącej epoce 

powszechnej szczęśliwości, przydając Sybilli Kumańskiej 

jako atrybuty przedmioty, które sugerują nadejście złotej 

epoki w dziejach ludzkości. Nadzieje pokładane w nadejściu 

Jezusa Chrystusa mają się urzeczywistnić w odnowie świata, 

powszechnym pokoju i harmonii, co zdaje się symbolizować 

ptak siedzący na globie ziemskim. Ptak wyraża dominantę 

wartości duchowych w nowej epoce. Prawdopodobnie tym 

ptakiem siedzącym na ziemskim globie jest gołąb, symbol 

Ducha Świętego. Natomiast elementem enigmatycznym 

pozostaje dzida łączona tradycyjnie z siłą i autorytetem 

króla. Autor rzeźbionych scen tego retabulum najwyraź-

niej zerwał z tradycją wykształconą przez późnogotyckich 

artystów francuskich. 

W tradycji artystycznej bałtyckiej metropolii retabulum 

bractwa św. Rajnolda nie jest jedynym przykładem zasto-

sowania tematu Sybilli. Należy podkreślić, że w Gdańsku 

temat tradycyjnych Sybilli francuskich powraca po połowie 

XVII wieku w wystroju miejscowego Ratusza Staromiejskiego 

w cyklu malowideł Adolfa Boya wzorowanych na sztychach 

Clauda Vignona36. Jednakże dzieło gdańskiego malarza 

odbiega od ikonografii i wymowy treściowej, jaką prezen-

tuje antwerpskie retabulum z dawnej kaplicy św. Rajnolda 

w Gdańsku. 

34  J. Carcopino, Virgile et le mystère de la IVe églogue, Paris, 1930, s.21 i nn.

35  C. de Clercq, dz. cyt., s. 50 – 52.

36  K. Moison-Jabłońska, O Sybillach jeszcze słów kilka, „Barok. Historia-

Literatura-Sztuka”, VII – 1(13), 2000, s. 159-162.
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Jerzy Wojciechowski

Psi filozof, oskubana kura,  

mysz polna…  

albo kilka uwag na temat  

Diogenesa Parmigianina 

Kompozycja Parmigianina ukazująca Diogenesa stała się 

głośna za sprawą okazałego drzeworytu chiaroscuro autor-

stwa Ugona da Carpi (il. 1)1. Projekt ten od zawsze budził 

szerokie zainteresowanie z uwagi na rzadką tematykę, 

a przede wszystkim rzucającą się w oczy urodę samego 

przedstawienia. Diogenesa nieco wcześniej od Ugona ryto-

wał Gian Giacomo Caraglio (il. 2-3)2, zachowało się także 

kilka studiów przygotowawczych, obejmujących fragmenty 

ciała tytułowej postaci (il. 8-9)3 oraz akwafortowe studium 

jego prawej ręki (il. 10). Po opublikowaniu w 2007 roku 

wykonanego czerwoną kredką rysunku ukazującego całego 

Diogenesa (il. 4)4, zainteresowanie tym projektem odżyło 

na nowo. Początkowo Mario Di Giampaolo zaklasyfikował 

ten rysunek jako kopię, ale już rok później David Ekserdjian 

uznał go za własnoręczne dzieło Parmigianina, widząc w nim 

projekt ryciny Caraglia5. Dwa lata później rysunek został 

pokazany jako oryginał w Pierpont Morgan Library w Nowym 

Jorku na wystawie Rome After Raphael (od 22 stycznia do 9 

maja 2010 r.). Do autorstwa Parmigianina przekonał się też 

1  Ugo da Carpi, Diogenes, wg Parmigianina, ok. 1526, drzeworyt chiaroscuro, 

483 × 355 mm (Bartsch, Le Peintre Graveur, t. 1-12, Wien 1803-1821; t. 12, 

nr 100).

2  Gian Giacomo Caraglio, Diogenes, wg Parmigianina, miedzioryt, 

285 × 220 mm. Stan I. Avent la lettre. Stan II, z monogramem na ka-

mieniu, poniżej prawej dłoni, w postaci splecionych liter TQL(?) oraz 

rysunkiem na otwartej księdze (Bartsch, dz. cyt., t. 15, nr 61; zob. też 

przypis 22). 

3  A. Gnann, Parmigianino. Die Zeichnungen, t. 1-2, Petersberg 2007, kat. 

592 recto, kat 594 recto, 596, 597; dalej jako Gnann 2007.

4  Diogenes, czerwona kredka, światła bielą, 277 ×187 mm, kolekcja prywatna, 

Nowy Jork (D. Cingottini, M. Di Giampaolo, Il Parmigianino: nuovi disegni 

ed un bozzetto, „Commentari d’Arte”, 13, nr 38, 2007, s. 54-62, il. 11; 

przedruk: M. Di Giampaolo, Scritti sul disegno italiano 1971-2008, pod red. 

C. Garofalo, Firenze 2010, s. 138-145).

5  D. Ekserdjian, Two Drawings by Parmigianino for Prints, „Master Drawings”, 

vol. 46, nr 3, 2008, s. 367-373.

Di Giampaolo, który w liście do właściciela pracy odwołał 

swe wątpliwości, opowiadając się za jej oryginalnością6. 

Ostatnio atrybucję tę podtrzymał Jamie Gabbarelli7. 

Nie chodzi tu o kolejny rysunek Parmigianina, zachowało 

się ich bowiem nieco ponad tysiąc. Mówimy o projekcie 

wyjątkowym, bardzo oryginalnym, niemającym analogii 

w ówczesnej ikonografii. Diogenes bowiem to przedstawienie 

o bardzo starannie przemyślanym programie ikonograficz-

nym, nawiązującym do filozoficznego dyskursu, dotyczącego 

opozycji kultury i natury, któremu początek dali greccy 

sofiści. Rysunek ukazuje siedzącego przed beczką filozofa, 

któremu towarzyszy oskubana kura. Źródłem literackim dla 

takiego ujęcia tematu były Żywoty i poglądy słynnych filozofów 

Diogenesa Laertiosa8, których pierwsze kompletne wydanie 

po łacinie9 ukazało się w Rzymie w 1472 r. Wszystkie motywy 

do swego Diogenesa Parmigianino zaczerpnął z tego źródła. 

Z Żywotów… dowiadujemy się bowiem, że Diogenes z Synopy 

(ok. 413 p.n.e.-ok. 323 p.n.e.) w młodości fałszował monety 

(ukrytą pod okryjbiedą sakwę z nimi filozof przyciska do 

piersi lewą dłonią10), że zrobił sobie z beczki mieszkanie, że 

używał płaszcza jako posłania, że obserwacja polnej myszy 

(siedzi przy wejściu do beczki) wskazała mu, jak żyć, że za 

dnia przechadzał się z zapaloną latarnią (oparta o beczkę 

świeci, mimo że jest jasno), mówiąc: „szukam człowieka”. 

Parmigianino w sposób dowcipny nawiązuje do tych „po-

szukiwań”, umieszczając obok filozofa pozbawioną piór 

kurę, ptaka, którego Diogenes miał przynieść na wykład 

Platona, chcąc ośmieszyć jego definicję człowieka: „istota 

żywa, dwunożna, nieopierzona”. „Oto jest człowiek Platona” 

powiedział cynicznie, demonstrując na jego wykładzie 

oskubanego kuraka11.

6  Tamże, s. 373, przypis 20.

7  J. Gabbarelli, A Solid Mistake: An Early State of Caraglio’s Diogenes after 

Parmigianino, „Journal of the Warburg and Courtauld Institutes”, LXXX, 

2017, s. 231-241.

8  D. Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów, przeł. I. Kosińska, 

K. Leśniak, W. Olszewski, B. Kupisa, Warszawa 2011, s. 326. 

9  D. Laertius, Vitae et sententiae philosophorum, Roma 1472.

10  Na dłoń Diogenesa zakrywającą sakwę zwrócił ostatnio uwagę Mauro 

Folci (M. Folci, Il pollo e il falsario, „Lebenswelt. Aesthetics and philosophy 

of experience”, nr 13, 2018, s. 157).

11  O tym, że oskubany ptak nawiązuje do platońskiej definicji człowieka 

przekonuje napis umieszczony na kopii Diogenesa Caraglia wykonanej 

przez Giulia Bonasone. Na tej ilustracji do Achillis Bocchii Bonon. sym-

bolicarum quaestionum de Universo genere quas serio ludebat, w wydaniu 

bolońskim dzieła z 1574 r., pod ptakiem umieszczony został napis: HIC 

EST HOMO / PLATONIS (S. Massari, Giulio Bonasone, t. 1-2, Roma 1983, 

t. 2, s. 122).

Diogenes nie cenił Platona, czemu nieustannie dawał wy-

raz w swym długim życiu. Studiowanie jego nauk uważał 

za „marnowanie czasu”12. Diogenes Laertios podkreśla, 

że jego imiennik odnosił się negatywnie do wielu nauk, 

między innymi geometrii, którą na miedziorycie Caraglia 

symbolizuje dwunastościan, jedna z pięciu brył Platona, 

widoczna na kartach otwartej księgi, w drugim stanie ryciny 

(il. 3). W całości, jako zamknięta bryła, pokazana została na 

stronie parzystej, we fragmencie zaś jako bryła otwarta, na 

widocznej częściowo stronie sąsiadującej. Figury te zostały 

skopiowane z opublikowanego w 1509 roku w Wenecji dzieła 

Luki Pacioliego Divina Proportione (il. 5)13.

Przesłanie kompozycji Diogenesa jest niezwykle klarow-

ne. Parmigianino pokazał filozofa, manifestującego swą 

antyplatońską postawę. Doprawdy trudno znaleźć drugą 

taką pracę w tej epoce, która by tak rozwinięty program 

ikonograficzny wpisała w quasi rodzajowe przedstawienie, 

posługując się tak sprawnie, i dowcipnie zarazem, językiem 

licznych aluzji. Nie sposób zgodzić się Gabbarellim, który 

starał się podważyć logikę tego rozbudowanego przekazu. 

Utrzymuje on, że Parmigianino w ostatnim etapie prac nad 

Diogenesem zakłócił go, ilustrując księgą dwunastościanem, 

choć przecież Diogenes był wrogiem geometrii. Swoją teorię 

o a solid mistake autor ten zbudował na przekonaniu, że księgi 

leżące przed Diogenesem są atrybutem jego uczoności, i że 

geometryczny rysunek został dodany w ostatniej chwili, kie-

dy artysta stracił kontakt z kimś, kto pomagał mu wcześniej 

ukonstytuować program ikonograficzny przedstawienia14. 

Takie rozumowanie wydaje mi się zgoła fałszywe. Projekt 

Parmigianina był nazbyt ambitny, aby go sobie w ostatniej 

chwili postawić na głowie. 

Książki, lekceważone przez cyników (wzorem Sokratesa 

woleli nauczać rozmową i dawaniem dobrego przykładu), 

w żadnym razie nie są atrybutem Diogenesa. Zrzucone 

z piedestału drewnianego pulpitu woluminy filozof beztro-

sko rozłożył przed sobą na ziemi, z jednego z nich uczynił 

nawet podpórkę. To swoiste upokorzenie ksiąg nie ma 

precedensu ani w średniowiecznej, ani w renesansowej 

ikonografii. Co więcej, Parmigianino ukazał konkretne 

dzieło, przywołany tu traktat Pacioliego, o czym świadczą 

12  W oryginale greckim gra słów: διατριβή (nauka) – κατατριβή (marno-

wanie czasu).

13  L. Pacioli, Divina proportione: opera a tutti glingegni perspicaci e curiosi 

necessaria oue ciascun studioso di philosophia: prospettiua pictura sculptura: 

architectura: musica: e altre mathematice..., Venezia 1509, plansza XXVII: 

Dodecaedron Planum Solidum, plansza XXVIII: Dodecaedron Planum Vacuum, 

plansza XXVIII; zob.: F. Cortesi Bosco, Diogene del Parmigianino. Alchimia 

e geometria, „Art e Dossier”, A. XVI, nr 171 (ottobre 2001), s. 32-36.

14 J. Gabbarelli, dz. cyt., poświęcił cały artykuł na to, żeby wykazać,  

że Parmigianino w ostatnim etapie prac nad Diogenesem pogubił się, 

ukazując filozofa jako uczonego męża.

markowane napisy umieszczone obok bryły, które swym 

układem powtarzają dokładnie te z Divina Proportione (il. 

5). Diogenes wskazuje na ilustrację zwykłym patykiem, 

nielicującym z powagą grubego woluminu. Ten z pozo-

ru niewinny gest można odczytać jako naigrawanie się 

z wydanego stosunkowo niedawno dzieła, którym „ojciec 

rachunkowości” chciał, między innymi, dopomóc artystom 

w ich zmaganiach z perspektywą, etc. Mimo że Parmigianino 

unika ostentacji, posłużenie się przez Diogenesa patykiem 

przypomina prowokacyjne zaczepki słowne zaprzyjaźnionego 

z Parmigianinem Rossa Fiorentina, na które pozwalał on 

sobie względem uczniów Rafaela czy samego Michała Anioła. 

W tym przypadku mogło chodzić o Leonarda da Vinci, który 

wykonał niektóre rysunki do traktatu Pacioliego, między 

innymi do omawianego dwunastościanu. Gdyby księgi 

miały odnosić się do Diogenesa Parmigianino na pewno 

wsadziłby mu do ręki cyrkiel, odwieczny atrybut uczonych, 

nie tylko architektów15. Cyrkiel widoczny jest skądinąd na 

związanym z Diogenesem rysunkiem z florenckich Uffiziów 

(il. 8)16. Obok tego narzędzia Parmigianino umieścił słowo 

„geometria”. A jednak w swoim finalnym projekcie artysta 

zastąpił cyrkiel patykiem; uczynił to świadomie, co do tego, 

moim zdaniem, nie można mieć wątpliwości. Wbrew temu, 

co twierdzi Gabbarelli, foliały i dwunastościan widoczny 

na otwartych stronach księgi wzmacniają tylko antypla-

tońską wymowę przedstawienia. Ustawiając tomiszcza 

na ziemi Diogenes daje wyraz swej dezaprobacie dla ich 

uczoności. A jeśli nawet takie odczytanie jest na wyrost, to 

ich pojawienie się z pewnością miało na celu unaocznienie 

opozycji między poglądami Diogenesa i Platona17, czemu 

podporządkowany jest cały przekaz Diogenesa. 

Jak już podkreślałem, Diogenes był projektem niezwykłym, 

odstającym od swej epoki. Moim zdaniem projekt zyskał 

tak okazały kształt, gdyż powstał w duchu paragone z Furią 

15  J. Gabbarelli (dz. cyt., s. 237-238, il. 5) starając się powiązać księgi 

bezpośrednio z Diogenesem powołuje się na Siedzącego filozofa, rysunek 

Parmigianina z Muzeum Luwru (Gnann 2007, kat. 419 recto). Atrybutem 

tej postaci jest cyrkiel, a identyfikować go z Diogenesem ma beczka.  

Nie jestem przekonany, że przedmiot, na którym mędrzec kładzie rękę, 

jest rzeczywiście beczką, na pewno nie zmieściłby się w tej konstrukcji 

żaden człowiek. Tożsamość uczonego jest problematyczna, odnajdujemy 

go bowiem, w tym samym ujęciu, w rozbudowanym ikonograficznie drze-

worycie z alegorią Astronomii, rytowaną wg Parmigianina przez Antonia 

da Trento (Gnann 2007, t. 1, s. 172, il. 61 ). Sto lat przed Diogenesem 

z Synopy żył Diogenes z Apollonii, znany fizyk i alchemik. Obu mędrców 

w czasach Parmigianina mylono ze sobą. Wszystko to każe ostrożnie 

podchodzić do identyfikacji postaci na rysunku z Muzeum Luwru, a nawet 

jeśli ukazuje on Diogenesa-cynika, nie oznacza to jeszcze, że księgi na 

rycinie Caraglia czy drzeworycie Ugona da Carpi są atrybutem filozofa. 

16  Florencja, Galeria Uffizi, Gabinetto dei Disegni, inv. 13611 f. (Gnann 2007, 

kat. 592 recto).

17  Tak interpretuje to na przykład Folci, dz. cyt., s. 158.
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Il.1 Ugo da Carpi, Diogenes, wg Parmigianina, 1526/1527 r.,  

drzeworyt chiaroscuro, 483 x 355 cm,  

Gabinet Rycin Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie

Il.2 G. G. Caraglio, Diogenes, wg Parmigianina, 1526 r.,  

miedzioryt, 285 x 216 mm, stan I, zbiory autora

Il.3 G. G. Caraglio, Diogenes, wg Parmigianina, 1526 r.,  

miedzioryt, 286 x 218 mm, stan II,  

zbiory autora

Il.4 Parmigianino?, Diogenes,  

czerwona kredka, światła bielą, 277 × 187 mm,  

Nowy Jork, kolekcja prywatna 
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Rossa Fiorentina (il. 6)18, którą florencki artysta pragnął 

zwrócić na siebie uwagę po przyjeździe do Rzymu w 1524 

roku. Jego dziwaczna kompozycyjnie i treściowo Furia była 

przemyślaną dogłębnie autoreklamą. O Diogenesie można 

powiedzieć dokładnie to samo. Obie ryciny miały być jak 

uderzenie w dzwon, który obwieszczał wszem i wobec poja-

wienie się w Wiecznym Mieście nowych mistrzów, nowego 

Michała Anioła, nowego Rafaela. Młodzi artyści przybyli do 

Rzymu niemalże w tym samym czasie i chcieli zabłysnąć 

kunsztem i oryginalnością, co im się w dużej mierze udało.

Furia i Diogenes są bytami osobnymi na mapie ówczesnego 

rynku graficznego, oba miedzioryty wykonał Caraglio. 

Rysunek przygotowawczy do Furii nie zachował się. 

Zrozumiały jest więc entuzjazm dla odkrycia rysunku (il. 4) 

związanego z Diogenesem. Czy aby jednak na pewno ten 

domniemany projekt odzwierciedla swą jakością rozmach 

niekonwencjonalnej koncepcji Parmigianina? W mojej 

monografii Caraglia19 wysunąłem wątpliwości względem 

oryginalności rysunku. W tym miejscu pozwolę sobie dalej 

polemizować z bezkrytycznym, moim zdaniem, przystaniem 

na autorstwo Parmigianina, a już z pewnością z uznaniem 

rysunku za projekt miedziorytu Caraglia. 

Praca ma niewątpliwie dobrą proweniencję (rysunek był 

niegdyś w kolekcji Pierre’a Crozata20, później Thomasa 

Dimsdale’go21, następnie znalazł się w zbiorach Thomasa 

Lawrence’a22). Analiza formalna rysunku dokonana przez 

Ekserdjiana, mająca dowieść, że jest on projektem, nie kopią 

miedziorytu, wydaje się jednak mało przekonywająca. Po 

pierwsze autor ten konfrontując rysunek z ryciną nie wziął 

w ogóle pod uwagę faktu, że miedzioryt Caraglia zachował 

się w dwóch stanach, co ma kapitalne znaczenie w rozważa-

18  Furia, wg Rossa Fiorentina, miedzioryt, 249 × 182 mm, z dołączo-

nym poematem rytym na oddzielnej tabliczce (Bartsch, dz. cyt., t. 15, 

s. 92-93, nr 58). 

19  J. Wojciechowski, Caraglio, 2017, nakładem własnym, s. 26, 170-175, 

nr 18. Publikacja ta jest uaktualnioną wersją mojej rozprawy doktorskiej 

napisanej w 2001 roku pod kierunkiem prof. Teresy Grzybkowskiej (Gian 

Giacomo Caraglio [1505-1565], rytownik, medalier, gliptyk).

20  Description sommaire des desseins des grands maistres d’Italie, des Pays-Bas 

et de France, du cabinet de feu M. Crozat, avec des réflexions sur la manière 

de dessiner des principaux peintres, par P. J. Mariette [suivi de] Description 

sommaire des pierres gravées du cabinet de feu M. Crozat [katalog aukcyjny], 

Paris 1741, s. 37, nr 358, bez podania techniki i wymiarów pracy, tylko 

tytuł: Diogene. Crozat nie firmował rysunków ze swej kolekcji żadnymi 

pieczątkami ani też innymi znakami własnościowymi.

21  Baron Thomas Dimsdale (1712-1800), angielski lekarz, polityk i bankier.

22  A Catalogue of One Hundred Original Drawings by Il Parmigianino and Ant. A. da 

Coreggio, collected by Sir Thomas Lawrence, kat. wyst., Woodburns’s Gallery, 

London 1836, s. 9, nr 15, z następującym opisem: “Diogenes – a mag-

nificent drawing in red chalk, heightened with white. Engraved. / Size, 

7½ inches by 11 inches. From the Collection of Thos. Dimsdale, Esq.”.

niach nad rysunkiem. Stan pierwszy jest bardzo rzadki (il. 2). 

Zachowały się bodaj trzy jego egzemplarze. Mimo to jest on 

znany w literaturze przedmiotu23, dlatego nieporównanie 

go z omawianym rysunkiem uznać należy za błąd. Caraglio 

dokonał bowiem w drugim stanie ryciny niewielkich zmian, 

przede wszystkim inaczej ułożył źdźbła traw na lewo od 

oskubanej kury (il. 7). Na rysunku trawa ukształtowana 

została podobnie jak na miedziorycie po korekcie dokona-

nej przez rytownika, co wskazuje, że to jednak stan drugi 

ryciny bliższy jest rysunkowi, a powinno być odwrotnie. 

Różnice między drugim a pierwszym stanem miedziorytu 

Caraglia zauważa Gabbarelli, ale uznał on, że skoro karty 

księgi na rysunku są pozbawione dwunastościanu, to znaczy, 

że mamy do czynienia z projektem ryciny, gdyż w stanie 

pierwszym miedziorytu Caraglia bryły geometrycznej nie 

ma. Argument ten stoi jednak w sprzeczności z faktem,  

że rysunek ewidentnie nawiązuje do stanu drugiego miedzio-

rytu. Pewne partie rysunku, jak na przykład mysz i draperie 

posłania w beczce, zostały oddane dość niedbale, co powinno 

dziwić, jeśli założymy, że był to projekt ryciny. Caraglio 

odwzorowywał rysunki w swych rycinach niezwykle precy-

zyjnie. Pokazują to zachowane projekty jego miedziorytów. 

Na omawianym rysunku unoszony na wietrze płaszcz nie 

przekracza zewnętrznej krawędzi beczki ani też pionowej 

linii wejścia do niej. Na miedziorycie w tych miejscach 

płaszcz te graniczne punkty przekracza, podobnie jak na 

drzeworycie chiaroscuro Ugona da Carpi. Warto zauważyć, 

że rysunek nie nosi żadnych śladów, które by wskazywały 

na wykorzystanie go jako wzorca przy pracy nad miedzianą 

płytą. Nie ma na nim śladów wyciskania konturów szty-

ftem ani też dziurkowania, które ułatwiłoby odwzorowanie 

przedstawienia. Dodajmy ponadto, że kompozycje są w tę 

samą stronę. Wszystko to wskazuje, że rysunek powstał 

niezależnie od miedziorytu.

Rysunek niewątpliwie jest dobry, nie powtarza niewolniczo 

czy schematycznie ryciny. Roślinność w prawym górnym 

narożniku została ukształtowana odmiennie niż widać to 

na miedziorycie, gdzie jest ona zapewne częściowo efektem 

inwencji Caraglia, o czym przekonują pierzaste liście, po-

dobne do listowia rycin według Rossa Fiorentina, których 

tła pejzażowe przypisuje się rytownikowi24. Na omawia-

nym rysunku dłoniasto-klapowane blaszki liści są zaś 

charakterystyczne dla Parmigianina, o czym przekonuje 

23  Jeden egzemplarz znajduje się w Bibliotèque Nationale w Paryżu (The 

Illustrated Bartsch, 28, Commentary: Italian Masters of the Sixteenth Century, 

red. M. Cirillo Archer, New York 1995, s. 196-197, kat. 061 [B.61 (94)]; drugi 

pochodzi ze zbiorów Georga Baselitza (A. Gnann, Parmigianino und sein 

Kreis. Druckgraphik aus der Sammlung Baselitz, kat. wyst., Hatije Cantz 

Verlag, München 2007, s. 125-128, nr 39, dalej jako Gnann 2007/2008; 

trzeci jest w posiadaniu autora.

24  Dotyczy to dwóch miedziorytów z cyklu Prace i przygody Herkulesa oraz 

Rywalizacji Pieryd z Muzami (Wojciechowski, dz. cyt., kat. 22, 25-26).

porównanie z jego studiami pejzażowymi25. Jeśli rysunek 

powtarza miedzioryt Caraglia, to wykonał go jednak naj-

pewniej sam Parmigianino26. Mimo że zachowane rysunki 

Parmigianina, według których Caraglio wykonywał swe 

ryciny, nie były dostosowane do potrzeb rytownika i nie 

wszystkie można traktować jako projekty rycin, to jed-

nak wydaje się, że w przypadku Diogenesa Parmigianinio 

dostarczył jednak Caraglowi rysunek bardzo precyzyjny, 

łatwy do odwzorowania. Vasari pisząc o takich projektach 

posłużył się terminem disegni di stampa27. Nie znamy jednak 

rysunków Parmigianina tego rodzaju. Wiemy, że takie łatwe 

do przeniesienia na miedziane płyty rysunki wykonywali 

dla Caraglia Rosso Fiorentino, a nieco później Perino del 

Vaga28. Projekt Diogenesa mógł być jednak, mimo wszystko, 

takim disegno di stampa, podobnym do omawianego rysunku.

Jak już tu wspomniałem zachowało się kilka studiów przy-

gotowawczych do Diogenesa. Prace te, wykonane w różnych 

technikach29, trudno jednak zestawiać z omawianym ry-

sunkiem. Najbliższe jest mu bez wątpienia Studium prawej 

ręki (il. 9), a zwłaszcza jego akwafortowa wersja ze zbiorów 

British Museum w Londynie (il. 10), którą Popham przypisuje 

samemu Parmigianinowi30, z czym można polemizować. 

Mimo nasuwających się wątpliwości Parmigianino jest 

zapewne autorem omawianego rysunku. Do tak ważnego 

projektu jak Diogenes wykonał on z pewnością wiele rysun-

ków, w tym przygotowawcze do ryciny. Podkreślić należy, 

że mimo różnic między rycinami Ugona i Gian Giacoma (na 

przykład oskubana kura na drzeworycie jest anatomicznie 

inaczej ukształtowana, efektowniejsza, dokładniej oskuba-

na i silniej zintegrowana z filozofem niż na miedziorycie) 

ich kompozycje mają detale bliższe sobie niż rysunkowi 

z amerykańskiej kolekcji, o czym przekonuje kształt beczki 

i rozwianej materii płaszcza (na drzeworycie, pod lewym 

łokciem filozofa, płaszcz ten jest jednak mimo wszystko 

bliższy rysunkowi). Trudno gordyjski węzeł wzajemnych 

podobieństw i różnic między rysunkiem a rycinami roz-

supłać. Jedno jest pewne: tak Caraglio, jak i Ugo da Carpi 

korzystali z innych projektów.

25  Gnann 2007, kat.: 319, 601, 631, 653.

26  Popham związał z Parmigianinem rysunkowe kopie rycin Caraglia  

(A. E. Popham, Catalogue of the Drawings of Parmigianino, t. 1-3, New 

Haven 1971, kat. 184 recto, kat. 777).

27  J. Wojciechowski, „Disegni di stampa” – szczególny aspekt związków między 

rysunkiem a ryciną we Włoszech w początkach XVI wieku, s. 163-174 [w:] 

Disegno – rysunek u źródeł sztuki nowożytnej. Materiały z sesji naukowej 

w Toruniu, 26-27 X 2000, red. T. J. Żuchowski, S. Dudzik, z serii: Sztuka 

i Kultura, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2001.

28  Tamże, s. 34, il. 16; s. 51, il. 28; s. 54, il. 31.

29  Zob. przypis nr 3.

30  Popham, dz. cyt., s. 15, pl. 32; Gnann 2007/2008, s. 88-89, nr 26.

Określenia: „bel disegno”, „grande qulità e finitezze” jakimi 

Di Giampaolo31 opisuje omawiany rysunek odnieść można 

tak naprawdę tylko do drzeworytu chiaroscuro Ugona, któ-

ry kongenialnie zapewne przeniósł na drewniane klocki 

niezachowany projekt Parmigianina. Chiaroscuro drzewo-

rytnika to niewątpliwie arcydzieło32, podczas gdy rysunek 

czerwoną kredką pozostaje w jego cieniu, a po projekcie tej 

klasy należało by się spodziewać pracy wybitnej, olśnie-

wającej, naznaczonej niewątpliwym geniuszem rysownika. 

Rysunkowi brak jednak charakterystycznej dla Parmigianina 

nuty swobody, nie sposób dostrzec w nim z lekka pewnej 

siebie ręki mistrza, pozbawiony jest wewnętrznej witalności. 

Bliżej mu, niestety, do miedziorytu Caraglia, co zapewne 

kazało autorowi pierwszej publikacji tego rysunku zachować 

początkowo względem autorstwa Parmigianina wątpliwości.

• 

31  Cytaty z listu Di Diampaola skierowanego do właściciela rysunku 

(Ekserdjian, dz. cyt., s. 373, przypis 20).

32  Nieprzypadkowo D. Landau i P. Parshall (The Renaissance Print,  

1470-1550, New Haven, London 1994), wybrali to chiaroscuro Ugona da 

Carpi na okładkę swojej książki. 

Il.5 Dwunastościan, wg rysunku Leonarda da Vinci,  

karta z traktatu L. Pacioliego „Divina Proportione”,  

Venezia 1509, Getty Research Institute



96 97

Il.6 G. G. Caraglio, Furia, wg Rossa Fiorentina,  

miedzioryt, 249 x 182 mm, 1526 r., Nowy Jork, Metropolitn Museum

Il.7 Fragment ilustracji nr 2, 3 i 4.
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Beata Purc-Stępniak 

Uniwersytet Gdański,  

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Wizerunek przyjaźni i jego  

artystyczne narracje w sztuce  

Florencji XV w. na przykładzie  

fundacji związanych z rodziną 

Medyceuszy

Włoscy moraliści i pamiętnikarze w XV w. podkreślali korzyści 

płynące z przyjaźni, a zauroczeni starożytnymi przykładami 

spierali się, co preferować: przyjaźń (amizitia) czy krewniac-

two (parentè). Celował w tym Leone Batista Alberti, nie pod-

dając w wątpliwość, że przyjaźń ze wszystkich więzów dobra 

prywatnego trwa najdłużej1. To właśnie przyjaźń stanowiła 

dla możnych rodzin w XV wieku kanwę życia prywatnego2, 

stanowiąc sama w sobie wielkie dobro, w patrycjuszowskich 

rodzinach kultywowano wręcz ten rodzaj myślenia. Jedność, 

marzenia o honorze, zgoda na scalenie rodu i przyjaciół sta-

nowiły godny fundament mądrości i bezpieczeństwa życia.

Przyjaźń idealna, sądzono, jest związana z wolnością 

i godnością osoby ludzkiej. Odpowiedzialność, miłość, 

troska, wspólne zainteresowania i doskonalenie duchowe 

były głównymi wyzwaniami, o których rozmawiano, pisano 

i przedstawiano w sztuce XV-wiecznej Italii. Honor, lojal-

ność prawość, opieka nad potrzebującymi były wartościami 

kultywowanymi w prawie rycerskim, podobnie jak szczerość 

przyjaźni. Szczególnie interesowali się nią arystokraci i bogate, 

dobrze wykształcone mieszczaństwo miast włoskich. Ludzie 

ci wartościowali życie w nowy sposób. Ich poglądy i zapa-

1  L. B. Alberti, Ilibri della famiglia, ed. R. Romano, A. Tenienti, Turin 1994, 

s. 321-427. Alberti, jeden z najwybitniejszych humanistów związany 

z Florencją, teoretyk sztuki, filozof. rozważał pojęcie przyjaźni w: Deifira, 

L’amiria, Pxilodoxeos, Ecatonfilea ossia del vero amore i Lettere amatorie. Także 

w Hypnerotomachia Poliphili (wyd. w Wenecji, Aldus Manuntius, 1499), 

którą niektórzy badacze mu przypisują, Alberti podejmuje temat Erosa. 

2  Historia życia prywatnego. Od Europy feudalnej do renesansu, pod red.  

G. Dubyego, Wrocław-Warszawa-Kraków 2005, T. 2, s. 207-208.

trywania wzmocnione były przez koryfeuszy nauki, sztuki 

i finansjery. Kierowanie jednostki ku żarliwej wierze, a jed-

nocześnie ku sławie i spełnieniu ambicji początkowo starali 

się godzić wcześni humaniści z nurtem devotio moderna tak, 

by napełnić go humanistycznym odczuwaniem rzeczywistości. 

Istotnymi stały się: wiara, cnota, wiedza i wysokie wymagania 

moralne. Ważność jednostki jako wzorca dla innych, obok 

podejścia dewocyjnego, odnoszono do tradycji rycerskiej 

i postawy miles Christi, propagując mężne czyny, dzielność, 

wysiłek intelektualny wspomagający określoną społeczność 

i miejsce, w którym się żyje. Wzajemne zaufanie i wypełnianie 

obowiązków przy jednoczesnym czczeniu Boga wieść miało 

do szczęścia. Zasadą w umiłowaniu Boga i bliźniego, sądzono, 

jest bezinteresowna miłość, a jej szczególnym przypadkiem 

jest idealnie pojmowana przyjaźń. W tym środowisku dużą 

rolę grała lojalność i zaufanie do dobroczyńcy, zwierzchnika 

i mistrza. Panująca wówczas moda na virtus i fama, czyli 

dzielność i honor, znalazła odzwierciedlenie w specjalnym 

programie obejmującym literaturę i sztuki plastyczne, które 

propagowane były przez humanistyczne elity we włoskiej 

tradycji uomini illustri. Tak widziana przyjaźń jawiła się cnotą 

godną respektu, wiązała ową społeczność, opisywana już przez 

Arystotelesa jako przyjaźń idealna, nieszukająca korzyści 

materialnej, lecz skupiona na trzech wartościach: idealności 

(teleia philia – wartość sama w sobie), dawaniu przyjemności 

i użyteczności, zwłaszcza wśród ludzi miłujących mądrość, 

rozsądnych, gdyż sądzono, że roztropność buduje cnotę3, 

bowiem kieruje ku dobru w kontekście moralnym. W tym 

sensie jest wiedzą poznawczą, pomocną w rozwoju człowie-

ka. Według Platona roztropność jest miłością, celem życia 

i najważniejszym dążeniem duszy4. Istotna jest także cnota 

myślenia, dzięki której można trafnie rozważać i udzielać 

dobrych rad innym w sprawach praktycznych i przy podej-

mowaniu wyborów5. Ten ostatni wpływa na bystrość, do-

świadczenie, wolę i na cnoty etyczne. Św. Tomasz z Akwinu 

dodał do tego „wybór najlepszego środka do realizacji celu”6. 

Przekonania te znalazły wyraz w sztuce florenckiej podczas 

patronowania jej przez rodzinę Medyceuszy, od lat 40. do 

90. XV wieku7 oraz w malarstwie Wenecji.

3  M. J. Gobek, Partes integrales jako podstawa tłumaczenia cnoty roztropności 

w tradycji perypatetyckiej, Zeszyty Naukowe KUL, 59(2019), nr. 1 (233), 

s. 41-57.

4  Platon w Filebie wskazuje na czynniki pomocne człowiekowi: intuicję, 

pamięć, wiedzę, naukową oraz słuszny sąd, mniemanie. Cząstka rozumna 

(gr. phrónesis) duszy pozwala posiąść prawdziwe dobro po śmierci. Jest 

cnotą (arete) o charakterze boskim. Arystoteles podkreśla w rozsądku 

poznawanie prawdy, praktyczne działania moralne.

5  Trafnemu rozważeniu pomagają dyspozycje:mądrość (sophia), inteligen-

cja (nous) wraz z namysłem. Arystoteles, Retoryka, przeł. H. Podbielski, 

w tenże, Dzieła wszystkie, t. 6, Warszawa 2001, 1366 b 20-21.

6  Św. Tomasz z Akwinu, Traktat o roztropności, Summa teologii II, q 47-56 

s. 27-37, ed. P. Marietti, Taurini 1952: M. J. Gobek, dz. cyt., s. 47–54. 

7  W. B. Randolph, Engaging Symbols. Gender, Politics and Public Art in fifteenth 

Szlachta i bogaci kupcy w XV wieku, mając na uwadze swe 

przyszłe kariery, zamawiali chętnie obrazy poświęcone 

treściom religijnym, na których prosili portretować sie-

bie i swych przyjaciół (amici) wraz z klientami (seguaci). 

Kierowany tymi przekonaniami Francesco Sassetti postąpił 

podobnie, obstalowując u Domenico Ghirlandaio freski na 

temat życia św. Franciszka do kościoła Santa Trinita we 

Florencji (Kaplica Sassettich). Przedstawiono w nich rodzinę 

Strozzi, Albizzi, samego Sasseti z synem Federigo (1479-

1485) w towarzystwie Lorenzo de Medici i Antonio Pulci8. 

Natomiast Giovanni Tornabuoni, zamawiając u malarza 

Ghirlandaio Zwiastowanie Zachariaszowi, ok. 1485-1490 r. do 

kaplicy w Santa Maria Novella we Florencji, polecił przed-

stawić na fresku swych przyjaciół, przedstawicieli wpływo-

wych rodów Florencji i uczonych mężów działających wtedy 

w mieście9. Zaś w scenie Wydalenie Joachima ze świątyni ma-

larz pokazał po lewej stronie syna Giovanni Tornabuoniego 

Lorenzo i jego przyjaciela Piero di Lorenzo de Medici. Był 

to jeden ze sposobów zaznaczenia w przestrzeni publicznej 

autorytetu rodziny przez rangę kultywowanych przyjaźni. 

Właśnie z tego względu ciekawa jest seria czterech kom-

pozycji przeznaczonych do spalliere10, namalowanych przez 

Sandro Botticellego. Opowiadały historię Nastagio degli 

Onesti i dowodziły, że każdy ma prawo do bycia kochanym. 

Zamówione zostały jako prezent ślubny dla Giannozzo 

Pucciego z okazji jego małżeństwa z Lucrezią Bini albo 

przez ojca pana młodego Antonio Pucci, lub przez ojca 

chrzestnego, czyli Lorenzo Il Magifici w 1483 roku. Dwa 

century Florence, New Haven – London 2002, s. 129-136.

8  A. M. Warburg, Bildniskunst und florentinisches Bürgertum, Domenico 

Ghirlandajo in Santa Trinita. Die Bildnisse des Lorenzo de’ Medici und seiner 

Angehörigen, Leipzig 1902, Bd. 1.

9  P. L. Rubin, Images and identity in fifteenth-century Florence, Yale University 

Press, New-Haven-London 2007, s. 4, pl. 4 ; il. 109-112; 245.

10  Tablica montowana na ścianie za cassone – skrzynka weselna lub za-

główek do łóżka

obrazy pokazywały rytuał weselny celebrowany przez ro-

dzinę, przyjaciół i sojuszników rodziny Pucci i przedstawiły 

jako temat główny ucztę11. Podczas malowania inspirowano 

się Decameronem Boccaccia. Jeden z nich pokazuje biesia-

dę na tle drzew i dotyczy piątego dnia i ósmej opowieści 

Boccaccia12, która opisuje, jak Nastagio zakochał się w córce 

Paolo Traversari, dziewczynie o znacznie szlachetniejszym 

rodowodzie niż jego i związanych z tym perypetiach. Drugi, 

Uczta Nastagio degli Onesti, przedstawia spokojną ucztę wśród 

arkadowej architektury (il. 1)13. W obu kompozycjach użyto 

godeł zaprzyjaźnionych rodzin. Spalliere były na ogół zama-

wiane przez ojca pana młodego jako rodzinny i polityczny 

manifest z okazji małżeństwa syna. 

Dekoracja na tego typu płycinach zwykle zawierała żywe 

pejzaże i sceny figuralne. Niekiedy przedstawiano morali-

zujące cykle, które miały na celu wzmocnienie właściwych 

przekonań wobec obowiązku małżeńskiego i obywatelskiego. 

Sceny zwykle opierano na starożytnej literaturze i odnoszo-

no do tradycji, aby dawały wzór etycznych postaw. Miały 

zachęcać do czerpania dobrych wzorów dla mężczyzn jako 

opiekunów domów, głów rodzin, a dla kobiet jako dobrych 

matek, troszczących się o dzieci i sprawy wewnętrzne ro-

dziny. Taki rodzaj dekoracji uwieczniającej zawierane mał-

żeństwo wydawał się też dobrą okazją do identyfikacji oraz 

upamiętnienia rodziny i przyjaciół14. Dlatego Botticelli wplótł 

rysy twarzy przyjaciół obu rodzin nowożeńców w postacie 

biesiadników ślubnego bankietu, opierając się na opowie-

ści Boccaccia o parze przeklętych kochanków, na dowód 

powiązań i wzajemnego wsparcia udzielanego sobie przez 

bankierskie rodziny Florencji, powiązane ze sobą interesami. 

W omawianych obrazach przedstawiono także herby rodzin 

Pucci, Bini i Medici. Herb Medici został ukazany w obu 

kompozycjach pośrodku i okolony liśćmi laurowymi na 

znak wiecznego upamiętnienia roli Lorenzo Medici w aran-

żowaniu małżeństwa Pucciego i Bini. W ten sposób rodzina 

Pucci podkreśliła swoją wdzięczność rodzinie Medyceuszy, 

pokazując na poczesnym miejscu medycejskie godło pod-

czas tego tak ważnego wydarzenia. Towarzyszące medy-

cejskiej tarczy herbowej liście laurowe mogą być aluzją do 

wawrzynu (Laurus), ale były też emblematem osobistym 

Lorenzo Medici. Zostały tu zastosowane być może jako aluzja 

do jego imienia w wersji łacińskiej Laurentius. Te słowne 

asocjacje opisano i przedstawiono w dialogu Dell’imprese 

militari et amorose Paolo Giovio (1574), w którym impresa 

ta obejmuje wyobrażenie dwóch lwów po bokach drzewa 

laurowego, do których dołączona jest wstęga z hasłem 

11  P. L. Rubin, dz. cyt, s. 234-235, il. 216.

12  Tamże, s. 231, il. 215.

13  A. Vowinckle, Das Relation Zeitalter, Indiwidualität, Normalität und Mittelmaß 

in der Kultur der Renaissance, München 2011, s. 85-86.

14  P. L. Rubin, dz. cyt., s. 238.

Il.1 Sandro Botticelli, Nastagio degli Onesti, Bankiet, 1483,  

Palazzo Pucci, kolekcja prywatna, Florencja. (domena publiczna)
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ita et virtus („tak jest cnota”), implikując „cnota jak laur 

jest” – tak jak liście laurowe cnota jest wiecznie zielona lub 

nieśmiertelna. Jest również jednakowo i twierdzą, i łaską15. 

Dodatkowo tu, gdzie powinny być korzenie drzewa lauro-

wego przedstawiono pierścień medycejski. Jak się okazu-

je, także herb de Medici z sześcioma czerwonymi kulami, 

tzw. „bisanti”, zgromadzonymi wokoło jednej środkowej 

może być związany z kultywowaniem więzów przyjaźni. 

Był on, podobnie jak emblemat diamentowego pierścienia, 

uważany za godło tej rodziny. Pierwotnie sądzono, że kule 

mogły symbolizować pomarańcze. Potem, że monety lub 

kule w znaczeniu militarnym. Jednak zawiła geneza herbu 

medycejskiego łączy się z burzliwą historią rodu, a zrozu-

miana może być tylko w powiązaniu z tradycją włoskiej 

heraldyki mieszczańskiej16, tworzonej na potrzeby danej 

rodziny. Niejednokrotnie myślą przewodnią było wydarze-

nie, które zaważyło na losach rodziny. Domysły na temat 

pochodzenia opisywanego herbu pojawiały się już w XVI 

wieku17. Obecnie istnieje wiele przesłanek wskazujących na 

to, że jego geneza powiązana jest z rozumieniem przyjaźni 

jako dobra, a emblemat medycejskich pierścieni z hasłem 

Semper jest wynikiem przyjacielskich relacji i lojalności 

okazanej przez Cosimo de Medici książęcej rodzinie d’Este 

z Ferrary i Francesco Sforza. 

Postaram się zwrócić uwagę na te rzadko ikonograficznie 

omawiane heraldyczne motywy używane w dziełach sztuki, 

a także na pierścienie występujące w alegoriach zamawia-

nych przez Medyceuszy we Florencji w XV w. Interesującym 

jest, że motyw pierścienia jako znaku przyjaźni używano 

następnie w portretach XV/XVI w. zamawianych dla przy-

jaciół. Od XV wieku tworzono w Italii galerie portretowe 

przyjaciół. Swoje rozważania rozpocznę od omówienia 

użycia heraldycznych emblematów w wystroju wnętrza 

kaplicy Trzech Króli w Palazzo Medici-Riccardi we Florencji. 

15  The Italian Emblem: A Collection of Essays, red. D. Mansueto, E. L. Calogero, 

Glasgow Emblem Studies vol. 12, Glasgow 2007, s. 59, przyp. 102.

16  Luigi Borgia, L’insegna araldica medicea: origine ed evoluzione fino all’età 

laurenziana, Archivio Storico Italiano, Studi su Lorenzo dei MedicI e il 

secolo XV, Vol. 150, (1992), nr. 3 (553), s. 609-639; por. F. F. Cambi 

Gado, Araldica ed emblematica nelle arti figurative e decorative, lineamenti 

di metodologia interdisciplinare, w: Lidentità genealogica e araldica fonti, 

metodologie, interdisciplinarità, prospettive. Atti del XXIII Congresso in-

ternazionale di scienze genealogica e araldica Torino, Archivio di Stato, 

21-26 settembre 1998, Pubblicazioni degli Archivi di stato saggi 64,  

T.I, Roma 2000, s. 181-202.

17  D. Mansueto, Paolo Giovio, Dialogo dell’imprese, 1574, impresa 36, po-

wołująca się na pomysł Cosimo Medici, www.italianemblems. arts.gla.

ac.uk/impresa.

Emblematy medycejskie a idea przyjaźni

Kaplicę w Palazzo Medici-Riccardi zdobią freski autorstwa 

Benozzo Gozzoli, Procesja trzech króli (1459-1461), z portre-

tami sprzymierzeńców i przyjaciół rodziny Medici (il. 2)18. 

Obserwacja zmian zachodzących w medycejskich emblema-

tach i kontekst ich użycia w innych zabytkach oraz w przy-

kładach malarskich z okresu 1450-1490 zamawianych przez 

czterech przedstawicieli rodziny Medyceuszy daje ciekawy 

wgląd w rozumienie tego emblematu i herbu jako wize-

runku przyjaźni, która kojarzona jest z cnotą. Dla rodziny 

de Medici, a zawłaszcza dla Cosimo de Medici, ogromnym 

wstrząsem okazały się przeżycia doznane w 1433 roku, gdy 

spisek spowodowany przez rodzinę Abizzich, a także przez 

rywalizację innych rodów, miał doprowadzić do śmierci 

Cosimo. Na szczęście skończył się uwięzieniem bankiera, 

zamienionym następnie w wygnanie. Cosimo tylko za sprawą 

przyjaciół uniknął tragicznego losu. Po powrocie z wygnania 

zdobył wielkie wpływy w mieście, umocnił bank i sprawił, 

że jego kapitał liczył się w ekonomii europejskiej tamtego 

czasu. Dramatyczne przeżycia, gdy musiał uciekać przed 

wrogami i chronić się w Wenecji, były dla Cosimo de Medici 

przedmiotem głębokich przemyśleń etycznych i skłoniły go 

do szukania poczucia bezpieczeństwa19. Rozpoznanie i in-

terpretacja medycejskich znaków herbowych jest możliwa, 

gdy rozpatrujemy je w kontekście rozumienia prywatnych 

więzów przyjaźni w życiu społecznym miasta oraz wzrasta-

18  C. A. Luchinat, Benozzo Gozzoli, la Cappella dei Magi, Milano 1993.

19  H. Blumenberg, Die Heterogonie von „Feind und „Freund” [w:] tenże, 

Die Vollzähligkeit der Sterne, Frankfurt a. M. 1997, S. 345–349. 6 Vgl.  

H. Belting, Bild und Kult, München 1990.

Il.2 Benozzo Gozzoli, Kaplica w Palazzo Medici (Capella dei Magi),  

1459-1461. (domena publiczna)

jącego poczucia moralnej wartości jednostki. Kule w herbie 

medycejskim w tym ujęciu to symbol powagi sprzymie-

rzeńców i przyjaciół rodziny de Medici porównanych do 

siły wartości aktywów bankowych. 

Pierwotnie herby kupieckich rodzin włoskich były kon-

struowane na zasadzie emblematu. Stanowią interesujące 

wyobrażenie na temat określonego rodu i jego preferencji, ale 

też podkreślają poparcie udzielone przez sprzymierzeńców 

w chwilach trudnych i ważnych dla rodziny. Tak też w XV w. 

było kształtowane medycejskie godło i towarzyszący mu 

emblemat pierścienia z diamentem. Jego kolejne realiza-

cje i przekształcenia ukazują wartość rodziny zbudowanej 

na właściwym wyborze sprzymierzeńców i na lojalności 

przyjaciół, których twarze przedstawiano w zamawianych 

do biblioteki medycejskiej książkach20. Pragnienie, aby 

pokazać, na jak dużą grupę wpływowych ludzi mogą liczyć 

Medyceusze uzewnętrzniona została w zamówieniu, jakie 

złożył Cosimo de Medici u Benozzo Gozzoli, by ten namalo-

wał freski do kaplicy Cappella dei Magi w pałacu Medici przy 

via Larga we Florencji21. W tamtych czasach uwiecznienie 

rysów twarzy znajomych i dobroczyńców rodziny nie było 

tylko pięknym gestem, ale stanowiło o wysokim prestiżu 

rodu. Było też wyznacznikiem jego religijności, potwierdzało 

zdolność oparcia się na mądrości przyjaciół i bezpieczeństwie 

gwarantowanym siłą tych więzi, w grę wchodziła również 

potrzeba nobilitacji. W przypadku Medyceuszy świadczyły 

o tym kontakty z rodami książęcymi Montefeltre, Sforzów 

i d’Este. Roztropność polegała na umiejętności nawiązywania 

dobrych kontaktów i wyzyskaniu czynnika przychylności. 

Motywy, do których się odwoływano bazowały na trwałych 

więziach społecznych, a także zależnościach wzmacnia-

nych mariażami i związkami partnerskimi w kupieckich 

interesach. 

W XV w. istniała silna świadomość konsorcjów, rodów, 

pochodzenia (casate, consonterie, familie). Ludzi łączyło po-

czucie wspólnoty i solidarności. Spotykano się towarzysko 

częściej niż dziś i dane środowisko tworzyło przyjacielskie 

grupy (brigate). Dodatkową więź tworzyły rody i powiązania 

rodzinne (parentadi). Ceniono wysoko wchodzenie w związ-

ki małżeńskie zgodnie z rozsądkiem, by poszerzyć dobrą 

radą i zgodą wzajemne wspomaganie. Jeśli do tego docho-

dziło uczucie między młodymi, wzajemne poszanowanie 

między rodzinami i związek przyjacielski, wyświadczanie 

20  np. s. 167 i 168 została przedstawiona twarz Gemistosa Plethona [w:] 

Plotino, Vita Plotinus et eius libri IV a Marsilio Ficino Traducti, carta 3 r.,  

XV secolo. Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana; Frontispis do 

Arystoteles, Logica, z miniaturą portretową Giovanni Argiropulo au-

torstwa di Francesco d’Antonio del Chierico (Biblioteca Laurenziana, 

Florencja, Plut. 71,7, c. 2r Argiropulo. 

21  Budowę rozpoczęto w 1445 r. i ukończono pod koniec lat 50. dla Cosimo 

de Medici, projekt Michelozzo. 

przysług i udzielanie pomocy było łatwiejsze. Życie w oto-

czeniu klienteli (seguaci i amici) mogło pomóc w karierze 

politycznej, ponieważ rekomendacja przyczyniała się do 

posiadania urzędów i korzyści z ulg podatkowych. Jednym 

z takich wpływowych we władzach miejskich Florencji, za-

wsze otoczonym klientami, którzy pragnęli awansów, był 

wspomniany Cosimo de Medici (1416-1469). Jego wpływy 

w signorii florenckiej polegały na utrzymywaniu przewagi 

przy pomocy sporego grona zwolenników i przyjaciół22. 

Struktury życia społecznego, konfraternie, korporacje, cechy 

i bractwa stanowiły formy zastępcze dla ogniska domo-

wego, miały niwelować poczucie osamotnienia czy stratę. 

Nie zapominajmy, że śmiertelnośc w tamtych czasie była 

częstsza. Wszystko opierało się na stworzeniu wrażenia 

bezpieczeństwa w ramach społeczności miejskiej. Można 

to nazwać naśladowaniem życia prywatnego środowisk 

rodzinnych, tzw. brigate, czyli grup przyjaciół. Grupy te 

potrafiły tworzyć znane tylko sobie sekretne sposoby wy-

rażania: rytuały, uniformy, współzawodnictwo, zwyczaje, 

nazwy, godła, np. Arte di Cambio et Calimala. W znaczeniu 

szerszym społecznie były to np. entrady w Sienie. Do two-

rzenia grup wsparcia skłaniała potrzeba integracji, przy 

okazji niejednokrotnie mogło tworzyć się grono wzbogacone 

przyjaźnią i serdecznością.

 Namalowana przez Benozzo Gozzoli Procesja trzech króli 

(1459-1461), z portretami sprzymierzeńców i przyjaciół 

rodziny de Medici, byłaby rozpatrywana wówczas jako 

metafora duchowej ścieżki bogactwa i władzy poddanej 

Chrystusowi w dostatnim życiu miasta. Ten temat był ulu-

bionym wśród zamawianych przez bankierską rodzinę 

Medyceuszy obrazów, podjęty został już wcześniej przez 

Beato Angelico, Domenico Veneziano czy Fra Filippo Lippi, 

np. Zwiastowanie. W kompozycjach tych przedstawiano 

przyjaciół rodziny i godło medycejskiego pierścienia23. We 

freskach Benozzo Gozzoli w pałacu Medyceuszy temat pro-

cesji zmierzającej ku Marii z Dzieciątkiem wybrano do 

najbardziej okazałego wnętrza pałacu. W ten przemyślany 

sposób pokazano skalę sprzymierzeńców rodziny. Na trzech 

ścianach komnaty malarz ukazał wspaniały pochód trzech 

króli wraz ze świtami, nadając mu wymiar reprezentacyjny. 

Pokazano liczne twarze portretowe ważnych osobistości, 

z którymi Cosimo wraz synami, Giovanni i Piero il Gottoso 

Medici (1416-1469)24, utrzymywali kontakty i byli przez nich 

wspierani w zamierzeniach politycznych czy finansowych 

wobec miasta Florencji, także przy fundacjach dzieł sztu-

22  I. Walter, Prächtige Lorenzo, München 2003 , s. 12-16.

23  F. Ames-Lewis, Art in the service of the family, the taste and patronage of 

Piero di Cosimo de’ Medici [w:] Piero de’ Medici „il Gottoso” (1416-1469). 

Kunst im Dienste der Mediceer, hrsg. von Andreas Beyer, Bruce Boucher, 

Berlin 1993, s. 207-220.

24  Pokazane zostały we fresku także córki Piero il Gottoso: od lewej Nannina, 

Bianca i Maria.
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ki, w tym również głowy rodów florenckich patrycjuszy, 

z którymi przyjaźń i zażyłość przyczyniły się do sukcesu 

rodziny i zbudowały jej prestiż. 

Przy projektowaniu fresku Gozzoli wykorzystał pomysł 

na przedstawienie idei sojuszu z potężnymi rodzinami 

Florencji, także z rodzinną Sforza (Francesco I)25 oraz 

z papieżem (Enea Silvio Piccolomini). Wykorzystano tu 

również zawiązane przez Cosimo de Medici przyjaźnie 

z osobistościami ze świata polityki, Kościoła wschodniego 

i zachodniego, zadzierzgnięte podczas soboru w Ferrarze 

(rady ekumenicznej, podczas której obradowali zwolennicy 

unii Kościoła wschodniego z zachodnim), przeniesionego 

25  Cosimo sfinansował sukcesję Francesco Sforzy w Mediolanie, pomógł 

politycznie i finansowo. W 1450 Francesco został księciem dzięki pod-

bojom i małżeństwu z córką Filippo Marii Visconti. 

w latach 1438-1439 do Florencji. Kontakty te reprezentują 

m.in.: cesarz bizantyjski Jan Paleolog VIII, kardynał Basilios 

Besarion, filozof Giorgio Gemisto Plethon, uczony bizantyj-

ski Giovanni Argiropulo, bizantyjski metropolita kijowski 

Isidoro di Tessalonik, bizantyjski humanista Teodoro Gaza 

i Niccolò Perotti26. Owocowało to dla Medyceuszy służbą 

dla papiestwa i rozrostem przedstawicielstw bankowych 

poza granicami Włoch, a także przyjaźniami naukowymi27. 

Na fresku zapisano bowiem portrety uczonych florenckich, 

utrzymujących ścisły kontakt z rodziną, m.in. Marsilio Ficino 

i braci Pulci (Luigi i Bernardo di Jacopo) oraz osobistości, 

które przybyły do Florencji w kwietniu 1458, w drodze do 

Mantui, gdzie miało się odbyć spotkanie dotyczące plano-

wanej krucjaty w obronie wartości chrześcijańskich przed 

islamem, który wobec nawały tureckiej groził Europie, m.in. 

Józefa patriarchy Konstantynopola i bizantyjskich dostojni-

ków. Książęta włoscy, jadący wtedy do Mantui zatrzymali 

się we Florencji, w gościnie u Medyceuszy. Wśród nich był 

Sigismondo Pandolfo Malatesta i Galeazzo Maria Sforza28. 

Oni właśnie przedstawieni zostali po prawej stronie od 

wejścia do kaplicy. Nie zapominajmy, że Cosimo de Medici 

w umiejętny sposób wyzyskiwał koneksje i wpływy, a jego 

władza opierała się na humanistycznej odpowiedzialności za 

obywatelski obowiązek i zapewnieniu bezpieczeństwa dla 

wspierających go grup poprzez takie działania, jak obniża-

nie podatków, prowadzenie prac publicznych czy patronat 

i mecenat artystyczny. 

Niejednokrotnie w przestrzeni miasta zaznaczano obecność 

rodziny przez umieszczanie godeł medycejskich nie tylko 

na fundacjach, ale też na zabytkach, w odbiorze których 

współuczestniczyli Cosimo, Giovanni di Cosimo i Piero de 

Medici. W przestrzeni publicznej Florencji wprowadzano 

do wystroju wnętrz medycejskie godło w postaci tarczy 

herbowej lub diamentowego pierścienia umieszczonego 

np. w: tabernakulum, lunecie, kracie ogrodzenia, zdobie-

niu kominków, lunet lub zworników. Używano go także 

w zdobnictwie mebli, ceramice i przedmiotach luksuso-

wych. Motyw wykorzystywano w różnorodnym kształcie, 

nawet ukryty w geometrycznej posadzce (San Lorenzo, 

Florencja), jako jeden pierścień lub trzy29. Interesująca 

26  Por. H. Jaumann, Handbuch Gelehrtenkultur der frühen Neuzeit, Walter de 

Gruyter 2004.

27  R. H. Terpening, Lodovico Dolce, Renaissance Man of Letters, Toronto 1997, 

s. 230.

28  B. Santi, Palazzo Medici Riccardi e la Cappella Benozzo Gozzoli, Firenze, 

Becocci Scala, 1983, wyd. 2000.

29  Cosimo de Medici używał w fundacjach diamentowych pierścieni z dewizą 

Fa con Dio Amante (czyń z Bogiem miłującym/wszystko z miłości do Boga) 

lub dewizą Semper (np. w Florencji: fasada Palazzo Medici, zdobienia 

kaplicy w tymże pałacu, w starej zakrystii kościoła San Lorenzo, w kracie 

do biblioteki Laurenziana, w zamawianych manuskryptach. A. L. Francis, 

Earli Medicean Devices, Journal of the Warburg and Courtauld Institutes, vol. 42  

Il.3a Benozzo Gozzoli, Kaplica w Palazzo Medici (Capella dei Magi),  

1459-1461, fragment dekoracji ścian kaplicy projektu  

Giuliano da Sangallo. (domena publiczna)

Il.3b Benozzo Gozzoli, Kaplica w Palazzo Medici (Capella dei Magi), 1459-

1461, fragment dekoracji ścian kaplicy projektu  

Giuliano da Sangallo. (domena publiczna)

pod tym względem jest kaplica w kościele San Miniato al 

Monte, wybudowana dla kardynała Jakobusa portugalskiego 

(szwagra króla Alfonsa), zaprzyjaźnionego z Giovanni di 

Cosimo de Medici30. Podobną rolę spełniały medycejskie 

emblematy użyte w Santisima Annunziata we Florencji 

(na tabernakulum, sztukaterie na organach oraz zdobienia 

w kopule oratorium Medici) zlecone przez Piero de Medici31. 

Zauważmy, że ten sam rodzaj emblematyki zastosowany jest 

i we freskach Benozzo Gozzoli w wystroju wnętrza kaplicy 

w Palazzo de Medici we Florencji i wśród cennych detali 

w dekoracji imitującej inkrustacje z marmuru na ścianach, 

także w boazerii i w posadzce kaplicy projektu Giuliano da 

Sangallo. Wszędzie powtarzany jest motyw wczesnego herbu 

Medyceuszy w postaci pięciu czerwonych kul umieszczo-

nych we wnętrzu diamentowego pierścienia32 oraz wersja 

jednego lub trzech splecionych pierścieni z hasłem Semper 

na banderoli (il. 3a i 3b). Motyw pierścienia z diamentem, 

którego geneza była do tej pory przedmiotem sporu, można, 

jak już wspominałam, wyjaśnić w kontekście przyjaźni i jej 

(1979), s. 122-143.

30  M. Hansmann, Die Kapelle des Kardinals von Portugal in S. Miniato al Monte. 

Ein dynastisches Grabmonument aus der Zeit Piero de Medicis [w:] W. Raith, 

Florenz vor der Renaissance. Der Weg einer Stadt aus dem Mittelalter, Frankfurt/

New York 1979, s. 291-316.

31  W. Liebenwein, Die „Privatisierung” des Wunders Piero de’Medici in SS. 

Annunziata und San Minantio [w:] W. Raith, dz. cyt., s. 251-290.

32  W. Ingeborg, Der Prächtige: Lorenzo de’ Medici und seine Zeit, München 

2003, s. 9.

roli w życiu prywatnym w związku z realiami społecznymi 

i mentalnością Italii. Co ciekawe, interpretacja i oddziaływa-

nie takiego sposobu myślenia trafiła także do Niderlandów, 

być może za sprawą kontaktów włosko-burgundzkich, 

i znalazła wyraz w stosowaniu emblematu pierścienia na 

obrazie w malarstwie portretowym Jana van Eycka, Rogiera 

van der Weydena i Hansa Memlinga33. 

Pomysł prezentacji pierścienia z diamentem opiera się na 

wykorzystaniu jego roli prawnej w życiu prywatnym i w ce-

remonii zaślubin w Italii. Petrarka temat przyjaźni rozwa-

żał ok. 1371 roku i opisał pierścień wśród innych znaków 

przyjaźni, które rozwijane w bogatej kulturze Florencji 

zapewniały o wzajemnym zaufaniu i bezpieczeństwie34. 

Wszak antyczny ideał philia, przyjaźni, był rodzajem Erosa, 

a cechowała go dobra wola. Platon i Arystoteles opisując go 

wskazywali, że ten jest przyjacielem, kto w chwilach trud-

nych został sprawdzony35. Tym cenniejszą wydać się mogła 

Włochom praca Plutarcha na temat fałszywej przyjaźni (ok. 

120 po Chr.), przetłumaczona na język łaciński w 1437 r. 

przez Guarino da Verona. Książkę tę pt. De assentatoris et 

amici diff erentia, opatrzoną dedykacją, ofiarował autor swe-

mu uczniowi Leonello d’Este36. Jest to ciekawe wydarzenie, 

gdyż dla Leonello d’Este istotne okazało się podkreślanie 

przyjaźni przez rozdawanie wśród zaufanych rodu medali 

z emblematem diamentowego pierścienia. Podobnie czyniła 

rodzina Sforza, nagradzając przyjaciół medalami z wize-

runkiem trzech splecionych ze sobą pierścieni. Fenomen 

przyjaźni był artykułowany znakiem brylantowego pierście-

nia, a więc przedmiotu drogocennego. Badacze sądzą, że 

33  Np. Jana van Eycka, Mężczyzna w niebieskim chaperon, ok. 1435, National 

Museum Brukenthal, Sibiu; Rogiera van der Weydena Portret Francesco 

d’Este , ok. 1460, The Metropolitan Museum of Art, New York; Hans 

Memling , Portret młodego mężczyzny, ok. 1472, The Metropolitan Museum 

of Art, New York.

34  H. Baader, Das Selbst im Anderen. Sprachen der Freundschaft und die Kunst 

des Portraits 1370-1520, Padernborn 2015, s. 21-44.

35  Philia czyli przyjaźń dla Platona była zrodzona z Erosa, przekształcona 

z żądzy we wspólne pragnienie wyższego zrozumienia drugiego czło-

wieka i świata. To przyczyna, dla której rozwija się filozofia, umiłowa-

nie mądrości. Uprawianie filozofii to również kultywowanie przyjaźni 

i wspólnych spotkań, dyskutowania w celu niwelowania ograniczeń, 

uczenia się od siebie wzajemnie i autentyczności. W taki sposób należy 

rozumieć Akademię Platońską, miejsce spotkań towarzyskich i rozmów 

w kręgu przyjaciół Ficino we Florencji, zwolenników wiedzy i ochoty na 

wyzbywanie się wad, niwelowanie błędów, korzystanie z roztropnych rad 

przyjaciół, otwartość artykulacji, by być lepszym. Philia dla Arystotelesa 

to okazywanie życzliwości z powodu użyteczności, albo bycie miłym, 

albo bycie dobrym, racjonalnym i cnotliwym. Przyjaźń oparta jest na 

dobru i kojarzy się zwykle z obopólnymi korzyściami, z towarzystwem, 

zaufaniem i niezawodnością. 

36  V. Giustiniani, Plutarch und die humanistische Ethik [w:] Ethik im Humanismus, 

Hg. W. Rüegg, D. Wuttke, Boppard am Rhein 1979, s. 49.

Il.4 Znak używany w późnośredniowiecznym banku Medici  

do uwierzytelniania dokumentów, pocz. XV w., Florencja,  

Biblioteca Nazionale Centrale, Codex Panciatichi 71, fol. 1r.  

(domena publiczna)
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godło to przekazał Medyceuszom ród d’Este lub Sforza na 

znak przyjaźni. W godle skrywa się pragnienie nobilitacji 

i przywództwa rodu37. Z czasem zaczęło ono określać lojal-

ność, scalającą więzami przyjaźni środowisko medycejskich 

elit i ich przyjaciół, jako wyraz doskonalenia duchowego 

w życiu doczesnym38.

37  W. B. Randolph, Engaging Symbols. Gender, Politics and Public Art in fifteenth 

century Florence, New Haven-London 2002, s. 116-117.

38  D. Kent, Cosimo de’Medici and the Florentine Renaissance. The: Patron’s oeuvre. 

Warto zwrócić uwagę, że wczesne dokumenty banku medy-

cejskiego były sygnowane odręcznym rysunkiem przypomi-

nającym łzę z trzema punktami i krzyżem (il. 4). W dalszych 

losach rodziny pojawia się jako znak pierścienia trzymany 

w szponach sokoła, czasami z węzłem, jak na lavabo w sta-

rej zakrystii San Lorenzo, we Florencji (il. 5a i 5b). Być 

może użycie pierścienia i sokoła wzbijającego się w niebo 

z pierwszym hasłem Medyceuszy Falcon e diamante (Fa con 

Dio Amante: czyń z Bogiem miłującym / wszystko z miłości 

do Boga)39 zawierało podobny przekaz co w upamiętniają-

cym narodziny Lorenzo de Medici, wnuka Cosimo, tondzie 

Medici-Tornabuoni, czyli tacy urodzinowej (desco da parto) 

(il. 6), zamówionej u Giovanni di Ser Giovanni w 1449 r. 

przez Piero de Medici40. Taca miała na rewersie deski za-

znaczone herby dwu rodzin oraz duży brylantowy pierścień 

z dewizą Semper i trzema pawimi piórami (sprawiedliwość, 

mądrość, męstwo), odczytywanymi w znaczeniu: ten, kto 

postępuje za miłością bożą, kultywuje trzy cnoty: wiarę, 

nadzieję i miłość41. Na awersie pokazano przedstawicieli 

dwu rodzin, stojących wokoło figury Famy / Glorii z figurką 

miłości. Postacie podnoszą w górę ręce w entuzjastycznym 

geście szczęścia – wyobrażają ideę przyjaźni, polegającą na 

daniu rękojmi. Medium obrazowe i etyczny dyskurs znajdują 

się tu w centrum uwagi. Narodziny potomka są fetowane 

przez dwie rodziny i są pretekstem do dialogu na większą 

skalę42. Dowiadujemy się, że Fama et virtus były wartościami 

preferowanymi przez Medyceuszy.

Wśród emblematów medycejskich występują też trzy sple-

cione pierścienie. Pierścienie medycejskie w swym znaczeniu 

przypominają węzeł trynitarny (potrójny), powołujący się 

na Trójcę Świętą (il. 7). Diament pierścieni jest symbolem 

bożej miłości, a obecność trzech pierścieni oznaczała: wiecz-

New Haven-London 2000, s. 217-238, 244-271; L. G. Cheney, Giorgio 

Vasari’s Portrait of Lorenzo the Maginificent. A Ciceronian Symbol of virtute 

and a Mahiavellian Princely Conceit, Iconocrazia. Potere delle immagini del 

potere. Rivista semestraele di scienze sociali e simbolica politica, 4 gemnaio 

2014, hattp://www.iconocrazia.it/old/archivio/00/02b.html, dostęp: 

kwiecień 2016. 

39  F. Ames-Lewis, Earli Medicean Devices, „Journal of the Warburg and 

Courtauld Institutes”, vol. 42 (1979).

40  J. M. Musacchio, The art and ritual of childbirth in renaissance Itali, New 

Hven-London 1999, s. 73-79. Taż, Art, mariage end familiy in the Florentine 

Renaissance Palace, London 2008, s. 255-257.

41  Por: J. Gelli, Divise, Motti e Imprese di Famiglie e Personaggi Italiani, Hoepli, 

Milan 1976, s. 437-439; Donato Mansueto, Paolo Giovio, Dialogo dell’im-

prese, 1574, impresa 36, powołująca się na pomysł Cosimo Medici:  

www.italianemblems. arts.gla.ac.uk/impresa. 

42  J. Derrida, Politik der Freundschaft, Frankfurt a. Main 2000, s. 110;  

R. C. Trexler, Public Life in Renaissance Florence, Ithaca-London 1980, 

s. 131-159; D. Kent, Friendship, Love and Trust in Renaissance Florence, 

Cambridge 2009. s.15; B. Dei, La Cronica dall’anno 1400 all’anno 1500,  

Hg. R. Barducci, Eingeleitet, Florenz 1984, s. 137-138.

Il.5a Andrea del Verrocchio, Lavabo, marmur, ok. 1430,  

San Lorenzo, Florencja (domena publiczna)

Il.5b Andrea del Verrocchio, Lavabo, fragment dekoracji  

przedstawiający motywy heraldyczną de Medici, marmur, ok. 1430,  

San Lorenzo, Florencja. (domena publiczna)

ność, wierność i zjednoczenie, upatrując w nich tego, co jest 

istotne dla konsorcjum bankierskiego: wspólne interesy, 

lojalność i przyjacielskie stosunki, zgoda. Dodana do nich 

inskrypcja Semper przypominała o końcowym rozliczeniu 

z własnego życia, i o rozliczeniach wzajemnych między 

sobą. Ten duch przemian rozumienia cnoty przyjaźni kry-

stalizował się w czasach późnego średniowiecza, dokonując 

przesunięcia siły ciężkości z chrześcijańskiej Caritas na jej 

oswojoną w kręgach świeckich formułę więzi braterskich, 

nie tylko tych propagowanych w życiu monastycznym, ale 

i miejskim, obywatelskim43. Czytano wówczas De amicitia 

autorstwa Cycerona i Etykę nikomachejską Arystotelesa, której 

8 i 9 księga dotyczyły przyjaźni. Jej interpretacja wpłynąć 

mogła na to, że emblemat pierścienia połączono z herbem 

medycejskim, umieszczając go we wnętrzu pierścienia np. 

na kartach komentarzy Bruniego do Etyki nikomachejskej44 

czy w bordiurze z kaplicy w Palazzo Medici Riccardi. Tu 

dodatkowo pokazano herb z pięcioma kulami w szynie 

pierścienia wstawiony w dekoracyjnie opracowane owoce 

granatu, tradycyjnie interpretowane w sztuce religijnej jako 

zapowiedź pasji Chrystusa. 

Jednym z uczonych, który opisał różnego rodzaju pier-

ścienie, a migotliwość faset diamentu porównał do luster, 

w których odbijają się twarze naszych przyjaciół jak drugie 

ja, był Leone Batista Alberti. Tym samym przyczynił się do 

gloryfikacji przyjaźni jako cnoty człowieka, mieszczanina, co 

tłumaczyłoby zasadność umieszczenia w okręgu pierścienia 

tarczy herbowej de Medici, tak jak to zrobiono w deko-

racji kaplicy Trzech Króli w Palazzo Medici. Ta formuła, 

przypominająca antyczne imago clipeata, dotyczyła także 

upamiętnienia przyjaźni i lojalności sprzymierzeńców de 

Medici we współdziałaniu w interesach na rzecz zjedno-

czenia wysiłków grupy.

Na fresku Benozzo Gozzoli Pochód trzech króli emblemat pier-

ścienia zaopatrzony został w dwie rozdzielające się wstęgi 

z napisem Semper i umieszczony w uprzęży koni, na stroju 

jednego z uczestników pochodu i w bordiurze malowidła. 

Do wystroju wnętrza dodano wykonane w drewnie siedzi-

ska, także ozdobione motywem medycejskiego pierścienia, 

w końcu posadzkę marmurową z potrójnymi pierścieniami. 

Interesująca jest rola diamentowego pierścienia opatrzo-

nego wstęgą we wnętrzu z herbem opatrzonym czerwo-

nymi kulami. Ta ciekawa pod względem ikonograficznym 

konstrukcja nie była dotąd analizowana przez badaczy 

pod kątem ikonografii przyjaźni. Wydaje się jednak, że 

geneza medycejskich emblematów i herbu we wszystkich 

etapach ich modyfikowania wynikała z inspiracji metaforą 

przyjaźni jako socjalnej utopii propagowanej w Italii pod 

wpływem teorii Erosa, szerzonej przez Marsilio Ficino oraz 

L. B. Albertiego i jego koncepcji idealnej przyjaźni, trak-

towanej jako podstawa życia w rodzinie, rozumianej przy 

tym jako powinność społeczna45. Przyjaźń w Della Famiglia 

(1433-1443) traktowana jest jako czynnik stabilizacji między

43  U. Langer, Perfect Friendship. Studies in Literature and Moral Philosophy from 

Boccaccio to Corneille, Genf 1994, s. 21.

44  L. Bruni, Traduzione dell’ Etica nicomachea di Aristotele, Firenze 1450-75, 

ok. (BMl, Pluteo 79.12) 06,1.

45  H. Baader, dz. cyt., s. 87-128.

Il.6 Leone Battista Alberti, Tempietto, 1467,  

San Pancrazio, Florencja. (domena publiczna)

Il.7 Leonardo Bruni, Traduzione dell’etica nicomachea  

di Aristotele, Florencja , ok. 1450-75 (B M L, Pluteo, 79.12) 06,1.  

(domena publiczna)
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virtù (dzielność życiowa: roztropność, pracowitość, etyczna 

odpowiedzialność, uczciwość, prawość i stałość,) a Fortuną; 

Alberti przy tej okazji rozważał też problem bogactwa i ho-

noru46. Zachowały się listy wymieniane między Piero de 

Medici a Alberti dotyczące uwag na temat Della Famiglia47.

We Florencji podczas ceremonii zaślubin obchodzono dzień 

pierścienia (anellamento), uważany za najważniejszy akt 

oddania wraz z wymianą między rodzinami i narzeczony-

mi diamentowych pierścieni, poświadczających wieczną 

miłość48. W tamtych czasach tego typu konotacje wiązano 

z sensem religijnym i miłością bożego odkupienia (Mt 19, 

5). Konstruując emblemat trzech splecionych pierścieni 

czy pierścienia z herbem umieszczonego w owocu granatu 

Medyceusze odwoływali się do wymiaru praktyki życia 

w rodzinie i kraju, poprzez utożsamienie go z miłością 

i z małżeństwem, odnosząc go do blasku cnoty wyzwalają-

cej energię w duszy człowieka do czynienia dobra i zasługi 

w życiu przyszłym. Być może w tym duchu myśląc dokonano 

46  R. Guggenberger, Versuch einer philosophisch-philologischen Analyse und 

Synthese der Vorrede und der ersten drei Bücher der „libri della famiglia“ 

Leon Battista Albertis. Diplomarbeit, University of Vienna. Fakultät für 

Philosophie und Bildungswissenschaft BetreuerIn: Heinrich, Richard, 

Wien 2010, http://othes.univie.ac.at/9456/.

47  por. G. Schweikhart, Petro de’Medici, Alberti Und Filarete [w:] Piero de’ 

Medici „il Gottoso“ (1416-1469). Kunst im Dienste der Mediceer. Art in the 

Service of the Medici, Hrsg A. Beyer, B. Boucher, Berlin 1993, s. 370-371.

48  J. M. Musacchio, Art, Mariage end family…, dz. cyt., s. 24; N. Elias, The 

Civilizing Process, Oxford 1994, s. 5.

połączenia dewizy Semper, brylantowego pierścienia i innego 

ważnego atrybutu z rytuału zaślubin – węzła miłości (nodus 

Herculeus), w taki sposób obrazując szczególny rodzaj miłości, 

jakim jest idealna zasada przyjaźni spajająca jedność domu 

Medyceuszy w dobru i miłości braterskiej wobec bliźnich 

i siebie nawzajem, biorącej przykład z miłości Stwórcy do 

stworzenia49. 

Podkreślmy, że wśród patrycjuszy włoskich żywa była idea 

propagowana przez Albertiego i Leonardo Bruni50, dotycząca 

opisywanej w Prologu do Della Famiglia idei szczęścia, które 

można osiągnąć przez kultywowanie cnoty, jaką jednost-

ka osiąga wartościując życie także w sferze praktycznej 

– ceniąc sobie i wybierając oddanych przyjaciół. Relację 

między cnotą a Fortuną uchwycił trafnie zwłaszcza Alberti. 

Stwierdzając, że mądrość, pokładane w prawdziwej przy-

jaźni zaufanie i cnota wiodą do dzielnego, moralnego życia 

i są w trudnych czasach rękojmią człowieka, który wierzy 

w Boga i ufa we własne możliwości. Przyjaźń opisana jest 

w księdze Quarto libro (podtytuł: De amicitia), kończącej Della 

Famiglia51. W rzeczywistości było to ciekawe nawiązanie 

do starożytnego rozumienia działań Fortuny w jej dwóch 

odsłonach, Techne i Ocassio, próba chwycenia Fortuny za 

grzywę, ale jednocześnie jej chrześcijańska interpretacja. 

Dlatego człowiek żyjący godnie i kultywujący związki ro-

dzinne, dzieląc się życzliwością może uzyskać potężnych 

przyjaciół, co w życiu ziemskim jest szczęściem. Gdy w parze 

idą pracowitość i troska, inteligencja i gospodarność, roz-

sadek i honor, podpowiedzi przyjaciół i życzliwość rodzinny 

to rozwija się serce codziennego i obywatelskiego civitas. 

Spotkanie zatem człowieka z człowiekiem we wzajemnej 

życzliwości i miłości braterskiej prowadzi do dobrych relacji 

z otoczeniem i pięknego przejścia przez życie w szczęściu, 

z sukcesem też w sferze religijnej. Bowiem virtu et fortuna 

równoważą się. Są siłami napędowymi życia, tak samo jak 

odpowiedzialność, cierpliwość oraz skromność.

49  Podkreślano znaczenie miłości Stwórcy do stworzenia jako podstawy 

związku najbardziej wartościowej cząstki duszy człowieka z Bogiem. 

„Węzeł miłości” Boga do ludzi symbolizował już w sztuce wczesnego 

średniowiecza splot ramion krzyża, na którym Chrystus poniósł ofiarę 

męczeńskiej śmierci, pokonując szatana i wybawiając ludzkość od grze-

chu. Podobnie miał czynić człowiek w życiu doczesnym, doskonaląc się, 

pokonując własne słabości i pokazując, że chce uczestniczyć w boskiej 

mądrości i sprawiedliwości, gdyż wówczas odkrywa dobro, prawdę 

i piękno.

50  W tym czasie obydwaj uczeni przyjaźnili się i nawiązali przyjaźnie także 

z Filippo Brunelleschim, Donatello i Christophoro Landino.

51  I tre libriletteratura Origini_Seicento, Le coordinate storiche e culturali, pod red. 

M. Santagata, L. Carotti, A. Casadei, M. Tavoni 12, (2015), s. 467-470, 

www.laterza.it/brochure/9788842108740_capitolo/files/9788842108740_

capitolo.pdf, dostęp 20 lipca 2019.

Il.8 Sandro Botticelli, Atena ujarzmiająca centaura, ok. 1480-85,  

Uffizi, Florencja. (domena publiczna)

Alberti dostrzegł metaforyczne znaczenie w symbolu oszli-

fowanego diamentowego pierścienia, którego pola (fasetki) 

porównywał do twarzy przyjaciół52. Tak rozumiano we flo-

renckim środowisku dążenie do więzów przyjaźni z ludźmi, 

którzy są jak diamenty w swej cnocie wspaniałości, uczci-

wości i trwałości. Poprzez przyjaciół, pojętych jak fasety 

w pierścieniu, budowana jest trwałość diamentu – unus ex 

uno, czyli z jednego jeden. To Alberti w Anulli (Pierścienie 

z 1432 r.) sformułował moralną zasadę symbolizowaną 

przez trzy kręgi pierścieni przyjaźni. Sądzono, że rady 

przyjaciół pomagają w tym, by ujrzeć siebie w zwierciadle 

nie tylko pochlebstw, ale też krytyki, by zauważyć błędy 

w postępowaniu. Oto fasetki diamentu odbijające lustrzane 

obrazy, czyli facies, co mogło oznaczać także twarze przy-

jaciół. W twarzach przyjaciół odbija się nasze własne „ja”. 

O takim sposobie rozumienia przyjaciół pisał w czasach 

antycznych Cycero w De amicitia. 

Medycejski herb prezentował tzw. palle, czyli pięć, sześć lub 

więcej kul czerwonych na złotym tle. Istniało wiele spo-

sobów ich objaśnienia przez historyków, raz od nazwy kul 

pallen, innym razem od sztuk złota lub monet w znaczeniu 

pieniędzy (tak jak w herbie cechu Arte dei Cambio), które 

kolejni przedstawiciele rodu pożyczali na procent, w ten 

sposób się bogacąc. Założony w 1397 roku bank we Florencji 

nie był jedyny, przedstawicielstwa działały też w Rzymie, 

gdzie Medyceusze byli depozytariuszami papieży, a także 

w Neapolu, Genewie, Pizie, Mediolanie, Lionie, Avignonie, 

Brugii i Londynie. Polityczna kariera Cosimo de Medici i jego 

brata Giovanni po 1437 r., zbudowana na klientach i partii 

przyjaciół, opierała się na wypracowanej przez Cosimo pozy-

cji „przyjaciela ludu” oraz na zwolennikach i stronnikach53. 

W okresie średniowiecza mnogość i wielość zaznaczano przez 

pomnożenie liczby, jej powtarzalność: jeden, dwa, trzy itp. 

Taką też rolę spełniają palle w godle Medyceuszy, stanowiąc 

symboliczną liczbę stronników, zwolenników, przyjaciół; 

środkowa kula jest centrum, wokoło której zgromadzone 

zostają inne. W 1465 roku król Francji Ludwik XII, którego 

w tamtym czasie Medyceusze jako bankierzy finansowali, 

nadał oficjalnie rodzinie herb i do tarczy mogli dodać heral-

dyczną niebieską kulę z liliami. Jednak najbardziej intere-

sujące wydaje się umieszczenie tarczy herbowej wewnątrz 

52  Diament z fasetkami Alberti opisał w kontekście cyklu 12 pierścieni, 

w opisie trzeciego kręgu pierścieni. Trzy splecione pierścienie diamen-

towe na fasadzie Palazo Rucellai, którą projektował, zinterpretował 

jako symbol więzów przyjaźni. H. Aurenhammer, Liberalitas. The Image 

Of A Friendly Virtue As A Hidden Self-Portrait In Leon Battista Alberti’s Delia 

Pittura [w:] Renaissance Love: Eros, Passion, and Friendship In Italian Art 

Around 1500, pod red. J. Kohl, M. Koos, A. Randolph, München 2014,  

s. 158-162.

53  W. Ingeborg, dz. cyt., s. 10-11.

szyny diamentowego pierścienia. Taki sposób prezentacji 

wystąpił w omawianej dekoracji kaplicy w Palazzo Medici 

w bordiurze ramującej freski Gozzzoli (il. 3a, 3b) i na ilu-

stracji w manuskrypcie Leonarda Bruni54. 

Leonardo Bruni w owych czasach tłumaczył umiejętność 

wykorzystania pieniędzy w uczciwych sprawach oraz wska-

zywał korzyści płynące z połączenia wspaniałego życia i ho-

norowych wydatków, przyczyniających się dla dobra innych 

i chwały bożej, braterstwa i wspomożenia przyjaciół55. Bruni, 

wprowadzając swobodę do dyskusji o bogactwie, wzmocnił 

etyczną „możliwość” posiadania. Liberalność i okazałość 

związane z bogactwem były przedmiotem czwartej księ-

gi Etyki Arystotelesa, którą Bruni przetłumaczył w 1416 

r. Według Arystotelesa są to cnoty scalone z bogactwem 

i z wydatkami. Ten, kto potrafi je wypośrodkować odzna-

cza się liberalnością. Wydatki muszą być proporcjonalne 

do środków, a bogactwo tylko wówczas jest wspaniałe, 

gdy pożytkowane jest także na publiczne korzyści, które 

są najbardziej godne podziwu. Wspaniały zatem człowiek 

umebluje swój dom odpowiednio do swojego bogactwa, 

ponieważ nawet dom jest rodzajem ozdoby publicznej56.

 Taki właśnie sposób rozumowania starał się zastosować 

Cosimo de Medici, obstalowując dekorację do kaplicy Trzech 

Króli w Palazzo Medici, wraz z dodaniem w wystroju ka-

plicy na ścianach, boazeriach, ławach i w posadzce godeł 

medycejskich i emblematu pierścienia. W ten sposób zostały 

podkreślone postawa bankiera i jego dbałość o dobre imię 

jako prezentacja postawy etycznej. Ten kontekst omawiał 

Bruno, który cenił pokrewieństwo, przyjaźń, zdrowie, dobre 

imię i godność oraz ciężką pracę. W 1416 r. Cosimo po-

mógł Bruni uzyskać obywatelstwo florenckie, a ten, będąc 

kanclerzem papieskim, gdy Cosimo powrócił z wygnania 

w 1434 r. napisał list do sędziów finansowanych przez 

miasto, piętnując prześladowania Medyceusza57. Tak ży-

cie zbiegło się z poglądami. Bruni pisał przede wszystkim 

o możliwych wśród przyjaciół konsultacjach w sprawach 

trudnych i o korzystaniu z ich porad. Analizował też przy-

padki niebezpieczeństw inwestycyjnych, a przy pożycza-

niu pieniędzy istniało zawsze ryzyko braku ich zwrotu. 

Zaufanie i honor oraz moralna niezależność dla ludzi ży-

jących aktywnie zawodowo były czynnikami obejmującymi 

54  L. Bruni, Commentarius rerum suo tempore gestarum, Firenze 1462 (Bibloteca 

Medicea Laurenziana, Pluteo 65.18) 03.

55  P. L. Rubin, dz. cyt., s. 35.

56  Tamże, s. 37-38.

57  A. Santinil, Umanesimo di Leonardo Bruni in mostra alla Biblioteca Medicea 

Laurenziana. Il legame con San Marco, Artisti, Biblioteca, Eventi, Storia 

Lascia un commento, 18/10/2017 https://quellidelmuseodisanmarco.

blog/2017/10/18/lumanesimo-di-leonardo-bruni-in-mostra-alla-bi-

blioteca-medicea-laurenziana-il-legame-con-san-marco/, dostęp  

8 września 2019.
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także postawę religijną58. Ten impuls wystąpił jako nodus 

herculeus, a jednocześnie przeplecenie trzech pierścieni 

przypominało węzeł trynitarny w powołaniu się na Trójcę 

Świętą (il. 3b). Diament pierścieni ciągle był odczytywany 

jako symbol bożej miłości, rozciągającej swą opiekę także 

na używającego znaku. 

Po śmierci Cosimo de Medici w Signorii uhonorowano pa-

mięć wielkiego florentczyka, nadając mu w marcu 1465 r. 

dekretem obywatelskim tytuł pater patriae, za jego najwyższej 

jakości cnoty, w tym: opiekę nad miastem, nauką, przyzwo-

itość, staranność i pobożność59. Dla Vespasiano da Bisticci 

Cosimo był ojcem chrzestnym cnoty, patronem i dobroczyńcą, 

obrońcą, odkrywającym „różnorodność geniuszy”, który 

„władał ludźmi mającymi pewne cnoty” i których z przy-

jemnością obserwował. Niccolò Niccoli i Poggio Bracciolini 

byli jego drogimi przyjaciółmi z młodości, pomagał im 

hojnie. Z ich pomocą i Vespasiano da Bisticci gromadził 

od 1418 r. bogatą bibliotekę. Przekazał wiele tomów do 

biblioteki klasztoru S. Marco i do klasztoru w Badia di 

Fiesole. W księgach uwieczniono portrety przyjaciół domu 

medycejskiego, bowiem w XV w. danie portretu stronnika, 

sprzymierzeńca i przyjaciela w zamawianym przez fundatora 

dziele sztuki było odczytywane socjologicznie. W tym wy-

padku taką metaforą był herb Medyceuszy odnoszący się i do 

bogactwa, i ekonomii wymiany, symbolizowanej monetami 

zdobytymi dzięki pracy ludzi uczciwych, wzmacniających 

bogactwo banku. Jego aktywa odniesiono do siły i życzli-

wości przyjaciół tworzących dobrobyt banku. Wskazując 

tym samym, że inicjatywa i moralna prawość czynione 

w duchu sprawiedliwości przeciwstawiają się zmienności 

losu. Praca nad cnotami charakteru pozwala na sukces, bu-

duje honor. Tylko odwołując się do cnoty sprawiedliwości, 

umiaru i rozumu, człowiek pozostawia po sobie dobre imię. 

Ten czynnik był podnoszony przez humanistów florenckich 

m.in. przez Leonarda Bruni, który analizował środowisko 

kupców i bankierów pod kątem wolności, ekonomii i honoru, 

a także przysparzania wartości etycznych w podejmowanych 

przez nich fundacjach dla dobra publicznego.

Alberti, który cenił poczucie wolności i samodzielność60 

stworzył pojęcie bonita (dobroć) i buon costume (dobre 

obyczaje), czyli moralną predyspozycję do bycia dobrym. 

Rozumienie działania „dobrego” prowadzi do dobrego 

i pięknego życia, pisał. Celem aktywności w myśl ary-

stotelesowskiej strategii jest zachowanie złotego środka61. 

58  P. L. Rubin, dz. cyt., s. 35.

59  por. Archiwa Państwowe Florencji, Provvisioni, Registri, 155, cc. 261v-263v.

60  M. Rzepińska, Leone Battista Alberti, O malarstwie, Teksty źródłowe do dzie-

jów teorii sztuki, T. XIII pod red. J. Starzyńskiego, oprac. M. Rzepińska, 

Wrocław-Warszawa-Kraków 1963.

61  Z. Kalita, Leone Batista Alberti. Człowiek jako dzieło sztuki, Zielona Góra 

2007, s.72-74.

Działając cnotliwie, człowiek otrzymuje wiedzę etyczną 

i buduje swoją doskonałość jednostkową i osobową (buon 

nome e gratia), a jej oznakami są dobre imię i cześć oraz 

osiągnięcie sławy i chwały (fama in mortale et gloria), w tym 

zawarte są również kontakty międzyludzkie, jakość życia 

społecznego i dobro państwa. Cnota i sprawiedliwość od-

zwierciedlają piękno duszy w harmonii ze światem. Nic 

dziwnego, że termin virtù (dzielność), o którym wyżej była 

mowa, to system predyspozycji, uzdolnień, i pozytywnych 

cech osobowościowych, który łączy treści greckiej areté 

(energii moralnej, możliwości ) i rzymskiej virtus, doty-

czącej pojęcia człowieka i jego stosunku do świata, a także 

przyjaźni jako dobra62. Areté to dyspozycja, dzięki której 

jednostka staje się dobra i spełnia swe funkcje, pracuje 

nad sobą, mimo niezadowolenia i miłości do własnej osoby 

pragnie osiągnąć dobro moralne. Dążąc do celu, jest ro-

zumna, przedsiębiorcza, kreatywna i pokonuje przeszkody, 

doskonali się wewnętrznie, sprzyjając też rozwojowi innych, 

pomaga przyjaciołom. Jej rozum potrafi okiełznać wady, 

postępując mężnie i sprawiedliwie63. Dążenie do mądrości 

i szczęścia to zauważanie innych i miłość bliźniego, by 

i inni należący do wspólnoty czuli się dobrze64. Oznacza to 

harmonijne bytowanie w świecie przenoszone na praktykę 

codzienności, co pozwala żyć spokojnie, z mniejszą ilością 

problemów, i rozwijać się w sensie duchowym, wzboga-

cając wszystkich dookoła. Owe sprawiedliwe traktowanie 

skierowane na innych to właśnie był klucz do przyjaźni 

rodu Medici i jego sprzymierzeńców65, których połączyła 

siła przyjaźni (amicizia), dająca nadzieję na godne życie 

i zbawienie. Oznacza to, że w bankierskim środowisku fi-

nanse i powodzenie kupieckiego przedsiębiorstwa opierały 

się na męskiej przyjaźni i stawianiu wysokich wymagań 

moralnych. Szczodrość oznacza tu więcej niż podniesienie 

statusu społecznego, dotyczy wymiaru etycznego, bo przy 

wzajemnym zaufaniu i wypełnianiu obowiązków wieść 

mogła do szczęścia.

Elity Florencji przywiązywały wagę do dzielności, spra-

wiedliwej oceny życia i tolerancji, gdyż w mieszczańskim 

środowisku wartość nobilitacji i godność człowieka rozu-

miano przez duchowy aspekt równowagi vir bonus66. Być 

62  L. B. Alberti, De iciarchia [w:] Opere volgari, ed. C. Grayson, vol. 3.

63  J. Legowicz, Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu, Warszawa 1986, 

s. 244-246.

64  Arystoteles, Etyka nikomachejska, przeł. B. Gromska, Warszawa PWN, 

s. 73.

65  B. P. Copenhave, Lorenzo de’ Medici, Marsilio Ficino and the domesticated 

Hermes, Lorenzo il Magnifico e il suo Mondo, Firenze1994; H. Bredekamp, 

Sandro Botticelli Primavera. Florenz als Garten der Venus, Berlin 2009.

66  Geneza jej tkwi w starożytnym pojęciu uritus, użytym przez Witruwiusza 

na określenie wiedzy i przebiegłości architekta, a opisanym ponownie 

przez Petrarkę w De viris illustribus w znaczeniu dobra publicznego, 

a przez Albertiego w Dela Famiglia, złączonym z rodziną, przyjaciółmi 

i cnotą dzielności virtù dnia codziennego. Kagis McEwen 2011.

może tak rozumiał życie i swoją powinność wobec innych 

Cosima de Medici. Starał się żyć godnie. Był uosobieniem 

powrotu antycznego intelektualizmu i promowania amizitia. 

Humanista ujarzmiał instynkty, by ocalić spirytualną wartość 

szczęścia67, bo miłość jest według niego przyjaźnią najwyż-

szego lotu (amor divinus). Tak rozumiana przyjaźń jest więc 

rodzajem węzła miłości, porównywanego do nodus herculanus, 

który spaja to, co różne i nawzajem dopełniające się, także 

w zakresie zainteresowań. W tym kontekście ciekawym jest 

pierścień o kształcie węzła, jaki znaleźli archeolodzy w San 

Lorenzo we Florencji, w grobie Cosimo il Vecchio. 

We Florencji rozwijała się założona w 1459 r. z inicjatywy 

Cosimo de Medici Akademia Florencka68. Do jej powstania 

przyczyniła się obecność bizantyjskich uczonych, przyby-

łych w 1438 r. do Ferrary i Florencji na wspomniany sobór 

powszechny69. Byli wśród nich m.in. Georgios Gemistos 

(Plethon), Bessarion, Jan Argyropulos i Franciszek Filelfo. 

Florencka szkoła filozoficzna wspomagana przez Ficino, 

Albertiego i Acciaiuoli propagowała platonizm i neoplatonizm, 

ale także niektóre z wątków arystotelizmu, by dopasować 

je do wymogów chrześcijaństwa70. To właśnie wykładający 

w akademii florenckiej m.in. Ficino i Jan Argyropulos 71 

wraz z Donato Acciaiuoli w latach 50. i 60. XV w. dokonali 

tłumaczenia Etyki nikomacheiskiej na łacinę, a zajmowali się 

szczególnie problemem miłości i przyjaźni72. Pojęcie przy-

jaźni w komentarzach do Etyki Arystotelesa rozumiano jako 

rodzaj miłości jednoczący człowieka w wierze i w dzielności 

życiowej, zaradności opartej na miłości bliźniego. Przyjaźń 

mogła też istnieć w każdym związku małżeńskim. Ten wą-

tek warto również brać pod uwagę, bowiem odzwierciedla 

dynamikę duszy człowieka, czyniąc go zdolnym do wolności, 

godności i doskonalenia siebie przez miłość. We Florencji 

działała też Akademia Careggido nawiązująca do tradycji 

Akademii Platońskiej73. Spierano się o fakt jej istnienia, nie 

67  Aluzję do tej prawdy ok. 1485 r. zlecił Lorenzo Medici ukryć Botticellemu 

w Pallas Atena i centaur (Florencja, Uffizi). Na sukni Ateny umieszczono 

godło pierścienia, wyobrażając virtù miasta Florencji, tryumf cnoty.  

H. Bredekamp, dz. cyt., s. 67.

68  P. O. Kristellen, Florentine Academy [w:] Encyclopedia of Philosophy,  

ed. D. M. Borchert, T. Gale, 2006, s. 671-672.

69  J. Lucas, Europa in Basel: Das Konzil von Basel (1431-1449) als Laboratorium 

der Kunst, Basel 2017, s. 227-278.

70  P. O. Kristellen, dz. cyt.,; Ch. S. Celenza, The Revival of Platonic Philosophy 

[w:] The Cambridge Companion to Renaissance Philosophy, ed. J. Hankins, 

Cambridge 2007.

71  G. Cammelli, Giovanni Argiropulo, Florence 1942; E. Garin, Medioevo  

e Rinascimento, Bari 1961, s. 210-287. Nauczał w Akademii Florenckiej 

w latach 1456-70; przebywał w Rzymie w latach 1471-87.

72  Por. D. Acciaiuoli, Expositio in Ethicam Aristotelis, Florence 1478 (San 

Jacopo a Ripoli). Pisali komentarze do Arystotelesa: Etyki nikomachejskiej, 

Polityki, Fizyki i O duszy.

73  J. Hankins, The myth of the Platonic Academy of Florence, in Renaissance 

Quarterly, vol. 44, nº 3, autunno 1991, 429-475; A. Field, The Platonic 

rozumiejąc, że nie należy jej traktować instytucjonalnie. 

Akademia Neoplatońska była ruchem kulturalnym, który 

powstał we Florencji ok. 1462 r. wokoło Marsilio Ficino jako 

uczonego, udział w jej trwaniu miał także Cosimo de Medici. 

Był to rodzaj grupy towarzyskiej, compagnia degli amici na 

zasadzie przyjacielskiej wymiany poglądów, spotykano się 

w villa le Fontanelle, potem w villa Careggi. W tym gronie 

dyskutowano dużo o męskiej przyjaźni i potrzebie wymiany 

myśli. Celem było duchowe doskonalenie człowieka: wiedza 

moralna, dialektyka, filozofia i teologia, by nawzajem po-

magać sobie w gronie przyjaciół w poszukiwaniu mądrości 

i rozumieniu stworzenia. W 1469 r. Marcello Ficino skończył 

tłumaczyć Ucztę Platona i napisał do niej komentarze De 

Amore74, podnosząc w nich rolę Erosa w połączeniu z teologią 

chrześcijańską75, co ukierunkowało myślenie o doskonałości 

własnej w wymiarze duchowym i intelektualnym, prowa-

dzonym przez wczesnych humanistów76. Doktryna ta była 

rozwijana przez Pico della Mirandola. Niezwykle popular-

nym motywem ok. 1470 roku w malarstwie, początkowo 

Florencji, a następnie w Wenecji, stała się alegoria miłości 

jako cnotliwego piękna opisywanego przez symbol ratio, 

czyli rozumu duszy. 

W XV-wiecznej Florencji, mieście uczonych, ukształtowała 

się moda na eksponowanie cnoty przyjaźni. To tu urządzano 

literackie spotkania w kręgu przyjaciół o naukowych zainte-

resowaniach, gromadzono dzieła sztuki i medale dedykowane 

dla przyjaciół. Istnieją przesłanki, że dla Medyceuszy takim 

miejscem pamięci poświęconym przyjaciołom i sojusznikom 

miał być kościół i klasztor san Bartolomeo, przebudowany 

na instytut naukowy w Badia di Fiesole, wszak nieopodal 

na wzgórzu znajdowała się medycejska willa. Lorenzo di 

Piero de Medici (Wawrzyniec Wspaniały) kontynuował 

dzieło przebudowy, podjęte przez swojego dziadka, Cosimo 

de Medici i stryja Giovanni di Cosimo de Medici.

Academy of Florence [w:] Marsilio Ficino. His Theology, His Philosophy, 

His Legacy, ed. by M. Allen and V. Rees, Leiden 2002, s. 369-376;  

W. Olszaniec, Od Leonarda Bruniego do Marsilia Ficina. Studium renesansowej 

teorii i praktyki przekładu, Warszawa 2008.

74  W Comentarium in Convivum Platonis de amore, Florencja 1469 podkreślił 

inspirującą moc miłości (Erosa): F. Zöllner, Botticelli. Toskanischer Frühling, 

München-New York: Prestel Verlag, München/New York 1998, s. 27; 

M. Rohlmann, Botticellis „Primavera”. Zu Anlaß, Aderessat und Funktion 

von mytologischen Gemälden im Florentiner Quattrocento [w:] Ikonographie. 

Neue Wege der Forschung, Hrsg. S. Poeschel, Darmstadt 2010, s. 200-223; 

S. Michalski, Venus als Semiramis: eine neue Interpretation der Mittelfigur 

in Botticellis Primavera [w:] Ikonographie, dz. cyt., s. 224–232. 

75  N. Himmelmann, Ideale Nacktheit, Wiesbaden 1985, s. 59. 

76  G. Helke, Lorenzo Lottos Spiegel im Dienst von Paragone und Religion [w:] 

Jahrbuch des Kunsthistorischen Museums, Wien, Bd. 4/5, (2002/2003), s. 91.
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Być może należałby rozważyć na nowo w kontekście przy-

jaźni obraz Atena ujarzmiająca centaura, ok. 1480-85 (Uffizi, 

Florencja) (il. 8) zamówiony przez Lorenzo de Medici 

u Sandro Botticellego. Obraz zinterpretowany pod tym 

kątem stanowiłby aluzję do neoplatońskiego środowiska 

florenckich przyjaciół zainteresowanych wiedzą (Akademia 

Platońska – stowarzyszenie przyjaciół). Co do daty powstania 

uczeni nie są pewni, dzieło pierwotnie znajdowało się w villa 

Castello wraz z innymi obrazami autorstwa Botticellego: 

Primavera i Narodzinami Wenus (Galeria Uffizi, Florencja), 

co świadczy, że wszystkie te tematy odnoszono do duszy 

ludzkiej i siły jej bytowania w miłości. W wymienionym 

obrazie podkreślono panowanie mądrości nad instynktami, 

które wyzwala w człowieku miłość. Na sukni Ateny widać 

motyw splecionych diamentowych pierścieni i liści oliwnych, 

symbolu pokoju i nadziei. Oplatają one suknię bogini mą-

drości, krzyżując się na piersi, na rękach, a wszędzie tam, 

gdzie następuje przeplecenie gałązki, spaja go pierścień 

z diamentem. Gałązki oliwne wieńczą także skronie Ateny, 

jak zwycięzcy. W krajobrazowym tle za Ateną przedsta-

wiono dwa wzgórza, a pomiędzy nimi płynącą łódź. Ten 

motyw nawiązuje do średniowiecznego toposu jakości życia, 

w którym należy ćwiczyć męstwo i mądrość. Sfera ducha 

i inteligencji mają stanowić harmonijną jedność, pozwala-

jącą dążyć do osiągnięcia niebiańskiej mądrości, która jest 

pięknem i dobrem. Wierzono, że tylko łaska boża pozwala 

pokonać udręki duszy. Wszak w obrazie Botticellego po-

kazana walka jest psychomachią. Wygląd Ateny to alegoria 

dwóch rodzajów piękna, jako cnoty i miłości. Jej skromny 

i jednocześnie zbrojny wygląd ukryty w pięknie kobiecego 

ciała skutecznie ujarzmia dzikiego centaura. Tak rozumiano 

w okresie XV w. troskę o własną duszę i humanistyczne 

studium, przez uchwycenie równowagi nad sobą samym 

i osiągniecie szczęścia wiecznego. Kwintesencją studium było 

promieniowanie przyjaźnią jako cnotą wzbudzoną z miłości 

i zgody, obdarzającą mądrością wszystkich, tworzącą piękno. 

Symbolizowała to Atena uosabiająca dualizm natury czło-

wieka, który należy pokonać siłą charakteru, dzielnością 

i roztropnością77. Pod wpływem filozofii platońskiej mą-

drość charakteryzuje Demiurga. Według Arystotelesa jest 

to najwyższa inteligencja utożsamiana z duchową zasadą 

świata, według Plotyna – najwyższa emanacja, dusza świa-

ta. Dla pitagorejczyków była personifikowana przez Atenę. 

Dla Florentczyków stała się Ateną Pallas-Izydą uzbrojoną 

siłą Erosa, alegoryzowaną figurą dziewiczego stwórczego 

żaru niebiańskiej miłości78, która pokazuje dwa jej pozio-

my: metafizyczny i ziemski (pobożności i ożywczych sił 

twórczych), utożsamionych z umiłowaniem roztropno-

ści (prudentia), która posługuje się mocą przewidywania. 

Każdy błąd można naprawić, a moc jest w jedności, której 

symbolem są medycejskie pierścienie, podporządkowane 

jednak węzłowi natury wyższej, Erosowi. Ukazany jest on 

na sukni bogini za pomocą dwu spirali spiętych brylan-

towym pierścieniem. W ten sposób ujawnia się na sukni 

Ateny węzeł Izydy, jak na rzymskich rzeźbach Izydy (il. 

9). Kompozycja nabiera innego znaczenia79, staje się wy-

obrażeniem najwyższych wartości duchowych, czyli sancta 

Venere, metaforą szeroko rozumianego Erosa, erotycznego 

wymiaru miłości i jej walorów duchowych (równowaga 

i mądrość w każdym związku, idea zgody). W ten sposób 

ujawniają się zainteresowania humanistów antyczną sztuką 

rzymską w kontekście mądrości, odrodzenia i rozumienia 

77  Ten dualizm ma zostać przez mądrość zrównoważony, czyli spleciony 

w węzeł, który symbolizuje umiar, szukanie równowagi i zgody. W ten 

sposób powiązano wizerunek Ateny z tradycją godła de Medici.

78  Por. G. A. Bazzi, Amore Celeste (Celestial Love), 1510. Kolekcja Chigi-

Saracini, Siena: L. De Girolami Cheney, G. A. Bazzi, Allegories of Love: 

Emblematic Ardor, Cultural and Religious Studies, 5, (2017), No. 5, s. 

277-313; 283-288.

79  Rzymska bogini Izyda, rzeźba rzymska, ok. 117-138 n.e. Węzeł Izydy 

oznaczał dobro i życie. Suknia Ateny jest podobnie ukształtowana jak 

na obrazie Boticellego suknia Wiosny na obrazie Primavera. Obydwie 

nawiązują do ubioru i postaci Izydy-Hekate. Tym samym są wyobraże-

niem Matki (także Marii, matki Chrystusa). Ich wizerunki symbolizują 

duchowy i cielesny obszar duszy człowieka w odniesieniu do zbawczej 

idei zmartwychwstania. Primavera – gałązki oliwne symbolizują pokój 

i nadzieję na lepszą przyszłość. Por: J. Dee, Eclipsed: An overshadowed 

goddess and the discarded image of Botticelli’s Primavera, Renaissance studies, 

Journal of the Society for Renaissance Studies, vol. 27, (2013), s. 4-33.

Il.9 Rzymska bogini Izyda, rzeźba rzymska, ok. 117-138 n.e.,  

Musei Capitolini, inv. MC0744. (domena publiczna)

pojęcia bractw. Zatem obraz Botticellego Atena ujarzmiająca 

centaura może stanowić nierozerwalną całość z pozostałymi 

dwoma obrazami malarza – Narodziny Wenus i Primavera – 

i odnosić się do ruchu przyjaciół, tzw. Akademii Platońskiej, 

i siły jej duchowego przewodnictwa we Florencji80. Każda 

z tych kompozycji obrazuje jedną z trzech zasad zgodnego 

życia: czystość (Atena ujarzmia centaura), piękno (Narodziny 

Wenus), miłość (Primavera), 

Dostojne piękno mądrości zawarte w sile miłości braterskiej 

philia uzdrawia, ujarzmia niewiedzę i krótkowzroczność. 

W ten sposób zobrazowano wiarę w odrodzenie wartości 

vir bonus – w doskonaleniu, w którym człowiek może mieć 

udział przez dzielność. Przyjaźń i braterstwo w tym środo-

wisku opisywane przez liderów grupy, uczonych Albertiego, 

Ficino i Landino, poparte komentarzami do Etyki niko-

machejskiej Arystotelesa i rozprawą Pico della Mirandola 

o godności człowieka, zagościły na trwale w zabytkach 

sztuki florenckiej z tamtego czasu. Dowodem tego była 

ekspozycja Verrocchio, il maestro di Leonardo we florenckim 

Palazzo Strozzi (9.03.2019-14.07.2019). Na wielu dziełach 

sztuki religijnej tam wystawianych obecny był znak wę-

zła w postaci szarfy, ornamentu lub zawiązania na sukni 

przedstawianych postaci. Ten szczegół został zapomniany. 

Jego geneza, jak już wiemy, tkwi w fascynacji przyjaźnią 

jako rodzajem miłości, prawości i cnoty wiodących do glorii.

Moc przyjaciół, ich erudycję, upamiętniono w Portrecie mło-

dego mężczyzny ok. 1465/70 (Alte Pinakothek, Monachium, 

inv. nr. 658) (il. 10) autorstwa Francesco Botticini?81 Użyto 

80  Z. Waźbiński, Botticelli, Warszawa 1973, s. 26.

81  Florence et its Painters, from Giotto to Leonardo da Vinci, [katalog wystawy], 

w nim nowych eksperymentalnych motywów: węzła Izydy 

w chustce przewiązanej wokoło dłoni (fazzoletto) i gąbki, co 

może stanowić aluzję przynależności mężczyzny do grupy 

przyjaciół (akademii), ze spotkań której czerpie wiedzę 

(chłonąć wiedzę jak gąbka). Tak pokazano indywidualne 

zainteresowania w duchu albertiańskim82. Warto zapamiętać 

motto, którym winni kierować się uczeni: Virtus et honor. 

Alberti opisał artystę, którego przeznaczeniem jest czy-

nienie dobra i stworzył w IV tomie De amicitia w Libri della 

famiglia teorie przyjaźni jako virtus człowieka rozumnego. 

Był też twórcą medalu, pierwszego portretu intymnego dla 

przyjaciół. Na medalu z 1435 r. pokazał siebie z profilu wraz 

z unoszącym się nad węzłem płaszcza uskrzydlonym okiem 

(il.11). Oko oznaczało bystrość widzenia, energię intelek-

tualną i witalność zmysłu postrzegania, opisanego przez 

niego w Fabula Philodoxeos (1424) i w Della Famiglia (1438)83. 

W ten sposób Alberti wyraził czujność przed oszczerstwem 

i rozwagę w dążeniu do chwały cnoty84. Najwyżej oceniał 

więzy przyjaźni z ludźmi doskonałymi i uczciwymi, którzy 

są wspaniali jak diamenty w swej trwałości. Darami dla 

przyjaciela są prawda, wiara, nadzieja i szczerość spojone 

siłą kosmicznego ruchu Erosa, dzięki któremu trwa świat. 

Był to nowy sposób egzystencji amicizia. Ficino nazywał 

ją amor caritas – siłą napędową świata (ruch). Ożywienie 

następuje przez dostrzeganie nowych ludzi, przez ochotę 

na ich poznawanie i dzielenie się z nimi dobrem. Również 

przez wskazywanie na wolną wolę, która pozwalała w rene-

sansowym rozumieniu przemyśleć i wyznaczać samodzielnie 

granice85. Idee te sięgają tekstów Cycerona86. 

Filozoficzny kontekst przyjaźni utopijnej dany przez 

Albertiego i Ficino, zwolennika platonizmu, ugruntował 

sposób myślenia Europejczyków. Podstawą jego są godność 

osoby ludzkiej i miłość w przyjaźń jako energia życia spo-

łecznego we wszystkich jej przejawach. Pod koniec XV w. 

wyostrza się nowy typ obrazu poświęcony etyce, bazujący 

18.10. 2018-27.01. 2019, Ed. by A. Schumacher, A. Kranz, A. Hojer, 

München 2018, s. 294.

82  R. Romano, Między dwoma kryzysami. Włochy Renesansu, Warszawa 1978, 

s. 120-121.

83  L. B. Alberti, The Family in Renaissance Florence, Book Three, tr.  

R. N. Watkins (Prospect Heights, IL: Waveland Press, 1994).

84  L. B. Alberti, Vom Hauswesen (Della Famiglia), München 1986; R. Watkins, 

L. B. Alberti’s Emblem, the Winged Eye, and his Name, Leo [w:] Mitteilungen des 

Kunsthistorischen Institutes in Florenz, Bd. 9, 1959/60, (1960); H. Bredekamp, 

dz. cyt., s. 198; U. Bollmann, Wandlungen neuzeitlichen Wissens, his-

torisch-systematische Analysen aus pädagogischer Sicht, Würzburg 2011, 

s. 113-118.

85  B. Suchodolski, Renesansowe niepokoje. Szaleństwo świata [w:] Jan 

Kochanowski i kultura odrodzenia, red. Z. Libera, Warszawa 1965, 9-10.

86  B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii człowieka, Warszawa 1963, 

s. 213-235; S. Świeżawski, Dzieje filozofii europejskiej w XV w., t. 2. Wiedza, 

t. 6 Człowiek, Warszawa 1983.

Il.10 Francesco Botticini, Portret młodego mężczyzny,  

ok. 1465/70, Alte Pinakothek, Monachium, inv. nr. 658,  

wg Florence et its Painters, from Giotto to Leonardo da Vinci,  

[katalog wystawy], 18.10. 2018-27.01. 2019,  

Ed. by A. Schumacher, A. Kranz, A. Hojer, München 2018, s. 294.
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na retoryce, literaturze i wierze, w którym traktowano 

alegorię przyjaźni i wizerunek przyjaciela jako wzór posta-

wy. Wyrażona przez alegorie idea przyjaźni, jej intymność 

i szczerość były przeznaczone do dyskusji i kontemplowania. 

Portrety przedstawiające przyjaciół ożywiali uczuciowo ich 

właściciele, tworząc ikonografię przyjaźni. Osoba przyja-

ciela to indywiduum i jednocześnie tożsamość właściciela 

obrazu; jego widza (alter ego) uczyła, jak mężnie żyć przez 

jego przykład87. Wizerunek twarzy i zgromadzone wokoło 

niej myśli związane z funkcjonowaniem kultury wyzwalały 

refleksję intelektualną. Emblematy przyjaźni i portrety przy-

jaciół to pierwsze formy interakcji z obrazem, wyraz życia 

sztuki, i wyraz człowieczeństwa. Tak zaczęła kształtować 

się teoria sztuki, estetyka. Baader nazywa to ćwiczeniem 

własnej cnoty88. To dzieje się i dziś, gdyż przyjaźń oraz 

formy pamięci o bliskich będą trwać i dawać nadzieję dopóki 

wierzymy, że dzięki przyjaźni jesteśmy sobą.

87  J. Kohl, Das Selbst im Anderen: Sprachen der Freundschaft und die Kunst des 

Porträts 1370–1520, Paderborn 2015.

88  H. Baader, Das Selbst im Anderen. Sprachen der Freundschaft und die Kunst 

des Portraits 1370-1520, Padernborn 2015.
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Barbara Tuchołka-Włodarska

Tematy biblijne na barokowych  

srebrach Georga Platza.  

Królowa Estera, patriarcha Jakub,  

prorok Eliasz

W zbiorach Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu 

znajdują się dwa barokowe kufle ze srebra złoconego ozdo-

bione scenami ze Starego Testamentu, które wykonał Georg 

Platz z Malborka1. Warto poświęcić im uwagę, ponieważ 

zdają się potwierdzać wysoką ocenę wytwórczości złotnika, 

która jak dotąd oparta jest tylko na argenteriach dla litur-

gii2. Wiadomości biograficzne dotyczące Georga Platza są 

skromne. W aktach cechu złotników malborskich określony 

jest jako „Fremdling”, co znaczy, że przybył nie wiadomo 

skąd, nie wiadomo też gdzie i kiedy się urodził, gdzie się 

kształcił. 17 września 1691 r. otrzymał prawo obywatelskie 

i zapewne w następnym roku został przyjęty do cechu3. 

Ostatni raz odnotowano nazwisko Georga Platza w doku

1 Informację o kuflach zawdzięczam Panu dr Bernhardowi Heitmannowi 

z Museum für Kunst und Gewerbe w Hamburgu.

2 Srebra z kościołów na Żuławach zebrał E. von Czihak, Die Edelschmiedekunst 

früherer Zeiten in Preussen, Bd. II: Westpreussen, Leipzig 1908, s. 182, 

poz. 38,1-12, analizował i ocenił M. F. Woźniak Złotnictwo sakralne Prus 

Królewskich. Studium typologiczno-morfologiczne. Toruń-Malbork 2012, 

t. 1-2, s. 27 n. Uczony ten zaliczył mistrza z Malborka do złotników 

pruskich, którzy „niewiele ustępują najlepszym złotnikom dominujących 

centrów złotniczych”. 

3 Rok ten znajduje się na stemplu, którym złotnik wybijał znak warsztatowy 

(inaczej imiennik) w polu o kształcie trójliścia „ GP/1692” i używał go 

jeszcze około r. 1695. Potem dwukrotnie go odnawiał, zachowując tylko 

monogram „GP” w 1697 i w 1701 r. Rozpoznanie późniejszych wytworów 

złotnika utrudnia nieznajomość znaków, których używali probierze 

cechu malborskiego po roku 1715, M. Gradowski, Znaki na srebrze. Znaki 

miejskie i państwowe używane na terenie Polski w obecnych jej granicach/

Mark on silver in Poland, Warszawa, wyd. III, 2010, s. 134, poz. 2.

mentach cechowych w roku 17234. Tak więc działalność 

naszego złotnika przypada na ostatnie lata XVII i pierwsze 

dwudziestolecie XVIII wieku.

Kufel z wydarzeniami z dziejów Estery5 (il. 1) jest cylindrycz-

nym naczyniem z uchem i pokrywą na zawiasie. Płaszcz, 

stopa oraz pokrywa połączone są gwintowo, nie zaś techniką 

lutowania, którą zwykle stosowano w naczyniach ze srebra. 

Płaszcz naczynia jest podwójny, czyli złożony z cylindrycznej, 

pokrytej repusowanym zdobieniem obręczy, która nałożo-

na jest na gładki pojemnik6. Ucho stanowi duża esownica 

i woluta z kobiecą główką na grzbiecie. Naczynie wsparte 

jest na półwałku podstawy, z trybowanym ornamentem 

godronowym7 powtórzonym na nieco węższej pokrywie. 

Ozdobę naczynia stanowi rozbudowana kompozycja figu-

ralna rozmieszczona na płaszczu i na pokrywie. Na lewo 

4 E. von Czihak, dz. cyt.; M. Gradowski, A. Kasprzak-Miler, Złotnicy na 

ziemiach Północnej Polski, Cz. I, Województwo Pomorskie, Kujawsko-

Pomorskie i Warmińsko-Mazurskie, Warszawa 2002 s. 169, poz. M 38 ABC.

5 Nr inw. 1918,121. Klejnot w Koronie Rzeczypospolitej. Sztuka zdobnicza Prus 

Królewskich. Wystawa w 540. Rocznicę podpisania Pokoju Toruńskiego, 

grudzień 2006-luty 2007, Muzeum Narodowe w Gdańsku, eseje pod red. 

Cz. Betlejewskiej, Gdańsk 2006, s. 54-55, il. 11.

6 Jest to widoczne po rozłożeniu elementów: u dołu pojemnika zamoco-

wane śruby dla osadzenia stopy, z boku zaś i u góry na obręcz i ucho. 

B. Tuchołka-Włodarska, Srebrne kufle gdańskie z XVII wieku i ich dekoracje, 

„Porta aurea” Rocznik Zakładu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, 

2, 1993, s. 172. il. 1; A. Frąckowska, Srebrne kufle gdańskie w XVII i XVIII 

wieku. Typologia, stylistyka i ikonografia, Warszawa 2013, s. 57, il. 23.

7 Z j. francuskiego godronner znaczy karbowac, fałdować, w j. niemieckim 

określany Pfeifen. Knorren, Zügen, Godronnen. Więcej na temat ornamentu 

godronowego w B. Tuchołka-Włodarska, Złotnictwo od XIV do XX wieku 

w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku, Katalog, Gdańsk 2005, s. 25, 

p. 37, w edycji niemieckiej s. 37, p. 38.

Il.1 Kufel z historią Estery, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe reprodukcja za Klejnot 

w Koronie Rzeczypospolitej…) 

od ucha widoczna jest Estera klęcząca przed Aswerusem 

(przedstawienie nazywane często „wstawiennictwo Estery 

za jej ludem” (Est.5,2). W sali pałacowej, na którą wska-

zują kolumny i podwieszone tkaniny, siedzi na tronie król 

i dotyka berłem dłoni klęczącej Estery. Po lewej stronie ma 

doradcę Hamana, po prawej stoją dwaj dworzanie. Za Esterą 

ukryty za kolumną Żyd Mardocheusz wskazuje na dalszy 

bieg wydarzeń, czyli ucztę przygotowaną przez Esterę (Est. 

7,1-10) (il. 2), która zabiega u króla, aby powstrzymał zagładę 

Żydów. Królowa osiągnęła odwołanie sporządzonego przez 

Hamana dekretu, i uzyskała wyrok na doradcę króla. W głę-

bi na dziedzińcu odbywa się egzekucja Hamana (Est.7,10) 

(il. 3). Na pokrywie przedstawiona jest koronacja Estery 

(historycznie wcześniejsze wydarzenie) (Est. 2,17) (il.4).

W drugiej połowie XVII wieku dla epizodów biblijnych na 

kuflach złotnicy znajdywali wzorce kompozycyjne w al-

bumach z wydarzeniami z Biblii, które opatrywane były 

stosownymi podpisami. Przesłanie, które niesie pierwsza 

scena na kuflu Georga Platza, że Bóg sprawia, iż słabi mogą 

nieść ocalenie, zawiera werset pod ilustracją w popularnym 

albumie Mattheusa Meriana I Ester V, 7: Per imbecillos Deus 

operatur salutem8 (il. 5). Estera, odważna i wytrwała, poko-

nując słabość niewieściej natury, ocaliła swój naród. Mimo 

że od średniowiecza zaliczano Esterę do antycznych heroin, 

do triady Dobrych Bohaterek, nie znamy jak dotąd innego 

barokowego kufla z warsztatów pruskich z jej historią9. 

Epizod ukazany na naczyniu Georga Platza „wstawiennictwo 

Estery za jej ludem” jako obraz cnót obywatelskich znajdu-

8 M. Merian, ICONUM BIBLICARUM/Pars II// Praecipas Sacrae Scripturae 

Historias eleganter et//graphice repraesentans. // (…) an tag gegeben 

und verlegt // Durch// Matthaeum Merian von Basel (ok. 1626), s. 14.

9 A. Frąckowska, dz. cyt., autorka pośród około 300 zebranych gdańskich 

kufli nie wymieniła dzieła z królową Esterą.

jemy natomiast na paradnych, okazałych tacach i pucharach 

ze srebra przeznaczonych dla panujących10, wykonywanych 

również dla upamiętnienia bohaterów zwycięskich bitew11.

Dla szerszego kręgu nabywców srebrnych kufli w Prusach 

Królewskich bardziej atrakcyjny był temat cnót teologicznych. 

Odpowiednie do tego tematu epizody ze Starego Testamentu, 

które odnoszą się do wiary i miłości, znajdujemy na ba-

rokowych kuflach i dużych, paradnych kubkach mistrzów 

w Gdańsku, którzy często powtarzali tak zdobione naczynia 

w kolejnych egzemplarzach12. Przez analogię można sądzić, 

10 Puchar Związku Prowincji Styryjskich, prezent dla arcyksięcia Ferdynanda 

II, potem był prezentem ślubnym dla arcyksięcia Karola i Marii Bawarskiej. 

Czarę pucharu obiegają sceny: Estera przed Aswerusem i królowa Saby 

przed Salomonem, trzecia z Dobrych Bohaterek, antycznych heroin, Juno 

na pokrywie, ok. 1570, Augsburg, Hans Schaller (?). Graz, Landesmuseum 

nr. inw. 12.126, Katalog der Sonderausstelung Goldschmiedekunst im 150. 

Jahre seit der Stiftung des Johanneums… 19. Juni-6.August 1961, s.13-14, 

poz. 46, il. 22; B. Tuchołka-Włodarska, Puchar Szyprów Wiślanych Johanna 

Jöde, Rocznik Gdański 1991 t. LI, z. 1, il. 10. 

11 W lustrze tacy Estera przed Ashawerem, na kołnierzu wizerunki króla 

Jana II Sobieskiego, Cesarza Leopolda I i Hektora, Aleksandra Wielkiego, 

Cezara, Jozua, Dawida, Judy Machabeusza. Taca dawniej w zbiorach hr. 

Fr. Potockiego w Krakowie, obecnie miejsce przechowania nieznane, jako 

dzieło J. Bekhausena opublikował T. Kruszyński, Stary Gdańsk i historia 

jego sztuki, Kraków 1912, il. 144; D. Nowacki, Gdańskie złotnictwo XVII 

wieku – próba charakterystyki [w:] Sztuka XVII wieku w Polsce. Materiały Sesji 

SHS, Kraków, grudzień 1993, Warszawa 1994, s. 246-247, il. 14, p. 38, 

wymienia tacę jako dzieło J. G. Holla, z powołaniem się na S. Świerz-

Zalewski, Przewodnik po Jubileuszowej wystawie epoki Jana III w Zamku 

Królewskim na Wawelu (…), Kraków 1938, poz. 75.

12 B. Tuchołka-Włodarska, Biblical themes on Gdansk silver vessels of the second 

half of the seventeenth century. From Genesis to Exodus [w:] Studia z historii 

sztuki i kultury Gdańska i Europy Północnej. Prace poświęcone pamięci Doktor 

Il.2 Kufelz historią Estery, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, fot. Museum)

Il.3 Kufelz historią Estery, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, fot. Museum)
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że Platz wykonał kufel z Esterą na specjalne zamówienie, 

a powtarzał lub wykonywał na skład dalej opisane kufle 

z dziejami patriarchy Jakuba i proroka Eliasza.

Drugi kufel z hamburskich zbiorów13 zdobią epizody z Księgi 

Rodzaju, opowiadające o braciach bliźniakach Jakubie 

i Ezawie, którzy po długim okresie nienawiści i niezgody 

zapragnęli pojednania i braterskiej miłości (il. 6). Naczynie 

również ma konstrukcję luksusowej odmiany kufla o płasz-

czu dwuwarstwowym. Repusowane sceny historycznie 

następują po sobie. Po lewej stronie od ucha: Jakub przed 

spotkaniem z gwałtownym, wojowniczym Ezawem, utru-

dzony wędrówką, zalękniony, z poczuciem winy za podstęp-

ne niegdyś przejęcie prawa pierwszeństwa dziedziczenia, 

teraz szuka ratunku u Boga. Jest wytrwały w modlitwie 

do Niewidzialnego, o czym opowiada obraz Walka Jakuba 

z Aniołem. Rz. 32,1-30: Piis cum Deo et hominibus luctandum 

– pobożni muszą zmagać się z Bogiem i z ludźmi – brzmi 

komentarz u Meriana14 (il. 6). Patriarcha swą postawą nie-

jako wymusza u Boga błogosławieństwo. Resztę płaszcza 

naczynia obiega obraz przedstawiający spotkanie braci 

i braterski uścisk. Scena jest gęsto zaludniona: zapleczem 

Ezawa jest grupa wojskowych, po stronie Jakuba – doro-

bek wielu lat pobytu poza domem rodzinnym, żony Lea 

i Rachela, jedenaścioro dzieci, bogactwo trzody (il. 7). Rz. 

33,4: Cor hominis est in manu Dei, czyli serce człowieka jest 

w ręku Boga, dopowiada cytat z Księgi Rodzaju w albumie 

Meriana15. Na pokrywie Jakub ze stadem owiec (il. 8). Na 

obrzeżu pokrywy i stopy pasma układają się w plecionkę wy-

Katarzyny Cieślak, red. J. Friedrich i E. Kizik. Materiały z sesji naukowej, 

Gdańsk 2000, SHS O/Gd., Gdańsk 2003. 

13 Nr inw. 1927,59. Klejnot w Koronie, dz. cyt., s. 54-56, il. 11. 

14 M. Merian, dz. cyt., s. 59.

15 Tamże, s. 60.

pełnioną kwiatkami. Drugi egzemplarz kufla Georga Platza 

z opowieścią o Jakubie i Ezawie posiada Musée National de 

la Renaissance w Écouen, obecnie w ekspozycji w Muzeum 

Pałacu Króla Jana III w Wilanowie16. Na pokrywie tego eg-

zemplarza wmontowany jest, zapewne wtórnie, medal 

z królem Janem III Sobieskim.

Dla zobrazowania niezachwianej wiary w opiekę Boga nad 

sprawiedliwymi przedstawiali złotnicy pruscy sceny z historii 

proroka Eliasza. Na kuflu Georga Platza z kolekcji złotnictwa 

Muzeum Narodowego w Gdańsku17 widzimy proroka z okresu, 

gdy ukrywał się przed złym królem Achabem. W pierwszej 

scenie kruki ratują proroka od głodu, dostarczając mu po-

żywienie (1. Ks. Król, 17, 6) (il. 9). W drugiej u wrót miasta 

Sarepty prorok spotyka ubogą wdowę, której Bóg polecił, aby 

go żywiła. Deus mira ranione suis prospicit – Bóg w cudowny 

sposób swoim pomaga – podpisał Mattheus Merian rycinę 

z krukami. Powszechność kultu proroka sprawiała, że ku-

fle z opowieścią o krukach, jako widomy znak interwencji 

Boga wobec wiernych miały największe powodzenie pośród 

zakupowanych sreber w Prusach Królewskich. Protestanci 

drugim Eliaszem nazywali Lutra, dla karmelitów był pa-

tronem duchowości zakonu, odbierał też szczególny kult 

u prawosławnych. Do dziś zachowała się znaczna liczba kufli 

zdobionych przedstawieniami Eliasza autorstwa różnych 

16 www.wilanow-palaco.pl/sobiesciana, dostęp 21 kwietnia 2019 r.

17 Danziger Silber – Die Schätze des Nationalmusums Gdańsk oprac. B. Tuchołka-

Włodarska, red. A. Löhr, Bremer Landesmuseum Focke-Museum vom 

9. Juni bis 25. August 1991 s. 70, kat. il. 44; Fischinger, Nowacki, dz. cyt., 

s. 137-138, il. D; B. Tuchołka-Włodarska, Złotnictwo od XIV do XX wieku…, 

dz. cyt., s. 19 i 74-75, poz. III. 11, s. 129, znak miejski i warsztatowy 

s. 129, fot. III.11; w edycji niemieckiej s. 78-79, poz. III. 11; Klejnot 2007, 

tom 2: Katalog, s. 192, poz. III. 30 (oprac. Tuchołka-Włodarska). 

Il.4 Fragment kufla z il. 1, 2 i 3, pokrywa, Malbork, G. Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe fot. Museum)

Il.5 „Estera przed Aswerem”, miedzioryt, początek XVII wieku (repro-

dukcja za M. Merian …. )

gdańskich mistrzów18 i zapewne było ich więcej w dorob-

ku malborskiego złotnika. Tym bardziej że jako naczynie 

o płaszczu jednowarstwowym nie były tak kosztowne jak 

kufle z historią Jakuba. W XVIII wieku kufel Platza należał 

do nieznanych bliżej zbiorów rosyjskich, wówczas też został 

całkowicie pozłocony, co osłabiło czytelność reliefu19.

Platz powtarzał ogólny kształt barokowego kufla wypracowa-

ny w Gdańsku, podejmowany również w Elblągu i w Toruniu. 

Gdyby nie znak miejski – tarcza z budowlą trójwieżową – 

można by jego dziełom sugerować gdańską proweniencję. 

Umiejętnie wykuwał sceny figuralne rozgrywane na jednym 

planie, radził sobie również znakomicie z oddaniem głębi 

przestrzeni. Sceny łączą się ze sobą, tworząc charaktery-

styczny dla barokowych kufli w Prusach ciąg narracyjny, bez 

wyraźnego oddzielenia motywów. Istotny w ocenie jakości 

artystycznej i sprawności warsztatowej dzieł Platza jest relief 

– wyrazisty, o starannie opracowanych szczegółach. Na kuflu 

z Esterą epizody realizowane są w wysokim reliefie, trochę 

grubym, bardzo wyrazistym. Niepozbawiona finezji jest 

koronacja Estery. W scenach z patriarchą Jakubem relief jest 

płytszy, miękki, precyzyjny. Ruchy, gesty, a nawet mimi-

ka osób potęgują ekspresję akcji – napięta jest atmosfera 

dyskusji przy stole w domu Estery, wyczuwa się głębokie 

wzruszenie jednających się braci. Widać że Platz starał się 

o elegancję, o wyjątkowość kufla z Esterą. Wyróżnił go wy-

szukanym fryzem godronowym, który składa się z szeregu 

podłużnych pukli położonych na liściu o falującym brzegu 

(il. 4). Jest bardziej wypracowany i bardziej plastyczny niż 

na wyrobach znanych mi innych złotników. 

18 A. Frąckowska, dz. cyt., odnotowała 18 egzemplarzy.

19 B. Tuchołka-Włodarska, Złotnictwo od XIV do XX wieku…, dz. cyt., s 129, 

kufel opatrzony jest znakiem rosyjskiego probierza w latach 1738-79  

i znakiem Petersburga z datą 1769. 

Georg Platz był notowany w cechu złotników ponad trzydzie-

ści lat. Do około 1715 r. dwukrotnie odnowił stempel z imien-

nikem20, co pokazuje, jak aktywnie działał jego warsztat 

i pozwala sądzić, że dorobek mistrza w zakresie sreber do 

użytku świeckiego musiał być znacznie większy niż opisane 

kufle. Z czasem rozproszony, pozostaje w obcych zbiorach 

jeszcze nierozpoznany; przykładami mogą być: dzban do 

Wieczerzy Pańskiej oraz kubek i pudełko rozpoznane przez 

Istvána Hellera na Węgrzech i w Siedmiogrodzie21. Na ko-

niec trzeba dodać, że odczytywanie sygnatury na srebrach 

Georga Platza komplikuje towarzyszący jej zawsze znak 

malborskiego probierza – jest to brama miejska z trzema 

wieżami, a takie bramy figurują również w znakach innych 

europejskich ośrodków wytwórczości złotniczej22.

20 Por. przypis 3.

21 I. Heller, Marienburg – Wittenberg, Goldschmiedemarken: neue 

Forschungsergebnisse Teil 27, Weltkunst, Heft 8, 1 November 1997, s. 

1414-1416 – pudełko G. Platza w Muzeum Rzemiosła Artystycznego 

w Budapeszcie, gładki kubek z kolekcji hr. Georga Bánffy wystawiany 

w Budapeszcie w latach 1884, 1896, 1931, wg. M. Rosenberg, dz. cyt., 

Bd. 2, s. 303, poz. 3377 rozpoznaje autorstwo Platza, ale w kolejnym 

tomie Bd. 3, s. 378, poz. 4908 jako wykonany w Wittenberdze, wg. E. 

Köszeghy, Merkzeichen der Goldschmiede Ungarns vom Mittelalter bis 1867, 

Budapest 1936, w mieście Târgu Mureș (Rumunia), dzban do Wieczerzy 

Pańskiej z inskrypcją MICHAEL NEUMANN von LECKAU A o. 1701 jako pracę 

wykonaną w Siedmiogrodzie kupiło Germ. Nat. Museum w Norymberdze, 

K. Pechstein unter Mitwirkung von M. Angerer, S. Glaser, U. Peters, R. 

Schürer, H. Stafski und D.Thormann, Deutsche Goldschmiedekunst vom 15. 

bis zum 20. Jahrhundert aus dem Germanischen Nationalmuseum, Nürnberg 

1987, s. 282, poz. 169 jest to para z dzbanem o takiej samej inskrypcji, 

ale różnej wysokości i innym zwieńczeniu pokrywy, który w 1908 roku 

znajdował się w zborze ewangelickim w Starym Targu koło Sztumu, E. 

von Czihak, dz. cyt, s. 182, poz. 38/7.

22 H. Seling, H. Domdey-Knödler, Europäische Stadtmarken, die Sie nicht 

Il.6 Kufel z historią Jakuba, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, fot. Museum)

Il.7 Kufel z historią Jakuba, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, reprodukcja za Klejnot 

w Koronie Rzeczypospolitej…)
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Ilustracje:

• Kufel z historią Estery, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe reprodukcja za Klejnot 

w Koronie Rzeczypospolitej… ) 

• Kufelz historią Estery, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, fot. Museum)

• Kufelz historią Estery, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, fot. Museum)

• Fragment kufla z il. 1, 2 i 3, pokrywa, Malbork, G. Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe fot. Museum)

• „Estera przed Aswerem”, miedzioryt, początek XVII wieku (reprodukcja 

za M. Merian …. )

• Kufel z historią Jakuba, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, fot. Museum)

• Kufel z historią Jakuba, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe, reprodukcja za Klejnot 

w Koronie Rzeczypospolitej…)

• Fragment kufla z il. 6 i 7, pokrywa, Malbork, G. Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe fot. Museum)

• Kufel z historią Eliasza, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 1700 

(Gdańsk, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. Muzeum)

 

verwechseln sollten, München 1984 podają znaki probiercze z trzema 

wieżami 9 w Siedmiogrodzie, a 11 na Węgrzech i na Śląsku.

Il.8 Fragment kufla z il. 6 i 7, pokrywa, Malbork, G. Platz, około 1700 

(Hamburg, Museum für Kunst und Gewerbe fot. Museum)

Il.9 Kufel z historią Eliasza, srebro złocone, Malbork, Georg Platz, około 

1700 (Gdańsk, Muzeum Narodowe w Gdańsku, fot. Muzeum)
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Czesława Betlejewska

Zagadka barokowej  

hamburskiej szafy sieniowej

Na lokalnym rynku antykwarycznym zajmującym się han-

dlem meblami najliczniej reprezentowane są sprzęty salono-

we utrzymane w stylu biedermeier i o formach eklektycznych, 

po secesję. Meble wcześniejsze, w tym barokowe, pojawiają 

się rzadko i najczęściej pochodzą z warsztatów elbląskich 

– są to najczęściej intarsjowane szafy sieniowe i skrzynie. 

Nic więc dziwnego, że wystawiona do sprzedaży barokowa 

szafa hamburska wzbudziła zainteresowanie i trafiła do 

zbiorów muzealnych.1 Zakupiło ją Muzeum Sopotu, z sie-

dzibą w willi należącej niegdyś do Ernsta Augusta Claaszena 

(1853-1924), kupca i kolekcjonera dzieł sztuki. Jako mebel 

wysokiej klasy artystycznej obiekt ten wpisuje się doskonale 

w program rekonstrukcji wnętrz willi, realizowany przez 

Muzeum w oparciu o zachowane materiały ikonograficzne.

Szafę wyróżnia ciepły orzechowy fornir o bogatym fladrze, 

wysoki poziom dekoracji snycersko – rzeźbiarskich oraz 

piękno łamanych profili i ich układów. Zbudowana została 

w konstrukcji wieńcowej, dwudrzwiowa, o jednokondygna-

cyjnym korpusie podzielonym pilastrami i osadzonym na 

1 Konstrukcja szafy: drewno dębowe, okleina (fornir orzechowy), 

w czasie konserwacji w 1930 roku rzeźby i dekoracje snycerskie 

pokryto czarnym lakierem olejnym. Wymiary: 267 × 229 × 104 cm.

dolnym wieńcu z długą, pozorną szufladą. Dolny wieniec 

wsparty na wysokich kulistych nogach. Szafę wieńczy bogato 

profilowany, wysoki gzyms, wypiętrzony ku górze. 

W centralnym miejscu zwieńczenia umieszczono wspaniały, 

płaskorzeźbiony kartusz z postaciami dwóch siedzących 

kobiet. Niewiasta z lewej strony dotyka dłonią kosza wy-

pełnionego owocami, zaś kobieta z prawej podtrzymuje na 

dłoni sokoła. U ich stóp przysiadły dwa orły.

Trudno jednoznacznie powiedzieć, jaka jest wymowa obu 

postaci. W kobiecie z koszem owoców można dopatrywać 

się związków z alegorią Fortuny, choć na ogół przedsta-

wiano ją z rogiem obfitości. Natomiast kobieta z sokołem 

przywodzi na myśl Dianę, boginię łowów, aczkolwiek brak 

łuku i kołczanu ze strzałami nie czyni tego odczytu do końca 

wiarygodnym. Pewne niedopowiedzenia, brak jednoznacz-

ności, pozwalają również na postawienie tezy, że postaci 

wyrażają pochwałę działań, które wynikają i prowadzone są 

dla zaspokojenia potrzeb codziennego życia. Z jednej strony 

byłaby to przynosząca plony uprawa ziemi (kobieta z ko-

szem owoców), z drugiej polowanie, które pozwala czerpać 

korzyści z zasobów naturalnej fauny (kobieta z sokołem).

Odczytanie programu zamkniętego w dekoracjach i rzeźbach 

szafy nie jest proste, bowiem nasuwa wieloznaczne skojarze-

nia. Wydaje się jednak, że istnieją dostateczne przesłanki, by 

zawarte w nim treści odczytywać jako pochwałę roztropności, 

sprawiedliwości, umiarkowania i męstwa, którym to cnotom 

kardynalnym towarzyszą przymioty o skromniejszym cha-

rakterze. Zatem podstawowym przesłaniem ideowym rzeźb 

i spersonifikowanych cnót przedstawionych w dekoracjach 

szafy, która – umieszczana tradycyjnie w wysokiej sieni 

– od progu przemawiając wystrojem, witać miała gospo-

darzy i gości domu, jako apoteoza natury, bądź wskazanie 

konieczności doskonalenia charakteru (ewentualnie obie 

idee programowe).

Korpus szafy został podzielony trzema pilastrami o rzeź-

bionych kapitelach kompozytowych, w których centralne 

miejsce zajmują popiersia kobiece. Płaszczyzny pilastrów 

pokryte wstęgowym ornamentem roślinno – kwiatowym 

Widok szafy od frontu, oraz wnętrze po otwarciu prawych drzwi,  

na których widoczna deseczka z inskrypcjami.

Kartusz z gzymsu wieńczącego.Kapitel wieńczący pilaster szafy.

zdobią figurki półnagich puttów, umieszczone w dolnej 

i wieńczącej partii. Natomiast w połowie wysokości każdej 

akantowej wstęgi umieszczono rzeźbiarskie wizerunki kobiet, 

które trzymają w dłoniach różne przedmioty.

W lewym pilastrze umieszczona została kobieta z lustrem, 

w środkowym kobieta trzymająca sakiewkę (jej ulokowanie 

służy też zamaskowaniu otworu na klucz), w prawym kobieta 

z bukietem kwiatów (margerytki i żonkile). Kobietę z lu-

strem można odczytywać jako alegorię Cnoty Roztropności. 

Atrybutem Cnoty Roztropności najczęściej bywa wąż, ale 

często także właśnie lustro, które na ogół kojarzone bywa 

raczej z próżnością. Jednak odwołując się do symbolu lustra 

artyści pragnęli wykazać, że cnota roztropności pochodzi od 

Boga i jest odbiciem Jego działania, jako że: Mądrość […] jest 

odbiciem wieczystej światłości, zwierciadłem bez skazy, działania 

Boga, obrazem Jego dobroci (Księga Mądrości – Mdr 7, 24-26.

Wizerunek kobiety z lustrem można jednak odczytywać 

również jako przedstawienie zmysłu wzroku – co jed-

nak tu nie znajduje potwierdzenia z powodu braku na-

wiązania do innych zmysłów. Można też upatrywać w tej 

postaci naganę próżności, od której nikt nie jest wolny. 

Wieloznaczność symboliki lustra potwierdza obraz Diego 

Velázquez’a (1648/50) Wenus z lustrem, alegoria moralna, 

w której lustro symbolizuje przemijanie piękna i życia.

Kobieta trzymająca mieszek z dukatami może być z jednej 

strony uosobieniem chciwości, zamykającej serce na po-

trzeby innych, ale skądinąd można w niej widzieć również 

Cnotę Hojności, bowiem klucz przechowywany w woreczku 

otwiera zasoby szafy i domu dla potrzebujących. 

Najtrudniej jest odczytać znaczenie przypisywane konkret-

nym kwiatom. Tak więc kobieta trzymająca bukiet żonkili 

i margerytek, w symbolice roślin oznaczających cierpienie, 

wyraża ten stan.

Ozdobą drzwi, ścian bocznych i szuflad dolnych są profilowa-

ne ramy o łamanych krawędziach, tworzących przenikające 

się trójkąty i pochyłe płaszczyzny, które otaczają owalne 

lustra, dodatkowo ujęte płaskorzeźbioną ramą z liści akantu, 

kwiatów i postaci nagich puttów. W narożach drzwi wy-

stępują płaskorzeźbione, półleżące postaci kobiece, ubrane 

w krótkie tuniki i rodzaj półpancerzy, lub w długie szaty 

odsłaniające piersi. Wyposażone zostały w różne atrybuty. 

W górnych narożach od lewej znajdują się: młoda dziewczyna 

z ptakiem, dalej kobieta trzymająca wazę z kwiatami, po 

prawej młoda niewiasta ulewająca wodę z dzbana i kolejna, 

trzymająca wielki kwiat słonecznika. Niewiasty umieszczone 

w narożach lewych drzwi powtarzają treści przedstawione 

w kartuszu zwieńczenia. Natomiast dziewczyna ulewająca 

wodę z dzbana może być odczytywana jako Umiarkowanie 

(Temperantia), cnota moralna, która uczy panowania nad 

własnymi instynktami i potrzebami, stawia granice wszel-

kim popędom. Trudniej odczytać przesłanie treściowe jakie 

niesie postać kobiety trzymającej rozwinięty kwiat słonecz-

nika. W symbolice roślin kwiat słonecznika może oznaczać 

uwielbienie Boga, pobożność, oraz pokorne oddanie. 

W dolnych narożach drzwi od prawej siedzą: kobieta trzy-

mająca pierścień oraz niewiasta trzymająca serce, a po lewej 

dziewczyna z otwartą księgą oraz kolejna – trzymająca 

miecz i koronę. 

Kobieta z pierścieniem jest zapewne uosobieniem Cnoty 

Miłości, szczególnie miłości małżeńskiej, a także mitycz-

nego związku ze Stwórcą. Natomiast niewiasta trzymająca 

serce to Caritas – Cnota Miłosierdzia (Misericordia), na 

ogół ukazywana z małymi dziećmi, jako uosobienie mi-

łości chrześcijańskiej, która przezwycięża własne wady 

i pragnienia. Tak przedstawiona została Caritas na obrazie 

Jacquesa Blancharda (1600-1638) z Muzeum Narodowego 

w Warszawie. 

Dziewczyna trzymająca otwartą księgę wskazuje palcem 

na tekst, zapewne zalecając czytanie Biblii, jako wykładni 

wiary i nauczycielki życia. To Alegoria Wiary. Natomiast 

kobieta trzymająca miecz i koronę jest uosobieniem Cnoty 

Sprawiedliwości i Męstwa. 

Sprawiedliwość, jedno z podstawowych pojęć etycznych 

i prawnych, jako cecha jest przypisywana jednostkom (osoba 

sprawiedliwa) oraz instytucjom społecznym (sprawiedliwa 

władza). W sensie religijnym i moralnym sprawiedliwość jest 

cnotą, która wyraża się w oddaniu Bogu i bliźniemu tego, co 

należne. Uosobieniem męstwa i sprawiedliwości jest miecz, 

atrybut biblijnego Sądu Salomona. W malarstwie ten temat 

był wielokrotnie przedstawiany, między innymi w obrazie 

Nicolas’a Poussina Sąd Salomona z 1649 roku (Muzeum 

Luwru). Miecz i korona są insygniami władzy królewskiej, 

bądź władzy w znaczeniu ogólnym i stanowią zalecenie 

jedności państwa, miasta, a może również małżeństwa. 

W rozwiązaniu formalnym szafa hamburska bliska jest 

barokowym meblom gdańskim, jednak program ikonogra-

Górna partia drzwi lewych oraz dolna drzwi prawych.
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ficzny jest bardziej skomplikowany i nie do końca czytel-

ny. Gdańskie szafy sieniowe, w większości zdobione były 

rzeźbiarskimi wizerunkami Fortuny z rogami obfitości oraz 

alegoriami Czterech Pór Roku, związanych z przemijaniem 

czasu. Przedstawiane były jako młode kobiety z darami na-

tury: Wiosna z koszem kwiatów, Lato – owoców, Jesień – ze 

snopem zboża oraz odmiennie Zima, jako stara niewiasta 

ogrzewająca ręce nad żarem. W realizacjach skromniejszych 

szafy zdobione były ornamentami akantowo – kwiatowymi 

z figurami puttów. 

Program ikonograficzny szafy hamburskiej jest bardzo 

wyrafinowany i skomplikowany, nie do końca zrozumiały 

i czytelny dla dzisiejszego odbiorcy. Jest jednak dość oczywi-

ste, że przedstawia i chwali cnoty ważne w życiu prywatnym 

człowieka (Wiara, Miłość, Umiar, Mądrość, Męstwo), jak 

również cnoty społeczne takie jak Sprawiedliwość. 

Bujna roślinność, kwiaty i owoce, którymi pokryte są wstę-

gowe układy na pilastrach i ramach płycin należą do świata 

natury, która obdarza swoimi darami człowieka zgodnie 

z rytmem pór roku.

Wnętrze szafy pierwotnie jednoprzestrzenne, zostało wy-

pełnione półkami, zapewne w czasie renowacji w 1930 roku, 

co podyktowane było względami praktycznymi.

Szafa prezentuje typową dla baroku północno – europejskie-

go formę szafy sieniowej, z dekoracją snycerską i zawartym 

w niej programem ikonograficznym. Jest to dzieło wyjątko-

we pod względem artystycznym. Dekoracje odznaczają się 

swobodą, rozmachem i wysokim poziomem snycerki. Na 

tle innych szaf z tego samego okresu wielkie uznanie budzi 

jakość prac stolarskich, ujawniająca się w mistrzostwie 

komponowania profilowanych ram, w ich skomplikowanym 

zgierowaniu, nasycającym bogato rzeźbioną płaszczyznę 

lica blaskiem łamiącego się światła. 

Szafa przeszła konserwację w 1930 roku (?), w czasie któ-

rej wszystkie snycerskie dekoracje zostały pokryte ciemną 

olejną politurą, ze szkodą dla pierwotnej estetyki mebla. 

Rzeźbione dekoracje florystyczne i figuralne straciły za-

mierzoną, autorską delikatność, a zindywidualizowane rysy 

twarzy poszczególnych alegorii uległy zatarciu. Usunięcie tej 

czarnej powłoki w czasie koniecznej konserwacji przywróci 

szafie finezję form rzeźbiarskich, stanowiących efekt pracy 

utalentowanego snycerza. 

Wielką zagadką są odręczne napisy umieszczone na desecz-

kach nie związanych organicznie z meblem. Można zakładać, 

że związane są z jej dziejami, ale można też patrzeć na nie 

z rezerwą, jak na rzecz dodaną w nieznanych okolicznościach. 

Deseczki są sosnowe, co może stanowić argument za ich 

autentycznością i bezpośrednim związkiem z hamburską 

szafą. Pochodzą zapewne ze ściany tylnej, którą w szafach 

najczęściej wykonywano z drewna sosnowego. Ulegało ono 

najszybszemu zużyciu, przejmując wilgoć pochodzącą ze 

ścian wnętrza sieni. W czasie konserwacji to ściana tylna 

szaf podlegała najczęstszym wymianom. Tak też uczynniono 

w czasie konserwacji mebla przeprowadzonej w 1930 roku. 

Za niezwykłą zasługę renowatora należy uznać wycięcie 

desek z inskrypcjami, oprawienie w ramki i przeniesienie 

ich na wewnętrzną stronę drzwi.   

Napis górny, wykonany grafitowym ołówkiem po lewej 

stronie: 

Anno 1723 is diese Schrank gemacht,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,dalej 

po prawej napisy nieczytelne i ostatnie słowo na prawej 

deseczce, być może nazwisko stolarza lub snycerza Ely..

psy, lub Ele…sy

Napis dolny wykonany ołówkiem kopiowym (?), po lewej 

stronie:

År 1930 renoverates Acta Atedp av J(S)rücharemäst (?) Axel 

Hatlund (lub Harlund) Gbg

Tylko nieliczne meble w polskich zbiorach mają znaki autor-

skie wykonawców. Natomiast dodanie swojego nazwiska jako 

renowatora mebla przydaje wiarygodności całemu zdarzeniu. 

Mimo niezbyt pochlebnej oceny poziomu przeprowadzo-

nych prac renowacyjnych fakt ocalenia i wyeksponowania 

napisów autorskich należy uznać za okoliczność wyjątkową.

Trzeba podkreślić, że data 1723 umieszczona w inskrypcji, 

nie budzi wątpliwości, jako czas powstania szafy sieniowej, 

bowiem również względy artystyczne, formalne i ikonogra-

ficzne nakazują datować jej powstanie na pierwszą ćwierć 

XVIII wieku. Z kolei kształt i rodzaj zwieńczenia pozwa-

lają określić miejsce powstania tego wysokiej klasy mebla 

w warsztacie hamburskim. Na polskim rynku antykwa-

Deseczki na których umieszczono napisy dotyczące czasu  

powstania i konserwacji szafy oraz autorów prac.

rycznym szafa ta stanowi obiekt wyjątkowy. Należy wyrazić 

uznanie, że niewielkie Muzeum Sopotu dołożyło tak wielu 

starań aby zakupić hamburskie dzieło do swych zbiorów. 

Monumentalna wystawa Aurea Porta Rzeczypospolitej 

przygotowana została w 1997 roku przez zespół Muzeum 

Narodowego w Gdańsku dla uczczenia obchodów tysiąclecia 

Miasta. Śmiała koncepcja i scenariusz wystawy autorstwa 

prof. dr hab. Teresy Grzybowskiej, rzucające światło na 

wielorakie powiązania i inspiracje płynące z ośrodków 

artystycznych północnej Europy, pozwoliły spektakularnie 

unaocznić, jak cenne jest dziedzictwo sztuki gdańskiej. 

Wydarzenie to, jedno z najważniejszych w dziejach gdań-

skiego muzealnictwa, przyniosło też świadomość ogromu 

strat, poniesionych przez muzea gdańskie i kolekcjonerstwo 

prywatne w czasach drugiej wojny światowej. Tym mocniej 

cieszy zakupiona do sopockich zbiorów muzealnych cenna 

barokowa szafa hamburska o bogatym programie ikono-

graficznym. Trzeba mieć nadzieję, że Muzeum znajdzie 

zrozumienie i środki finansowe u władz Sopotu dla potrzeb 

konserwacji, która przywróci temu dziełu blask i być może 

uczytelni całość inskrypcji. 
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Robert Kunkel 
Politechnika Warszawska

Andrzej Bobola, podkomorzy króla 

Zygmunta III, i jego portret w brązie

Dear Watson,

jeśli spośród różnych wersji jakiegoś wydarzenia  

odrzucimy te, które nie były możliwe, to ta,  

która pozostanie, choćby nieprawdopodobna,  

musi być prawdziwa. 

Certainly Holmes, your method of deduction  

is really fascinating.

 

Był synem Krzysztofa Boboli (dziadka św. Andrzeja Boboli), 

dziedzica dóbr Jabłonica i dworku w Iskrzyni z posiadłościa-

mi koło Krosna. Matką jego była Elżbieta z Wielopolskich 

(1520-1615). Andrzej Bobola od 1599 r. był sekretarzem 

i doradcą króla Zygmunta III Wazy, i ważnym filarem obo-

zu regalistów. Jako protektor jezuitów i dworzanin bliski 

osobie władcy znienawidzony był przez opozycję. Za zasługi 

wobec króla w czasie rokoszu Zebrzydowskiego otrzymał 

w roku 1606 nominację na podkomorzego koronnego, czyli 

najbliższego, stałego towarzysza królewskiego, obowią-

zanego do pieczy nad bezpieczeństwem i wygodami Jego 

Królewskiej Mości1. Król wysoko cenił lojalność podkomo-

rzego, dość powiedzieć, iż obdarzył go dużym łańcuchem 

złotym z medalem przedstawiającym popiersie królewskie, 

a nie był w takich upominkach rozrzutny2. Nie dziwi zatem, 

że Andrzej był najbardziej majętnym z rodziny Bobolów, 

bowiem obok kilku starostw dziedziczył lub otrzymał od 

króla Zygmunta liczne wsie. Podkomorzy nie założył ro-

dziny, więc nie zostawił potomstwa. Gdy zmarł w roku 

1616 spadkobiercami i wykonawcami testamentu stali się 

trzej synowcy: Wojciech (Albertus), podkomorzy przemyski, 

starosta pilznenski, Kasper, kanonik katedralny krakowski, 

sekretarz królewski i Jakub, podczaszy sandomierski, którzy 

wszyscy pisali się „z Piasków”. 

1 J. Popłatek, Błogosławiony Andrzej Bobola T. J., życie, męczeństwo, kult, 

Kraków 1936, s. 312.

2 L. Zarewicz, Andrzej z Piasków Bobola podkomorzy Zygmunta III jakim był, 

a jakim go Kronika biskupa Pawła Piaseckiego przedstawiła, Lwów 1876, s. 33.

Udziałem spadkobierców stała się również posesja w po-

bliżu Zamku i stojący na niej dwór graniczący z klasztorem 

bernardynów. Ów dwór, późnogotycka wieża mieszkal-

na, należący pierwotnie do warszawskiego prałata Kaspra 

Sadłochy, odnotowany został w 1572 r. po zajęciu go za długi 

przez wojewodzinę witebską Annę z Radziwiłłów Kiszczynę. 

W 1589 r. ówczesny właściciel, Mikołaj Kiszka, syn wojewody 

podlaskiego, odstąpił dwór Mikołajowi Mniszchowi, staroście 

łukowskiemu. W 1598 r. „dwór z placami za klasztorem ber-

nardynów” w Warszawie odziedziczył syn Mikołaja Mniszcha, 

Jerzy, wojewoda sandomierski, od którego odkupił go (28 

listopada 1611 r.)3 podkomorzy koronny, Andrzej Bobola. Po 

jego śmierci w roku 1616 parcela z dworem przeszła w ręce 

spadkobierców, wspomnianych trzech synowców podko-

morzego4. Ci bez zwłoki, aktem z dnia 7 stycznia 1617 r., 

odstąpili dwór z przyległym ogrodem królowi Zygmuntowi 

III5. Być może od początku transakcja nabycia tej posesji 

przez podkomorzego miała ukryty cel objęcia jej przez kró-

la. Zapewne zamiarem władcy była budowa tu rezydencji 

dla potencjalnego następcy tronu, królewicza Władysława. 

Według opisu we wspomnianym akcie przekazania dawny 

dwór podkomorzego stał za klasztorem bernardynów przy 

pl. Bernardyńskim (czyli tzw. Frecie Bernardyńskiej, póź-

niej nazywanej „szerokim” Krakowskim Przedmieściem). 

Murowany, piętrowy dwór zwieńczony attyką, gdy stał się 

własnością króla użytkowany był w latach 1622-1628 jako 

mennica i następnie w 1628 r. rozpoczęto jego przebudo-

wę i rozbudowę, zapewne według projektu nadwornego 

architekta Zygmunta III, Constante Tencalli, na rezyden-

cję dla Władysława6, który jednak bez wiedzy ojca w roku 

1632 podarował budowlę swemu przyjacielowi, Adamowi 

Kazanowskiemu, co o mało nie stało się powodem przydania 

rozrzutnemu królewiczowi kurateli majątkowej.

Towarzystwo Jezusowe, szczodrze obdarowane przez pod-

komorzego za życia i w testamencie, popierane przez stron-

nictwo królewskie, od schyłku XVI stulecia poszukiwało 

w Warszawie odpowiedniej działki pod budowę kościoła 

i kolegium. Wykupując kolejne posesje od ulicy Jezuickiej 

(wcześniej zwanej Kanoniczą), jezuici wznieśli tam gmach 

kolegium, a zimą 1609 r. na sąsiadującej od północy z ko-

legiatą (dziś katedrą) św. Jana wąskiej działce rozpoczęto 

budowę kościoła. Budowę finansowali między innymi król 

Zygmunt III Waza i podkomorzy Andrzej Bobola7. 

3 Metr. Kor. 153 k. 395n

4 L. Zarewicz, dz. cyt., s. 47.

5 Metr. Kor., T. 162 k.13v-16r

6 B. Fabiani, Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów, Warszawa 

1996, s. 22.

7 A. Miłobędzki, Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980, s. 119-121.

W swoim testamencie8 podkomorzy podaje, że uzyskał licen-

cję generała jezuitów na pochówek w krakowskim kościele 

św. Piotra i Pawła, wybrał tam również miejsce w jednej 

z kaplic. Dodaje jednak, że jeśli w chwili pogrzebu kościół 

ten nie będzie jeszcze ukończony, pozostawia jezuitom wolną 

rękę w wyborze jednej z ich świątyń dla swego grobu. I tak 

się stało. Kościół krakowski rozpoczęty w r. 1596 ukończony 

został w stanie surowym dopiero w 1619 r., zaś konsekro-

wany w 1635 r. Bobola spoczął przeto w krypcie kościoła 

warszawskiego, budowanego od roku 1609. Jeśli nawet 

rozważano przeniesienie do Krakowa, nigdy do niego nie 

doszło, i bratanek Wojciech ufundował epitafium w kościele 

warszawskim. Po dramatach wojennych i kilkukrotnych 

przenosinach szczęśliwie zachowały się z niego plakieta 

ze złoconego brązu z popiersiem Andrzeja Boboli adorują-

cego krucyfiks, wpisany w klasyczną aediculę oraz tablica 

z napisem. Panegiryczny tekst w osiemnastu wierszach na 

prostokątnej tablicy z brązu zwraca się bezpośrednio do 

widza i, nie bez potknięć gramatycznych i ortograficznych, 

upamiętnia cnoty i zasługi podkomorzego, rodu Bobolów 

oraz osobę fundatora, bratanka Wojciecha; jedynie jego, choć 

wykonawców testamentu było przecież trzech. 

VIATOR AVDI,’NON MORABOR. SCIS LAPIDES NON LOQVACES 

ESSE , QVIN ET TACEAM NISI COGERET LOQVI VERITAS, VT 

PVDEAT NON FATERI HOMINES, QVOD LOQVVNTVR LAPIDES. 

ANDREAS BOBOLA DE PIASKI NOVERAS OMNINO HOSPES 

NISI SIS AVT PEREGRINVS, POST PROBATAM QVATUOR 

MAXIMIS REGIBVS EI DEMET DIGNVM TAME LIBERO 

HOMINE OBSEQUIVM, VITAQVE 3ACTA TENORE AEQVABILI 

HIC QVIESCIT HEVS INVIDIA HABES HIC QVOD MORDEAS 

GENVS HAVD POTES ET LAVDABILES AVOS CLARA HAEC ET 

8 Metr. Kor. 162, k.17 

ILLVSTRIA ANTIQVITATE ET MERITIS, SED QVAE IS PROPRIA 

VIRTVTE MAGIS FECIT ILLVSTRIA VNICVM NON EXCVSO, SI 

NON CVIVS MORIBVS ARRIS ERIT VERVM – HAEC VITA FVIT 

PROBARI TANTVM PROBABITISSIMIS VIXIT ANNOS LXXVI.

MORITVR XXVII NOVEMBRIS ANNO D.MDCXVI. ALBERTVS 

BOBOLA DE PIASKI: SVCCAMERARIUS PRAEMISLIENSIS 

CAPITANEVS PILZNENSIS NEPOS EX FRATRE POSVIT9.

Po kasacie Towarzystwa w roku 1773 ich opustoszały war-

szawski kościół objęli w 1834 roku pijarzy, którzy przenieśli 

tu wyposażenie swojej zamienionej na sobór prawosławny 

świątyni. Epitafium Boboli usunięto i zawieszono w katedrze 

św. Jana. Gdy podczas neogotyckiej przebudowy katedry 

w roku 1836 zdjęto je ze ściany, same tablice poniewierały się 

w kościelnej graciarni (tak zastał je Aleksander Kraushar, au-

tor notatki w Kłosach w roku 1870). Bodaj dopiero w r. 1918 

powracający do swego kościoła jezuici umieścili je w nim 

ponownie. W pierwszych dniach sierpnia 1944 r. dające 

się zdemontować elementy wyposażenia przeniesiono do 

jednej z piwnic dawnego kolegium jezuitów i zamurowano, 

dlatego szczęśliwie ocalały od ognia. Obie płyty z epitafium 

Boboli znalazły się w tzw. krypcie honorowej; Od 1955 r. 

uratowane zabytki powracały do górnego kościoła. Dziś 

płyty umieszczone na marmurowej tablicy znajdują się na 

ścianie po lewej stronie od wejścia.

Jeden z trzech wykonawców testamentu podkomorzego, 

fundator jego epitafium, Wojciech Bobola herbu Leliwa, 

podkomorzy przemyski w latach 1611-1630, pisarz prze-

myski w latach 1608-1611, dworzanin królewski, starosta 

pilzneński w 1629 roku, był synem Mikołaja Boboli, bratan-

kiem Andrzeja podkomorzego koronnego, i prawdopodobnie 

bratem jezuity, św. Andrzeja Boboli. Swój majątek zawdzię-

czał w znacznej części stryjowi Andrzejowi, który w 1608 r. 

odstąpił mu wsie Leszczynę i Królówkę, a w 1616 cedował 

na jego rzecz starostwo pilzneńskie i współwłasność dworu 

w Warszawie. Zmarł przed 5 kwietnia 1631, pochowano go 

w kościele franciszkanów w Przemyślu.

Czas panowania Zygmunta III Wazy był w stołecznej już 

Warszawie okresem dużej popularności zawieszanych w ko-

ściołach epitafiów, zarówno mieszczańskich, jak i dworskich. 

Wiele z nich przepadło podczas wojny; bodaj najciekawsze 

z nich to znane jedynie z ikonografii epitafium Stanisława 

Drewny, burmistrza warszawskiego (zm. w 1621 r.), pier-

wotnie wiszące w katedrze, o wyraźnie niderlandzkiej pro-

weniencji form, powstałe być może w Gdańsku, przedstawia 

burmistrza z profilu, w półpostaci ze złożonymi rękami10. 

W warszawskiej sztuce epitafijnej epoki Wazów postać 

zmarłego jako adoranta pojawia się dopiero nieco później, 

9 Lekcja odczytu autora.

10 M. Karpowicz, Malarstwo i rzeźba XVII w. [w:] Sztuka Warszawy, Warszawa 

1986, s 115.

Il.1 Plakiety z epitafium podkomorzego Andrzeja Boboli  

w kościele jezuitów p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie, 

fototeka Zakładu Architektury Polskiej Politechniki Warszawskiej. 
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w przedstawieniach klęczącego przed Madonną Zygmunta 

Kazanowskiego (zm. w 1634 r.) czy modlącego się pod kru-

cyfiksem Pawła Zembrzuskiego (zm. w 1633 r.)11. W samym 

Gdańsku natomiast liczba takich portretowych upamiętnień 

w XVII stuleciu wyraźnie spada12. 

Monografistka warszawskich epitafiów czasów dyna-

stii Wazów, Zofia Kossakowska-Szanajca, podobnie jak 

Karpowicz podkreśla zależność monumentów komemora-

tywnych początku XVII stulecia już nie od włoskich, post-

gucciowskich wzorców, lecz od sztuki niderlandzkiej, szcze-

gólnie od środowiska gdańskiego. Portret podkomorzego 

uważa jednak za dzieło odrębne i nieposiadające bliskich 

analogii. Stwierdza, że obie zachowane tablice z brązu 

z epitafium Andrzeja Boboli stanowiły niegdyś centralną 

część pomnika i znajdowały się pierwotnie w barokowym 

obramieniu z czarnego marmuru13, zniszczonym zapewne 

podczas przenoszenia pomnika do katedry w końcu XVIII w., 

a może dopiero w chwili jego usunięcia stamtąd podczas 

przebudowy neogotyckiej. Na wsparcie tej tezy nie przytacza 

jednak żadnego źródła opisowego czy ikonograficznego. 

Autorka podkreśla, iż płaskorzeźbiony portret Boboli, wy-

konany z cyzelerską dokładnością, stanowi przykład nie-

zwykle pięknej roboty rzeźbiarskiej i jest dziełem artysty 

dużej klasy14. Znakomitą klasę artystyczną portretu Boboli 

podnosił już zresztą Feliks Kopera (1904) w opisie i komen-

tarzu do ryciny (niepozbawionym błędów w faktografii), 

11 Z. Kossakowska-Szanajca, Warszawskie nagrobki z XVI i XVII w. [w:] Szkice 

nowomiejskie, Warszawa 1961. 

12 T. Grzybkowska, Złoty wiek malarstwa gdańskiego na tle kultury artystycznej 

miasta 1520-1620, Warszawa 1990, s. 81, 89 n.

13 W. Dobrowolska, Bobola Andrzej z Piasków [w:] PSB t. 2, Kraków 1936, 

s.154.

14 Z. Kossakowska-Szanajca, dz. cyt., s. 178.

stwierdzając też, ze nieznany twórca dzieła musiał być 

medalierem. W katalogu wystawy Narodziny Stolicy w roku 

1996 notę poświęconą portretowi podkomorzego opracował 

Artur Badach15. Autor datuje płaskorzeźbę na ok. 1620 r., 

zaś za miejsce jej wykonania uważa Warszawę. Inicjatywę 

powstania epitafium za Bartoszewiczem16 przypisuje sa-

mym jezuitom, choć samą fundację, zgodnie z inskrypcją, 

bratankowi Wojciechowi. 

Żaden z autorów nie podniósł jednak problemu wyraźnej 

różnicy poziomu wykonania obu zachowanych tablic. 

W przeciwieństwie do znakomitej artystycznie plakiety 

15 Tamże, s. 232-233.

16 Tamże, s.128. 

Il.3 Portret króla Zygmunta III autorstwa Samuela Ammona 1621  

na awersie studukatowej donatywy z mennicy bydgoskiej,  

(replika w zbiorach autora); foto. Robert Kunkel, 2019.

Il.4 Portret podkomorzego Andrzeja Boboli rycina Jana Engelhardta 

z r. 1629, za: Mateusz Bembus, Wizerunek szlachcica prawdziwego  

w kazaniu na pogrzebie Andrzeja Boboli. 

Il.2 Portret podkomorzego Andrzeja Boboli na jego epitafium  

w kościele jezuitów p.w. Matki Boskiej Łaskawej w Warszawie, 

plakieta z brązu złoconego, foto. Robert Kunkel, 2019. 
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z portretem, tablica z napisem wykonana jest dość pobieżnie 

przez mało wprawnego rzemieślnika. Litery są nierówne 

i często niekształtne, sam tekst rozmieszczony w wierszach 

kończących się przypadkowo zawiera błędy liternicze, co 

przy panegirycznym, zawiłym składniowo tekście dodat-

kowo utrudnia jego czytelność. Nie ulega wątpliwości, że 

oba odlewy są to utwory różnych warsztatów, zapewne 

oryginalnie połączone kamienną ramą epitafium. Dolny 

wiersz na tablicy napisowej wymienia jej fundatora, bratanka 

Wojciecha, i nie ma powodu, by ten fakt kwestionować. Jej 

prymitywizm zaskakuje tym bardziej, że nawet w pozba-

wionej wówczas poważniejszego warsztatu ludwisarskiego 

Warszawie powstała np. tablica fundacyjna bramy mostowej 

o niewybitnym może, ale poprawnym poziomie warszta-

towym, z datą 1582, choć pewnie współczesna budynkowi 

o dwadzieścia lat późniejszemu.

Plakieta z portretem Boboli została przeto bez wątpienia 

wykonana przez innego artystę i w innym warsztacie od-

lewniczym. Portret podkomorzego ze znakomitą, dosadną, 

a jednocześnie życzliwą charakterystyką modela wyjść 

musiał spod ręki artysty mającego do dyspozycji jako wzór 

rysunek równie dobrej klasy, wykonany z natury lub przy-

najmniej przez rysownika znającego Bobolę oraz szczegóły 

stroju i fakt noszenia przez Bobolę medalionu z portretem 

króla Zygmunta na podwójnym złotym łańcuchu, choć 

samego medalu nie pokazano.

W ocenie wierności portretu podkomorzego nie pomaga 

jeden jeszcze jego zachowany wizerunek na miedziorycie, 

załączony do drugiego wydania panegiryku na jego cześć, 

Wizerunek prawdziwego szlachcica, wygłoszonego w kazaniu na 

pogrzebie w nieukończonym jeszcze warszawskim kościele 

jezuickim przez jezuitę Mateusza Bembusa, przedstawiający 

jego portret w półpostaci z napisem u dołu: „Perillustri: 

Heroi: Magnifico Domino D: Andreae Bobola. De Magna 

et Parva. Piaski Supremo Regni Poloniae Succamerario 

Pilsnensi Gniewkowiensi Dibowiensi etc etc Capitaneo. 

Andreas tumulo surgit Bobola Vetustas, Ostendit gem-

mas Patria cara tibi”. Tak opisuje go ks. Popłatek: „Na 

portrecie występuje podkomorzy w polskim stroju, głowa 

proporcjonalna z bujną, podgoloną fryzurą, twarz podłużna, 

czoło pomarszczone, oczy wyraziste, głęboko osadzone, nos 

orli, wąs mierny, podkręcony ku górze i szwedzka bródka, 

nadająca twarzy wygląd ascetyczny. Prawa ręka obejmuje 

wąski pas, lewa medalion z podobizną króla, zwisający na 

podwójnym łańcuchu”17. Miedzioryt, zdobiący drugie wy-

danie kazania Bembusa, które ukazało się w Wilnie w roku 

1629, wykonał wileński sztycharz, medalier, a może i złotnik, 

Jan Engelhardt (1585-1640?), zapewne na żądanie biskupa 

Eustachego Wołłowicza, który je zlecił i sfinansował. Portret 

podkomorzego na tej rycinie nie wychodzi poza konwencjo-

17 J. Popłatek, dz. cyt., s. 317-318.

nalną umowność przedstawienia „prawdziwego szlachcica” 

i rzemieślniczą poprawność, podobnie jak wizerunek bi-

skupa Wołłowicza na przypisywanym Engelhartowi medalu, 

szczególnie że portret Boboli powstał dla książki wydanej 

kilkanaście lat po jego śmierci.

Kolejną zagadką wartą rozważenia w kontekście znacznej 

rozbieżności poziomu artystycznego obu zachowanych tablic 

z warszawskiego epitafium podkomorzego jest problem 

ich fundatora. Jeśli zamawiającym tablicę inskrypcyjną był, 

zgodnie z jej treścią, bratanek, Wojciech Bobola, czy można 

przypuszczać, że wykonanie portretu zlecił innemu warsz-

tatowi? Nie znając całości obramienia tablic załóżmy, że 

została w nim umieszczona wykonana niezależnie wcześniej 

plakieta portretowa. Któż zatem mógł ją zamówić? W grę 

wchodzi bratanek, choć jego możliwości pokazuje tablica 

z napisem. Bartoszewicz18, a za nim Badach19 sugerują, że 

inicjatorami powstania portretu Boboli byli jezuici. Z kolei 

Towarzystwo, nie szczędząc swemu zmarłemu protekto-

rowi i dobroczyńcy panegirycznych pochwał, poszukiwało 

wówczas raczej finansowania swych kościołów i kolegiów 

niż skłonne było inwestować w epitafia osób spoza zakonu. 

Nie sądzimy przy tym, by ojcowie sięgali do artysty z kręgów 

sztuki niderlandzkiej. Pozostaje zatem warszawski dwór 

Zygmunta III, który mógł taki portret zamówić u znanego 

sobie medaliera.

Rozważając ośrodki, w których mógłby po roku 1616 po-

wstać wysokiej klasy artystycznej portret Andrzeja Boboli ze 

złoconego brązu, a więc Warszawę, Wilno i Gdańsk należy 

stwierdzić, że jeśli za stolicą może przemawiać realizm 

portretu królewskiego dworzanina, to przed przybyciem do 

Warszawy w roku 1634 Daniela Tyma (Thieme) nie spotkamy 

tu mistrza, który mógłby taką plakietę wykonać. Wileński 

twórca portretu podkomorzego Jan Engelhard w przypisy-

wanych mu pracach medalierskich jest poprawny, choć nie 

wybitny, a plakieta warszawska i wileński miedzioryt nie 

wykazują bliższych analogii. Najbardziej prawdopodobny 

pozostaje Gdańsk, a w nim, zanim w roku 1634 osiedlił się 

tam Sebastian Dadler (1586-1657), był tylko jeden, za to 

wybitny, medalier – Szwajcar, Samuel Ammon.

W początkach XVII stulecia Rada Miejska Gdańska, złożona 

z wybitnych patrycjuszy i uczonych poszukiwała meda-

liera, który sprostałby zadaniom projektowania medali 

i donatyw godnych tej metropolii. Zatrudniono pocho-

dzącego z Schaffhausen Samuela Ammona, który osiedlił 

się w Gdańsku przed rokiem 1615 i pozostał tu do śmierci 

w r. 1622. Należał on do najwybitniejszych artystów me-

18 J. Bartoszewicz, Kościoły warszawskie rzymsko-katolickie opisane pod 

względem historycznym, Warszawa 1855, s. 128.

19 A. Badach, Nota katalogowa [w:] Narodziny Stolicy, Warszawa 1996, 

s. 232-233.

dalierów I połowy XVII wieku. Tworzył stemple miejskich 

monet, medali i pieczęci, pracował jednak również na za-

mówienie warszawskiego dworu królewskiego. Profilowe 

portrety Zygmunta III na ortach, dukatach, donatywach 

i medalach, szczególnie na słynnym studukatowym medalu 

z roku 1621 nie mają sobie równych w ówczesnej polskiej 

numizmatyce, zaś ich współtwórcą był kolejny wybitny 

artysta gdański. Jacek Tylicki opublikował zapis z Ksiąg 

Rachunkowych miasta Gdańska z roku 1617 o wypłacie 

malarzowi Hermanowi Hanowi wynagrodzenia za przygo-

towanie rysunku do stempla donatywy z portretem kró-

lewskim i panoramą miasta rytowanego (i sygnowanego) 

przez Samuela Ammona20. Portrety króla autorstwa Hana 

znajdują się również w kościołach klasztorów w Oliwie 

i w Pelplinie21. 

Może to znany ze swego upodobania do sztuki złotni-

czej i medalierskiej król Zygmunt III przyłożył rękę do 

upamiętnienia jednego z najbliższych sobie dworzan, którego 

udekorował własnym medalem portretowym na złotym 

łańcuchu, uwidocznionym na obu portretach podkomo-

rzego. Jeśli medale Ammona, również te wykonywane na 

zamówienie króla Zygmunta i wybijane w mennicy bydgo-

skiej, były rytowane na podstawie rysunków portretowych 

władcy wykonanych przez Hermana Hana, czy w podobny 

sposób powstać mógł odlany w brązie portret Andrzeja 

Boboli umieszczony w jego epitafium oraz czy królewska 

inicjatywa nie zostałaby upamiętniona stosownym zapisem, 

pozostaje problemem do rozwiązania dla kolejnych badaczy.

20  J. Tylicki, O historii sztuki i numizmatyce, czyli kto projektował niektóre 

donatywy gdańskie Zygmunta III, „Biuletyn Numizmatyczny” 2009 nr 1 

(353), s. 4.

21  T. Grzybkowska, dz. cyt., s.100-102.
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pierwowzór jego kompozycji obrazu Chrystus w domu Marii 

i Marty z National Gallery of Scotland w Edynburgu9, na-

malowanego przez Tintoretta. Vermeer musiał się chwa-

lić przez wiele lat swoim pobytem w Italii, skoro wraz 

z Johannesem Jordaens zostali wysłani przez cech z Delft 

jako eksperci w zakresie malarstwa włoskiego. Była to 

podróż do Hagi w maju 1672 r.10, w celu wyceny wartości 

artystycznej i finansowej obrazów zakupionych od znane-

w nimfie klęczącej u stóp Diany na obrazie Diana z nimfami Vermeera. 

Z góry spogląda na Batszebe król Dawid, który wcześniej wysłał do niej 

zaproszenie do swojej rezydencji. Por. F. Balddassari, La Pittura del Seicento 

a Firenze. Indice degli Artisti e delle loro Opere, Torino 2009, s. 361, il. 175.

9 Kompozycja obrazu Tintoretta Chrystus w domu Marii i Marty ok. 1580 r. 

(o wymiarach 197,5 × 131 cm, Alte Pinakothek, Monachium) została 

wykorzystana przez Vermeera przy tym samym temacie. Podobnie jak 

na poprzednim obrazie Diana z nimfami nie była wiernym powtórzeniem, 

przetworzono układ postaci, z pominięciem Łazarza i gości zaproszonych 

na ucztę, stojących przed wejściem do domu. Ze względu na format dzieła 

Vermeera z 1654-55 (o wymiarach 160 × 142 cm., National Gallery of 

Scotland, Edynburg), największego z zachowanych prac malarza z Delft, 

można sądzić, że powstał jako obraz ołtarzowy.

10 F. L. J. van der Veen, Uylenburgh & Son. Art and commerce from Rembrandt 

to De Lairesse 1625-1675, Zwolle 2006, s. 79-101

go handlarza amsterdamskiego Gerrita Uylenburga przez 

Fryderyka Wilhelma, elektora brandenburskiego. Obrazy 

wróciły z Berlina do Amsterdamu. Wywołało to konflikt 

w środowisku malarzy i marszandów. Ostatecznie trzecio-

rzędne obrazy włoskie, nazbyt wysoko wycenione, zostały 

zwrócone marszandowi, który musiał odesłać swój zarobek11. 

Vermeer użył przed notariuszem w dniu 24 maja 1672 r., 

jak inni malarze, bardzo negatywnego określenia dla tych 

12 obrazów (w wydrukowanej liście podano proponowanych 

autorów i ceny poszczególnych dzieł): „śmieci”12. Również 

malarze z innego państwa, z Antwerpii, w końcu maja tego 

roku podobnie negatywnie ocenili obrazy z tej kolekcji jako 

„skrajnie nędzne”13. 

Jak wiemy J. Vermeer van Delft przeszedł na katolicyzm 

przed ślubem z panną Cathariną Bolnes (ok. 1631-1688), 

który odbył się w misji jezuitów we wsi Schipluy, obecnie 

nazywanej Schipluiden (obok Delft), przed 20 kwietnia 165314. 

Akt małżeński został potwierdzony zapisem w administracji 

11 Tamże, s. 87.

12 Tamże, s. 87; Por.: J. M. Montias 1989, dz. cyt., doc. 141, s. 333-334.

13 F. Lammertse, J. van der Veen, 2005, s. 88.

14 J. M. Montias 1989, dz. cyt., s. 99; .308 doc. 250. 

Juliusz A. Chrościcki 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Vermeer van Delft w konfrontacji  

z mistrzami holenderskiego malarstwa 

rodzajowego. Monografie i ekspozycje  

z lat 1995-20181

Vermeer był malarzem kobiecych uczuć,  

przestrzeń w jego wnętrzach świeci,  

a puste ściany wypełnia czułość.

e-mail od Teresy Grzybkowskiej  

z 14 września 2014 r.

1 Pierwsza wersja tego artykułu została zainicjowana wykładem w języku 

francuskim 19 IV 2017 r. dla Instytutu Polskiego w Paryżu, w trakcie 

trwania wystawy pt.: Vermeer et les maitres de la peinture de genre, Paris, 

Musee du Louvre ( 22 II-22 V 2017). Paryż 2017, dalej cyt. jako Paryż 

2017. Wersja angielska katalogu, znacznie krótsza, otrzymała pod-

tytuł: Vermeer and the Masters of Genre Painting, Inspiration and Rivalry, 

Dublin, National Gallery of Ireland ( 17 VI-17 IX 2017) oraz: Washington, 

National Gallery of Art (22 X 1917-21 I 2018). Część problematyki za-

prezentowałem prof. Teresie Grzybkowskiej po referacie: Czytające listy 

– Vermeera van Delft, wygłoszonym w Auli Leopoldiana, na zaproszenie prof. 

Jana Harasimowicza, dyr. Muzeum Uniwersytetu Wrocławskiego w dn.  

1 II 2019. Obojgu przyjaciołom serdecznie dziękuję za uwagi.

1. Życiorys J. Vermeera z Delft (1632-1675)

Przypominam najważniejsze elementy jego życiorysu 

w świetle wyników wcześniejszych kwerend2 oraz mo-

ich hipotez i ustaleń3. W dniu 31 października 1632 roku 

Johannis Vermeer van Delft został ochrzczony w Nieuve 

Kerk na rynku w Delft, gdzie zanieśli go jego rodzice pro-

testanci4. Imię otrzymał po dziadku ojczystym, krawcu, 

zmarłym w Delft w 1597 r. Drugie imię po ojcu, Reyniersz, 

używał go rzadko, podpisując akty notarialne5. Dodam, 

że w tej samej świątyni od końca XVI wieku dokonywa-

no uroczystej koronacji książąt Orańskich. W ratuszu na 

rynku odbywał się wówczas uroczysty bankiet z tej okazji 

w skali Zjednoczonych Prowincji, a następnie Królestwa 

Niderlandów. Wedle odnalezionych źródeł J. Vermeer jako 

malarz pracował w Delft w latach 1652-1675, bo już od 

kwietnia 1652 r. podawał w dokumentach notarialnych6 

jako swój zawód: „malarz”. Nie znamy żadnych holender-

skich nazwisk jego nauczycieli tej profesji od 1645 r. aż do 

jesieni 1652 r., pomimo wątpliwych hipotez wysuwanych 

przez badaczy lokalnych7. Dopiero po śmierci swego ojca, 

zmarłego przed 12 października 1652, handlarza obrazów, 

zarejestrowanego w cechu św. Łukasza w Delft (od 13 paź-

dziernika 1631), właściciela oberży „Mechelen” na rynku 

w Delft, jego syn Johannes uzyskał możliwość podejmowania 

samemu decyzji życiowych. Dlatego powędrował do Italii 

na dalsze studia, jako czeladnik (mam pewność, że stało 

się to na przełomie 1652/1653 r.), aby kontynuować naukę 

w warsztacie znanego malarza Felice Ficherelli (zwanego 

il Riposo), żyjącego we Florencji w latach 1607-1660. Co 

najmniej dwa jego obrazy Vermeer powtórzył we wczesnej 

twórczości8. Zapewne był też w Wenecji, na co wskazuje 

2 J. M. Montias, Vermeer and his Milieu. A web of social History, Princeton Univ. 

New Jersey 1989. Dalej cyt.: J. M. Montias 1989. Autor był równocześnie 

ekonomistą, napisał doktorat o ekonomii PRL, ale od lat fascynował go 

życiorys Vermeera. 

3 Moich prac na temat Vermeera, złożonych do druku i wydrukowanych, 

nie będę wyliczał. 

4 J. M. Montias 1989, dz. cyt., s. 63-64; doc. 136, s. 286.

5 Tamże, s. 268, doc. 2 i 3.

6 Tamże, doc. 252, s. 309.

7 Sześcioletnia praktyka obowiązywała w cechu św. Łukasza w Delft. 

Zapewne rozpoczął ją w 1647 lub rok później. Hipotetycznie wysuwano 

jako jego nauczycieli zawodu: Nicolaesa Maesa, Jacoba van Loo i Leonaerta 

Bramera, nie mając żadnego potwierdzenia źródłowego.

8 Pierwszy obraz datowany Vermeera Św. Prakseda i św. Pudencjana 

powtarza wiernie kompozycję obrazu F. Ficherellego, o czym w dalszej 

części artykułu. Obraz Ficherellego przechowywany był we Florencji: 

Jacopo Serzelli (XVII w); Carlo del Bravo (koniec XX w.), a obecnie 

w Rzymie. Istotne jest częściowe wzorowanie się na innym obrazie 

Ficherellego, Kąpiel Batszebe, (o wymiarach 114,3 × 153,7 cm, Londyn, 

Robilant + Voena). Z prawej strony naga Batszebe siedzi, a u jej stop 

klęczy służąca, której pierwowzór odnajdziemy w odwróconej stroną 

Il.1 Filippo Ficherelli zwany il Riposo, Św. Prakseda i Pudencjana,  

ok. 1640-1650 r., olej, płótno, 108 × 80 cm,  

kolekcja prywatna, Rzym, dawniej Fergnani, Ferrara 

Il.2 Joannes Vermeer van Delft, Święte Prakseda i. Pudencjana,  

ok. 1653–1655, olej na płótnie, 101 × 82 cm,  

od 2014 r. kolekcja prywatna, Japonia 
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wprowadzenia równych praw dla katolików przez większość 

protestancką. W tym tragicznym momencie partia prowo-

jenna, przy poparciu większości mieszkańców, dokonała 

otwarcia tam rzecznych i morskich, przez co wywołano 

kolosalne zniszczenia na lądzie. Wojska francuskie musiały 

się wycofać z zalanych terenów (żołnierzy francuskich na-

zwano wówczas „żabami”). Przekazano rządy książęcemu 

rodowi Orańskiemu, aresztując dążących za wszelką cenę 

do zawarcia pokoju z Francją de J. Witta wraz z bratem, 

których następnie zgładzono za zdradę państwa. Księcia 

Wilhelma III powołano na stanowisko stathoudera, przywra-

cając system monarchiczny. Klęski na morzu floty angielskiej 

z holenderską przyśpieszyły zakończenie wojny przez króla 

Karola II i zawarcie pokoju z Niderlandami Północnymi. 

Wówczas też powstała po raz pierwszy europejska koalicja 

antyfrancuska przeciwko polityce Ludwika XIV. 

Dramatyczne wydarzenia wojenne wywołały katastrofalny 

kryzys ekonomiczny, a także kompletne załamanie cen na 

rynku sztuki. W tej sytuacji trudno było Vermeerowi, na-

wet jako znanemu malarzowi, uzyskać wysokie pożyczki 

nawet na znaczny procent28. Coraz bardziej beznadziejnie 

28 Dwie podróże malarza do Amsterdamu po wybuchu wojny z Francją 

trudna sytuacja finansowa jego rodziny z licznymi dziećmi 

doprowadziła do nagłej śmierci malarza, zapewne z powodu 

zawału serca, co moim zdaniem wynika z opisu ostatnich 

chwil jego życia29. Pochówek jego ciała odbył się 16 grudnia 

1675 r. w Oude Kerk30, gdzie chowano katolików z Delft. 

Posiadała tam swoją kwaterę grobową teściowa Vermeera, 

gorliwa katoliczka M. Thins, zamożniejsza od swego zięcia, 

i Anglia. Por. przypis 20, Paris 2017, s. 425; J. M. Montias 1989., doc. 

356, s. 337.

29 J. M. Montias 1989, dz. cyt., doc. 383, s. 351 n. Prośba wdowy i teściowej 

do Stanów Holandii i Zachodniej Fryzji (z 27 VII 1677) opisuje, jak to 

Vermeer nie mógł sprzedać obrazów podczas tej wojny: ,,inform the 

States that Johannes Vermeer, during the ruinous and protracted war 

not only was unable to sell any of this art, but also, to his detriment, 

was left sitting with the paintings of other masters that he was dealing 

in, as a result of which and owing to the very great burden of [his] 

children, having nothing of his own, he had lapsed, into such decay and 

decadence, which he had so taken to heart that, as if he as if he had 

fallen into a frenzy, in a day and half he had gone from being healthy 

to being dead”.

30 ,,Ciało Johannesa Vermeera złożono [15 XII 1675] do grobu kupionego 

przez teściową Marię Thins 10 XII 1661”. Cyt. wg G. Aillaud, A. Blankert, 

Dokumenty, J. M. Montias, Vermeer. Nouvelle edition, Paris 2013, s. 215.

miasta15. Trzeba dodać, że początkowo jego przyszła teściowa, 

Maria Thins (ok. 1593-1680), nie godziła się na ślub swej 

córki z protestantem. Nie uległa też pojednawczej misji 

bliskich znajomych młodego malarza, którymi byli poważ-

ni obywatele miasta Delft: kapitan Bartholomeus Melling 

i malarz Leonaert Bramer16. Maria Thins pozwoliła córce 

na małżeństwo dopiero po zmianie wyznania na katolickie 

przez Vermeera, który podczas swego pobytu we Włoszech 

mógł się do tego wstępnie przygotować. Fakt zmiany wy-

znania budził i nadal budzi emocje u biografów malarza, 

który zaczął używać imienia Joannes w wersji łacińskiej, 

a nie Johannis używanego najczęściej przez protestantów. 

Do cechu malarzy św. Łukasza w Delft Joannes Vermeer 

wpisał się oficjalnie dopiero 29 grudnia 1653 r., uczynił 

to jednak bez przedstawienia niezbędnego zaświadczenia 

o odbyciu praktyki czeladniczej, poza swoim rodzinnym 

miastem17. Przypomnijmy, że nie mógł go uzyskać, jeśli 

wyjechał przed odbyciem sześciomiesięcznej praktyki, lub 

porzucił naukę u swego mistrza przed jej ukończeniem. 

J. Vermeer, sprytnie powołując się na ojca należącego do 

tego samego cechu, zapłacił za uzyskanie dyplomu mistrza 

najniższą z możliwych opłat, mniej niż połowę wymaga-

nej sumy18, czyli półtora guldena! Dopłacił do 4 guldenów  

i 10 stuiversów (czyli pół guldena) dopiero 24 lipca 1656 r.19,  

zgodnie z żądaniem starszych cechu, mimo że w mojej opinii 

mógł donieść uzyskane zaświadczenie formalne o odbyciu 

praktyki malarskiej we Włoszech. Niestety, ten dokument nie 

zachował się20. W katalogu Paryż 2017 zaznaczono natomiast 

kolorem niebieskim, poza stałym pobytem Vermeera w Delft, 

wszelkie wyjazdy malarza, nawet krótsze, do Amsterdamu, 

Utrechtu, a następnie do Francji i Italii w latach 1645-165421.

Kolejnym dowodem na jego edukację florencką, jak i znajo-

mość języka włoskiego, jest następujące wydarzenie. Dnia 

16 maja 1669 r. odwiedził pracownię Vermeera mieszczącą 

się w domu teściowej, położonym w Zaułku Papistowskim 

(Paepenhoek), książę Cosimo III Medici z Florencji. Księcia 

przyprowadzili22 jezuici po mszy św. odprawionej w są-

15 Tamże, s. 101, 103; 308 doc. 250. 

16 Tamże, s. 308, doc. 249.

17 Tamże, s. 98, 103; doc. 256, s. 310.

18 Tamże, doc. 256, s. 310. Pomijam komentarze.

19 Tamże, doc. 265, s. 311. Pomijam komentarze.

20 Tamże.

21 Aneksy: Tablica 1. Chronologia miejsc zamieszkiwania, wedle pobytów arty-

stów i miasta. Oprac. przez T. van der Wouw i A. E. Waiboer (s. 423-427)  

i Poza Zjednoczonymi Prowincjami (s. 427). Na obu częściach tablic  

(s. 425 i 427) pojawia się błękitnawa plamka przy nazwisku Vermeer 

ok. 1650 r. [w:] Paryż 2017, s. 425, 427.

22 Aneksy: Tablica 3: Wizyty udokumentowane w pracowniach malarzy rodza-

jowych [w:] Paryż 2017, s. 428. Przy nazwisku Vermeera pojawiło się aż  

6 osobistości, w tym m.in.: Luigi Gentile z ks. Leo Maes, obaj z Brukseli 

siedniej kamienicy, czyli w tajnym kościele katolickim 

Schuilkerk, jak go nazywano w Delft23. Nic nie wiadomo 

o zakupach obrazu w pracowni malarza. Wcześniej książę 

nabył w Amsterdamie obraz Rembrandta van Rijn24, który 

zachował się do dziś w Palazzo Pitti.

12 stycznia 1654 r. Vermeer podpisał kolejny dokument 

u notariusza, ale już jako ,,mistrz malarstwa”25. Wkrótce 

stał się uznanym malarzem, uzyskującym wysokie ceny 

za swoje obrazy26. Dzisiaj niestety znamy tylko 36 jego 

dzieł. Nie mogę bowiem potwierdzić jego autorstwa ob-

razu Dziewczyna siedząca przy wirginale z Leiden Collection 

w Nowym Jorku27. Gdyby brać na serio ilość namalowanych 

przez niego i zachowanych do dzisiaj obrazów, czyli 36 

płócien w ciągu 23 lat uprawiania profesji, to okazałoby 

się, że wykonywał przeciętnie około półtora obrazu rocz-

nie, co wydaje się absurdalne w systemie XVII-wiecznego 

rynku sztuki w Zjednoczonych Prowincjach czy praktyki 

ówczesnego warsztatu mistrza cechowego, kształcącego 

uczniów. Spokojne i dostatnie życie rodzinne uznanego 

malarza zakończyło się po czerwcu 1672 roku. Wówczas 

wybuchła wojna obojga Królestw Francji i Anglii, z udziałem 

kilku słabych sojuszników z Rzeszy, przeciwko Republice 

Zjednoczonych Prowincji. Wojska francuskie zaatakowa-

ły wrogi kraj równocześnie od strony Morza Północnego 

i od wschodu, czyli od Renu, docierając aż do Utrechtu. 

Pensjonariuszowi J. de Witt, rządzącemu w imieniu oligar-

chii kupieckiej, francuska dyplomacja postawiła warunki 

nie do przyjęcia, w tym: cofnięcie lokalnych przepisów 

gospodarczych przeciwko taryfie celnej ministra Colberta 

z 1667 r., wypłacenie kolosalnych odszkodowań Francji, 

(11 VIII 1663), Regent Zjednoczonych Prowincji z sekretarzem Constantijn 

Huygens (14 V 1669), dyplomata z Francji (11 V 1963) i Anglii, ambasador 

w Hadze (14 V 1969). Zabrakło tam jednak informacji o wizycie księcia 

Cosimo III z Florencji u Vermeera w 1669 r., wzmiankowanej w innych 

publikacjach. Być może jest to przypadkowe opuszczenie lub weryfikacja 

fałszywej wiadomości, często powtarzanej w literaturze. 

23 Schuilkerk, Hidden Church, Clandestine Church, czyli Tajny Kościół Katolicki. 

Bibliografia jest olbrzymia na ten temat. W Amsterdamie były co naj-

mniej 32 kościoły, pokazano je na rycinie J. L. van Beeka wg rysunku  

C. van Waardta, po 1650 r.

24 Obraz Rembrandta w Palazzo Pitti.

25 J. M. Montias 1989, dz. cyt., doc. 258, s. 310.

26 Aneksy: Tablica 4. Udokumentowane ceny najdroższych obrazów [w:] 

Paris 2017, s. 434. Nieokreślony dziś obraz pt. Postać (zapewne kobie-

ca) Vermeera sprzedano za cenę 600 florenów w 1663 r. Również por.  

J. Blanc, Vermeer. La fabrique de la gloire, Paris 2014, s.172-255.

27 K. Schutz, Vermeer. The Complet Works, Koeln 2015, nr kat. 37, s. 244-245. 

Jako wątpliwa atrybucja. Olej, płótno, wymiary: 24,7 ×19,3 cm. Obraz 

pokazany tylko w Paryżu. Por. B. Ducos et D. Surh, Chefs-d’oeuvre de la 

collection Leiden. Masterpieces of The Leiden Collection, Paris-New York 2017, 

s. 15, il. na s. 17, wymiary: 51,5 × 45,5 cm. (sic !); Paris 2017, kat. nr 18, 

s. 235 i 422. Kolejny raz podano inne wymiary: 25,1 × 20 cm. (sic !).

Il.3 Joannes Vermeer van Delft, Młoda kobieta czytająca list,  

olej, płótno, 83 × 64,5 cm,  

Gemaldegalerie Alte Meister w Dreźnie od 1742 r.

Il.4 Joannes Vermeer van Delft, Pani domu w błękicie czytająca list,  

olej, płótno, 46,6 × 39,1 cm, Rijksmuseum w Amsterdamie
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warstwy malarskiej41. Moim zdaniem dwie oryginalne sy-

gnatury Vermeera wiążą się z rozpoczęciem obrazu wedle 

Ficherellego jeszcze we Florencji, a dokończeniem go już 

w Delft. Czy potwierdziły to analizy technologiczne, przepro-

wadzone na wiosnę 2014 roku w Hadze?42 Tego jeszcze nie 

zdołałem sprawdzić. Po powrocie z Italii do Delft, zapewne 

ok. 1660 r. Vermeer rozpoczyna serię obrazów, które okre-

ślam jako „młode kobiety czytające listy”, jak i odpowiada-

jące na otrzymaną korespondencję43. Na obrazach Vermeera 

nie były to kobiety z plebsu, jak próbowała dowieść Tracy 

Chevalier, autorka znanej książki Dziewczyna z perłą, wedle 

której powstał film fabularny o tym samym tytule44. Choć 

oczywiście, pojawiały się obok pani domu również takie 

służące, niekiedy rządzące domem przy niezdecydowanej 

osobowości ich pani. 

Trzeba podkreślić, że Vermeer malował, poza zachowa-

nymi trzema dziełami sakralnymi45, wyłącznie dla elity 

intelektualnej i finansowej, głównie swego miasta, tworząc 

obrazy m.in.: z postaciami bogatych patrycjuszek otrzy-

mującymi listy od swoich ojców, narzeczonych, mężów 

czy kochanków. Treść tych listów była decydująca dla ich 

dalszych losów życiowych, skoro czytały je na głos, w na-

pięciu, jakby czas stanął podczas ich lektury. Wówczas 

wielu mężczyzn przebywało bardzo długo poza krajem, 

w podróżach. Przypominam, iż międzynarodowy han-

del Zjednoczonych Prowincji dotyczył: Ameryki Północnej 

i Południowej, Indonezji, Chin, Japonii, Południowej Afryki, 

a nie tylko państw sąsiednich. „Handlem macierzystym” do 

końca wieku XVII w Zjednoczonych Prowincjach46 nazywano 

import podstawowych produktów rolnych z Rzeczypospolitej, 

koniecznych dla wyżywienia ludności. Dlatego często na 

ścianach wnętrz pokazywanych przez malarzy Złotego Wieku 

wisiały mapy, ukazujące domownikom, gdzie zawędrowali 

kupcy, kapitanowie i liczne załogi żaglowców. Widzimy też 

wiszące na ścianach obrazy ukazujące statki płynące na 

41 Tamże, s. 10. 

42 Nie otrzymałem dotąd materiałów z Hagi.

43 Love Letters: Dutch Genre Paintings in the Age of Vermeer. Dublin, National 

Gallery of Ireland; Greenwich, The Bruce Museum of Arts and Sciences, 

2003-2004, Pater C. Sutton, Dublin 2003.

44 T. Chevalier, Dziewczyna z perłą, 1999 r. Film reżyserował Peter Weber 

w 2003 r. Wybrane filmy dokumentalne: J-P. Cottet i G. Cottet, La re-

venche de Vermeer, Louvre Arte; M. Gill Jan Vermeer. Light, Love and Silence, 

ArtHaus Musik. 

45 Zachowane obrazy: Św. Prakseda i św. Pudencjana, Chrystus w domu Marii 

i Marty, Personifikacja Wiary i Teologii Katolickiej.

46 R. de Leeuw, L. Thijssen, Związki między Holandią i Polską w XVI  

I XVII wieku [katalog wystawy], Muzeum Morskie w Gdańsku  

29 V-23 VII 1978; Warszawa, Muzeum Etnograficzne 18 VIII-30 IX 1978, 

Gdańsk 1978, passim.

morzach czy oceanach. W połowie XVII w. obliczano liczeb-

ność floty holenderskiej aż na dwa i poł tysiąca okrętów! 

A mieszkańców tego niewielkiego kraju nazywano nawet 

powszechnie ,,władcami mórz”. 

Większość obrazów Vermeera z serii „kobiet czytających 

listy” była sygnowana, ale nie było na nich dat powstania. 

Dlatego opisując obrazy z tej serii mamy poważny problem 

z ich chronologią. Dla uproszczenia tej prezentacji oparłem 

się więc na chronologii obrazów z tej serii, zgodnie z ich 

datowaniem dokonanym przez monografistów tak ważnych, 

jak: Artur K. Wheelock Jr. z 1995, Walter Liedtke z 2011 r.,  

Jan Blanc 2014 r. Karl Schutz z 2015 r. i Gary Schwartz 

z 2017 r.47. 

3. Wystawy J. Vermeera van Delft z przełomu XX i XXI wieku

Omawiając treść i formy obrazów J. Vermeera van Delft, nie 

mogę pominąć najważniejszej z monograficznych wystaw 

zrealizowanej po raz pierwszy w Waszyngtonie, a następnie 

przeniesionej do Hagi. Pokazano na niej aż 23 obrazy tego 

mistrza, które starannie przestudiowałem. Była to jedyna 

ekspozycja tylu obrazów Vermeera, zrealizowana wspólnie 

przez National Gallery of Art w Waszyngtonie (od 12 listo-

pada 1995 do 11 lutego 1996) i Royal Cabinet of Paintings 

Mauritshuis w Hadze (od 1 marca do 2 czerwca 1996), przez 

jej kuratorów: Fredericka J. Duparc i A. K. Wheelock Jr. 

Eseje w tym katalogu napisali: A. K. Wheelock Jr., Albert 

Blankert, Ben Broos i Jorgen Wadum. Pozycje katalogowe 

obrazów Vemeera (s. 84-108) opracowali wspólnie: A. K. 

Wheelock Jr. i B. Broos48. Katalog wystawy cieszącej się 

niezwykłym powodzeniem publiczności, otwartej w Hadze 

przez siedem dni w tygodniu, z krótką przerwą nocną dla 

nadzoru konserwatorskiego, wydrukowano w wyjątko-

wo dużym nakładzie, w językach angielskim, francuskim 

i niderlandzkim, miał 229 stron. Trudno było dostać bilety 

na wystawę Vermeera w Hadze. Skorzystałem wówczas 

z życzliwej pomocy dr Broosa. Inaczej było w Waszyngtonie 

DC, gdzie wejście do galerii było i jest nadal bezpłatne. 

Podczas wyjątkowo ostrej zimy, w styczniu 1996 r., wielu 

potencjalnych widzów z USA nie dotarło do budynku muze-

alnego w Waszyngtonie z powodu obfitych śnieżyc i lodu na 

autostradach i ulicach. Wprowadzeniem do tej wyjątkowej 

47 Najnowsze monografie artysty: A. K. Wheelock Jr., Vermeer, The Complete 

Works, New York 1997; W. Liedtke, Vermeer. The Complete Paintings , 2011; 

J. Blanc, Vermeer. La Fabrigue de la Gloire, Paris 2014; K. Schutz, Vermeer. 

The Complete Works, directed and produced by B. Taschen, Taschen, Koeln 

2015; G. Schwartz, Vermeer in Detail, Antwerp 2017. 

48 Johannes Vermeer. Le Cabinet Royal de Peintures Mauritshuis, Haga  

(1 III-2 VI 1996) i National Gallery of Art, Waszyngton (12 XI 1995 – 11 II 1996).  

Autorzy kat.: B. Broos, A. K. Wheelock Jr., A. Blankert, J. Wadum, red. 

kat. A. K. Wheelock Jr., Zwolle 1996. 

bo ten pozostawił po sobie znaczne długi u piekarza, rosnące 

zapewne od wybuchu wojny. Proces spadkowy po nim trwał 

długo, poprzedzony dokładnym spisem jego dóbr31. Wdowa 

uzyskała od administracji wsparcie finansowe, ponieważ 

wychowywała samotnie małe dzieci32. 

2. Studia Vermeera nad psychologią kobiecą

Zetknięcie się Vermeera z wyrafinowanym malarstwem 

florenckim z połowy XVII wieku, a zwłaszcza z obrazami 

Felice Ficherellego, zmieniło jego nastawienie do sposobu 

malowania postaci kobiet33. Niezbędne okazało się po-

głębienie ujęcia psychologicznego jego modelek, a także 

wzmocnienie prawdopodobieństwa namalowanej sytuacji. 

Równocześnie posiadł umiejętność zakodowania głębokich 

i sekretnych treści w obrazie. Ważne okazały się detale 

drugorzędne, jak atrybuty towarzyszące każdej z postaci, 

które były wyjątkowo starannie przemyślane przez Vermeera. 

Malarz często zmieniał elementy tła dla postaci, co można 

zobaczyć na rezultatach badań rentgenowskich, w podczer-

wieni czy w najnowszych reflektogramach, stosowanych 

przez laboratoria konserwatorskie.

Vermeer, wraz z rozwojem swej twórczości, pogłębiał wy-

rafinowaną kolorystykę obrazów, operując różnymi pig-

mentami. Na tkaninie namalowanej na prawym ramieniu 

Mleczarki (z Amsterdamu) odnaleziono trzy różne odmiany 

żółci: ołowianej, cynowej i z laki34. To tylko jeden z przy-

kładów jego wyrafinowania od strony warsztatowej. Samo 

stosowanie różnych pigmentów wymagało cierpliwości 

i dużego doświadczenia przy malowaniu techniką olejną, 

bowiem schnięcie poszczególnych partii obrazu następo-

wało w zależności od użytych pigmentów, od kilku godzin, 

do nawet kilkunastu dni. Czerń nie schła, jeśli nie została 

odpowiednio zmodyfikowana35.

Św. Prakseda i św. Pudencjana (il. 2) to prawdziwy tytuł 

obrazu Vermeera, który został namalowany wedle obrazu 

F. Ficherellego (il. 1), o tej samej technice i zbliżonych 

wymiarach. Elegancja kolorystyczna obrazu i staranna 

technika malarska Ficherellego góruje nad zbyt ostrymi 

zestawieniami czerwieni z bielą czy błękitem nieba przez 

Vermeera. Vermeer świadomie domalował złoty krucyfiks 

w rękach św. Praksedy, wyciskającej z gąbki krew mę-

czennika, spływającej do okazałego kratera36. Siostry, św. 

31 J. M. Montias 1989, dz. cyt., doc 364, s. 339-344.

32 Tamże, nr doc. 367, s. 344-345. 

33 F. Moro, Viaggio nel Seicento Toscano, Dipinti e disegni inediti, Prefazioni 

Mina Gregori, Mantova 2006, passim. O Vermeerze: L’internazionalita 

delle luce e il caso Vermeer, s. 173-188.

34 Paris 2017, s. 117, Fig. 39–41. 

35 Tamże, przypis 31, s. 121. 

36 Antykizująca forma krateru namalowanego przez Ficherellego wiąże 

Prakseda i św. Pudencjana, były córkami Pudensa, opiekuna 

i ucznia św. Pawła w Rzymie. Ich kult rozwinął się w koń-

cu XVI wieku, gdy wzniesiono ich kościoły w Rzymie, na 

ruinach ich domu rodzinnego, przy Vicus Patricius, i dalej 

od Porta Viminalis. Ich ojciec należał do znaczącego rodu 

Acilii Glabriones, a jego synowie wznieśli w Rzymie Thermae 

Novationae i Timothianae37, od swoich imion zwane: Novatus 

i Timotheus. W nowożytnym kulcie świętych sióstr Praksedy 

i Pudencjany (żyły w II w. po Chrystusie) powrócono do św. 

Pawła jako niezwykle gorliwego apostoła pogan, również 

przed jego śmiercią męczeńską w Rzymie. 

Moim zdaniem trzeba podkreślić, że na obrazie zostały poka-

zane postacie obu świętych – na pierwszym planie znajduje 

się św. Prakseda, a w głębi św. Pudencjana wchodząca do 

swego domu w celu organizowania tajnych, nocnych po-

grzebów chrześcijan. Dlatego właśnie jej atrybutem stała 

się lampa, która jest słabo widoczna w jej ręku na obrazie 

Ficherellego, i została już pominięta przez Vermeera38. Za 

św. Praksedą pokazano ciało męczennika leżącego na zie-

mi, z obciętą głową i prawą ręką. Dlatego moim zdaniem 

powinien być używany nowy tytuł obrazu: Święte Prakseda 

i Pudencjana. Wynikało to zapewne z późno używanej nazwy 

obrazu namalowanego przez Ficherellego, a powtórzonego 

wiernie przez jego ucznia Vermeera. Na późniejszych po-

wtórzeniach obrazu Ficherellego39 nie pojawia się już postać 

św. Pudencjany, pozostała jedynie na pierwszym planie św. 

Prakseda, która gromadzi krew męczenników, by zapewnić 

relikwie dla ich przyszłego kultu.

Obraz Vermeera Św. Prakseda i św. Pudencjana posiada aż 

dwie osobne sygnatury. Pierwsza: ,,Meer N[...] R[...]o[..]o”, 

którą poprawnie odczytał Egbert Haverkamp-Begemann, 

jako ,,Meer Naar Riposo” (,,Meer według Riposo”)40. Druga: 

„Meer 1655”. Nazwisko malarza i data zostały ponownie 

wzmocnione, ale w stanowiącej część starej, podstawowej 

się z warsztatem medycejskim pracującym m. in.: La Sanktuarium 

w Impruneta. Por. Vermeer. Il secolo d’oro dell’ arte olandese, Roma 2012, s. 204. 

37 F. Coselli, Rome and Environs. An Archeological Guide, Berkeley, Los Angeles 

London 2010, s. 252. Literatura hagiograficzna o świętych siostrach jest 

obfita.

38 Jan Vermeer van Delft, św. Prakseda. Wystawa obrazu ze zbiorów 

Barbary Piaseckiej-Johnson, Zamek Królewski na Wawelu, V-IX 1991.  

A. K. Wheelock Jr., Józef Grabski, Kraków 1991, s. 8-12. Por. Bibliografia 

w Katalogu Aukcji 8 VII 2014 r. Christie, Londyn. Estymacja…

39 Obraz samej „św. Praksedy’’ namalowane przez związanego z Ficherellim 

Simone Pignoni (1611-1698), znajdują sią w Museo de Arte, Fundacion 

Luis A. Ferre w Ponce (Puerto Rico ). Zob. S. Bellesi, Catalogo dei Pittori 

Fiorentini del‘600 e ‘700, Biografie e opera, Firenze 2009, vol. 1, s. 224 

oraz Musee du Louvre, Paryż (R.F. 1998-4). Zob. Catalogue des peintu-

res Italiennes du Musee du Louvre. Catalogue sommaire, Coordination par 

Elisabeth Foucart-Walter, Paris 2007, s. 157. 

40 Jan Vermeer van Delft, św. Prakseda. Wystawa, dz. cyt., s. 9-10. 
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eksponowana w Kyoto, Sendai i Tokio (2011-2012). Pokazano 

trzy arcydzieła Vermeera: Pani domu w błękicie czytająca list 

z Rijksmuseum w Amsterdamie; Pani domu przerywająca 

pisanie listu z National Gallery of Art w Waszyngtonie oraz 

Pani domu pisząca list, w obecności służącej z National Gallery 

of Ireland Collection w Dublinie. Do tych obrazów komen-

tarze przygotowali Alexandra B. Libby i Rachel Pollack60. 

Omawiając serię obrazów Vermeera, zachowanych do dziś, 

otwiera chronologicznie Młoda kobieta czytająca list61 (il. 3). 

Obraz został zakupiony w Paryżu dla króla Augusta III w 1742 

r., jak i inne obrazy z dochodów pochodzących głównie 

z Rzeczypospolitej oraz Saksonii. Nie dostrzegając sygna-

tury na obrazie, przypisywano go w XVIII i początkach XIX 

wieku Rembrandtowi lub Pieterowi de Hooch, jako malarzom 

sławniejszym wówczas od Vermeera. Właściwą atrybucję 

podtrzymał Thore-Burger, wielbiciel i badacz malarstwa 

Vermeera van Delft, podczas podróży do Drezna62. Niezwykle 

elegancko ubrana młoda kobieta, ukazana w profilu, zo-

stała usytuowana w bardzo ciasnej przestrzeni w kącie za 

stołem, na którym leżą na tureckiej tkaninie typu uszak 

owoce zsunięte z talerza, w tym symboliczne brzoskwinie, 

czyli peches oznaczające grzechy. Kobieta trzyma list obie-

ma rękoma, mając lekko otwarte usta. Jej policzki płoną 

z emocji. Czytając list na pogniecionym papierze z wielkim 

napięciem, kobieta pochyla starannie uczesaną głowę, ozdo-

bioną biżuterią. W narożniku ściany i okien stoi eleganckie 

krzesło, które może być pomocne do ucieczki z domu! Na 

krześle leży zwinięty płaszcz, również przydatny do tego 

celu. W otwartym oknie na jego szybkach odbija się sylwet-

ka z głową czytającej list, ale widocznej en face. Czerwona 

firana zawieszona wysoko opiera się na ramie okiennej, na 

jej szybkach odbija się czerwień, powiązana przez Vermeera 

60 The Human Connections in the Age of Vermeer, A. K. Wheelock Jr. with  

D. H.A. C. Lokin. Exhibition: Communication: Visualizing the Human 

Connection in the Age of Vermeer, Kyoto Municipal Museum of Art, Kyoto 

25 VI-16 X 2011; The Miyagi Museum of Art, Sendai 27 X-12 XII 201; The 

Bunkamura Museum of Art, Tokyo 23 XII 2011-14 III 2012, London 2011.

61 J. Vermeer, Młoda kobieta czytająca list, Gemaldegalerie Alte Meister 

w Dreźnie od 1742 roku, olej, płótno, 83 × 64,5 cm. Bibl. cytuje K. Schutz, 

Vermeer, dz. cyt., s. 220.

62 The Young Vermeer. Royal Picture Gallery Mauritshuis, Haga 12 V-22 VIII 2010.  

Gemaldegalerie Alte Meister, Statlische Kunstsammlungen, Drezno  

1 IX-28 XI 2010. National Gallery of Scotland, Edynburg 10 XII 2010- 

13 III 2011. E. Buisen with a contribution by G. Broersma, Haga, Zwolle 

2010, s. 56. Thore-Burger nie tylko potwierdził w Dreźnie autorstwo tego 

obrazu w 1858 r. odrzucając atrybucję P. de Hoocha, ale uznał słusznie 

za dzieło Vermeera U kuplerki (The Procuress). 

z symboliką miłosną63. Od strony widza ciasną przestrzeń 

zamyka zielonkawa kotara, wisząca na metalowym pręcie, 

równoległym do górnej krawędzi obrazu. Obraz zdradza 

wysoką jakość techniki malarskiej w ukazywaniu różnych 

typów tkanin, ich faktur i zestawienia kolorystycznego. 

Badania technologiczno-konserwatorskie tego obrazu 

ujawniły istotne zmiany w tej kompozycji . Zamalowany 

został wiszący na ścianie obraz Stojący Kupidyn, analogicz-

ny do innego obrazu Vermeera Dama stojąca przy wirginale 

z National Gallery w Londynie. Na stole, za czytającą list, 

był umieszczony elegancki puchar (Romer), zamalowany 

zieloną tkaniną, ograniczającą przestrzeń tego pokoju. Jan 

Blanc wysunął hipotezę interpretacyjną o zmianie koncepcji 

pierwotnej obrazu na bardziej wieloznaczną64. Moim zda-

niem, dokończony w drugim etapie obraz mógł wiązać się 

z dramatyczną decyzją dorosłej córki patrycjusza, która 

uciekła z domu rodzinnego do swego kochanka, po otrzy-

maniu od niego listu. Jej opiekunowie byli temu przeciwni. 

Moment podejmowania przez nią decyzji o ucieczce z domu 

wydaje się być pokazany bardzo precyzyjnie. Dodajmy do 

tego jeszcze drogę ucieczki przez otwarte okno od strony 

ulicy, a nie wychodzące na podwórko. Na pięciu wczesnych 

obrazach Vermeer pokazywał tylko częściowo otwarte jed-

no skrzydło okna. Tylko na tym obrazie z Drezna jest ono 

w pełni otwarte, od strony prawej, dając możliwość ucieczki 

z domu właśnie przez to okno. Od góry czerwona zasłona 

wraz ze swoim odbiciem prowadzi nasze spojrzenie rów-

nież do otwartej przestrzeni okna. Od tej samej strony leży 

dywan turecki na stole, z czerwonym tłem, zwinięty bliżej 

okna, prowadząc nasze spojrzenia do otwartej przestrzeni 

na zewnątrz, z wyjątkowo ciasnego wnętrza. Na koniec 

opisu tego obrazu pozwolę sobie przypomnieć identyczne 

datowanie dokonane przez m.in. Waltera Liedtke i Karla 

Schutza na ok. 1657 rok65. 

Powrócę jeszcze na chwilę do Pani domu w błękicie czytającej 

list z Rijksmuseum w Amsterdamie, jednego z najsławniej-

szych obrazów Vermeera, budzącego zachwyt publiczności. 

Niektórych widzów znających doskonałe reprodukcje tego 

dzieła zdumiewa in situ niewielki wymiar tego obrazu, który 

wynosi 46,6 × 39,1 cm (il. 4). Przypominam, że na wielu 

innych obrazach malarzy holenderskich od początku XVII 

wieku możemy oglądać postacie kobiet i mężczyzn piszą-

63 Kolor czerwony pojawia się aż na 13 obrazach Vermeera, ukazując  

zakochane kobiety i dwu mężczyzn. 

64 J. Blanc, Vermeer, dz. cyt., s. 120 n.

65 Datowanie obrazu przez wspomnianych monografistów Vermeera  

ok. 1656-57.

wystawy stała się skromna ekspozycja pod tytułem na-

zbyt pompatycznym: Great Dutch Paintings from America 

w Hadze i w San Francisco49 w latach 1990-1991, z udziałem  

B. P. J. Broosa.

Dwaj dyrektorzy z Musee du Louvre i Stadelsches 

Kunstinstitut und Stadtische Galerie, którzy nie chcieli 

wziąć udziału w wielkiej wystawie monograficznej Vermeera 

w Hadze i Waszyngtonie, przygotowali osobną wystawkę 

Geografa i Astronoma50. Dla mnie była to gorsząca wystawa 

dwóch dzieł, którą oglądałem w Luwrze. Następnie poka-

zano samego Geografa w Kassel w 2003 r., ale z nowym 

katalogiem51. 

Głównym dziełem Waltera Liedtke była wystawa w Nowym 

Jorku i Londynie w 2001, pod tytułem Vermeer and the Delft 

School52, która wiązała się z jego monografią, drukowaną 

kilkakrotnie53. Moim zdaniem łączyła wcześniejsze wy-

stawy vermeerowskie z wystawą w Hadze o szkole w Delft 

z 1997 r.54. 

W dwóch muzeach w Dublinie i Greenwich pokazano w latach 

2003-2004 skromną wystawę pt. Love Letters: Dutch Genre 

Paintings the Age of Vermeer55, która nie wyczerpała zakresu 

swego tytułu. Kolejna wystawa w Fitzwilliam Museum 

w Cambridge (od 5 października 2011 do 12 stycznia 2012) 

zaprezentowała tylko 4 obrazy Vermeera, z 28 dziełami wy-

konanymi przez 14 holenderskich malarzy. Zorganizowała 

ją Marjorie E. Wieseman (NG Londyn) z pomocą H. Perry 

Chapman (Univ. of Delaware) i Wayne E. Franits (Syracuse 

Univ.), we współpracy z Yale University Press. Pierwszy esej 

napisała M. E. Wieseman pod tytułem wystawy, który został 

podzielony na szereg podrozdziałów, z których warto podać: 

Domowe niebo: fikcja i fakty, Sanktuarium, samotność, dźwięk, 

cisza, Praca kobiet (w tym: muzyka, czytanie i pisanie, zajęcia 

konieczne w domu) (s. 2-63). H. Perry Chapman opracował: 

Wnętrze duchowe kobiet Vermeera, Dom jako miejsce zamiesz-

kania, Cnota służącej, Ideały zajęć kobiecych, Miłość doskona-

łość i niepewność, Model artysty ( s. 64-123). W. E. Franits 

49 Great Dutch Paintings from America. Haga, Mauritshuis; The Fine Arts 

Museum of San Francisco, 1991-1992, Katalog B. P.J. Broos, Haga 1991.

50 M. Maek-Gerard, Johannes Vermeer: der Geograph und der Astronom nach 

200 Jahren wieder vereint. Stadelsches Kunstinstitut und Stadtische Galerie, 

Franckfort am. M. 1997.

51 Johannes Vermeer: der Geograph. Die Wissenschaft der Malerei, red. kat.  

T. Schmidt, Kassel, Staatlische Kunsthalle, Kassel 2003. 

52 Vermeer and the Delft School, red. kat. W. Liedtke, The Metropolitan 

Museum of Art , New York. National Gallery, London, New York 2001.

53 W. Liedtke, Vermeer, The Complete Paintings, Antwerp 2008, 2011.

54 Les Maitres de Delft, contemporains de Vermeer. Unautre regard sur l’espace, 

la lumiere et la perspective. M. C. C. Kersten, D. H.A.C. Lokin, Musee 

Municipal Het Prinsenhof, Delft. Zwolle Delft 1997.

55 Love Letters: Dutch Genre Paintings in the Age of Vermeer, dz. cyt.

napisał esej: Życie w luksusie: Vermeer, jego wielbiciele 

i jego patroni (s. 124-149). Ten katalog można określić 

jako wyjątkowo udaną próbę pokazania roli i znaczenia 

kobiet w środowisku patrycjatu miejskiego, nie tylko w Delft 

w XVII wieku56. Wreszcie starano się pokazać obrazy innych 

malarzy z XVII-wiecznej Holandii. Znaczna część trafnie 

zaprezentowanych tam obrazów holenderskich mistrzów 

malarstwa rodzajowego powróciła na późniejszej wystawie 

z lat 2017-2018: Paryż – Dublin – Waszyngton57. 

W rzymskich Scuderie del Quirinale wystawiono 58 ob-

razów w ramach wystawy Vermeer. Il seccolo d’oro dell’arte 

olandese, która trwała od 27 września 2012 do 20 stycznia 

2013 r. Przygotowali ją: Sandrina Bandera, Walter Liedtke, 

A. K. Wheelock Jr. Eseje napisali: A. K. Wheelock Jr. Vermeer 

i Złoty Wiek malarstwa holenderskiego (s. 21-42); W. Liedtke 

Styl i obserwacje w sztuce Vermeera (s. 43-77); S. Bandera, 

Vermeer i Italia: trasa artysty i jego pokrewieństwo z tradycją 

włoską (s.78-103). Po raz pierwszy zestawiono obok siebie na 

tej wystawie dwa obrazy św. Praksedy i św. Pudencjany na-

malowanej przez F. Ficherellego (nr kat. 45 b) i J. Vermeera 

(nr kat. 45 a). W sumie przywieziono do Rzymu 8 obrazów 

Vermeera, a także obrazy 50 innych malarzy holenderskich 

z okresu tzw. Złotego Wieku. Wystawa cieszyła się sporym 

powodzeniem widzów, formowały się kolejki widzów pod-

czas weekendów58. 

Specjalistyczną była ekspozycja Vermeer and Music. The Art. of 

Love and Leisure, którą przygotowała Majorie E. Wieseman 

w National Gallery w Londynie (od 26 czerwca do 8 września 

2013 r.). Składała się z 20 obrazów malarzy holenderskich 

oraz 5 dzieł Vermeera ( ze zbiorów królowej, dwu obrazów 

z NG, z Kenwood i z Nowego Jorku)59. Katalog został wzbo-

gacony o słownik instrumentów muzycznych, pokazywanych 

na 25 obrazach oraz 7 instrumentów muzycznych z epoki 

wraz z 5 starodrukami z pieśniami miłosnymi, jak i pod-

ręcznikami do nauki na XVII-wiecznych instrumentach. 

Pamiętam kolejki przed wejściem na wystawę czasową do 

Narodowej Galerii w Londynie. 

Wyjątkowo wartościową była wystawa przygotowana przez 

Artura K. Wheelocka Jr. z Danielle H. A. C Lokin, którzy 

napisali wstępy i założenia ekspozycji pt. Komunikacja: wizu-

alizacja międzyludzkich powiązań w dobie Vermeera, która była 

56 Vermeer’s Woman. Secrets and Silence, red. kat.: M. E. Wieseman,  

H. P. Chapman, W. E. Franits, The Fitzwilliam Museum Cambridge 

(Mass.), 15 X 2011-15 I 2012. Yale Univ. Press, New Haven and London 2011.

57 Paris 2017. Kilkanaście obrazów pokazanych na wcześniejszej wystawie 

w Fitzwilliam Museum.

58 Vermeer. Il seccolo d’oro dell’arte olandese, 2013, dz. cyt. Informacje moje 

i od kolegów.

59 Vermeer and Music: The Art of Love and Leisure, The National Gallery, London. 

26 VI-9 IX 2013, red. kat. M. E .Wieseman, London 2013.

Il.5 Abraham Rademaker (przypisywany), Jesuits Kerk, Rysunek elewacji  kamieniczek z klasztorem jezuitów i tajnym kościołem  

na ul. Oude Langendijk w Delft, po 1720, Rysunek pędzlem i popielatym atramentem na papierze, 13,2 × 20,2 cm., Gemeentearchief, Delft.
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to List miłosny (z Rijksmuseum w Amsterdamie, kat. nr 76). 

W Paryżu pokazano najwięcej obrazów mistrza, bo 12 dzieł, 

w tym: Alegorię Wiary Katolickiej z Metropolitan Museum 

w Nowym Jorku, Mleczarkę z Rijksmuseum w Amsterdamie 

i Młodą kobietę siedzącą przy wirginale z Leiden Collection 

w Nowym Jorku, wcześniej już wzmiankowaną, a pokazaną 

bezpośrednio po Luwrze w Ermitażu, w Sankt Petersburgu. 

Z drobiazgowej lektury tego katalogu wynika, że część 

obrazów pozostałych mistrzów malarstwa rodzajowego 

również nie została przewieziona na wszystkie trzy wystawy. 

Najwięcej było ich w Paryżu, bo aż 60 dzieł. W Dublinie tylko 

55, a Waszyngtonie 57 obrazów. Wynikło to najczęściej ze 

stanu zachowania dzieł, być może kosztów ubezpieczenia 

czy innych powodów niewyjaśnionych publiczności, za-

pewne politycznych.

Wprowadzenie do katalogu, jak i wystawy, był esej głównego 

kuratora A. E. Waiboera pt. Vermeer i mistrzowie malarstwa 

rodzajowego (s. 15-43, z 72 przypisami). Autor na początku 

opisuje swój scenariusz, w którym żona Vermeera, Catherine 

Bolnes przegląda się w lustrze ze swoją kolią pereł, co do-

strzegł z zachwytem jej mąż, jako malarz. Prosi więc żonę 

o zatrzymanie się w tej pozycji, aby ją mógł narysować, 

a następnie namalować na płótnie. Autor odnosi się tutaj 

do obrazu Vermeera Młoda dziewczyna z kolią pereł (Berlin, 

kat. nr 25). W dalszej części eseju A. E. Waiboer wyśmiewa 

swój scenariusz, ponieważ uznał, iż Vermeer nie namalował 

obrazu z udziałem modelki, a naśladował (co dla mnie jest 

bzdurą!) obraz Fransa van Mierisa Kobieta w lustrze (kat. 

nr 24). Dodajmy, że młoda kobieta rozebrana do bielizny 

na obrazie van Mierisa nie była sama we wnętrzu. Obok 

niej stoi służąca, Murzynka, trzymająca skrzynkę z biżu-

terią, a w głębi siedzi starzec, jakby pilnując zachowania 

młodej kobiety. Obecnie oba omawiane obrazy znajdują 

się w tej samej kolekcji berlińskiej. Dzieło van Mierisa, 

tak bardzo różne od Vermeera, miało powstać wcześniej 

niż obraz Vermeera. A co więcej, miało być pierwowzorem 

dla Vermeera! Nie zostałem o tym przekonany. Następnie 

kurator Waiboer przypomina o kolejnym obrazie, jeszcze 

wcześniejszym, pędzla Gerarda ter Borcha: Młoda kobie-

ta przy swej toalecie (Metropolitan Museum of Art, New 

York) z lat 1650-165 (kat. nr 24). Sugeruje powstanie go 

w ramach serii Młode piękności, złożonej z pięciu obrazów. 

Całkowicie odrzucam kolejny obraz, jako dzieło z tej se-

rii, Jana Steena Staruszka (przekazująca Batszebe list od króla 

Dawida), kolekcja prywatna, kat nr 23). Wedle tej hipotezy 

obraz Vermeera miałby powstać dopiero jako czwarty w tej 

serii obrazów (kat. nr 25) wspomnianych malarzy. Jest to 

całkowicie niewiarygodne. Po pierwsze sama nazwa Młode 

piękności nie precyzuje dokładnie treści sceny przeglądania 

się kobiet w lustrze (kat nr 22-26). Poza tym istnieją za-

sadnicze różnice między omawianymi pięcioma obrazami, 

np. z powodu ustawienia inaczej postaci we wnętrzach czy 

pozycji kobiety wobec lustra stojącego na stole, czyli bardzo 

nisko. Na wspomnianym obrazie Vermeera kobieta podnosi 

głowę, aby przejrzeć się w lustrze powieszonym wysoko na 

ścianie, analogicznie jak na jego obrazie Ważąca perłę (NGA, 

Waszyngton ) z tego samego etapu twórczości. Także z in-

nymi, całkowicie fałszywymi według mnie interpretacjami 

tej serii obrazów nie mogę się zgodzić.

Za całkowicie błędną uznaję również próbę uzasadnie-

nia koncepcji tej wystawy, złożonej z aż 23 serii obrazów 

sztucznie zestawionych, które nie zostały nawet poprawnie 

nazwane. Wspomniana seria Młode piękności była całkowi-

cie sztucznym tworem. Można ją uznać wręcz za klęskę 

kuratorów wystawy. Wszystko to odbyło się w kiepskiej 

scenografii w Musee du Louvre, utrudniającej podejście 

do obrazów z powodu źle zrealizowanych względów bez-

pieczeństwa. Wymienię teraz tylko 11 serii z 23, te, które 

wiążą się z obrazami Vermeera van Delft i mają realne 

uzasadnienie do ewentualnych porównań: Korespondencja 

miłosna, Piszące listy, Duo (dwoje muzyków: młoda ko-

bieta i dojrzały mężczyzna), Zaproszenie do muzyki, Struny 

wrażliwe (kobiety grające na instrumentach strunowych), 

Młode piękności, a w rzeczywistości panny przeglądające 

się w lustrze, na rozmaite sposoby. A oto inne serie, bar-

dziej sensowne: Ważenie, Koronczarki, Mleczarka, Noc i Dzień 

(Astronom i Geograf), Amfilada we wnętrzu (w tym List miłosny). 

Oburzyło mnie również zaprezentowanie w serii Pomiędzy 

storią a sceną rodzajową tylko jednego obrazu Vermeera, 

nazywanego obecnie Alegoria Wiary Katolickiej (z MET). Po 

francusku nazwa serii brzmiała Entre histoire et scene de genre 

(s. 411-417). Obraz Vermeera (kat. nr 81), jeśli nawiązuje 

do tradycji szkoły malarskiej w Delft, to wiąże się z serią 

obrazów ukazujących konkretne wnętrza protestanckich 

kościołów w Delft69. Vermeer nie mógł pokusić się o na-

malowanie realistycznego wnętrza tajnego kościoła dla 

katolików z powodów prawnych restrykcji obowiązujących 

wobec tych świątyń. Dlatego namalował dwie części kościoła 

w niezwykle wyrafinowany sposób. Po pierwsze w prezbi-

terium przy ołtarzu siedzi personifikacja Wiary i Teologii 

Katolickiej, wedle mojej interpretacji70. Dopiero w szklanej 

kuli, powieszonej wysoko na błękitnym sznurze, możemy 

z trudem dostrzec odbicia obu części tajnego kościoła. To, 

co jest w prezbiterium pokazane na obrazie, widziane jest 

na kuli jakby z góry, a więc na dolnej jej powierzchni. 

Sekretna część kościoła przeznaczona dla wiernych katolików 

to długa sala, z okiennicami zasłaniającymi okna od strony 

ulicy. Potwierdza to rysunek z epoki71 (il. 5), ukazujący 

69 D. Lokin, La representation des interieursd’eglise a Delft entre 1659 et 1675 

[w:] Les Maitres de Delft. Contemporains de Vermeer, dz. cyt., s. 41-86.

70 J. A. Chrościcki, Malarskie przedstawienia świątyń z XVI i XVII wieku. Liturgia – 

dewocja – zwiedzanie [w:] Fides ex visu, red. R. Knapiński, A. Kramiszewska. 

Lublin 2011, KUL, s.150-152 o Vermeerze.

71 Rysunek atrybuowany Abrahamowi Rademaker, Jesuits Kerk, na ul. Oude 

cych lub dyktujących listy czy szykujących pióra do pisania, 

a także listonoszy przywożących pocztę lub zabierających ją 

z domu klienta66. Na tle tych przedstawień, bliskim realiom 

życia codziennego, obrazy Vermeera nie są nowatorskie, 

ale wyróżniają się intensywniejszym napięciem uczuć na-

malowanych tam kobiet, ich uczuciowym poruszeniem, 

a także udaną kompozycją, zgodną z najdrobniejszymi 

zamierzeniami twórcy.

4. Wystawy: Paryż, Dublin, Waszyngton (2017-2018) 

Wyjątkowo ważna wystawa została pokazana kolejno 

w Paryżu, Dublinie i Waszyngtonie w latach 2017-201867, 

budząc niezwykłe emocje wśród szerokiej publiczności, jak 

i specjalistów. Krytykowano jej koncepcję jako poniżającą 

doskonalsze obrazy Vermeera, wobec dzieł jego kolegów. 

Wyśmiewano brak trafności wyboru aż 50 dzieł mistrzów 

holenderskich malarstwa rodzajowego, i ich dominację 

nad kilkunastoma obrazami samego Vermeera. Czy można 

krytykować jej tytuł: Vermeer i mistrzowie malarstwa ro-

dzajowego, uzupełniony w języku angielskim podtytułem: 

Inspiracja i rywalizacja? Nie oceniam negatywnie tej wystawy 

ze względu na solidną pracę dokumentacyjną, która była 

zapewne nieznana widzom wchodzącym na samą wystawę. 

Tylko wyjątkowo pojawiła się sposobność przed wejściem 

na ekspozycję do przestudiowania ogromnego i ciężkiego 

katalogu (w grubej oprawie ważył ponad 2 kg). Zwykle ka-

talog wystawy kupuje się wychodząc z muzeum, na zakoń-

czenie zwiedzania ekspozycji. Ograniczenie czasu oglądania 

wystawy w Luwrze przez widzów wchodzących z biletami 

elektronicznymi, wydanymi na konkretną godzinę wejścia, 

okazało się kompletną porażką. Prawie każde wejście wi-

dza znacznie opóźniano, co najmniej o kilkadziesiąt minut. 

Sam musiałem czekać prawie dwie godziny. Limitowanie 

ilości osób na wystawie było pozornym ograniczaniem 

kolejki. Często wpuszczano VIP-ów bez biletu lub spóźnio-

nych z powodu ogromnych tłumów z biletami, stojących 

godzinami na zewnątrz Luwru, przy Piramidzie. To był 

skandal organizacyjny w Paryżu. Najwygodniej w Europie 

było widzom oglądać wystawę w Dublinie, gdzie po prostu 

nie było kolejek! Na co dzień było pusto, bo nie było wy-

cieczek z Londynu. W dni świąteczne sale były pełne, ale 

tylko w pewnych godzinach, gdy przybywało sporo widzów 

głównie z Londynu i innych dużych miast. National Gallery 

of Art w Waszyngtonie również sprawnie przyjmował pu-

bliczność. Widzowie jak zawsze wchodzili do gmachu galerii 

bez kupowania biletów, a sale ekspozycyjne były pojemne. 

Scenografia bardziej udana niż w Paryżu, bo nie utrudniająca 

oglądania obrazów. 

66 Gerard ter Borch, Urzędnik, który pisze list, a listonosz czeka, Filadelfia 

Museum of Art, ok.1658-1659.

67 Paris 2017.

Moim zdaniem największym błędem tej wystawy w trzech 

muzeach była nadmierna ilość pokazywanych dzieł innych 

mistrzów malarstwa rodzajowego, których tematyki czy ele-

mentów ikonografii nie podejmował Vermeer. A przynajmniej 

nic o tym nie wiemy. Z tytułu wystawy wynikały bliskie 

relacje Vermeera z innymi malarzami, co mimo obszernej 

dokumentacji nie zostało udowodnione do końca, na wysta-

wie i w katalogu. Seria trzech wystaw rozpoczęta w Paryżu, 

potem w Dublinie, a zakończona w Waszyngtonie została 

przygotowana przez Adriaana F. Waiboera, jako głównego 

kuratora wystawy (ze skromnego muzeum w Dublinie, 

National Gallery of Ireland), z pomocą Blaise Ducos (Paryż, 

Musee du Louvre) i Arthura K. Wheelocka Jr. ( Washington 

DC, National Gallery of Art). Trzy kolejne wystawy ujawniły 

to, co wiedzieliśmy wcześniej, czyli istotną różnicę klas po-

między mistrzami cechowymi w Niderlandach Północnych 

w II połowie XVII wieku a Vermeerem z Delft. Katalog tej 

wystawy, z esejami i pozycjami katalogowymi poszczegól-

nych serii obrazów, w podrozdziałach przygotowanych przez 

10 badaczy (w tym wymienionej trójki kuratorów), jest na 

pewno cennym dziełem naukowym, z bogatą dokumenta-

cją, liczący ponad 448 stron dużego formatu. Z ogromną 

bibliografią, niestety bez polskich autorów68 oraz z indek-

sami. Katalog w języku angielskim wydany został znacznie 

skromniej, w mniejszym formacie, z małymi ilustracjami, 

łącznie 306 stron. 

Całkowicie natomiast zlekceważono wydrukowaną na końcu 

paryskiego katalogu Listę dzieł eksponowanych w układzie 

alfabetycznym. Każdemu obrazowi poświęcono najwyżej 16 

wersów, o szerokości 4 cm. Nie dowiemy się więc prawie 

nic z tego pseudo-katalogu o licznych obiektach tam wy-

stawionych. Oczywiście, możemy szukać interesujących nas 

obrazów, traktując listę jako formę indeksu obrazów na tej 

wystawie (s. 419-422). Moim zdaniem pierwsza część kata-

logu, czyli eseje (s. 105-192) i 23 serii ikonograficznych z ka-

talogiem (oeuvres) na s. 195-418 powinna zostać uzupełniona 

drugim tomem, z rzetelnie opracowanym naukowo zestawem 

pokazanych tam obiektów, jak i istotnych reprodukcji obra-

zów niepokazanych, np. z Ermitażu. Zabrakło chyba czasu 

lub środków finansowych na opracowanie i wydanie drugiego 

tomu. W sumie pokazano na trzech kolejnych wystawach 68 

obrazów mistrzów holenderskich, wobec 12 dzieł Vermeera 

w Luwrze. Dodajmy dla uściślenia, że jeden z obrazów 

Vermeera pokazano tylko w Dublinie i Waszyngtonie, a był 

68 M. Walicki, Vermeer, Warszawa 1956, Wyd. Sztuka; Vermeer, wersja  

w j. Niemieckim, Drezno 1970 – brak tej pozycji w bibliografii Walickiego. 

Por. Sztuka i historia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Michała Walickiego, 

red. Jan Białostocki i inni. Warszawa 1966, s. 7-13; Bibliografia prac 

drukowanych M. Walickiego oprac. J. Wiercińska. Także pozycja nr 163 

na s. 12, Tenże, W poszukiwaniu Vermeera, „Przegląd Artystyczny”, 1954, 

nr 3, s. 33-45. Przedruk: Vermeer [w:] Tenże, Obrazy bliskie i dalekie, 

Warszawa 1963, s.100-153. 
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elewacje obu połączonych ze sobą kamieniczek (klasztor 

jezuitów i kościół na pierwszym piętrze), co możemy bez 

trudu porównać w niezwykle wiernym odbiciem układu okien 

zasłoniętych okiennicami na szklanej kuli, a więc z partii 

kamienicy zamienionej na tajny kościół. Przypominam, 

że w Zjednoczonych Prowincjach obowiązywały ostre za-

kazy wobec katolików: nie wolno było chodzić wiernym 

w grupie, także gromadzić się po mszy św. na ulicy czy 

placu, okna podczas nabożeństwa miały być zamknięte 

zewnętrznymi okiennicami, aby nie było można słuchać na 

ulicy czy podwórku śpiewów liturgicznych i głośnych kazań. 

Mieszkańców Delft obowiązywało ukrywanie wyznania 

katolicyzmu, groziły im liczne kary za nieprzestrzeganie 

szeregu przepisów. Kilkakrotnie niszczono wyposażenie 

wnętrza tajnego kościoła jezuitom w Delft, przez rozbicie 

figury św. Józefa, wybijanie okien, włamanie się do taber-

nakulum z hostiami i ich rozrzucenie na ziemi, jeśli nie 

zdołano ich ukryć wcześniej. Kalwini dokonywali świadomie 

dewastacji tego kościoła, jak i świętokradztw. Sprawcy nie 

byli karani, chociaż można to było uznać za zbrodnie tzw. 

crimen laesae divinae. Opisywały to raporty i kroniki jezuitów 

w XVII wieku72. Ten niezwykle ważny obraz Vermeera po-

winien nosić nazwę: Personifikacja Wiary i Teologii katolickiej 

w tajnym kościele w Delft. Oglądając go na wystawie w Luwrze 

miałem poczucie bezsensu, a co gorsza bezsensownego 

przywiezienia tego dzieła z Nowego Jorku, ale tylko do 

Paryża. Zajmuję się tym obrazem od wielu lat, studiując go 

in situ w Nowym Jorku, dostrzegając w nim coraz to nowe 

symbole73. Pozostałe serie obrazów, jak np.: Le mal d’amour, 

czyli Wizyta lekarza u chorej z miłości, nie powinny były być 

pokazywane publiczności, bo wyłącznie zestawiały rodza-

jowe malarstwo holenderskie, bez dzieł samego Vermeera, 

nierzadko dzieł schematycznych i ironicznych. 

Moja ocena siedmiu esejów w tym katalogu ujawniła ich 

nierówną jakość naukową. Esej A. E. Waiboera, wspomniany 

wcześniej, był tylko wprowadzeniem do założeń wystawy 

i koncepcji katalogu. Nie pojawiło się w nim jednak podsu-

mowanie dorobku wystawy. A. K. Wheelock Jr. opublikował 

esej Erudycja i talent artystyczny. Trwały wdzięk malarstwa 

rodzajowego u Vermeera i współczesnych (s. 44-67). Jest on 

w pełni przekonywujący, co podkreślam z satysfakcją, jako 

Langendijk w Delft. Z początku XVIII w., Gemeentearchief w Delft. 

72 F.van Hoeck (SJ), De Jezuieten-Statie te Delft 1792-1709-1771. „Haarlemsche 

Bijdragen”, 1948, s. 407-444. Roczne sprawozdania cytowane po łacinie 

z XVII w. Nie wszystkie się zachowały, ale są wzmianki o konfliktach 

z protestantami, o nawróceniach rodzin, liczba komunii św. i zmiany 

jezuitów w kościele św. Józefa w Delft. Konieczne będą dalsze badania 

źródłowe w tym kręgu.

73 Interpretację tego obrazu dalej rozwijam, w związku z szalonymi kon-

cepcjami wydrukowanymi przez B. Binstock, Vermeer’s Family Secrets. 

Genius Discovery and the Unknown Apprentice, New York London 2009,  

s. 215 n. 

osiągnięcie jednego z moich znajomych z NGA, od r. 1986 r. 

Erie Jan Sluijter przygotował esej Imitacja u malarzy rodzajo-

wych (s. 68-89). Podkreślił w nim pełną wiedzę Vermeera 

na temat tego, co i jak malują inni malarze pracujący w tym 

samym zakresie dla elity zwanej Konstvroede Liefhebbers, 

czyli dla wytrawnych amatorów sztuki. M. E. Wieseman 

jest autorką tekstu Nabytki czy spuścizna? Dobra materialne 

w malarstwie Vermeera i u współczesnych. (s. 90-114). Autorka 

starannie odnajduje i omawia poszczególne obiekty z wnętrz 

u malarzy, kopiowanych na ich obrazach. Dobra znajomość 

archiwów i przedmiotów w stylu epoki (meble i obrazy) 

dopomogła jej w analizie wybranych obiektów. E. Melanie 

Gifford i Lishia Deming Glinsman napisały esej Styl zbiorowy 

i maniera osobista. Materiały i techniki w malarstwie rodzajo-

wym (s. 91-145). To wyjątkowo cenny tekst, wskazujący na 

bezpośrednie zależności techniczne między obrazami np. 

Vermeera i C. de Mana (fig. 70 i 71) czy też między Casparem 

Netscher a Vermeerem, jak i Vermeerem a Gerardem Dou (fig. 

49 i fig. 50). Warto podkreślić wartość tego tekstu, popartego 

nie fałszywymi hipotezami, a badaniami technologicznymi 

dokonanymi przez konserwatorów. Piet Bakker to twórca 

eseju Malarze elity dla elity. Ceny dzieł. Relacje między mala-

rzami i ich znajomość z dziełami ich kolegów (s.147-152). Autor 

prowadzi swoje rozumowanie w opozycji do klasycznych 

ocen szkół malarskich w poszczególnych miastach, jak np.: 

Utrecht, Haarlem, Lejda. Poznawanie cudzych obrazów było 

możliwe według niego dzięki regularnemu oglądaniu dzieł 

innych mistrzów w kolekcjach prywatnych we własnym lub 

w innych miastach, z czym się zgadzam. 

Na końcu katalogu materiał z wielu kwerend źródłowych 

został wykorzystany w kolejnych tablicach. Pierwsza to: 

Chronologia miejsc rezydencji i pobytu artystów (wg dat uro-

dzenia malarzy i ich nazwisk), s. 424-427. Poziomo w tabeli 

są zaznaczone daty (1620-1700) co dziesięć lat. Kolorem 

błękitnym o różnym natężeniu wyróżniono następujące ka-

tegorie: pewność, duże prawdopodobieństwo, prawdopodob-

ne, możliwe, hipotetyczne. Druga tablica: [Pobyty malarzy 

w innych krajach] Poza Republiką Niderlandzką 1620-1700,  

s. 427. Zaznaczono w niej hipotetycznie pobyt Vermeera van 

Delft we Włoszech i Francji około 1650 r. Trzecia tablica: 

Udokumentowane wizyty w warsztatach malarzy rodzajowych, 

s. 428. Dowiadujemy się, że w pracowni Vermeera (od 1663 

do 1669 r.) pojawiło się co najmniej 7 gości i podróżników. 

Czwarta: Wizyty malarzy rodzajowych u kolekcjonerów [w celu 

zobaczenie cudzych obrazów], s. 429-431. Zapisano tutaj 

również dzieła powstałe w reakcji na wcześniejsze obrazy, 

już namalowane. Szczególnie często oglądano kolekcję 

Pietera Claesza Van Ruijven i jego żony Marii de Knuijt 

w Delft, z licznymi obrazami Vermeera, co wpłynęło na 

twórczość takich malarzy, jak: Quiringh Van Brekelenkam, 

Pieter de Hooch, Cornelis De Man, Gabriel Metsu, Michiel 

Van Musscher, Casper Netscher, Jacob Ochtervelt. Sam 

Vermeer widział w kolekcji Johana de Bye w Lejdzie obraz 

Il.6 Joannes Vermeer van Delft, Personifikacja Wiary i Teologii Katolickiej, 

fragment przedstawiający szklaną kulę z odbiciami wnętrza tajnego  

kościoła katolickiego w Delft

Il.7 Joannes Vermeer van Delft, Personifikacja Wiary i Teologii Katolickiej,  

ok. 1670-72. Olej na płótnie 114,3 × 88,9. The Metropolitan Museum  

of Art. Nowy York.

G. Dou Młoda kobieta przy klawikordzie z 1665 r. (obecnie 

w Dulwich Picture Gallery), tworząc własny obraz Młoda 

kobieta siedząca przy klawikordzie (NG w Londynie) w latach 

1671-74. Również w kolekcji Jacoba Lois w Rotterdamie mógł 

oglądać ok. roku 1655-56 dzieło Ter Borcha Kobieta pisząca 

list (Mauritshuis, Haga) z 1655-56 r., malując List przerwany 

(NGA) w 1665-67 r. Autorzy tych tablic, jak i czytelnicy, 

nie są jednak pewni ani konkretnych dat oglądania, ani 

kolekcji. Piąta tablica: Największe kolekcje obrazów, s. 432. 

Zostały wymienione 21 kolekcje z konkretną liczbą obrazów 

holenderskich, w tym 31 obrazów we Florencji w kolekcji 

księcia Cosimo III.

Szósta tablica: Podział geograficzny dzieł wspomnianych 

w starych źródłach, s. 433. Podano tutaj dzieła Vermeera: 

w Amsterdamie – 1, w Delft – aż 26 obrazów, w Rotterdamie 

– 2, w Hadze – 1, w Południowych Niderlandach – 1. W innych 

krajach europejskich – brak. Zapomniano m. in.: o zbio-

rach Jana III Sobieskiego w Wilanowie74. Siódma tablica: 

74 W. Drecka, Na tropach obrazów Jana III Sobieskiego, ,,Studia Wilanowskie” 

I, 1977, s. 135; A. Kwiatkowska, Inwentarz Generalny z 1696, Warszawa 

2012, s. 135: Cytuję: „N 156. Obraz Damy grającej na lutni, w złotej sza-

Ceny obrazów [we florenach], s. 433, w tym za Vermeera, 

w kategorii: ceny za 7 obrazów po 202. Inne kategorie: ceny 

żądane przez artystę lub wdowę (przeciętna cena ok. 308), 

ceny na aukcjach (przeciętna 600), wycena w inwentarzach 

pośmiertnych na podstawie 4 obrazów (cena średnia 50, 

najwyższa 150, najniższa 10). Ósma tablica: Udokumentowane 

ceny za obrazy najdroższe, s. 434-72. Dziewiąta: Analizy tech-

nologiczne [dokonane], s. 434-436. Wśród 105 wspomnianych 

obrazów jest 19 dzieł Vermeera związanych z wystawą. Nie 

wszystkie niestety zostały starannie przebadane, ale muzea 

starają się o kolejne prace. Oglądając przed kilkunastoma 

cie, a dziewczyna list iey oddaie, w ramach czarnych”. Wycena obrazu 

wysoka, 35 talarów. Wedle opinii W. Dreckiej był to obraz Vermeera, co 

jest prawdopodobne ze względu na dokładny opis obrazu pt.: List miłosny 

z ok. 1669-1670, który znajduje się w Rijksmuseum w Amsterdamie 

od 1893 r. Obraz sygnowany, olej na płótnie o wymiarach 44 x 38 cm. 

Wczesne losy tego obrazu nie są znane. Wedle Broosa i Weelocka w 1892 

r. był sprzedany w Amsterdamie po śmierci burmistrza Jana Messcherta 

van Vollenhoven. Wcześniej był własnością ojca jego żony Pietera van 

Lennep (1780-1850), kupca w rejonie Lewantu, ożenionego w 1810 r. 

z Margarethą Cornelią Kops (1788-1825) z rodziny kolekcjonerów. Por. 

Johannes Vermeer, Haga 1996, s. 180-185; Paris 2017, kat. 76, s. 391. 
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laty obraz Vermeera: Pani domu i służąca przynosząca list we 

Frick Collection irytowałem się na XIX-wieczne tło, czarne 

dla obu postaci kobiet. Próbowałem sobie wyobrazić, co jest 

pod spodem. Na szczęście w styczniu zeszłego roku wyko-

nano reflektogram IRR w pracowni Metropolitan Museum 

w Nowym Jorku75. Zgodnie z opinią prof. A. K. Weelocka 

Jr. uważam, że są tam widoczne fragmenty tapiserii. Moim 

zdaniem za panią domu namalowany został mężczyzna 

z profilu, odchodzący. Nie znaleziono dotąd tapiserii fla-

mandzkiej, która powinna przedstawiać fragment innej 

sceny antycznej lub biblijnej, z wątkiem zdrady małżeńskiej. 

Byłby to moralizujący komentarz do tego obrazu. 

5. Podsumowanie

Przedstawiając wybrane monografie Vermeera, w pewnej 

konfrontacji z wystawami artysty i bliskich mu mistrzów 

malarstwa holenderskiego Złotego Wieku, musimy podkreślić 

konieczność dalszych badań źródłowych we Florencji, jak 

i w innych ośrodkach związanych z malarzami katolickimi, 

aktywnymi w Niderlandach Północnych. Nie można bo-

wiem zaprzeczyć dominacji malarzy protestantów, a także 

i ich odbiorców. Dopiero od niedawna powstają publika-

cje o malarzach katolickich, aktywnych w Zjednoczonych 

Prowincjach76.

Konieczne będzie również bardziej krytyczne porówny-

wanie kompozycji obrazów wiodących lub dominujących 

twórców oraz ich wpływów na dzieła innych twórców. 

Zaprezentowałem tutaj, na podstawie katalogu wystawy 

„Paryż – Dublin – Waszyngton” (2017-2018) irytującą nie-

zdarność badaczy w porównywaniu dzieł malarskich między 

pierwowzorem a powtórzeniami dokonanymi przez innych 

malarzy i zbyt szybkiego wyciągania naiwnych wniosków. 

Wobec publikacji z XX wieku widać jednak znaczny rozwój 

wiedzy o Vermeerze i jego rówieśnikach. Jednak największe 

odkrycia naukowe opierają się na badaniach technologicz-

nych, a nie na porównaniach formalnych, ikonograficznych 

czy stylistycznych. Mimo wielu pomyłek zbiorowe wystawy 

wnoszą więcej niż monografie artystów pisanych przez 

jednego autora. Jest to niewątpliwie przestroga dla mnie. 

Zdaję sobie sprawę, że redakcja obszernego katalogu wy-

maga tytanicznej pracy, stąd moim zdaniem liczne pomyłki 

i opuszczenia w omawianych publikacjach, z których jednak 

nie będę drwił, choć niestety lista ich jest długa. 

75 Badania obrazu prowadzono 12 stycznia 2018 r.. zob. M. Iacono i J. Ivory, 

Vermeer’s Mistress and Maid, The Frick Collection, New York, London 2018, 

s. 55, przypis 60-62, il. 19.

76 X. van Eck, Clandestine Splendor. Paintings for the Catholic Church in the Dutch 

Republic, Zwolle 2008; Ch. Kooi, Calvinists and Catholics during Holland’s 

Golden Age. Heretics and Idolaters. Cambridge Univ. Press 2012. 

Wystawa w Museo Nacional del Prado w Madrycie trwała 

od 25 lipca do 29 września 2019 roku77. Obejrzało ją tysiące 

widzów stojących w długich kolejkach, bo wpuszczanych 

co godzina na ekspozycję, na podstawie wcześniej kupio-

nych biletów. 

Katalog po oficjalnych przedmowach otwiera esej kuratora 

Alejandro Vergara: Pokrewieństwa w malarstwie hiszpańskim 

i holenderskim XVII wieku. Refleksje nad nacjonalizmem i histo-

rią sztuki”. Kolejnymi są eseje Javier Portus’a: ,,Malarstwo 

hiszpańskie i identyfikacja narodowa (1781-1906), Wessel 

Krul’a ,,Sztuki i identyfikacji w Holandii. Przypadek nacjonali-

zmu holenderskiego”, Teresy Possady Kubissa, która napisała 

o ,,Kolekcjach i recepcji krytycznej holenderskiego malarstwa 

w Hiszpanii ( XVII – XIX w.) a całość zamyka opracowany 

z pewną przesadą esej Barber’a van de Pol’a: ,,Podobieństwa 

literatur hiszpańskiej i holenderskiej w XVI i XVII wieku”. 

Katalog obrazów wybranych i omówionych przez A. Vergara 

(s. 113-245) składa się z 72 dzieł wykonanych przez 32 

malarzy i grafików, w tym tylko dwu obrazów Vermeera 

van Delft. Jego „Uliczka w Delft” z 1658 r. (nr kat. 72, 

Rijksmuseum, Amsterdam) już na okładce katalogu zesta-

wiona została z Velazquezowskim ,,Widokiem ogrodu Willa 

Medici w Rzymie (nr kat. 71, z 1630 r., Museo Nacional del 

Prado, Madryt), zaś Vermeerowskiego „Geografa” (nr kat. 

39, z 1669 r., Stadel Museum, Frankfurt) pokazano obok 

„św. Hieronima” Antonio de Pereda (nr kat 40, z 1643 r., 

Museo Nacional del Prado). 

Generalnie oceniam tę wystawę jako nieudaną. Zdecydowanie 

rażącym jest podniesienie istotnych dla Hiszpanów wątków 

politycznych przy jednoczesnym braku pokazania odpowied-

nio dobranych dzieł sztuki. Widocznym jest tu brak dzieł 

Rembrandta czy innych mistrzów holenderskich dotykają-

cych sfery polityki przy jednoczesnym nadmiarze obrazów 

drugorzędnych czy nawet trzeciorzędnych. Szczególnie 

nie przekonywująca była sala wstępna zatytułowana jako: 

Wojna między obu krajami, a malarstwo i identyfikacja narodowa. 

Potem obrazy pokazano w 4 działach związanych z forma-

mi stylistycznymi. Zabrakło też moim zdaniem dobrego 

scenografa. Jest to o tyle zaskakujące, że przecież Vergara 

pracuje obecnie w londyńskiej National Gallery of Art. 

Zdaję sobie sprawę ze znaczenia równolegle pokazywanej 

wystawy w Amsterdamie pt.: Rembrandt-Velazquez. Dutch 

and Spanish Masters, widzianej z perspektywy internacjo-

77 Velazquez-Rembrandt-Vermeer. Miradas Afines, 25 VI-29 IX 2019, Museo 

del Prado, red. kat. A. Vergara Madrid 2019. Wcześniejsza wystawa tego 

samego kuratora w Prado odnosiła się do przestrzeni obrazów: Vermeer 

y el interior holandes, Museo Nacional del Pado, red. kat. A. Vergara i M. 

Westerman, Madrid 2003. Zob. Paris 2017, s. 371n, seria określona jako 

,,enfilades’’ (kat. nr 74-77).

nalistycznej. Co prawda powstała ona we współpracy obu 

muzeów w Madrycie i Amsterdamie, ale ze względu na inną 

tematykę i odmienne założenia polityczne, trudno ją tutaj 

szerzej omówić. 

Starałem się w tym artykule pokazać obiektywnie najważ-

niejsze wystawy prezentujące dzieła J. Vermeera van Delft 

jakie zorganizowane zostały w ostatnich dziesięcioleciach 

i ich znaczenie dla dalszych badań naukowych, jak i szero-

kiej recepcji jego dzieł przez publiczność światową. Trzeba 

podkreślić, że dzięki omawianym wystawom, dokonała się 

zasadnicza zmiana w ocenie twórczości Vermeera, jako 

jednego z najważniejszych malarzy XVII wieku! 
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Monika Jankiewicz-Brzostowska

Domniemana „Bitwa pod Lepanto” 

w kolekcji malarstwa Narodowego 

Muzeum Morskiego w Gdańsku

Jednym z priorytetów gromadzenia zbiorów malarstwa 

w Narodowym Muzeum Morskim jest rozwijanie kolekcji 

malarstwa holenderskiego i flamandzkiego. Kiedy zatem 

w krakowskim salonie „Desa Dzieła Sztuki i Antyki” przy 

ul. Floriańskiej 13 pojawiła się oferta dotycząca obrazu przed-

stawiającego przypuszczalnie bitwę pod Lepanto, autorstwa 

nieustalonego artysty flamandzkiego lub holenderskiego, 

w Narodowym Muzeum Morskim (NMM) zapadła decyzja 

o podjęciu starań o jego nabycie. Muzeum wystąpiło z wnio-

skiem o dofinansowanie zakupu przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kolekcje 

muzealne”. Wniosek rozpatrzony został pozytywnie i 20 

kwietnia 2017 roku obraz został zakupiony do zbiorów 

NMM. Po raz pierwszy zaprezentowany został publiczności 

podczas Nocy Muzeów w tym samym roku. 

Obraz1 przedstawia bitwę morską z udziałem galer i żaglow-

ców pod banderami Turcji i krajów chrześcijańskiej Europy, 

m.in. Hiszpanii. Na pierwszym planie starcie dwóch galer – 

hiszpańskiej i tureckiej – obserwowane przez grupę postaci 

w orientalnych strojach na skrawku lądu w lewym dolnym 

rogu kompozycji. Na drugim planie – dwa walczące okręty 

żaglowe. Wokół, aż po linię horyzontu, liczne inne jednostki, 

zarówno żaglowe, jak i żaglowo-wiosłowe. Po prawej, przy 

linii horyzontu skalisty cypel wychodzący w morze (il. 1). 

Według informacji pochodzących od poprzedniego właściciela 

obrazu2 należał on do spuścizny po rodzinie Pochwalskich 

– malarzy, zasłużonych konserwatorów i kolekcjonerów 

dzieł sztuki. Władysław Pochwalski (1860-1924) studio-

wał w Szkole Sztuk Pięknych w Krakowie u Jana Matejki, 

a następnie w akademii monachijskiej u Alexandra von 

Wagnera. Pochwalski miał znaczące zasługi w dziedzinie 

konserwacji dzieł sztuki, także dla konserwacji muzealnej. 

Współpracował w latach 1901-1913 z krakowskim Muzeum, 

1 AN, Bitwa morska, XVII w., płótno, olej, 117,5 × 201,5 cm, NMM/SM/3980.

2 K. Łomnicka, Ekspertyza badawcza obrazu „Bitwa morska” („Bitwa pod 

Lepanto”) nieznanego autora, mps., Kraków 2016, s. 8.

mieszczącym się wówczas w Sukiennicach, pełniąc przez 

kilka lat funkcję kierownika zorganizowanej doraźnie 

pracowni. Pierwsza pracownia konserwatorska założona 

w Krakowie przez Władysława Pochwalskiego mieściła się 

przy ul. Wiślnej, a od 1907 przy ul. Mikołajskiej 8. Pracownię 

przejęli następnie jego synowie, również malarze – Stanisław 

(1896-1959) i Kasper (1899-1971). Pracownia konserwa-

torska Pochwalskich istniała do 1971 roku. Z racji szerokich 

kontaktów towarzyskich i zawodowych oraz własnych 

zainteresowań artystycznych rodzina Pochwalskich zgro-

madziła kolekcję dzieł sztuki, zarówno artystów dawnych, 

jak i im współczesnych. Omawiany obraz pochodzić miał 

właśnie z tej kolekcji.

Nabyte dzieło nosiło ślady przeprowadzonych przed kilku-

dziesięciu laty prac konserwatorskich. Płótno zdublowa-

no z użyciem grubej warstwy woskowo-żywicznej masy 

dublażowej, co doprowadziło do znacznego pociemnienia 

warstwy malarskiej. W zachowanych oryginalnych partiach 

widoczna była krakelura, zabezpieczona wspomnianym 

dublażem. Na powierzchni obrazu znajdowały się rozległe 

uzupełnienia konserwatorskie, o gładkiej, nieopracowanej 

fakturze, szczególnie w partii nieba po prawej. Wygląd 

niektórych partii malowidła, np. takielunek niektórych 

okrętów, wskazywał na przemycie powierzchniowej war-

stwy malatury, co spowodowało zubożenie plastycznego 

modelunku form oraz usunięcie fragmentów olinowania. 

Wzdłuż krawędzi widoczne też były ubytki warstwy ma-

larskiej. Opisany stan zachowania obrazu skłaniał do pod-

jęcia starań o przeprowadzenie jego konserwacji. Ponieważ 

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku nie dysponuje 

pracownią konserwacji malarstwa, zadanie to powierzono 

prof. dr. hab. Dariuszowi Markowskiemu z Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Konserwację przeprowa-

dzono w roku 2018.

Obraz malowany w stylistyce właściwej malarzom 

z Niderlandów, zapewne w XVII w., uznany został za przed-

stawienie bitwy pod Lepanto, mimo że w centralnym miejscu 

Il.1 AN, Bitwa morska, XVII w.,  

Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku 

fot. B. Galus.

ukazano na nim galeony, podczas gdy głównymi uczestni-

kami bitwy były wiosłowe galery. Niniejsze studium ma za 

cel zbadać zasadność tego założenia i w miarę możliwości 

podjąć próbę ustalenia autora lub środowiska artystycznego, 

w którym obraz powstał.

Bitwa pod Lepanto stoczona została w dniu 7 paździer-

nika 1571 r. w okolicy miejscowości dziś noszącej nazwę 

Naupaktos, u zachodniego wybrzeża Grecji, na wodach łą-

czących Zatokę Patraską i Zatokę Koryncką, we wschodniej 

części Morza Jońskiego. Starły się w niej siły Ligi Świętej 

i Imperium Osmańskiego. W skład Ligi Świętej wchodzi-

ły: Królestwo Hiszpanii, Republika Wenecka, Genueńska, 

Państwo Kościelne, Wielkie Księstwo Toskanii, Księstwo 

Sabaudii-Piemontu, Księstwo Urbino oraz Zakon Kawalerów 

Maltańskich, Rycerzy św. Łazarza i Orderu Świętego Stefana 

Papieża i Męczennika.

Do starcia doprowadziły postępy w przejmowaniu szla-

ków handlowych z Indii do Europy, jakie w stuleciu od 

zdobycia Konstantynopola poczynili Turcy. Militarne suk-

cesy Imperium Osmańskiego i jego konsekwentne parcie 

na zachód stanowiły realne zagrożenie dla całej Europy. 

W największym stopniu odczuwały je państwa włoskie, 

a zwłaszcza Republika Wenecka, bowiem ekspansja Turcji 

w basenie Morza Śródziemnego zagrażała jej żywotnym 

interesom gospodarczym. W roku 1570 Imperium Osmańskie 

zażądało od Wenecji oddania Cypru. Wenecjanie nie przystali 

na to żądanie, wobec czego Turcy najechali wyspę zbrojnie. 

Podczas oblężenia Famagusty (18 września 1570 – 6 sierpnia 

1571) papież Pius V ogłosił krucjatę w celu wyzwolenia miasta, 

co doprowadziło do zawiązania Ligi Świętej. W międzyczasie 

Famagusta padła i stała się areną rzezi obrońców i cywil-

nych mieszkańców. W bitwie pod Lepanto wzięło udział 

blisko 500 jednostek, w tym ponad 400 galer i galeas, a więc 

jednostek o napędzie wiosłowym oraz mniejsze jednostki. 

Flotą Ligi dowodził Don Juan de Austria, przyrodni brat 

króla Hiszpanii Filipa II. Flotą turecką – Ali Pasza, zwany 

„Müezzinzade”, czyli syn muezina, faworyt i zięć sułtana 

Selima II. Bitwa zakończyła się triumfem Ligi Świętej. Turcy 

utracili większość floty, poległ też jej dowódca, podczas gdy 

Liga utraciła jedynie tuzin galer.

Zwycięstwo pod Lepanto miało dla świata chrześcijań-

skiego ogromne znaczenie moralne. Udało się zahamować 

ekspansję muzułmanów na zachód Europy i rozbić niemal 

doszczętnie zgromadzoną przez nich potężną flotę. Papież 

Pius V przypisywał ten triumf wstawiennictwu Najświętszej 

Marii Panny i w podzięce ustanowił święto Matki Boskiej 

Zwycięskiej, w 1573 przemianowane przez Grzegorza XIII 

na święto Matki Boskiej Różańcowej3. Nic zatem dziwnego, 

że wielokrotnie przedstawiano to zwycięstwo w sztuce. 

W wieku XVI przedstawienia te miały charakter triumfalny. 

Podkreślano znaczenie zwycięstwa sił chrześcijańskich. 

Tycjan uczynił widok bitwy tłem dla sceny ofiarowania 

przez Filipa II księcia Fernando bogini Zwycięstwa4. Na 

pierwszym planie, u stóp Filipa II artysta ukazał skuloną 

postać muzułmańskiego jeńca, symbolizująca pokonanych 

nieprzyjaciół. Podobnie uczynił Giorgio Vasari, który na 

polecenie papieża stworzył dwa freski poświęcone bitwie 

pod Lepanto w Sala Regia w Watykanie5. Jeden przedsta-

wia na pierwszym planie alegorie zjednoczonych sił Ligi 

Świętej, a w głębi formacje ustawionych naprzeciw siebie 

okrętów przed rozpoczęciem bitwy. Drugi ukazuje samą 

bitwę, tzn. ciżbę okrętów wiosłowo-żaglowych, po lewej 

chrześcijańskich, po prawej tureckich, spowitych dymem 

wystrzałów armatnich, z żołnierzami tłoczącymi się na 

pokładach i nadbudówkach, mierzącymi do siebie nawzajem 

z różnorakiej broni. W wodzie na pierwszym planie autor 

ukazał liczne postacie walczących strąconych do wody i usi-

łujących ratować się z topieli. Paralelnie do bitwy toczonej 

na morzu, zajmującej lwią część kompozycji, przy górnej 

krawędzi ukazano starcie sił nadprzyrodzonych – Chrystusa 

i świętych godzących mieczami w muzułmanów, a w pra-

wym górnym narożu pierzchających w popłochu czartów. 

Całości dopełnia w lewym dolnym narożniku alegoria Wiary 

zasiadająca na spętanych jeńcach muzułmańskich. W kom-

pozycjach Vasariego ujawnia się – obok apologii triumfu 

chrześcijaństwa – potrzeba podkreślenia epickiego wymiaru 

bitwy, wyrażającego się w ogromnej liczbie uczestniczą-

cych okrętów. Stąd zapewne zabieg polegający na ukazaniu 

tafli wody całkowicie niemal pokrytej ciasno stłoczonymi 

walczącymi jednostkami.

3 J. Andreas van der Steen, Memory Wars in the Low Countries 1566-1700, 

Brill, Lejda 2015, s. 87.

4 Tycjan (1488-1576), Filip II ofiarowujący księcia Fernando bogini Wiktorii, 

ok. 1572-1575, płótno, olej, Muzeum Prado, Madryt.

5 Giorgio Vasari (1511-1574), Bitwa pod Lepanto, 1572, fresk, Sala Regia, 

Watykan. 

Il.2 AN, sygn.: H Letter, Battle of Lepanto, 1571  

National Maritime Museum, Greenwich, Londyn  

źródło: https://commons.wikimedia.org.
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W podobnym duchu realizowali ten temat Paolo Veronese6, 

Tintoretto7, Andrea Vicentino8 i inni, m.in. anonimowy au-

tor obrazu znajdującego się w zbiorach National Maritime 

Museum w Greenwich9 (il. 2), łączonego obecnie z ry-

ciną, której autorem był Martin Rota10. Wskazane prace 

pod względem ikonograficznym łączy przede wszystkim 

wspomniane już nagromadzenie na płaszczyźnie obrazu 

wizerunków wielu okrętów. Przeważnie linia horyzontu jest 

na nich mocno uniesiona. Wyjątkiem jest obraz Veronese’a, 

ale wynika to z podziału kompozycji na strefę „niebiań-

ską” – gdzie ukazano świętych upraszających Najświętszą 

Marię Pannę o interwencję – oraz realną, „ziemską”, czy 

może raczej morską. W obrębie tej ostatniej zastosowano 

podobną kompozycję jak w innych obrazach. Widzowi oglą-

dającemu każdą z wymienionych prac narzuca się wrażenie 

spiętrzenia okrętów, tłoczących się w wielkiej ciżbie, „po 

brzegi” wypełniających płaszczyznę kompozycji. Bitwa pod 

Lepanto była istotnie jedną z największych bitew morskich 

od czasów starożytnej bitwy pod Akcjum i ówcześni ludzie 

doskonale zdawali sobie z tego sprawę. Była też ostatnią 

wielką bitwą galer, tzn. jednostek napędzanych wiosłami. 

Ten aspekt także uwidoczniony jest we wspomnianych 

dziełach. Figurują na nich galery, a także galeasy – większe 

jednostki dysponujące liczniejszą artylerią. Ich nagromadze-

nie sprawia, że wydaje się niekiedy, jakby okręty sczepione 

były rzędami wioseł w jedną wielką masę upstrzoną licznymi 

banderami i proporczykami. Opisany schemat kompozycyjny 

naśladował w swoim obrazie również Tomasz Dolabella11, 

który rozbudował wątek religijny, umieszczając po lewej 

stronie na lądzie sceny modłów odprawianych przez zakon-

ników. W aspekcie przedstawienia samej sceny bitwy mor-

skiej pozostał jednak wierny koncepcji wskazanej powyżej. 

6 Paolo Veronese (1528-1588), Bitwa pod Lepanto, 1571, płótno, olej, Gallerie 

dell’Academia, Wenecja.

7 Jacopo Tintoretto (1518-1594), Bitwa pod Lepanto, 1571, płótno, olej, 

kolekcja prywatna. Szkic do malowidła zniszczonego podczas pożaru 

Pałacu Dożów w 1577.

8 Andrea Vicentino (1542-1617), Bitwa pod Lepanto, ok. 1603, płótno, olej, 

Pałac Dożów, Wenecja.

9 AN, sygn.: H Letter, Battle of Lepanto, 1571, płótno, olej, 127 × 232,5 cm, 

National Maritime Museum, Greenwich, Londyn, nr inw.: BHC0261. Por.: 

Concise Catalogue of Oil Paintings in the National Maritime Museum, Suffolk, 

1988, s. 253, il. s. 22. Według autora noty obrazu na stronie internetowej 

National Maritime Museum w Greenwich innym źródłem dla obrazu 

mogła być zachowana obecnie we fragmencie grafika Christopha Kriegera 

(Christoforo Guerra) – por.: https://collections.rmg.co.uk/collections/

objects/11753.html, dostęp 24 kwietnia 2019.

10 Martino Rota (ok. 1520-1583), wyd. Donato Bertelli, Navalis Victoriae 

exemplar, qua Nonis Octobris ad scopulos Echinadum in Jonio. no longe ab 

oppido Naupacto. Anno ab Incarnatione Dominica. MDLXXI, Wenecja, 1572, 

miedzioryt, akwaforta, Real Academia Española.

11 Tomasz Dolabella (ok. 1570-1650), Bitwa pod Lepanto, 1632, płótno, olej, 

Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki, Kraków.

Utrzymujące się w wieku XVII zagrożenie ze strony Porty 

Otomańskiej sprawiało, że w Europie nie słabło zaintere-

sowanie wizerunkami bitwy pod Lepanto. Nastąpiły jed-

nak znaczące modyfikacje rozwiązań kompozycyjnych 

stosowanych przy jej przedstawianiu. Być może miało to 

związek z faktem, że temat bitwy pod Lepanto zaczęli po-

dejmować artyści z północy, przede wszystkim z obu części 

Niderlandów. Na obrazach przedstawiających ten temat 

zaczęły się pojawiać wizerunki galeonów12. Były to jednostki 

wyłącznie żaglowe, tymczasem bitwa pod Lepanto była bitwą 

galer, okrętów napędzanych wiosłami. Tym niemniej właśnie 

galeony można zobaczyć na siedemnastowiecznych obrazach 

przedstawiających bitwę pod Lepanto, zwłaszcza tworzo-

nych przez artystów flamandzkich i holenderskich. Dobre 

przykłady stanowią obrazy autorstwa Andriesa van Ertvelta13 

i Hansa Savery’ego Starszego14 czy też cykl czterech malowi-

deł Jana Peetersa15 w dominikańskim kościele p.w. św. Pawła 

w Antwerpii. Taka swoboda w obchodzeniu się z detalami 

dotyczącymi prezentowanych wydarzeń stanowiła prak-

tykę dosyć rozpowszechnioną – artyści, przedstawiając 

wydarzenia historyczne, chętnie odwoływali się do realiów 

sobie współczesnych, zwłaszcza jeżeli chcieli potraktować je 

jako swoiste instrumenty przekazania przestróg i pouczeń, 

najczęściej o charakterze moralnym lub filozoficznym, lub 

też jeżeli malowany obraz miał być narzędziem w bieżących 

sporach natury politycznej16. Znakomitą egzemplifikację tej 

12 Galeon to typ trójmasztowego – choć zdarzały się i czteromaszto-

we – statku handlowego i okrętu wojennego wykształcony w wieku 

XVI, a najpopularniejszy w XVII; u schyłku tego stulecia zastąpiony 

w marynarce wojennej przez okręty liniowe. Galeony charakteryzo-

wały się smukłą sylwetką, obniżonym kasztelem dziobowym i mocno 

podwyższonym kasztelem rufowym. Na dwóch pierwszych masztach 

nosiły ożaglowanie rejowe, a na bezanmaszcie łacińskie. W przypadku 

galeonów czteromasztowych ożaglowanie łacińskie występowało też na 

bonawenturze, czyli czwartym, ostatnim maszcie.

13 Andries van Eertvelt, The Battle of Lepanto of 1571, płótno, olej, 1640 (da-

towany p.g. na fladze), Sotheby’s Amsterdam,18.05.2010, poz. 35; tenże, 

The Battle of Lepanto, płótno, olej, 176 × 315 cm., sygnowany i datowany 

1623, Museum voor Schone Kunsten, Gent, nr inw.: S-88 – https://www.

mskgent.be, dostęp 12 maja 2019; tenże, The Battle of Lepanto, blacha 

miedziana, olej, 41 × 56,5 cm, sygn. l.d.: AVEe, Christie’s, sale 7414, 

Londyn, 6.07.2007, poz. 137.

14 Hans Savery St. (1564-1622 lub 1625), The Battle of Lepanto, płótno, olej, 

83 × 146 cm.

15 Cztery obrazy zamówione w stulecie bitwy przez Bractwo Różańcowe 

przy kościele dominikanów pw. św. Pawła w Antwerpii. Por.: J. Andreas 

van der Steen, dz. cyt. Jan Peeters jest też autorem obrazu olejnego 

o zbliżonej tematyce, gdzie również pojawiają się galeony: Morska bitwa 

chrześcijan z Turkami, 1657, płótno, olej, 120 ×169 cm, Muzeum Narodowe 

w Warszawie, nr inw.: M. Ob. 54 – Malarstwo flamandzkie doby Rubensa, 

van Dycka i Jordaensa 1608-1678 [katalog wystawy], Muzeum Narodowe 

w Warszawie, Warszawa 2007, s. 196-197. 

16 J. Giltaij, J. Kelch, Herren der Meere – Meister der Kunst, [katalog wyst-

praktyki stanowi Zdobycie Damietty Cornelisa Claesza van 

Wieringen ze zbiorów Frans Hals Museum w Haarlemie17, 

gdzie za pomocą galeonów autor zilustrował wydarzenia 

rozgrywające się w roku 1219. W tym przypadku chodziło 

o apologię bohaterstwa mieszkańców Haarlemu, którzy byli 

wśród krzyżowców zdobywających Damiettę.

Inną siedemnastowieczną nowością w odniesieniu do kom-

pozycji scen omawianej bitwy była rezygnacja przez artystów 

z przedstawiania tafli wody równomiernie pokrytej masą 

okrętów. Zmieniali kompozycję, pokazując mniejszą liczbę 

jednostek. Wiele przedstawień bitwy pod Lepanto – lub sze-

rzej: bitew morskich chrześcijan z Turkami, w XVII wieku 

stworzyli Flamandowie, choć zachowane są też przykłady 

prac artystów holenderskich. Jak słusznie wskazała w swojej 

ekspertyzie Katarzyna Łomnicka18, takie sceny bardzo często 

i z powodzeniem malował Cornelis de Wael (1592-1667)19, 

flamandzki malarz i rysownik działający we Włoszech. Wraz 

z bratem Lucasem wyjechał z rodzinnej Antwerpii i w 1619 r. 

osiadł na długie lata w Genui, gdzie pozostał aż do roku 

1656. Wówczas obawa przed zarazą skłoniła go do przepro-

wadzki do Rzymu, gdzie mieszkał do śmierci. Warsztat de 

Waela był miejscem, gdzie skupiało się życie flamandzkiej 

kolonii artystycznej w Genui. W jego repertuarze, obok scen 

rodzajowych i portretów, były też przedstawienia bitew na 

morzu i lądzie. Szczególnie popularne były morskie potyczki 

awy], Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam, Staatliche Museen  

zu Berlin, 1996, s. 42.

17 Cornelis Claesz van Wieringen (1577-1633), Zdobycie Damietty, 1627 r.,  

płótno, olej, 101 × 230 cm, Frans Hals Museum, nr inw.: os I-355 –  

https://www.franshalsmuseum.nl, dostęp 19 kwietnia 2019. 

18 K. Łomnicka, dz. cyt., s. 5.

19 Dane biograficzne wg: M. Monkiewicz, Wael, de, Cornelis [w:] R. Genaille, 

M. Monkiewicz, A. Ziemba, Encyklopedia malarstwa flamandzkiego i holen-

derskiego, Warszawa, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, 2001, s. 394; Cornelis de Wael [w:] RKD – Nederlands 

Instituut voor Kunstgeschiedenis – https://rkd.nl/nl/explore/artists/re-

cord?query=cornelis+de+wael&start=0, dostęp: 10 kwietnia 2019.

z Turkami, a zwłaszcza bitwa pod Lepanto. Obraz jego au-

torstwa zatytułowany Bitwa chrześcijan z Turkami znajduje się 

w zbiorach Muzeum w Prado20 (il. 3). Kompozycja o obniżo-

nej do jednej trzeciej wysokości linii horyzontu przedstawia 

na pierwszym planie tonącą galerę i tureckich marynarzy 

próbujących się ratować, już to czepiając się pozostającej 

nad wodą części okrętu, już to uciekając wpław. Na lewo 

od nich widać szalupę z hiszpańskimi żołnierzami, których 

atakują wdzierający się na pokład Turcy. Dalej częściowo 

przysłonięta dymem kolejna galera. W oddali inne jednostki. 

Najbardziej przykuwa uwagę bogaty w anegdotyczną mate-

rię pierwszy plan opisanego obrazu. W wodzie przy dolnej 

krawędzi ukazano postacie Turków, z charakterystycznymi 

ogolonymi głowami, na których pozostał jedynie kosmyk 

włosów. Niektórzy z nich starają się pływać, inni ratują się 

przy pomocy pływających beczek i fragmentów klepek, za-

pewne poszycia któregoś ze zniszczonych w bitwie okrętów. 

U dołu pośrodku widać mężczyznę leżącego bezradnie na 

plecach w wodzie, w ostatnim odruchu rozpaczy podno-

szącego rękę do góry. Walczący na wraku galery i szalupie 

także demonstrują niezwykłe bogactwo i różnorodność póz 

i emocji. Jedni czepiają się burt próbując ratować życie, inni 

wciąż pochłonięci są walką. Ten ludzki, chciałoby się rzec 

– rodzajowy, aspekt przedstawionej sceny zdecydowanie 

dominuje w całej kompozycji. Podobnie jest na obrazie de 

Waela sprzedanym przez dom aukcyjny Christie’s w 1998 

r.21. Tu również – choć na drugim planie ukazano okazałe 

sylwetki okrętów w dymie wystrzałów armatnich – uwaga 

kieruje się ku dramatycznym zdarzeniom w szalupach na 

pierwszym planie. Powtarza się dwoistość zilustrowanych 

zachowań – jedni w desperacji ratują życie, inni walczą do 

upadłego. 

Temat bitwy pod Lepanto podejmował wielokrotnie Andries 

van Eertvelt (1590-1652)22, uznawany za pierwszego fla-

mandzkiego marynistę23. Nie wiadomo, u kogo uczył się 

rzemiosła. W 1609 r. został przyjęty do antwerpskiej gildii 

św. Łukasza. W latach 1628-1630 przebywał w Genui, gdzie 

pracował dla Cornelisa de Waela. W 1630 roku Eertvelt 

20 Cornelis de Wael, Combate naval entre Españoles y Turcos, płótno, olej,  

62 × 110 cm, Museo Nacional del Prado, Madryt, nr inw.: P001154.

21 Cornelis de Wael, Naval battle between Turks and Christians, między  

1613-1667, płótno, olej, 38 × 61 cm, Christie’s, Rzym, 01.12.1998, poz. 187.

22 Na jego dorobek w tej dziedzinie wskazała w ekspertyzie K. Łomnicka, 

dz. cyt., s. 5. Dane biograficzne wg: M. Monkiewicz, dz. cyt., 

s. 116-117; Andries van Eertvelt [w:] RKD – Nederlands Instituut voor 

Kunstgeschiedenis – https://rkd.nl/nl/explore/artists/25622, dostęp: 

10 kwietnia 2019; L. J. Wassink, Eertvelt [Ertvelt], Andries van, Grove Art 

Online, 2003 [w:] Oxford Art Online – https://www.oxfordartonline.

com/search?q=eertvelt&searchBtn=Search&isQuickSearch=true, dostęp 

09 kwietnia 2019.

23 B. Steinborn, Katalog zbiorów malarstwa niderlandzkiego, Muzeum Narodowe 

we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 88.

Il.3 Cornelis de Wael, Combate naval entre Españoles y Turcos  

Museo Nacional del Prado, Madryt 

źródło: https://commons.wikimedia.org.
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powrócił do Antwerpii. Jego uczniami byli Gaspar van 

Eyck, Matthieu van Plattenberg i być może Hendrick van 

Minderhout. Andries van Eertvelt cieszył się powodze-

niem jako marynista. Jego prace znajdowały nabywców 

nie tylko w Niderlandach, ale też w Hiszpanii i Portugalii. 

Popularność tę potwierdza uwzględnienie jego życiorysu 

w dziele Cornelisa de Bie Het Gulden Cabinet van de Edel Vry 

Schilderconst wydanym w 1662 Antwerpii24. Jak już wspo-

mniano, van Eertvelt uznawany był za pierwszego marynistę 

w Południowych Niderlandach. Repertuar malowanych 

przez niego scen obejmował sztormy, bitwy morskie, statki 

w portach i nokturny. 

Przypisywane Eertveltowi wizerunki bitwy pod Lepanto 

znacznie różnią się między sobą. Najwcześniejszy ze zna-

nych obecnie obraz o tej tematyce, z Muzeum w Gent25, 

przedstawia nie tyle bitwę, co sztorm o katastrofalnej sile, 

który rozbija o skały galery tureckie, podczas gdy chrześci-

jańskie galeony ratują się ucieczką. Wśród tych ostatnich, 

obok widocznego w centrum okrętu z hiszpańską banderą, 

widać też jednostkę floty holenderskiej, która przecież nie 

brała udziału tej bitwie. Wydaje się, że autor położył nacisk 

na przekaz symboliczny, który miał głosić upadek wrażych 

sił muzułmańskich i ocalenie świata chrześcijańskiego, 

a nie na jakiś choćby zbliżony do rzeczywistości obraz 

bitwy. Z kolei obraz sprzedany przez Christie’s w roku 

200726 wykazuje kompozycyjne podobieństwo z obrazem 

24 Por. nota do obrazu Andriesa van Eertvelta Embarkation of Spanish Troops, 

National Maritime Museum, Greenwich, Londyn, nr inw.: BHC0745 – 

https://collections.rmg.co.uk/collections/objects/12237.html, dostęp: 

8 maja 2019. 

25  Andries van Eertvelt, The Battle of Lepanto, płótno, olej, 176 × 315 cm., 

sygnowany i datowany 1623, Museum voor Schone Kunsten, Gent, nr inw.: 

S-88 – https://www.mskgent.be, dostep 12 maja 2019.

26 Andries van Eertvelt, The Battle of Lepanto, blacha miedziana, olej, 

41 × 56,5 cm, sygn. l.d.: AVEe, Christie’s, sale 7414, Londyn, 6.07.2007, 

poz. 137.

z Gdańska. Przedstawia na pierwszym planie nacierające 

na siebie trzy galery, ustawione ukośnie, dziobami w głąb 

kompozycji. Za nimi, centralnie, widnieje galeon, podob-

nie ustawiony. Jego wydęte żagle na wysokich masztach, 

podobnie jak żagle drugiej jednostki, widocznej na prawo 

od niego, stanowią centralny pionowy akcent kompozycji. 

Całości dopełniają wizerunki innych galer zwróconych dzio-

bami ku wspomnianym okrętom oraz widoczne w oddali 

maszty kolejnych żaglowców. Na galerach na pierwszym 

planie ukazano liczne postacie walczących, mierzących do 

siebie z broni ręcznej. 

Podobne rozwiązanie, z galerą nacierającą po skosie w głąb, 

w kierunku galeonu widocznego, co prawda, na drugim 

planie, ale dominującego w kompozycji dzięki rozbudowanej 

w górę sylwecie, widzimy na rysunku przechowywanym 

w British Museum przypisywanym Eertveltowi27 (il. 4). 

Z gdańskim obrazem łączy go też sposób ukształtowa-

nia górnych żagli, wąskich u góry, opadających ku dołowi, 

jakby wydymające je powietrze w jakiś sposób je obciążało. 

Podobnym rozwiązaniem jest też skrawek lądu z postaciami 

patrzących w lewym dolnym narożu kompozycji. Zbliżone 

rozwiązanie wdać na obrazie przypisywanym Eertveltowi, 

wystawionym przez dom aukcyjny Sotheby’s w roku 201528. 

Na pierwszym planie ukazano tu po prawej galerę naciera-

jącą na szalupy pełne rozbitków, którzy wpadają do wody, 

rozpaczliwie gestykulując. Na pokładzie galery – najwidocz-

niej chrześcijańskiej – widać rzędy żołnierzy mierzących 

do załogi szalup z broni palnej. Na drugim planie grupa 

walczących żaglowców z atakującą je galerą po lewej. Obok 

ekspresyjnej gestykulacji postaci na pierwszym planie 

dramatyzm ukazanej sceny budują ponad miarę wydęte 

żagle galeonów, łopoczące proporce na topach masztów 

oraz mroczne niebo, na którym burzowe chmury mieszają 

się z dymem wystrzałów artylerii okrętowej.

Kolejny obraz Eertvelta, datowany na rok 164029, stanowi 

nawiązanie do szesnastowiecznej tradycji (il. 5). Przedstawia 

widok z góry, przy podwyższonej linii horyzontu, na rozległą 

taflę morza, na której ukazano liczne jednostki – galery 

i galeony podczas bitwy. W głębi po lewej artysta ukazał 

rząd galer pozostających w wyjściowej formacji. Opisana 

kompozycja zdradza niejakie powinowactwo – wyjąwszy 

27 Andries Eertvelt (przypisywany), Sea Battle with Galleys, ok. 1620, rysunek 

piórkiem, tusz, akwarela, 19,9 × 31,4 cm, British Museum, Londyn,  

nr inw.: 1963, 1214.20 –https://www.britishmuseum.org/research/

collection_online, dostęp 07 kwietnia 2019. 

28 Obraz przypisywany Andriesowi van Eertveltowi, Marine Battle Between 

Turks and Christians, płótno, olej, 124,5 × 231,2 cm, Sotheby’s, Londyn, 

27.10.2015, poz. 456.

29 Andries van Eertvelt, The Battle of Lepanto of 1571, datowany p.g. na fladze: 

„1640”, płótno, olej, 88,7 × 169 cm, Sotheby’s, Amsterdam, 18.05.2010, 

poz. 35.

Il.4 Andries Eertvelt (przypisywany), Sea Battle with Galleys,  

ok. 1620, rysunek piórkiem, British Museum, Londyn  

źródło: https://commons.wikimedia.org.

obecność galeonów – z ryciną autorstwa Adriaena Collaerta 

(ok. 1560-1618)30. Elementem wspólnym jest formacja galer 

w głębi po lewej i starcie okrętów bardziej na prawo, przy 

linii horyzontu, częściowo ukryte w kłębach dymu. Na 

pierwszym planie analogie nie są już tak oczywiste, niemniej 

jednak obaj artyści pokazują tu tonące galery i postacie 

walczących oraz tonących ofiar starcia. 

Sceny desperackiej walki o życie rozbitków ze zniszczo-

nych okrętów stanowią główny temat Bitwy pod Lepanto 

autorstwa Jana Wycka (1652-1702)31. Malarz ten, urodzony 

w Haarlemie, działał w Wielkiej Brytanii, malując sceny ba-

talistyczne, myśliwskie oraz portrety. Artysta na pierwszym 

planie ukazał częściowo zatopiony okręt i kilka pływających 

wokół szalup – wszystkie pełne rozbitków, którzy siedzą, 

stoją, czepiają się burt, machają rękami, a nawet toczą 

walkę jedni z drugimi. W wodzie także ukazano pływają-

cych lub tonących. W głębi kompozycji dopełniają sylwety 

kilku galer spowite dymem wystrzałów armatnich. Uwaga 

widza skupia się jednak na pierwszym planie. Malownicze, 

choć dramatyczne pozy ukazanych postaci i ich żywa ge-

stykulacja tworzą atmosferę napięcia. Zauważyć należy, 

że nacisk na sceny z walczącymi i tonącymi na pierwszym 

planie, jak też pozy i gesty postaci zdradzają, że autor znał 

twórczość Cornelisa de Wael. W podobnym duchu rozwiązał 

zresztą wcześniej tego rodzaju kompozycję Cornelis Vroom 

w obrazie Hiszpańskie okręty wojenne atakujące berberyjskich 

korsarzy32 (il. 6). 

30 Adriaen Collaert (ok. 1560-1618) wg Jana van der Straet, wyd. Philips 

Galle, The Battle of Lepanto, po 1571, 240 × 315 mm, Londyn, British 

Museum, nr inw.: 1873,0712.35 – https://www.britishmuseum.org/

research/collection_online, dostęp 12 kwietnia 2019.

31 Jan Wyck (1645-1700), The Battle of Lepanto, 7 October 1571, płótno, olej, 

98,5 × 149,0 cm, Defence Academy of UK, nr inw.: 20509 – https://artuk.

org/discover/artworks, dostęp 15 kwietnia 2019.

32 Cornelis Hendriksz Vroom (1591-1661), Spanish men-of-war engaging 

barbary corsairs, sygnowany i datowany 1615, płótno, olej, 61 × 103 cm, 

Na tym tle rozpatrywać należy ikonografię obrazu nabytego 

przez NMM. Jak już wspomniano, obraz przedstawia bitwę 

morską rozgrywającą się w pobliżu lądu, obserwowaną 

przez grupę postaci w orientalnych strojach, zebranych na 

skrawku lądu w lewym dolnym rogu kompozycji. W cen-

trum, na pierwszym planie przedstawiono starcie dwóch 

galer. Galera po lewej, nosząca hiszpańską banderę, to typ 

galery śródziemnomorskiej33. Po prawej ściera się z nią 

mniejsza galera turecka ze złamanym masztem. Na pokła-

dach obu oddziały zbrojnych mierzą do siebie z broni palnej 

lub łuków. Pomiędzy ich dziobami w wodzie tonący tureccy 

żołnierze. Za galerą turecką widoczna jest druga, zwrócona 

ku hiszpańskiemu galeonowi, który z kolei ustawiony jest 

niemal burta w burtę z widocznym w centrum kompozycji 

galeonem tureckim, do którego strzela z artylerii burtowej 

(świadczą o tym pomarańczowe rozbłyski nad dalszą od 

widza burtą hiszpańskiej jednostki). Wokół, aż po linię 

horyzontu, liczne inne jednostki. Po prawej, przy linii ho-

ryzontu skalisty cypel wychodzący w morze.

Wystawiając obraz do sprzedaży Dom Aukcyjny „Desa” 

opatrzył go komentarzem informującym, że obraz przed-

stawia jeden z decydujących epizodów bitwy, a mianowi-

cie atak hiszpańskiego La Real na turecki okręt flagowy 

Sułtan. Wspomniane okręty miałyby być przedstawione 

przez galeony pod banderami Turcji i Hiszpanii na drugim 

planie. Starcie galer na pierwszym planie byłoby potyczką 

asystujących im jednostek34. Na wspomnianym flagowym 

National Maritime Museum Greenwich, Londyn, nr inw.: BHC0799. 

Por.: Concise Catalogue of Oil Paintings in the National Maritime Museum, 

Suffolk, 1988, s. 420.

33 Konstrukcję i wygląd tego typu jednostek opisał szczegółowo Joseph 

Furttenbach, Architektura Navalis, Das ist Von dem Schiff Gebӓw: Auff dem 

Meer und Seekusten zugebrauchen, wyd. Jonas Saur, Ulm, 1629, ilustracja 

galery s. 127-128. Dzieło to zawiera również opis bitwy pod Lepanto.

34 Katalog aukcji Domu Aukcyjnego „Desa”, Kraków, Aukcja nr 156. 

Malarstwo, grafika, fotografia, rzemiosło artystyczne, 22.10.2016, poz. 44.

Il.6 Cornelis Hendriksz Vroom, Spanish men-of-war engaging  

barbary corsairs, sygnowany i datowany 1615,  

National Maritime Museum Greenwich, Londyn  

źródło: https://commons.wikimedia.org.

Il.5 Andries Eertvelt, The Battle of Lepanto of 1571,  

datowany p.g. na fladze: „1640”, Sotheby’s, Amsterdam  

źródło: https://commons.wikimedia.org.
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okręcie tureckim przebywał dowódca floty osmańskiej Ali 

Pasza. Znajdował się też na nim Wielki Sztandar Kalifów 

z wyszytymi wersetami z Koranu. Na pokładzie Sułtana 

stoczono niezwykle zaciętą walkę z udziałem żołnierzy 

z obu stron z kilku innych jednostek. Kiedy ostatecznie Ali 

Pasza zginął, jego odciętą głowę wystawiono na pice (wbrew 

życzeniom Don Juana de Austria), a sztandar wpadł w ręce 

chrześcijan, morale tureckiej floty legło w gruzach, co walnie 

przyczyniło się do jej klęski. Założenie, że na obrazie autor 

przedstawił tak istotny epizod bitwy, wydaje się zasadniczo 

słuszne, choć trudno wskazać szczegóły, które mogłyby 

taką tezę bezsprzecznie udowodnić.

Twórca ukazał rozgrywającą się na kilku planach bitwę z na-

leżytym dramatyzmem i bogactwem szczegółów. Widzimy 

wszystkie atrybuty malarstwa batalistycznego: majesta-

tyczne sylwety ścierających się okrętów spowite w dymy 

artyleryjskich wystrzałów, wydymane wiatrem żagle na 

masztach i powiewające fantazyjnie bandery. Najbardziej 

interesujące są jednak rzędy walczących na dwóch okrętach 

pierwszego planu – mierzących z muszkietów, oddających 

strzały z łuków lub osłaniających się tarczami. Na tureckiej 

galerze wyraźnie widoczna jest postać dowódcy w wysokim 

nakryciu głowy, groźnie spoglądającego na walczących (il. 7). 

Choć opisane postacie są niewielkie, autor dokładnie oddał 

szczegóły ich strojów i uzbrojenia, podkreślając delikatny-

mi impastami refleksy światła na metalowych częściach 

hełmów i pancerzy Hiszpanów (il. 8) czy połyskliwych 

tkaninach sztandarów oraz odzieży walczących Turków. 

Uznanie budzi też bogactwo obserwacji natury psycholo-

gicznej wyrażonych za pomocą póz i gestykulacji postaci. 

Żołnierze przedstawieni są w postawach wyprężonych, 

gotowi do walki, zdeterminowani, skupieni na oddawaniu 

strzałów. Widzimy też jednak i ofiary. Na wiosłach hisz-

pańskiej galery, w pobliżu dziobu wiszą zaczepione nogami 

o burtę skrwawione ciała dwóch zabitych żołnierzy, do 

góry nogami, z bezwładnie zwisającymi rękami. Podobnie 

na tureckim okręcie widać żołnierzy rażonych zapewne 

pociskami (il. 7), jak bezwładnie osuwają się na ramiona 

towarzyszy lub padają głowami na przód wprost do wody. 

Jeden z żołnierzy w rejonie śródokręcia tureckiej galery na 

pierwszym planie przyklęka i wyraźnie zamierza się laską na 

wiosłujących, jak gdyby próbując zmusić ich do większego 

wysiłku lub przywrócić dyscyplinę35. Największy dramat 

rozgrywa się jednak poza okrętami – strąceni z nich walczą 

o życie w skłębionych wodach pomiędzy dziobami dwóch 

galer (il. 9). Widać wśród nich jednego z krwawiącą raną 

po obciętej prawej dłoni, namalowaną w odcieniu jaskrawej, 

przykuwającej uwagę widza czerwieni. Inni próbują pływać 

lub rozpaczliwie wołają o pomoc. Widać parę nóg kogoś, kto 

najwyraźniej wpadł do wody głową na przód. Na wodzie 

dryfują ciała poległych. Wszystkie te dramatyczne szcze-

góły autor umieścił w ramach monumentalnej kompozycji 

bitwy morskiej z udziałem wielu jednostek różnych typów. 

Na zakończenie wypada choćby zasygnalizować problem 

autorstwa omawianego obrazu. Profesor Dariusz Markowski, 

który przeprowadził jego konserwację w roku 2018, wskazał 

jako możliwego autora Aerta Anthonisza, w literaturze za-

chodnioeuropejskiej określanego też jako Aert Anthoniszoon 

(1579 lub 1580-1620)36, do lat 70. XX w. znanego jako Aert 

lub Aart van Antum. Artysta ten urodził się w Antwerpii, ale 

rodzina rychło przeniosła się do Amsterdamu, gdzie sam 

malarz przebywał do śmierci. Informacje o jego karierze 

35 Specjaliści od spraw wojskowości utrzymują zgodnie, że wolni wioślarze 

byli sprawniejsi i bardziej efektywni, ale ze względu na koszty od po-

łowy XVI w. we wszystkich flotach posługujących się galerami zaczęto 

ich zastępować niewolnikami lub więźniami. Wioślarze galery tureckiej 

ukazanej na pierwszym planie to najprawdopodobniej właśnie niewol-

nicy. Obok opisanej scenki z wygrażającym im laską Turkiem świadczy 

o tym fakt, że mają odsłonięte głowy, w przeciwieństwie do żołnierzy 

tureckich, którzy nawet kiedy toną, ukazani są w turbanach.

36 D. Markowski, Dokumentacja prac konserwatorsko-restauratorskich ob-

razu „Bitwa morska” z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, 2019, 

mps w NMM. 

Il.7 Na pokładzie tureckiej galery – fragment il. 1. Il.8 Na pokładzie hiszpańskiej galery – fragment il. 1.

są bardzo skromne, także liczba jego bezsprzecznie ziden-

tyfikowanych prac jest niewielka37. Profesor Markowski 

dla poparcia swojej propozycji wskazał niewielki obraz na 

desce ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie za-

tytułowany Bitwa morska38. Przedstawia on ujęty od prawej 

burty galeon, najwyraźniej toczący walkę z dwoma innymi, 

widocznymi za nim. Wokół, od pierwszego planu aż po 

horyzont, inne jednostki różnej wielkości. Znany też jest 

inny obraz batalistyczny tego autora: Bitwa pod Kadyksem39 

ze zbiorów Rijksmuseum, również malowany na desce, 

przedstawiający starcie galeonów i towarzyszących im 

mniejszych galer na morzu, na tle skalistego wybrzeża 

widocznego w głębi po prawej.

W kontekście prób identyfikacji autora omawianego obrazu 

warto rozważyć także środowisko malarzy flamandzkich. 

Jak wiadomo, pomimo zaistniałego podziału politycznego 

związki między tym środowiskiem a malarzami holender-

skimi pozostawały bardzo ścisłe. W kontekście omawianego 

obrazu zasadne wydaje się rozważenie twórczości wspo-

minanego wcześniej Andriesa van Eertvelta40 i jego ewen-

tualnych naśladowców. Oprócz opisanych wcześniej prac, 

a w szczególności rysunku ze zbiorów British Museum41 

i obrazu oferowanego przez Christie’s w 200742, na uwagę 

zasługują dwie prace o zbliżonej tematyce. Pierwsza z nich 

37 A. Ziemba, Anthonissen, Aert van [w:] R. Genaille, M. Monkiewicz, 

A. Ziemba, dz. cyt., s. 18; Aert Anthonisz [w:] – Nederlands Instituut 

voor Kunstgeschiedenis – https://rkd.nl/nl/explore/artists/record?qu-

ery=aert+van+antum&start=1 dostęp 20 kwietnia 2019.

38  Aert Anthonisz, Bitwa morska, XVII w., deska, olej – www.cyfrowe.mnw.

art.pl, dostęp 7 maja 2019.

39 Aert Anthonisz, Slag bij Cadix, 1608, deska, olej, 40,3 × 83,8 cm, 

Rijksmuseum, Amsterdam, nr inw.: SK-A-1367

40 Na niego również, obok Cornelisa de Wael, wskazywała w ekspertyzie 

K. Łomnicka, dz. cyt., s. 5.

41 Por. przyp. 27.

42 Por. przyp. 26.

to Bitwa morska43 z państwowych zbiorów bawarskich (il. 10). 

Obraz przedstawia – podobnie do gdańskiego płótna – na 

drugim planie ścierające się galeony z banderami turecką 

i hiszpańską, na tle większej grupy walczących jednostek, 

a na pierwszym planie nacierającą na hiszpański okręt 

galerę. Jednym z elementów, które zwracają uwagę na obu 

obrazach – gdańskim i bawarskim – jest sposób malowa-

nia żagli, które nie są równomiernie wydęte wiatrem, ale 

wydają się jak gdyby opadać pod jego ciężarem. Także ich 

materia wydaje się zbliżona, sztywna, z nieznacznym, jakby 

metalicznym połyskiem. Drugi obraz to Zaokrętowanie wojsk 

hiszpańskich z kolekcji Muzeum w Greenwich44. Przedstawia 

nocną scenę przewożenia żołnierzy z brzegu na widoczny 

w głębi okręt, flankowany przez inny, ujęty od rufy oraz 

widoczną od dziobu i burty galerę. Malowany na desce obraz 

łączy z gdańskim sposób wydobywania form poszczegól-

nych przedmiotów, np. elementów takielunku czy zarysów 

pawęży rufowych okrętów, za pomocą cienkich impastów 

nakładanych na ciemne tło. Podobny zabieg zastosowany 

został na obrazie przedstawiającym port z okrętami ze 

zbiorów Kunsthistorisches Museum w Wiedniu45. 

Przywołane prace, choć wskazują na krąg Andriesa van 

Eertvelta, nie stanowią analogii pozwalających na jedno-

znaczne rozstrzygnięcie zagadnienia autorstwa omawianego 

obrazu. Pozostaje kontynuować badania w nadziei, że znajdą 

się zabytki pozwalające rozwiać wątpliwości. 

43 Andries van Eertvelt, Seegefecht, między 1607-1652, płótno, olej, 

63 × 102 cm, Bayerische Staatsgemӓldesammlungen – Staatsgalerie 

Neuburg, nr inw.: 5482.

44 Andries van Eertvelt, Embarkation of Spanish Troops, lata 1630-te, deska, 

olej, 74,9 × 121,9 cm, National Maritime Museum, Greenwich, Londyn, 

nr inw.: BHC0745.

45 Andries van Eertvelt, Hafen mit Kiriegsschiffen, po 1640, płót-

no, olej, 185 × 317 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, nr inw.: 

Gemӓldegalerie, 595.

Il.9 Tonący żołnierze – fragment il. 1. Il.10 Andries van Eertvelt, Seegefecht, między 1607-1652,  

Bayerische Staatsgemӓldesammlungen – Staatsgalerie Neuburg  

źródło: https://commons.wikimedia.org.
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Podsumowując należy stwierdzić, że obraz nabyty do zbio-

rów NMM zawiera szereg elementów typowych dla ikono-

grafii występujących w siedemnastowiecznym malarstwie 

północnoeuropejskim przedstawień bitwy pod Lepanto, co 

pozwala na potwierdzenie domniemania, że obraz przed-

stawia właśnie tę bitwę. W kwestii autorstwa przypuszcza 

się, że obraz wyszedł z kręgu Andriesa van Eertvelta lub 

był dziełem Aerta Antonisza – w chwili obecnej brak jednak 

rozstrzygającego dowodu na poparcie którejś z tych atrybucji 

i konieczne są dalsze prace badawcze. Nie ułatwia ich stan 

zachowania obrazu. Znaczące jego partie, zwłaszcza wzdłuż 

poziomych krawędzi, zostały na zawsze utracone i mimo 

wysiłków konserwatorów nie jest możliwe ich odtworzenie. 

Niemniej jednak obraz nie przestaje intrygować, a bogactwo 

anegdotycznych szczegółów oraz drobiazgowe przedsta-

wienia broni i ubiorów, które wciąż zachował, przyciągają 

uwagę zwiedzających. 
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Isfahan – portret miasta w świetle 
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Tadeusza J. Krusińskiego

Isfahan nesf-e dżahan1

Kiedy w roku 1598 szach Abbas I Wielki z dynastii Safawidów2 

uczynił Isfahan stolicą Imperium Perskiego, miasto podnio-

sło się już z ruin, jakie zgotowały mu najazdy mongolskie 

w XIII wieku. Efekty tych najazdów oglądać musiał niestru-

dzony podróżnik i znakomity obserwator, Wenecjanin Marko 

Polo, który w drugiej poł. XIII w. przejeżdżał przez Isfahan. 

Miasto raczej nie zrobiło na nim wrażenia, skoro w swym 

Opisaniu świata zaledwie wzmiankuje jego istnienie3. W ogóle 

nie zwraca uwagi na wygląd Isfahanu, a o mieszkańcach 

mówi tylko, iż „ponad wszystkich innych w nieprawości 

celowali”4. Z kolei znany muzułmański obieżyświat Ibn 

Battuta zjawił się w Isfahanie w roku 1327 i postrzegał go 

już jako jedno „z największych i najpiękniejszych miast”5. 

Zauważa jednak, iż „waśnie między sunnitami a refidytami 

sprawiły, że większa część miasta Isfahan legła w gruzach. 

Spory te dotąd jeszcze nie ustały i walki toczą się nieprze-

rwanie. Mieszkańcy Isfahanu są pięknej prezencji […]. 

Odznaczają się męstwem, szlachetnością i wielkodusznym 

1 „Isfahan jest połową świata”; F. Machalski, Wędrówki irańskie, Warszawa 

1960, s. 61.

2 Imiona, nazwy własne i daty zostały podane za: Historia Iranu, red. 

A. Krasnowolska, autorzy: M. J. Olbrycht, J. Hauziński, M. Smurzyński, 

A. Krasnowolska, P. Balczyński, Wrocław 2010, s. 976 nn.

3 Marko Polo, Opisanie świata, przeł. A. L. Czerny, wstępem i przypisami 

opatrzył M. Lewicki, Warszawa 1954, s. 140.

4 Tamże, s. 143.

5 Ibn Battuta, Osobliwości miast i dziwy podróży 1325-1354, przeł. T. Majda 

i H. Natorf, red., wybór i przedmowa A. Zajączkowski, komentarze 

T. Majda, Warszawa 1962, s. 62.

charakterem”6. Ibn Battuta odnotowuje także istnienie 

meczetu Ali ibn Sahla i dostrzega urodę znajdującego się 

przy meczecie klasztoru, w którym „jest strawa dla podróż-

nych i piękna łaźnia, cała marmurem wyłożona, o ścianach 

z fajansu kaszańskiego”7.

Po z górą 270 latach burzliwych dziejów wspomniany szach 

Abbas I Wielki postarał się, by jego nowa stolica rzeczywi-

ście urosła do miana miasta najwspanialszego. To, co było 

tego zewnętrznym wyrazem, możemy dziś poznać, jeśli 

nie osobiście, to za pośrednictwem publikacji8. W ciągu 

wieku XVII Isfahan stał się rzeczywiście, zgodnie z per-

skim przysłowiem, połową świata (Isfahan nesf-e dżahan). 

Wielkością nie dorównywał mu ani Stambuł, ani Londyn, 

ani Paryż, większa była zapewne tylko mogolska Agra9. 

Nic dziwnego, że wielkie i zasobne królestwo perskie jęło 

wzbudzać coraz większe zainteresowanie europejskich 

władców, kupców, podróżników i uczonych. W relacjach 

z poselstw i podróży stołeczny Isfahan musiał się pojawiać, 

ale w XVII w. tylko w niektórych dziełach poświęcono mu 

więcej miejsca. Niemniej jednak stolica szachów prze-

stała stanowić w wyobrażeniach europejskiej elity tylko 

miraż rodem ze wschodnich baśni. Najciekawsze i wcale 

obszerne opisy Isfahanu pozostawili przede wszystkim: 

Adam Olearius10, niemiecki geograf, matematyk i podróżnik, 

przebywający w Persji w 1637 r., Jean-Baptiste Tavernier11, 

francuski kupiec klejnotów i podróżnik, przemierzający 

Persję w latach 1632-1668, a także Jean Chardin12, fran-

cuski jubiler i podróżnik, podróżujący po Persji w latach 

1664-168013. Wszystkie wydania dzieł tych autorów były 

6 Tamże, s. 62.

7 Tamże, s. 62.

8 Wystarczy wspomnieć fundamentalne dzieło pod red. A. U. Pope’a, 

A Survey of Persian Art. From Prehistoric Times to the Present, t. II, London-

New York 1938-1939; A. Godard, L’Art de L’Iran, Paris 1962; a na gruncie 

polskim: Z. Żygulski jun., Sztuka perska, Warszawa 2020.

9 A. Walaszek, Wstęp [w:] Trzy relacje z polskich podróży na wschód muzuł-

mański w pierwszej połowie XVII wieku, wybór, wstęp, opracowanie tekstu, 

komentarze A. Walaszek, Kraków 1980, s. 23; W. Hansen, Pawi tron. 

Dramat Indii Wielkich Mogołów, przeł. J. Schwakopf, Warszawa 1987, s. 44.

10 Adam Olearius, Offt begehrte Beschreibung der Newen Orientalischen Rejse, 

Schleswig 1647. Wersja rozszerzona ukazała się w 1656 r. Olearius 

poświęcił opisowi Isfahanu obszerny fragment VI księgi swego dzieła.

11 Jean-Baptiste Tavernier, Les Six Voyages de JB Tavernier, Paris 1676; i uzu-

pełnienie: Recueil de Plusieurs Relations, Paris 1679. Tavernier poświęcił 

opisowi Isfahanu rozdz. V i fragment rozdz. VI księgi IV swego dzieła.

12 Jean Chardin, Le Couronnement de Soleïmaan, Paris 1671 i Voyages de 

monsieur le chevalier Chardin en Perse et autres lieux de l’Orient, Amsterdam 

1739. Informacje o Isfahanie przewijają się przez całe dzieło Chardina. 

Nie pomija on nawet takich szczegółów, jak gatunki kwiatów rosnących 

w okolicach miasta.

13 Pełny spis odwiedzających Persję w XVII w. daje: K. Samanian, Sukias 

House And Its Wall Paintings: Reflection Of English-Armenian Links In The 

już ilustrowane, co miało tę zaletę, iż czytelnicy mogli 

swoje wyobrażenia wesprzeć ikonografią. Niedoskonałą 

jeszcze, ale bardzo pomocną, jak sztych w dziele Adama 

Oleariusa (il. 1.). Tu przyznać należy, że drukowane, a na-

wet rękopiśmienne relacje zachodnich podróżników były 

niezwłocznie tłumaczone na główne języki europejskie 

i często wznawiane. Wykształceni i zainteresowani daleką 

Persją czytelnicy mieli zatem wcale obszerną i wielojęzyczną 

bibliotekę do dyspozycji.

Na tle tych dokonań zachodnich Europejczyków w dzie-

dzinie opisów Persji mieszkańcy Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów, chociaż niewątpliwie utrzymywali liczne kontakty 

z Persją, wypadają dość blado. Niewiele powstało w XVII 

wieku relacji, dzięki którym moglibyśmy poznać wiedzę 

ówczesnych o Isfahanie. Z pewnym żalem można stwierdzić, 

iż – ciekawa przecież – relacja wysłannika królewskiego, 

Safavid Period (1501-1736 AD) In Isfahan, Iran, w: „Mediterranean Archeology 

and Archaeometry”, vol. 12. No. 1, 2012, s. 80-81; C. Williamson, Safavid 

Persia Through the Eyes of French Trevellers, „The La Trobe Journal”, no. 91, 

June 2013, s. 65-75.

Ormianina, Sefera Muratowicza do Szacha Abbasa I nie była 

drukowana i rozpowszechniana, a jedyne to na polskim 

gruncie świadectwo opisujące Isfahan w początku wieku 

XVII. Elita społeczna Rzeczpospolitej, jeśli nawet chciała 

się czegoś dowiedzieć o perskiej stolicy, musiała sięgać do 

dzieł obcych autorów. 

Fragmenty relacji Sefera Muratowicza są jednak interesu-

jące ze względu na czas, w którym wysłannik króla Polski 

Zygmunta III Wazy przebywał w Isfahanie. Działo się to 

w roku 160114, a zatem dekadę przed uruchomieniem wiel-

kich prac budowlanych na terenie miasta, przede wszystkim 

przed wyznaczeniem Wielkiego Majdanu (1612 r.), który do 

dziś pozostaje jednym z największych placów na świecie15. 

Muratowicz stwierdza, iż Isfahan jest miastem stołecznym, 

siedzibą króla, który rezyduje w bogatym pałacu, gdzie 

14 Rozbieżność datacji dotyczącej wyprawy, tzn. bezrefleksyjne podanie 

w jednym tekście dat 1588 i 1601, jako początku podróży, kładzie Adam 

Walaszek na karb niestarannego przygotowania starszych edycji tekstu 

i brak korekty. Zob. A. Walaszek, dz. cyt., s. 27-28.

15 Z. Żygulski jun., dz. cyt., s. 155.

Il.1 Isfahan, 1637, wg: Adam Olearius, Offt begehrte Beschreibung der Newen Orientalischen Rejse, Schleswig 1647.
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w wielkiej sali przyjmowani są posłowie16. Przede wszyst-

kim relacjonuje przebieg swego poselstwa i nade wszystko 

konstatuje piękno i bogactwo perskich pałaców. Dostrzega 

jednak także podstawy założenia architektonicznego miasta, 

które miało rozciągać się wokół wielkiej ulicy i szerokiego 

rynku, a ponadto zwraca uwagę na istnienie obszernych 

terenów zielonych, co musiało go szczególnie zadziwić 

w zestawieniu z ciasnymi i gęsto zabudowanymi miastami 

europejskimi17.

Wiek cały mijał, a w Rzeczypospolitej nie pojawili się ludzie, 

którzy wzbogaciliby w świadomości przynajmniej osób 

piśmiennych wiedzę o Persji i jej stolicy. Wydawało się, że 

pokusi się o to jezuita, o. Michał Ignacy Wieczorkowski, 

który w roku 1717, jako poseł rezydent króla Augusta II, 

dotarł do Isfahanu. Lecz chociaż przebywał tam ponad rok, 

to zajmowały go głównie sprawy misji poselskiej i proble-

my finansowe; nie utrwalił niestety obrazu miasta, a jego 

notatki z podróży nie zostały opublikowane. Druga wi-

zyta o. Wieczorkowskiego w Isfahanie przypadła na rok 

1722, kiedy to druzgocący najazd Afganów niszczył miasto18. 

Wieczorkowski nie został jego dziejopisem.

Na szczęście, rzec można, wydarzenia ówczesne obserwo-

wał osobiście i zrelacjonował inny Polak, również jezuita, 

o. Tadeusz Juda Krusiński. Świetna znajomość języków 

wschodnich, wieloletni pobyt na terytorium Imperium 

Perskiego, dostęp do archiwaliów perskich i dworu szachów 

predestynowały Krusińskiego do opisania wydarzeń, których 

był świadkiem19. Z zadania tego wywiązał się znakomicie. 

Publikowane drukiem po łacinie między latami 1728 a 174020 

kolejne uzupełniane wydania jego relacji przyniosły auto-

rowi światową sławę jako uczonemu i uczyniły go jednym 

z pionierów iranistyki. Prace Polaka zostały natychmiast 

16 Relacyja Sefera Muratowicza Ormianina, posłanego króla JMci do Persyji, z którą 

wróciwszy się stamtąd, podał na piśmie w te słowa. Anno circiter 1588. [w:] 

Trzy relacje z polskich podróży na Wschód …, s. 36-38.

17 Tamże, s. 43, 45-46.

18 A. Michalski, W służbie króla i wiary. O. Michał Ignacy Wieczorkowski (1673-

1750) – podróżnik, poseł, misjonarz [w:] A Pomerania ad ultimas terras. Studia 

ofiarowane Barbarze Popielas-Szultce w sześćdziesiątą piątą rocznicę urodzin 

i czterdziestolecia pracy naukowej, red. J. Sochacki i A. Teterycz-Puzio, 

Słupsk 2011, s. 500 i nn.

19 Literaturę dotyczącą T. J. Krusińskiego podaję w: Z. I. Brzostowski, Si vis 

bellum, para annonam. Kuchnia wojny w dobie schyłku panowania Safawidów 

i najazdu Afganów na Iran [w:] Historia naturalna jedzenia. Między anty-

kiem a XIX wiekiem, red. B. Możejko przy współpracy z E. Barylewskaą-

Szymańską, Gdańsk 2012, s. 333.

20 Podaję tu tylko ostatnie, najpełniejsze wydanie: Tragica Vertentis belli Persici 

Historia Per repetitas clades, ab anno 1711 ad Annum 1728vum Continuata Post 

Gallicos, Hollandicos, Germanicos ac demum Turcicos Authoris typos Auctior 

Authore Patre Thadaeo Krusinski Societatis Jesu Missionario Persico, Accessit 

Ad eandem Historiam Prodromus iteratis typis subjectus, Leopoli 1740 (sic!).

dostrzeżone i przetłumaczone lub sparafrazowane oraz 

wydrukowane w licznych językach nowożytnych21. Do chwili 

obecnej nie posiadamy jednak wydanego drukiem przekła-

du na język polski żadnej z prac Krusińskiego22, co czyni 

autora – w dobie kompletnego lekceważenia i zaniedbania 

nauczania języka łacińskiego w polskich szkołach23 – znanym 

w ojczyźnie zaledwie ze słyszenia, a wciąż dobrze rozpo-

znawanym na świecie. Niewesołe refleksje wywołuje fakt, 

że podczas gdy powoływane są kolegialne ciała do spraw 

doskonalenia nauki, w Polsce nie jesteśmy w stanie wydać 

choćby reprintu lwowskiego łacińskiego wydania Tragica 

Vertentis…, tymczasem Brytyjczycy znów wznowili angielski 

przekład relacji Krusińskiego, w styczniu 2019 roku!

Przyznać należy, że miała miejsce próba przybliżenia pol-

skiemu czytelnikowi relacji Krusińskiego w języku ojczystym. 

Jest to zachowany w Bibliotece Kórnickiej PAN rękopis, pod 

aktualną sygnaturą BK PAN 140: Wiadomosci o Rewolucyi 

Perskiey W. X. Taddeusza Krusinskiego S.J. Missyonarza w Ispahan 

i od innych zebrane24. Nie wiadomo, kto był autorem tego 

rękopisu. Stanisław Brzeziński przypisuje autorstwo nie-

znanemu z imienia jezuicie25. Czas powstania przypada 

zapewne na pierwszą połowę XVIII wieku26.

Osią zawartej w rękopisie relacji jest historia polityczna 

monarchii perskiej u schyłku panowania dynastii Safawidów, 

zwłaszcza druzgocący najazd Afganów. Znajdujemy jednak 

w manuskrypcie także wiele interesujących informacji 

dotyczących innych aspektów, w tym fragmenty opisujące 

stołeczny Isfahan. Gdyby rzeczony rękopis został opubli-

kowany drukiem, stałby się w literaturze polskiej XVIII 

wieku najpełniejszym portretem perskiej stolicy, jakim 

dysponowaliby czytelnicy języka polskiego.

21 Pierwsze przekłady: francuski (Paris 1728), angielski (London 1728, 

Dublin 1729), holenderski (Amsterdam 1728), turecki (Stambuł 1729), 

niemiecki (Augsburg 1732). Przekłady te, po dziś dzień, są wznawiane 

bardzo licznie.

22 Gwoli sprawiedliwości – mamy drukowane w języku polskim dziełko 

o parzeniu kawy tureckiej napisane jednakże przez samego Krusińskiego, 

jako jedyne z jego pism, po polsku.

23 Dzieje się tak mimo ustawicznych starań środowiska filologów klasycz-

nych, aby łacina powróciła do szkół.

24 Dzieje rkps BK PAN 140 [dalej BK 140] przedstawiono w: Z. I. Brzostowski, 

Afganowie w świetle…, dz. cyt., s. 515. W tytule BK 140 i we wszystkich 

cytatach zachowana została ortografia, interpunkcja, składnia i brzmienie 

nazw własnych oryginału.

25 S. Brzeziński, Misjonarze i dyplomaci polscy w Persji w XVII-XVIII wieku, 

„Annales Missionologicae” R. 7, 1936, s. 141.

26 Rozważania na temat czasu powstania rkps BK 140 przedstawiono w: 

Z. I. Brzostowski, Afganowie w świetle…, dz. cyt. s. 515-516.

Isfahan w oczach o. Tadeusza Judy Krusińskiego to wielkie 

i bardzo ludne miasto27, przewyższające swą rozległością 

i liczbą mieszkańców Konstantynopol28. Wszechobecna 

jest zieleń ogrodów29, drzewa zaś tak licznie zostały za-

sadzone, że z odległości miasto przypominało las30. Domy 

mieszkańców nazywa Krusiński ślicznymi kamienicami, 

w odróżnieniu od namiotów koczowników31. Podkreśla 

też znakomitą jakość tamtejszego powietrza, które chroni 

ludność przed epidemiami32. Konstatuje istnienie wielkiego 

placu, „który Meidan zowią”33, a który od 1612 roku po dziś 

dzień stanowi serce miasta. Ta otoczona arkadami, olbrzymia 

przestrzeń, przeznaczona przede wszystkim dla oficjalnych 

uroczystości i do gry w polo, z czasem stała się centrum 

społeczno-politycznym34. Krusiński opisuje też starą siedzi-

bę Abbasa I Wielkiego (1581-1628). Charakteryzuje Harem, 

który przedstawia jako bardzo rozległy, z licznymi pałacami 

i ogrodami oddzielonymi od siebie nawzajem wysokimi 

murami i opasanymi murem ze szczelnie zamkniętą bramą35. 

Krusiński wyraźnie oddziela też ścisłą przestrzeń Haremu 

od znajdującego się obok Pałacu Królewskiego, w którym 

rezyduje aktualnie panujący władca36. Nieprecyzyjny opis 

miejsca utrudnia jego identyfikację, ale może tu chodzić 

wyłącznie o zespół pałacowo-parkowy Naksz-i Dżahan 

(Obraz Świata), do którego prowadził istniejący do dziś 

pawilon Ali Kapu (Wysoka Brama), który służył oficjal-

nym uroczystościom, z którego też obserwowano to, co 

się działo na Wielkim Majdanie. Rezydencje w ogrodach 

nie zachowały się37.

Więcej miejsca poświęca Krusiński dość kontrowersyjnej 

działalności budowlanej szacha Hosajna (1694-1722), któ-

rego ostatecznie Afganowie pozbawili tronu. Ten, w zgod-

nej opinii badaczy, niezdolny do właściwego kierowania 

państwem władca: 

Nie tylko część większą swoich dochodow, ale też skarby 

od Królow przeszłych zebrane na budowanie rozszafował. 

Zamek Królewski z obszernym Haramem w Ispahanie, co 

do wspaniałości, był jednym cudem swiata. Z tym szystkim 

27 BK 140, f. 92r.

28 BK 140, f. 93r. W rkps mamy tradycyjnie Konstantynopol, a nie Stambuł.

29 BK 140, f. 98v, 99v.

30 BK 140, f. 92r. Odwiedzający Isfahan w sierpniu 1943 roku Franciszek 

Machalski nadal widział miasto pełne ogrodów. F. Machalski, 

dz. cyt., s. 65.

31 BK 140, f. 99v.

32 BK 140, f. 93v.

33 BK 140, f. 97r.

34 Z. Żygulski jun., dz. cyt., s. 155. Dawniej plac Królewski, dziś plac Imama, 

nazywany zwyczajowo Wielkim Majdanem.

35 BK 140, f. 19v.

36 BK 140, f. 20v.

37 Zob. Z. Żygulski jun., dz. cyt., s. 156-157; F. Machalski, dz. cyt., s. 73.

iemu zdał się być barzo podłym, przeto z fundamentu kazał 

on rozrzucić, a nowy wspanialszy wystawić. Ta, wiele mil-

lionow kosztuiąca fabryka38, iak tylko była dokonczona, tak 

zaraz drugą zaczął kosztownieyszą w Farabath, o mile lekką 

od Ispahanu. Pałace, ogrody, wieże, stawy, tam założone 

tak były przepyszne, iż umyślił był tam swoię mieszka-

nie stateczne obrać. A że to mieysce na suchym było polu, 

przeto całe rzeki rurami i szerokim kanałem czworogra-

niastym kamieniem wycębrowanym, z daleka sprowadził, 

tak dalece, że wody i fontanny więcey kosztowały niż sama 

fabryka. Sala obszerna, gdzie Królowie Perscy zwykli dać 

audyencyą Posłom Cudzoziemskim, i gdzie solennieysze 

dawaią festyny i bale, nazywa się Tschehel-Setoon, to iest, 

o czterdziestu słupach, ponieważ na tylu filarach spoczywa 

w posrzodku ogrodow Królewskich za Zamkiem. Pod czas 

jedney solenney wieczerzy w tey Sali ogien się zaiął, i gdy 

się pożar szerzył, wszyscy ludzie rzucili się do ratowania 

obicia i innych ozdob barzo drogich, których tam było pełno.” 

Szach zabronił jednak ratowania dobytku i postanowił oddać 

wszystko na pastwę płomieni. „Wszakże to Opatrzności 

wieczney uczczenie odwieść go nie mogło od nowego tey 

Sali wystawienia, z wspaniałością daleko większą niż była 

pierwsza39.

Krusiński, jak się zdaje, opisuje tutaj jednym ciągiem kilka 

różnych budowli. Najpierw wspomina stary pałac zwany 

Obrazem Świata, który szach Hosejn przebudował. Następnie 

wzmiankuje Farabath, ale jest to założenie bliżej nieznane. 

Natomiast Pałac Czterdziestu Kolumn (Tschehel-Setoon; 

Czehel Sotun, Czihil Sutun) to dobrze znana rezydencja 

dworska wzniesiona w połowie XVII wieku dla szacha Abbasa 

II. Kompleks ten rzeczywiście padł pastwą płomieni na 

początku XVIII wieku, po czym został odbudowany z woli 

właśnie szacha Hosajna. W rezydencji tej również odbywały 

się audiencje dla ambasadorów i posłów krajów obcych40. 

Pałac ten skrywa w swym wnętrzu freski, które uważa się za 

powstałe pod wpływem malarstwa europejskiego – to pierw-

sze takie przedstawienia w historii malarstwa irańskiego41.

Bardzo ciekawą informacją pochodzącą od Krusińskiego jest 

ta, iż ów miłujący przepych i nieliczący się z kosztami szach 

Hosejn podejmował również inicjatywy na rzecz polepsze-

nia bytu mieszkańców stolicy. Otóż: „Tenże Monarcha, tak 

sobie to upodobał, co o naszych słyszał szpitalach, że w tym 

Europeyczykow chcąc naśladować, wspaniały dla chorych 

ubogich wystawił Szpital w Ispahanie, i do niego z Apteki 

swoiey kazał dawac wszelakie chorym służące lekarstwa”42. 

38 W polszczyźnie czasów Krusińskiego wyraz „fabryka” oznaczał każą 

budowlę.

39 BK 140, f. 35v-r.

40 Zob. Z. Żygulski jun., dz. cyt., s. 157-158; F. Machalski, dz. cyt., s. 71.

41 F. Machalski, dz. cyt., s. 72-73.

42 BK 140, f. 36r-37v.
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Ciekawostką jest zbieżność tych działań z antyczną tradycją, 

przekazaną przez Ksenofonta w Cyropedii, wedle której król 

Persów Cyrus II Wielki powołać miał w swym państwie 

bezpłatną służbę lekarską i farmakologiczną43. 

Nic zapewne dziwnego w tym, że jezuita Krusiński nie 

wspomina żadnych instytucji religijnych Isfahanu. Nie 

wypadało mu opisywać wspaniałości tamtejszych mecze-

tów i szkół koranicznych. W ogóle niezbyt często w swoim 

dziele wspomina o muzułmańskich miejscach kultu i opisy 

te w najlepszym razie można określić jako powściągliwe. Za 

to szczegółowo opisuje mosty na rzece Zajandeh Rud, bę-

dące prawdziwymi cudami irańskiej architektury. Prowadzi 

czytelników do rzeki szeroką drogą wysadzaną z obu stron 

wysokimi drzewami44, po czym powiada: 

Rzeka Senderof od Ispahanu ku południowi o cwierć mile 

lekkie płynie; bieg swoy ma od zachodu ku wschodowi słońca 

wzdłuż wałow mieyskich na mile drogi; W tym przeciągu na 

teyże rzece są cztery mosty, o cwierć mili ieden od drugiego 

odległe. Most ieden za drugi iest mocnieyszy i piękniey-

szy. Pierwszy od zachodu Abu-Sabat nazwany45, podłego 

budowania, ale dla Ormianow iest wygodny, kiedy z Zulfa 

chcą iść prosto do wyższego Ispahanu; inaczey bowiem 

obeyść musieli by drogi niemało aż do mostu Zulfańskiego 

i szerokiey ulicy Tscharbag, drzewem wysokim z obu stron 

sadzoney. Od wyższego mostu tego spuszczając się z wodą, 

przychodzę do mostu Zulfańskiego, który iest drugi. Most 

ten46 iest długi 350 krokow, szeroki 20. Albo co na iedno 

wychodzi, ma wzdłuż stop 1050 w szerz 60 stop; równie po 

prawey iak po lewey stronie przy scianach zewnętrznych 

kształtnie wyrobionych, ma drogę pokrytą dachem do 30 

stop wysokim, zaczym ludzie po tym moście idący, od tych 

co są wyżey lub niżey mostu, na wodzie czyli na lądzie, 

widziani być nie mogą, ponieważ scianami pobocznemi 

są zasłonieni. Trzeci iest most Gaurow47, tymże prawie 

sposobem stawiany iak Zulfański, z dwiema pokrytemi 

43 Zob. Ksenofont, Wychowanie Cyrusa (Cyropaedia), wstęp K. Głombiowski, 

przeł. i przypisami opatrzyli: K. Głombiowski, B. Burliga, A. Marchewka, 

A. Ryś, Wrocław 2014, VIII, 2,24-25; przyp. 808, s. 358.

44 BK 140, f. 82v.

45 Chodzi tu zapewne o most Marnan. Leży on mniej więcej w tej samej 

odległości od Katedry Ormiańskiej co most Trzydziestu Trzech Łuków 

(Sio Seh Pol), ale Krusiński uważał, że dla mieszkańców Dżulfy ten 

pierwszy był wygodniejszy w drodze na drugą stronę Zajandeh Rud.

46 Most Trzydziestu Trzech Łuków służący również jako tama. Do dziś 

„Łączy główną arterię miasta, biegnącą z północy na południe, zwaną 

Czahar Bag – Cztery Ogrody – z leżącą po drugiej stronie rzeki dzielnicą, 

a właściwie miastem ormiańskim – Nową Dżulfą.” Cyt. za: Z. Żygulski 

jun., dz. cyt., s. 164-165.

47 Most Chadżu. Do dziś w dobrym stanie; ułatwiać miał ludności zoro-

astryjskiej (Gaurom) przejście do centrum Isfahanu. Zob.: Z. Żygulski 

jun., dz. cyt., s. 165-166.

pobocznemi drogami. Szach Abas Wtory postawił go dla 

wygody Gaurow, by z swoich siedlisk prosto przyść mogli 

do Ispahanu. Czwarty i ostatni ku wschodowi iest most 

Schiras, tak nazwany od drogi, która do Schiras i daley 

aż do Bender-Abassi prowadzi. Most ten iest stary, i do 

pierwszego we wszystkim podobny48

Autor manuskryptu BK 140 zaznacza, iż informacje, które 

podaje na temat wypędzenia Afganów i przywrócenia per-

skiego panowania, nie pochodzą już od o. Krusińskiego, lecz 

innych, obcych autorów z epoki. Dla nas istotne jest to, że 

oprócz spraw związanych z polityką otrzymujemy jeszcze 

kilka informacji o wyglądzie miasta po najeździe plemion 

afgańskich. Najbardziej interesująca jest ta, iż nowy perski 

szach nakazał naprawę uszkodzonych budynków publicz-

nych, w szczególności zamku królewskiego49. 

Zamek ten od Szacha Abbasa wielkim kosztem był wysta-

wiony: wzdłuż ciągnie się na puł mili, a wszerz ma na 30 

sążni: weyscie do onego było trzema ulicami brukowanemi 

i ocembrowanemi ciosanym kamieniem, z tych srzednia słu-

żyła dla pieszych, a dwie poboczne dla konnych. Przedzielane 

były te ulice drzewem pod sznur sadzonym w pięciu rzędach, 

a za onemi z obustron były ogrody kwiatem rozlicznym 

zasiane: z rzeki bliskiey szła woda do trzech sadzawek, 

zkąd kanalami rozchodziła się po ogrodach Królewskich dla 

odwilżania i utrzymania zieloności każdego czasu. Gmach 

ten od wielu lat zaniedbany, prawie do szczętu był znisz-

czony. Szach Nader chciał by mieysce było oczyszczone i do 

pierwszej swey okazałości przywrócone50.

Po najeździe Afganów w Isfahanie pozostały liczne gruzy, 

uschnięte drzewa, z których zjedzono liście i korę, wyja-

łowione parki i ogrody, zanieczyszczona woda w studniach 

i w rzece. Tylko powietrze w wysoko położonym i dobrze 

wentylowanym mieście wciąż było zdrowe i przyjemne51. 

Nowy władca, Nadir Szach, choć sam nade wszystko kochał 

się w wojnach, wg wyżej cytowanego manuskryptu BK 

140 podjął jednak dzieło odbudowy Isfahanu, w szczegól-

ności dawnej siedziby największego z Safawidów, Abbasa 

I Wielkiego – założenia Naksz-i Dżahan (Obraz Świata).

Zaprezentowane tu informacje na temat Isfahanu, mia-

sta, które na początku XVIII wieku było „połową świata”, 

wydawać się mogą nader skromne w porównaniu z tym, 

co do połowy owego wieku przedstawili czytelnikom au-

torzy zachodnioeuropejscy. Trudno z faktami dyskutować. 

Niemniej warto przypomnieć, iż Polacy bywali w stoli-

48 BK 140, f. 85v-85r. Zapewne chodzi tu o XII-wieczny najstarszy zacho-

wany most Szachrestan. Z. Żygulski jun., dz. cyt., s. 164.

49 BK 140, f. 128r-129v.

50 BK 140, f. 129v.

51 Z. I. Brzostowski, Si vis bellum, para annonam…, dz. cyt., passim.

cy Persji i wnieśli wkład w jej sportretowanie. Dostrzegli 

wielkość i wspaniałość, rozmach architektoniczny i świetne 

rozwiązania konstrukcyjne, manifestujące się bogactwo, ale 

i problemy wielkiego miasta. Nikt na gruncie polskim do 

końca XVIII wieku nie przedstawił lepszego obrazu i cha-

rakterystyki Isfahanu niż o. Tadeusz Juda Krusiński. Rzecz 

jasna, ten niestrudzony, przemierzający pieszo Wyżynę 

Irańską podróżnik, uczony i misjonarz tylko marginalnie 

zajmował się opisem perskiej stolicy, jego relacja przede 

wszystkim dotyczy dziejów najazdu Afganów na Persję 

i to jest jego główny wkład do iranistyki. A jednak żal, że 

dzieło o. Krusińskiego mamy tylko po łacinie i szkoda, że 

anonimowy rękopis BK 140 z Kórnickiej Biblioteki nie został 

wydany drukiem.

Druga połowa XVIII wieku i wiek XIX przyniosły dalsze pu-

blikacje Europejczyków o Wschodzie, a w tym i o Isfahanie. 

Wciąż jednak niewielki był w tej dziedzinie udział Polaków. 

Obraz Persji i jej stolicy z czasów Safawidów świetnie przed-

stawili na swych rycinach dopiero dwaj Francuzi: Xavier 

Pascal Coste (1787-1879), architekt i Jean-Baptiste Eugene 

Napoleon Fladin (1809-1889), malarz, archeolog i orienta-

lista, docierając do szerszej grupy odbiorców52 (il. 2.).

52 Voyage en Perse de MM. Eugène Fladin, Peintre, et Pascal Coste, Architecte, t. I, 

Paris 1851, t. II, Paris 1854.

Od dawna już Isfahan nie jest miastem stołecznym, palmę 

pierwszeństwa dzierży przecież Teheran, ale – jak pisał 

Franciszek Machalski, iranista wspominający swój po-

byt w Isfahanie w 1943 roku: „Kto chce mieć wyobrażenie 

o cywilizacji i kulturze materialnej Iranu sprzed trzystu lat, 

musi zobaczyć Isfahan”53.

53 F. Machalski, dz. cyt., s. 65.

Il.2 Widok Isfahanu od północy, 1840, wg: Voyage en Perse de MM. Eugène Fladin, Peintre, et Pascal Coste, Architecte, Paris 1851.
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Magdalena Olszewska

MIĘDZY OGRODEM A OBRAZEM.

Symboliczny kontekst parku  

opackiego w Oliwie jako przykład  

dziedzictwa kulturowego zapisanego  

w ideowej korespondencji między  

malarstwem a sztuką ogrodów 

…depcąc złudny przepych ziemi 

Zwycięską stopą i w zachwycie serca 

Radując oczy brzaski niebiańskiemi 

Gdy w nich kres bierze wędrówka człowiecza /…/

…cnota na odludnym szczycie  

Mieszka, skromnymi otoczona jary. 

Im bardziej ku niej utarta jest droga, 

Tym mniej jest pewna /…/

Maciej Kazimierz Sarbiewski, Oda IV, XVII w.1 Co przesą-

dza o randze i wartości ogrodów historycznych? Jak to się 

dzieje, że są ogrody-ikony, wymieniane i cytowane jako 

najpiękniejsze, najbardziej znane miejsca w historii ludzkiej 

cywilizacji, jak choćby mityczny ogród Hesperyd, wiszące 

ogrody Semiramidy, mauretańskie ogrody Alhambry czy 

ogrody Wersalu? Bez wątpienia tym, co zwykle narzuca 

się jako pierwsze były i są wartości estetyczne – niewia-

rygodny cud zieleni na pustyni, urzekające piękno wizu-

alne, dźwięki i zapachy czy monumentalność i bogactwo 

założenia. Zawsze jednak ogrody – jako średniowieczna 

wizja raju czy XVIII-wiecznej, sentymentalnej Arkadii – 

wyrażały przede wszystkim tęsknotę ludzi do owych locus 

beatus, locus amoenus, miejsc pięknych a utraconych, nostal-

gię za złotym wiekiem, za czasem wiecznej szczęśliwości. 

Częstokroć owiane legendą trwającą w przekazach ustnych 

lub w zapisach literackich, ogrody owe ewokowały wartości 

naddane, ukryte, symboliczne, w których tęsknotę tę szy-

frowano. Wiele ogrodów zabytkowych, będących świadomie 

kształtowanym dziełem sztuki, posiada więc nie tylko formę 

stylistyczną przynależną do czasu i miejsca powstania, ale 

także przekaz symboliczny, wyznaczony przez odpowia-

dający mu kontekst strukturalno-ideowy. 

Znakomitym przykładem takiego ogrodu jest park opacki 

w Oliwie. O niepowtarzalności XVIII-wiecznego założenia, 

niewyróżniającego się wśród innych ani wymiarami, ani 

większą ozdobnością, stanowiły niegdyś dwa rozszerzenia, 

łączące go wizualnie z morzem i wzgórzami2. Park ten znany 

jest dziś w całej Polsce i kojarzony z Oliwą przede wszyst-

kim dzięki XVIII-wiecznej alei, specjalnie skonstruowanej 

osi widokowej z wysokim, ciętym szpalerem wychodzącym 

na morze3. Urok owej strzyżonej alei opiewała już na po-

czątku XIX wieku Joanna Schopenhauer4. Monumentalne 

aleje ogrodów barokowych ginęły roztapiając się w dalekiej 

linii horyzontu – nieodparcie nasuwa się tu wspomnienie 

Wersalu, gdzie olbrzymia oś główna z ginącymi w oddali 

lustrami wodnymi w ujęciu strzyżonych szpalerów dawała 

wrażenie niekończącej się przestrzeni. W przeciwieństwie 

jednakże do ogrodów XVII-wiecznych i ogrodów barokowych, 

oliwski rokokowy point de vue w sposób charakterystyczny 

dla sztuki XVIII stulecia5, wprowadzał w obręb parku obraz 

morza (przyp. aut.) jako swoisty teatr natury6, nie tylko 

wzbogacając wizualnie całe założenie, ale otwierając je rów-

nież na pewien wymiar i sens metafizyczny. Ta stylistyczna 

i symboliczna konstrukcja sprzężona z innymi wnętrzami 

ogrodu – rajem i labiryntem7 – miała szczególne znacze-

nie w symbolicznym programie parku8 i może stanowić 

asumpt do prześledzenia ideowej korespondencji między 

malarstwem a sztuką ogrodów. 

Iluzja oliwska polegała więc nie tyle na wyprowadzeniu 

alei poza obręb ogrodu, ile na wprowadzeniu do parku 

obrazu morza. Wrażenie patrzącego, w odpowiednich po-

rach roku i dnia potęgował poranny spektakl unoszącego 

się nad widnokręgiem słońca, wyłaniającego się z morza. 

Znamiennym jest fakt, iż cysterscy mnisi nazwali tę aleję 

Drogą ku wieczności. Wyprowadzenie alei na wschód mo-

gło nawiązywać do symbolicznej wymowy orientowanych 

identycznie kościołów. Światło wschodzącego słońca mia-

ło być może i tu symbolizować Chrystusa, a więc i życie 

wieczne. Droga ku wieczności mogła kojarzyć się z drogą 

przebywaną przez człowieka w kierunku ostatecznej gra-

nicy między życiem na ziemi a życiem wiecznym. Wymowę 

tak rozumianego poszukiwania utopijnej rzeczywistości 

mogły wzmacniać usytuowane wzdłuż alei widokowej dwa 

wnętrza ogrodowe. Jednym z nich był prostokątny, leżący 

obok parteru głównego, intymny i cienisty salon boczny 

nazwany rajem (Paradies), z regularnymi rzędami drzew, 

którymi obsadzono terasy schodzące do położonej najniżej 

przestrzeni krótkiej alejki. Jeszcze dziś, choć włączony do 

części krajobrazowej, poprzez swój niezatarty do końca, 

regularny kształt prostokątnego wgłębnika, fragment ten 

może sugerować łączność z geometryczną częścią ogrodu. 

Na jego przedłużeniu od wschodu mamy na planie drugie 

wnętrze – zbliżony w kształcie do prostokąta labirynt (irr-

garten) z drzewem życia pośrodku. Mityczny raj jako kraina 

wiecznej szczęśliwości, z której ród ludzki został niegdyś 

wygnany i labirynt, odczytywany wśród wielu innych zna-

czeń przede wszystkim jako poszukiwanie właściwej drogi 

do magicznego centrum, z arbor vitae symbolizującym nie-

śmiertelność, połączone z orientowaną na wschód Drogą do 

wieczności – mogły tworzyć spójny, mistyczny program9.

Opisana tu aleja egzystując jednocześnie w przestrzeni 

artystycznej Gdańska, wydaje się korespondować także 

z ważkimi dla kultury miasta zabytkami: z programem 

ołtarza głównego w katedrze oliwskiej, a poprzez niego 

również z Sądem Ostatecznym Hansa Memlinga, a być może 

i z Alegorią Handlu Gdańskiego Izaaka van der Blocke lub z in-

nymi alegorycznymi przedstawieniami Hansa Vredemana 

de Vries z Ratusza Głównego w Gdańsku10. Jeszcze bar-

dziej interesującą XVII-wieczną analogią tej alei jest ołtarz 

w kościele cysterskim w Oliwie, ufundowany przez wielkiego 

poprzednika Jacka Rybińskiego, opata Michała Antoniego 

Hackiego w latach 1686-1693 i zapewne inspirowany przez 

niego programowo. Konstrukcja ołtarza podzielona jest na 

dwie strefy – ziemską i niebiańską. Dół stanowi kolum-

nada (niemal w formie architektonicznej alei). Program 

tu zawarty obrazuje wizję zbawienia i przejścia do życia 

wiecznego11. Pendant do tego programu stanowi niezwykle 

interesujący obraz Andreasa Stecha umieszczony w środku 

kolumnady. Jest on również podzielony na strefy: w części 

dolnej, ziemskiej, klęczy pogrążony w modlitwie konwent 

oliwski, w niedalekiej perspektywie widoczny jest klasz-

tor i stary pałac opacki, a na horyzoncie można rozpoznać 

charakterystyczne wieże Gdańska; powyżej – strefa nieba, 

z obu stron chmury z dwojgiem patronów opactwa: Matką 

Boską i św. Bernardem z Clairvaux12. Pionowa szczelina 

wypełniona jest światłością, której blask oświetla zarówno 

klasztor, jak i modlących się zakonników. Inspirację do 

stworzenia XVIII-wiecznej alei ze słońcem wschodzącym 

wśród szpalerów mogła stanowić konstrukcja samego ołtarza, 

z przedstawieniem szczeliny wypełnionej światłem, w per-

spektywicznym ujęciu kolumn.

Symboliczna wymowa ogrodowej alei jako drogi do wiecz-

ności zdaje się więc nawiązywać do motywów eschatolo-

gicznych zawartych w programie ołtarza, jak i do chrysto-

logicznej symboliki światła, tak ważnej dla cystersów. Jej 

konstrukcja przywołuje topos pielgrzymki życia, peregrinatio 

vitae, obecny w myśli filozoficznej od starożytności lub 

jeden z jego wariantów, znamienny dla kultury chrześci-

jańskiej, topos via vitae aeternae, czyli drogi do wieczno-

ści13, połączonej także z psychomachią, poszerzoną o wątek 

Herkulesa na rozdrożu, dokonującego wyboru właściwej 

drogi14. Niebagatelne dla filozoficznych rozważań w świetle 

chrześcijańskiego sacrum było zapisywanie tych toposów 

w tekstach literackich czy filozoficznych, w kompendiach 

alegorycznych, a także wizualizacja ich w przedstawie-

niach malarskich, graficznych, a jednocześnie i w sztuce 

ogrodów. Powstawały całe programy ogrodowe, stanowiące 

ikonograficzne pendant do symbolicznego wystroju willi 

czy pałacu15. Park oliwski wpisuje się więc w europejską 

strukturę ideową, występującą zarówno w ogrodach, jak 

i przedstawieniach malarskich, ukazującą tradycję chrześci-

jańską i myśl filozoficzną o wymowie eschatologicznej wraz 

z toposem psychomachii. Jednakże – w myśli wyrażonej 

w Summa theologiae św. Tomasza z Akwinu16 – przez słowa 

Chrystusa „Ja jestem drogą” (J 14,6) chrystologia łączy się 

z eschatologią. 

Ładunek niezwykle szeroko pojętych teologicznych zna-

czeń mieścił się w przedstawieniach maryjnych, zwłaszcza 

w Zwiastowaniach, które są swoistym zwornikiem symbo-

licznym, spinającym grzech pierworodny ze zwiastowaniem 

narodzin Zbawiciela, a także z boskim planem zbawienia, 

łącząc w jednym przedstawieniu nie tylko scenę zwiasto-

wania, ale także wydarzenia ją poprzedzające oraz sceny tej 

konsekwencje (sąd ostateczny), a zatem także implikujące 

się nawzajem symboliki – maryjną, chrystologiczną, escha-

tologiczną. Imponująca pojemność treściowa tego przed-

stawienia wymagała odpowiednich zabiegów artystycznych 

oraz złożonej symboliki i atrybucji, a każda epoka radziła 

sobie z tym nieco inaczej. Ale, co istotne w rozważaniach 

wokół sztuki ogrodów, niezwykle żywotnym elementem 

odnoszącym się do wszystkich trzech sakralnych znaczeń, 

pojawiającym się już w obrazach chrześcijańskiego śre-

dniowiecza, był ogród. Wizerunek ogrodu to zarówno obraz 

Edenu, utraconego w wyniku grzechu pierworodnego, ale 

i hortus conclusus (ogród zamknięty, „zapieczętowany”) – 

symbol dziewictwa Marii. W wieku XV, u progu sztuki 

nowożytnej, wizerunek ogrodu w malarstwie staje się rów-

nież drogą, wyjściem lub przejściem ucieleśniającym słowa 

Chrystusa „Ja jestem drogą”17 w sensie chrystologiczno-e-

schatologicznym. Nakłada się to także na artystyczną ideę 

renesansowego ogrodu otwartego, którego teorię wyłożył 

Leone Battista Bramante18. Manifestacją takiej konstrukcji 

ideowej są widoki prezentujące w sakralnych przedsta-

wieniach motyw drogi. Program poszukiwania i wyboru 

właściwej drogi życia i przejścia do symbolicznej przestrzeni 

„życia wiecznego” oliwskiej alei sugeruje zatem potrzebę 

prześledzenia toposów zawartych w malarstwie, począwszy 

od XV-wiecznych Zwiastowań lub innych scen sakralnych, 

z pierwszymi wizerunkami ogrodów nowożytnych z aleją 

w tle, aż po XVIII-wieczne moralitety. 

XVII – i XVIII-wieczna korespondencja sztuk między 

ogrodem a obrazem była konsekwencją, a równocześnie 

pewnym kresem procesu, który zaczął się już w wieku XV, 

zarówno w malarstwie północnoeuropejskim, szczególnie 

niderlandzkim, jak i w południowym, włoskim. Do tema-

tów sakralnych wkroczył wtedy realistyczny obraz natury, 
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zgodny z wczesnorenesansową rewolucją filozoficzną i ar-

tystyczną. Artyści zapisywali otaczającą ich rzeczywistość, 

a więc zmiany dokonujące się na ich oczach w architekturze 

i w rodzącej się naówczas nowoczesnej przestrzeni ogrodo-

wej, częstokroć dzięki stosowaniu nowych rozwiązań arty-

stycznych. Stosowano między innymi zbieżną i powietrzną 

perspektywę, niezwykle ważną w renesansowym malarstwie 

i w sztuce ogrodów. Co istotniejsze jednak, wprowadze-

nie realistycznego odwzorowywania świata nie zaburzyło 

przekazu symbolicznych, sakralnych treści poszczególnych 

tematów. Pejzaż realny nie przestał być pejzażem głęboko 

symbolicznym, ponieważ, jak pisze Katarzyna Płonka-

Bałus, jego celem nie było odtwarzanie, ale interpretacja 

zjawisk19. Nowe, realistyczne rozwiązania malarskie, jak 

choćby naturalne światło słońca padające na postać Marii 

i symbolizujące łaskę Ducha Świętego (zamiast nierealnego 

promienia średniowiecznych Zwiastowań) czy perspektywa 

powietrzna, która wizualizowała civitas Dei (miasto Boga, 

państwo boże) umieszczone na ostatnim planie w natural-

nym, ale jakże symbolicznym, zamglonym błękicie.

Interesujące pod względem wizerunku i roli ogrodu wydają 

się być XV-wieczne Zwiastowania (szczególnie włoskie, jeśli 

chodzi o wczesnorenesansowe widoki ogrodu). Poprzedzały 

je wcześniejsze sceny z obrazem zamkniętego średnio-

wiecznego ogrodu (lub z jego elementami). Maria jawiła 

się jako symbol związku pomiędzy naturą ludzką i boską, 

i uważana była za postać pośredniczącą między niebem 

a ziemią (Maria jako Brama Niebieska). Jej wizerunko-

wi towarzyszyło coraz więcej atrybutów zaczerpniętych 

z fragmentu Pieśni na Pieśniami (4,12) oraz z jego licznych 

średniowiecznych interpretacji: Izydora z Sewilli, Hrabana 

Maura, Alberta Wielkiego20. Madonny z jednorożcem i mi-

styczne polowania na jednorożca, połączone czasem sym-

bolicznie ze sceną zwiastowania, Maria w hortus conclusus 

lub sam ogród maryjny – pojawiały się na kartach ksiąg 

iluminowanych21, w tkaninie22 i w malarstwie tablicowym 

już dużo wcześniej, a także jeszcze w XV i w XVI stuleciu. 

Niejednokrotnie występowały z dokładnym opisem całej 

symboliki maryjnej w typie wizerunku: „Maryja w oto-

czeniu symboli biblijnych”23 (rośliny: krzew różany, lilia, 

palma, cedr, drzewo oliwne; ciała niebieskie: słońce, księżyc 

gwiazda morza; elementy architektury i przedmioty: pań-

stwo boże wizualizowane jako miasto, brama niebios, ogród 

zamknięty (Marii), wieża Dawidowa, fontanna, studnia, 

lustro). Doskonałym przykładem jest choćby Niepokalane 

Poczęcie, obraz z lat 1535-40, przedstawiający koronację 

Matki Boskiej w otoczeniu symboli maryjnych, autorstwa 

hiszpańskiego malarza Vincenta Juana Masipa. Jednakże 

zupełnie wyjątkową wykładnią do odczytywania symboliki 

maryjnej w malarskich przedstawieniach sakralnych jest 

karta z flamandzkiego Brewiarza Grimani24. W przeciwień-

stwie do zobrazowanych w obrazie Masipa symboli otacza-

jących postać Marii, unoszących się w surrealnej przestrzeni 

na złotym tle – w karcie z Brewiarza Grimani to właśnie 

symbole maryjne składają się na całość kompozycji tworzącej 

głęboko symboliczny pejzaż. Na pierwszym planie umiesz-

czono hortus conclusus z fontanną i symbolami roślinnymi 

oraz postać anioła przy studni trzymającego oburącz lustro, 

a nieco dalej także wieżę. Ważki element drugiego planu 

stanowi wysoka skała ze stojącym na niej zamkiem z bramą 

(otwartą na przestrzał). Nad nimi – Stella Maris – ukazująca 

drogę wiodącą w stronę civitas Dei. Szczególnie interesujące 

jest także przedstawienie Marii Niepokalanej (Immaculata), 

stojącej w hortus conclusus w świetle złotej bramy z przed-

stawionymi symbolami maryjnymi i unoszącymi się wokół 

niej aniołami, na tle pejzażu błękitniejącego na horyzoncie, 

której autorem jest Jean Bellegambe25. W pracach tych (jak 

i analogicznych wcześniejszych) wszystkie symbole są 

starannie opisane. Takie elementy pejzażu pojawiają się 

w większości Zwiastowań lub innych scen sakralnych, co 

pozwalało odczytać ich symboliczno-metafizyczny sens, 

w tym i zastanawiające elementy drugiego planu, które, 

choć realistycznie oddane26, to jednak wydające się mieć 

znaczenie symboliczne27, odnoszące się do uzupełniającej 

symbolikę maryjną – symboliki chrystologicznej w kon-

tekście planu zbawienia.

Kult maryjny, datujący się jeszcze od soboru efeskiego, 

wzmógł się w XV stuleciu w wyniku ruchu różańcowego 

powstałego w zakonie dominikanów w Kolonii, rozpo-

wszechnionego w państwach niemieckich i we Włoszech jako 

kult Dziewicy Marii. Dziewictwo Marii symbolizowane przez 

ogród zamknięty było podkreśleniem faktu, iż pozostaje 

ona wolna od grzechu, tak jak i jej Syn. Symboliki maryjnej 

w Zwiastowaniu dopełniała symbolika chrystologiczna pod-

kreślająca boski plan zbawienia, do którego droga wiodła 

poprzez naśladowanie uczynków Chrystusa, a więc również 

– podążanie jego drogą, która wydaje się być wizualizowana 

w większości malarskich przedstawień sakralnych oraz 

(wyraźniej w XVI stuleciu) w ogrodach. Potwierdza to liczna 

grupa zabytków ze sceną zwiastowania, które jak większość 

przedstawień sakralnych traktowane były wcześniej w śre-

dniowieczu w sposób niezwykle abstrakcyjny, skupiający 

się na maksymalnym podkreśleniu wymowy samej sceny 

z występującymi postaciami i przynależnymi im atrybutami. 

W miarę jednak zmian zachodzących zarówno w malar-

stwie północnoeuropejskim, jak i w malarstwie włoskim, 

do scen świętych zaczęto wprowadzać elementy realności, 

codzienne przedmioty. W XIV stuleciu naturalne stało się 

umieszczanie tych przedstawień w architekturze, dopiero 

jednak wiek XV wprowadził na szeroką skalę nowoczesną 

przestrzeń, perspektywę. Dwubiegunowość sztuki włoskiej 

i zaalpejskiej zaznacza się w Zwiastowaniach różnorodnością 

wnętrz i rodzajów przestrzeni, a także odmiennym rodzajem 

realizmu. Realność sakralnej sceny podkreślana jest na pół-

nocy poprzez drobiazgowe oddawanie wszystkich szczegółów 

wnętrza, łącznie z krajobrazem widocznym za oknem lub 

w prześwitach, przy czym niektórym przedmiotom, roślinom, 

miejscom – nadawane są znaczenia symboliczne. W sztuce 

południa sumaryczność przedstawień bizantyjskich (stano-

wiących początkowo wzór wielu obrazów włoskich) wzbo-

gacona zostaje o nowoczesną, lekką arkadową architekturę, 

częstokroć przenikającą się z przedstawioną w perspektywie 

przestrzenią ogrodu (jest to połączenie charakterystyczne 

zarówno dla malarstwa jak i dla rozwiązań ogrodów no-

wożytnych). Różnorodność przedstawień na północy i po-

łudniu (komnata, kościół, brama kościoła lub też arkadowa 

architektura łącząca się z przestrzenią ogrodu) implikuje 

niejednokrotnie odmienne rodzaje przestrzeni zielonych: 

ogród z aleją, pejzaż z drogą, przestrzenie wodne (rzeki, 

morza, portu, często ze statkami). Choć nie zawsze odwzo-

rowują realną przestrzeń historyczną, to jednak nawiązują 

do widoków dobrze znanych i bliskich artystom, jak choćby 

obraz florenckiej rzeki Arno czy widok portu charaktery-

styczny dla miast niderlandzkich28. Zarówno rodzaj zieleni, 

jak i samo miejsce, na którym owe przestrzenie występują 

w obrazie gra istotną rolę symboliczną, niosąc ze sobą 

ładunek określonej treści odnoszący się albo do symboliki 

maryjnej, albo chrystologiczno-eschatologicznej (ogród 

Edenu jako miejsce grzechu pierworodnego, hortus conclusus 

podkreślający czystość Marii, droga wykreślona jako prosta 

aleja ogrodu lub droga w pejzażu, obie z przejściem do życia 

wiecznego). Dwubiegunowość sztuki południa i północy, 

zauważalna na płaszczyźnie formalnej, wydaje się znikać 

przy odczytywaniu struktury symbolicznej, co świadczy 

o uniwersalnym systemie myślenia i przepływie myśli wśród 

elit ówczesnej Europy29. Różnice rozwiązań plastycznych, 

wynikające początkowo z przesłanek artystycznych (od-

miennej proweniencji malarskich czy też wcześniejszego 

powstawania nowoczesnych ogrodów we Włoszech) także 

ewoluują na obu biegunach Europy, „pożyczając” od siebie 

nawzajem zbliżone rozwiązania typologiczne czy artystyczne.

Formę przejściową między dekoratywnym, nierealnym 

średniowiecznym obrazowaniem, widocznym choćby 

w Zwiastowaniu Simone Martiniego30, a późniejszymi rene-

sansowymi scenami mogą stanowić: Zwiastowanie Mariotto di 

Nardo z trzeciej ćwierci XIV wieku oraz Zwiastowanie Gentile 

da Fabriano z roku 142531. U di Nardo występuje powtarzający 

się w XV stuleciu typ ujęcia sceny w dwóch perspektywicznie 

potraktowanych arkadach (znanych zwłaszcza z prac Fra 

Angelica). Oba przedstawienia przejawiają średniowieczny 

jeszcze typ obrazowania, zarówno w gotyckich formach ar-

Il.1 Aleja z widokiem na morze, fragment planu parku opackiego z roku 1792, wykonana przez J.G. Saltzmanna, Archiwum Państwowe w Gdańsku.
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chitektonicznych, nieporadnej perspektywie oraz typowym 

dla średniowiecza ujęciu tej sceny z podkreśleniem Marii 

jako oblubienicy (łoże widoczne za stylizowaną zasłoną). 

Dość oszczędna scena di Narda, ujęta w dwóch arkadach, 

z próbą ich perspektywicznego potraktowania, jest z jednej 

strony kontynuacją przedstawień bizantyjskich, z drugiej 

zapowiada późniejszą serię XV-wiecznych Zwiastowań, 

w tym zwłaszcza słynnych fresków Fra Angelica z kościoła 

i klasztoru św. Marka we Florencji32.Obraz da Fabriano, 

utrzymany w symbolicznej złocisto-czerwonawej tonacji, 

prezentuje komnatę pojawiającą się i w północnoeuropejskich 

Zwiastowaniach (m.in. Rogera van der Weydena, Jana van 

Eycka czy Petrusa Christusa i Hansa Memlinga). Jednakże 

u Fabriano występuje ogród rajski jako sceneria grzechu 

pierworodnego, element, do którego nawiążą późniejsze 

nieco (r. 1430 i 1450) przedstawienia Fra Angelica i in-

nych artystów włoskich. Zwiastowanie da Fabriano z 1425 

roku zachowuje jeszcze pewne średniowieczne wizualizacje 

podkreślające nierealność tej sceny – gołębica spływająca 

w promieniu światłości (jako łaski boskiej) na łono Marii, 

dekoratywność szczegółów komnaty i bizantyjska jeszcze 

nieco stylizacja ogrodu z aniołami i Bogiem.

Podobne rozwiązania w gotyckiej komnacie lub we wnętrzach 

kościelnych występują w sztuce niderlandzkiej, ukazane 

z coraz większą dozą realności, dotyczącą zarówno perspek-

tywicznie ujętych wnętrz, jak i dużej ilości werystycznie 

oddanych szczegółów, z których wiele posiadało także zna-

czenia symboliczne. Jednym z bardziej znanych przedstawień 

w komnacie jest środkowa część tryptyku Zwiastowania 

Rogiera van der Weydena z Luwru, z przypuszczalną da-

tacją około 1440 roku. Daleki krajobraz z rzeką ginacą na 

horyzoncie ukazany jest w oknie. Krzyż okienny nadaje mu 

dodatkowe znaczenie ewokujące symbolikę chrystologiczną. 

Sceny skrzydeł tryptyku rozgrywają się już bezpośrednio 

w pejzażu, zawierającym również, jak się wydaje, elementy 

nawiązujące do symboliki chrystologiczno-eschatologicz-

nej. Wyznacznikiem nowych czasów, co jest także istotne 

dla rozważań w niniejszym tekście, było posługiwanie się 

perspektywą zarówno zbieżną, jak i powietrzną, co przyczy-

niło się do nowych ujęć znanych sakralnych przedstawień, 

w tym wprowadzania do nich świata zewnętrznego obrazu 

ówczesnych miast oraz krajobrazu. Początkowo bardzo 

nieśmiało, bo w przestworach okiennych zaczęły pojawiać 

się dalekie widoki z fragmentami miast lub pejzażu – jak 

we wspomnianym Zwiastowaniu Rogiera van der Weydena 

czy Zwiastowaniu Petrusa Chrystusa z krajobrazem z zam-

kiem, z połowy XV wieku. Potem coraz wyraźniej rozległy 

krajobraz z rzeką płynącą przez miasto i ginącą w oddali 

widoczny w potrójnym kolumnowym prześwicie, np.: obraz 

z około 1440 r. Św. Łukasz rysujący Madonnę van der Weydena, 

obraz van Eycka Madonna z kanclerzem Roulin oraz późniejsze 

przedstawienie Madonny z Dzieciątkiem i św. Marią Magdaleną 

z r. 1470 Mistrza Legendy św. Guduli i Siedem radości Marii 

Memlinga z r. 1480, oba z trzema statkami ujętymi per-

spektywicznie odpływającymi w dal. Mamy tu do czynienia 

z nautystycznym wariantem toposu peregrinatio vitae, do 

którego może nawiązywać i widok w alei Parku Oliwskiego 

ze statkami na morzu widocznymi w przestworze szpalerów, 

a także XVIII-wieczne sceny malarskie o podobnej wymo-

wie, jak choćby projekt teatralnej scenografii autorstwa 

Holendra, Cornelisa Troosta33. Podobny wariant, z jednym 

przestworem z widokiem drogi wodnej w pejzażu spotykamy 

w Zwiastowaniu Cestello Sandro Boticellego około r. 1489-

90. Warto dodać, że wśród typów przedstawień maryjnych 

pojawia się w sztuce zaalpejskiej także Maria w bramie (Jana 

van Eyck, Zwiastowanie; Jean Bellegambe, Immaculata)34 

najczęściej jednak zwiastowanie ukazane jest w kościele 

(Jan van Eyck, Mistrz z Flemalle) z charakterystyczną dla 

sztuki północnej wspaniale wykreśloną perspektywą go-

tyckiego wnętrza. Analogiczna perspektywa pojawia się 

i malarstwie Italii, lecz w architekturze raczej świeckiej i już 

bardziej nowoczesnej, renesansowej, wchodzącej w relację 

z ogrodem w sposób najbardziej nas interesujący. Tworzy 

się typ zwiastowania w przestrzeni architektonicznej ujętej 

arkadami, wydłużonej o perspektywicznie wykreśloną aleję 

ogrodową. Związane było to, z ówczesnymi wnętrzami ogro-

dów włoskich, z alejami oraz z wchodzącą coraz śmielej do 

parku małą architekturą i oczywiście było zbieżne zarówno 

z myślą na temat miasta idealnego, jak i rozwojem teorii 

architektonicznej. 

W sztuce włoskiej pojawia się także otwór drzwiowy lub dwie 

arkady z widokiem na pejzaż z daleką górą na widnokręgu 

lub z rzeką ginącą w oddali (jak choćby Zwiastowanie Cestello 

Botticellego oraz Zwiastowanie Biagio D’Antonio, z drugiej poł. 

XV wieku35). Niejednokrotnie też przedłużeniem architekton-

icznego wnętrza oprócz krajobrazu jest przestrzeń ogrodu 

ujęta dwoma drzewami lub wreszcie – aleja formowana 

z drzew czy krzewów. Realny zapis świata z symbolicznym 

wymiarem powtarza się więc i w malarstwie włoskiego 

quattrocenta, jednak ujęcie zarówno pierwszego, jak i dru-

giego planu jest już inne, można powiedzieć, ze bardziej 

nowatorskie ze względu na nowoczesną naówczas architek-

turę, w której artyści kreują zwiastowanie – częstokroć pod 

arkadami lub wręcz w otaczającym je ogrodzie, ukazywanym 

początkowo jako widok raju, czasem jeszcze z Adamem 

i Ewą (symboliczne nawiązanie do grzechu pierworodnego, 

którego następstwem była ofiara Chrystusa). Ewolucję można 

zauważyć choćby porównując dwa podobne Zwiastowania 

Fra Angelica z roku 1430 i 1450, oba pod podwójną ark-

adą z wizerunkiem ogrodu z lewej strony kompozycji. We 

wcześniejszym ogród raju występuje z pierwszymi rodzi-

cami wyrzucanymi przez anioła, w późniejszym ogród 

dzieli się, co interesujące, na łąkę kwietną (w późniejszych 

przedstawieniach jest na niej często prezentowany Gabriel) 

oraz ogród za parkanem, a więc mamy jakby dwie różne 

przestrzenie ogrodowe. Podobne zróżnicowanie występuje Il.2 Grafika z jezuickiej księgi dewocyjnej, Antoni. Sucquet, Via Vitae Aeternae, Antwerpia 1630. 
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u Baldovinettiego (Galeria Uffizi ok. 1447 r.), ale oba ogro-

dy zostają tu zapisane w tle, na osi sceny zwiastowania, 

niezwykle podobnie jak w wymienionych już niderlandzkich 

przykładach. W obu rozwiązaniach – północnym i południo-

wym – istnieje przestrzeń maryjnego ogrodu zamkniętego 

(często otoczonego niewysokim murkiem), za którym widać 

krajobraz z drogą (czasem wodną) lub ogród na początku 

rozwijający się liniowo (Italia), tak jak i scena na pierwszym 

planie, później zaś poszczególne wnętrza ogrodowe rozwi-

jają się wzdłuż osi pionowej. Mamy więc trzy symboliczne 

przestrzenie: ogród rajski36 (grzech pierworodny), hortus 

conclusus (symbolizujący Marię Niepokalaną – uświęconą 

łaską Boga) oraz drogę w ogrodzie lub pejzażu zmierzającą 

w kierunku civitas Dei. 

Wśród słynnych przedstawień Fra Angelico (zwanego też 
Beato) z klasztoru San Marco we Florencji powstających mię-

dzy rokiem 1438 a 1450, wyróżnia się niezwykłe i znaczące 

dla naszych rozważań, Zwiastowanie datowane na r.145037, 

pokazane w lekkiej arkadowej architekturze, którą zamyka 

mur z otworem drzwiowym i z widoczną w prześwicie aleją 

ciętych cyprysów, zakończoną prawdopodobnie studnią ze 

źródłem wody. Ponad murem widoczne są korony cyprysów 

na tle nieba, wydzielające przestrzeń uświęconą obecnością 

Ducha Świętego w postaci gołębicy. Przykładem niezwykle 

podobnym, przynajmniej w ujęciu pierwszego planu jest 

obraz Fra Carnevale z National Art Gallery w Waszyngtonie, 

datowany przypuszczalnie na rok 1448. Scena zwiastowania 

odbywa się w architektonicznej przestrzeni ujętej z obu 

stron rzędem arkad zakończonych murem z arkadowym 

prześwitem, w którego tle widnieje droga w ogrodzie, będąca 

przedłużeniem architektonicznej alei. Na osi zwiastującego 

Gabriela i pionowej lilii, w ogrodzie za murem znajduje się 

drzewo, a także – znamienne – postać gołębicy. Zbiegające 

się linie posadzki prowadzą do drzwi, za którymi widać 

bujny ogród. To nie jest przypadkowy wybór fragmentu 

krajobrazu – obaj artyści użyli perspektywy nie tylko po 

to, żeby powstał przekonywujący obraz przestrzeni, ale 

dzięki niej wprowadzają nas do teologicznych implikacji 

przedstawionej sceny. Perspektywa prowadzi nas przez 

otwarte drzwi do niebiańskiego ogrodu raju. Zwiastowanie, 

będące jednocześnie poczęciem Chrystusa, ogłasza nam 

zbawienie rodzaju ludzkiego. Otwarte drzwi podkreślają 

obietnicę zbawienia i rolę Marii w istnieniu Chrystusa jako 

Boga i człowieka (incarnation) oraz odbiorcy (intercessor) 

modlitw mężczyzn i kobiet. Schemat perspektywy ogrodowej 

z rzędami drzew widocznymi w obramieniu arkad powtarza 

też kilka Zwiastowań Fillippo Lippiego (San Lorenzo we 

Florencji, Stara Pinakoteka, Monaco di Baviera). Na obrazie 

z Monachijskiej Pinakoteki na osi lilii, w zamkniętym ogro-

dzie (można odczytać go jako hortus conclusus) znajduje się 

pień drzewa z obłokiem i siedzącą na nim gołębicą. W tle 

widoczna jest brama nakryta trójkątnym tympanonem, 

wizualizująca symboliczne, jak się wydaje, przejście dalej.

Nieco inne jest Zwiastowanie z Luwru z lat ok. 1475-79 

(przypisywane Leonardowi da Vinci lub Lorenzo di Credi) 

ze sceną zwiastowania rozwiniętą liniowo i z dyskretnie, 

niemal niezauważalnie zaznaczoną prostopadłą aleją zakoń-

czoną błekitniejącym w oddali horyzontem. Zwiastowanie 

florenckie, niekwestionowanego już autorstwa Leonarda 

z Galerii Uffizzi z lat 1472-75, zawiera prześwit ujęty dwoma 

cyprysami, z zamglonym widokiem portu i góry na widno-

kręgu, spowitym Leonardowskim sfumato. Pejzaż ten jest 

zapowiedzią prac malarzy późniejszych, jak choćby słynnych 

pejzaży Claude Lorraina czy Wiliama Turnera. Zapowiedzią 

pejzażu nowożytnego (z klasyczną budowlą à la świątynia 

w Tivoli38 ) jest także Święta Rodzina ze św. Franciszkiem, 

XVI-wieczny obraz Giorgio Vasariego, z County Museum 

of Art w Los Angeles. 

Niezwykle sugestywna aleja widnieje na obrazie przy-

woływanego już florenckiego malarza, Lorenza di Credi 

(Zwiastowanie datowane na lata 1480-85, Galeria Uffizi). 

Ukazana scena otwarta jest na pejzaż trzema arkadami, 

tak jak i wcześniejsze przedstawienia, z połowy XV (np. 

Monachijskie Zwiastowanie Lippi). Podobny typ obrazowa-

nia przedstawia także XVI-wieczne i manierystyczne już 

Zwiastowanie Paola Veronese z Galerii Uffizi, ukazujące bramę 

z przejściem do alei ogrodowej, stanowiącej przedłużenie 

kolumnady na pierwszym planie i prezentujące zapowiedź 

baroku, gdzie zamiast gołębicy, łaska Ducha Świętego spływa 

na Marię w postaci obłoku z puttami (jak barokowa gloria). 

W drugiej scenie Veronese (Gallerie dell’Accademia, Wenecja) 

perspektywę kolumnady podkreśla brama otwierająca widok 

na świątynię lub następną bramę. Odwzorowanie realnego 

świata pozwoliło na kreowanie przestrzennych wizji archi-

tektonicznych i ogrodowych lub pejzażowych i nadawanie im, 

częstokroć dodatkowo się przenikających znaczeń symbo-

licznych. Co z kolei dało możliwość rozszerzenia spektrum 

symbolicznego (obejmującego wcześniej ciała niebieskie, 

rośliny, przedmioty czy miejsca) również na realnie od-

wzorowane przestrzenie jednocześnie zaś także na pewne 

cechy dotyczące tych przestrzeni, powstające dzięki nowym 

zabiegom artystycznym, jak np. nieskończoność zapisana 

w dalekiej perspektywie ginącego na widnokręgu krajobrazu 

(w perspektywie zbieżnej) czy zjawiska generowanego za 

pomocą perspektywy powietrznej (tu miejsce na rozmgle-

nia Raffaela, a przede wszystkim na słynne Leonardowskie 

sfumato – Zwiastowanie Leonarda z Galerii Uffizzi)39.

Światło w renesansie, nawet to o znaczeniu symbolu, odwzo-

rowywane było z prawdopodobieństwem realności (w prze-

ciwieństwie do średniowiecznej światłości symbolizowa-

nej przez abstrakcyjne złote tło oraz do światłości baroku, 

niejednokrotnie tworzącej iluzyjną nadrealną przestrzeń). 

Światło padające na postać Marii i pierzeję arkady w rene-

sansowym obrazie Fra Angelico jest całkowicie naturalne. 

A jednak pełni tu również funkcję symboliczną – światłości 

i łaski bożej. W mediolańskiej Ostatniej wieczerzy Leonarda 

naturalną aureolę wokół postaci Chrystusa stanowi otwór 

drzwiowy ze światłem. Zaś w jego Zwiastowaniu z Galerii 

Uffizi, rozwijającym się wzdłuż poziomej osi obrazu, choć 

brak ewidentnej osi prostopadłej z drogą lub aleją wyraźnie 

akcentowaną za pomocą zbieżnej perspektywy linearnej, 

charakterystycznej dla innych przedstawień, jest jej su-

gestia – daleki widok na pejzaż z górami i portem, ujęty 

dwoma cyprysami (a więc drzewami o znaczeniu a priori 

funeralnym), przenoszący widza za pomocą perspektywy 

powietrznej i tajemniczego Leonardowskiego sfumato w nie-

realną przestrzeń przyszłego świata. Świata urealniającego 

się w momencie zwiastowania Marii poprzez wcielenie 

Chrystusa i zapowiedź jego narodzin, będących obietnicą 

odkupienia i życia wiecznego. 

Zwiastowania Paola Veronese stanowią przejście do baro-

kowego krzyżowania się, łączenia ze sobą motywów sym-

bolicznych (drogi do zbawienia i drogi łaski) i powstania 

nowego typu obrazowania, ze szczeliną światła pomiędzy 

obłokami. Obrazem rozpoczynającym nowy typ przedsta-

wiania drogi do zbawienia jest Niepokalane poczęcie Piera 

di Cosimo (Galeria Uffizzi) z roku 1505, ukazujące Marię 

w pejzażu i z obłokami obejmującymi ją z obu stron, miedzy 

którymi spływa na nią niebiańska światłość, z unoszącą się 

gołębicą. To zapowiedź późniejszych, manierystycznych 

i barokowych rozwiązań tego tematu, takich jak Zwiastowanie 

Hendricka Golziusa, niderlandzkiego malarza i rytownika 

z roku 1609 (Muzeum Sztuki im. Puszkina). W malarstwie 

barokowym, poprzedzonym przez zjawiska występujące 

już w twórczości niektórych manierystycznych malarzy 

XVI-wiecznych, występuje zmiana w przedstawianiu łaski 

Ducha Świętego w postaci gołębicy zsyłanej przez Boga Ojca. 

Następuje tu w pewnym sensie powrót do symbolicznego 

obrazowania nawiązującego do rozwiązań średniowiecza, 

jak choćby gołębica w obłoku z aniołami w XIV-wiecznym 

Zwiastowaniu Simone Martiniego. Jednakże po lekcji rene-

sansowego realizmu, zamiast stylizowanych wizerunków 

aniołów wywodzących się z ikony, barok wprowadza iluzyjne 

wizje obłoków z puttami i światłością zastępujących śre-

dniowieczne rozwiązania symbolicznego promienia światła 

i gołębicy. Najistotniejszy wydaje się być fakt, iż przed-

stawienia późnych nowożytnych Zwiastowań ograniczyły 

się do postaci Marii i archanioła Gabriela umieszczonych 

w nierealnej przestrzeni, ze światłością spływającą na postać 

Marii pomiędzy obłokami i puttami, wyznaczając drogę do 

zbawienia już nie oddawaną realnie przestrzenią ogrodu czy 

pejzażu, ale wertykalną, wiodącą wprost do nieba. 

Motyw drogi człowieka i łaski bożej splatają się ze sobą 

– podkreśla to fakt, iż oprócz roli Marii w boskim dziele 

zbawienia, czynnikiem istotnym, warunkującym zbawienie 

każdego z nas jest łaska boża. Wyraża to grafika z XVII-

wiecznej jezuickiej księgi dewocyjnej, z przedstawieniem 

symbolicznej drogi człowieka obramowanej krzewami, 

z dwoma drzewami (z aniołem i diabłem), wiodąca w górę 

do nieba, do Boga otoczonego kręgami anielskimi. Grafika 

ta zawiera konkretne rady, jak dostąpić łaski Zbawienia: 

Zważ co chcesz zrobić w tej A godzinie i (…) B kie-

ruj swoje dzieła i kroki (…) w stronę chwały Boga, C 

z żarliwym sercem; i możesz być pewny, że bez D Łaski 

Bożej nic nie zrobisz. (…) Planuj swoje dzieła według E 

wagi, liczby i miary, tak jakbyś F stał przed śmiercią G 

i aniołami, zaś H diabły obserwowałyby uważnie twoje 

uczynki. Jednak wykonuj I dobre dzieła, tak jakby K 

twój grób był już wykopany (…); kończ swoje dzieła L 

kierując się przykładem Chrystusa i świętych; M anio-

łowie zaniosą je (twoje dzieła) przed oblicze Boga. Lecz 

przede wszystkim (…) zawsze miej w pamięci N że Bóg 

i zastępy niebieskie nieustannie cię obserwują40.

Warto zastanowić się nad ewolucją tej koncepcji w wielu no-

wożytnych przedstawieniach maryjnych i przybliżyć ją przy-

najmniej na kilku przykładach. W Zwiastowaniu D’Antonio 

mocno intryguje fakt, iż gest pozdrowienia Archanioła 

Gabriela delikatnie podkreśla wertykalizm trzymanej 

w drugiej ręce lilii. Jeszcze bardziej ewidentny ruch dłoni 

Gabriela z palcem wskazującym podniesionym prosto ku 

górze zauważyć można w Zwiastowaniu Fra Angelico (r. 1450, 

panel z Armadio degli Argenti,) oraz w obrazie Piermatteo 

d’Amelii. Także w wymienionych już obu manierystycznych 

scenach Paola Veronese oraz w przedstawieniu Zwiastowania 

niderlandzkiego manierysty Hendricka Goltiusa występuje 

ekspresyjna postać archanioła z patetycznie wzniesionym 

ramieniem i palcem wskazującym ustawionym pionowo ku 

niebu. Wracając do obrazu D’Antonio – pejzaż jest realnym 

wizerunkiem jednej z podmiejskich willi rodu de Medici41. 

Niemniej na przedłużeniu wertykalnej osi lilii w prześwi-

cie arkady widać drogę, którą idą ludzie, dochodząc do 

następnego prześwitu w budynku stojącym na wzgórzu 

(i przechodząc na drugą stronę). Na osi lilii widać także 

drzewo symbolizujące prawdopodobnie połączenie nieba 

i ziemi, czyli drogę zbawienia, podążanie drogą Chrystusa. 

Zastanawiającym jest fakt, iż drzewo występuje na wielu 

przedstawieniach sakralnych – w Zwiastowaniach na osi 

pomiędzy aniołem a Marią, w scenach z Chrystusem – za-

wsze na osi jego postaci. Te i inne elementy ogrodu powta-

rzają się wielokrotnie w wielu kompozycjach malarskich 

Zwiastowań – zwłaszcza w XV w., choć występują w dalszym 

ciągu w XVI, XVII, a nawet XVIII stuleciu, wciąż szyfrując 

sakralną symbolikę . 

Niezwykłym zaskoczeniem może być podobieństwo rozwią-

zań plastycznych ewokujących pewne treści symboliczne 

w obrazie Andreasa Stecha w ołtarzu archikatedry oliw-

skiej. XVII-wieczny artysta (prawdopodobnie na życzenie 

zamawiającego obraz opata Hackiego) zastosował tu arty-
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styczny zabieg analogiczny do Zwiastowań XVII – i XVIII-

wiecznych: pionową szczelinę światła pomiędzy anielskimi 

obłokami, oświetlającą cysterski klasztor i pejzaż Oliwy 

oraz cały ówczesny konwent klasztorny i symbolizującą 

bez wątpienia łaskę bożą otaczającą cystersów oliwskich, 

umożliwiającą zakonnikom podążanie drogą Chrystusa. 

Niecałe sto lat później symboliczna konstrukcja ołtarza, 

z obrazem w perspektywicznym ujęciu kolumn, fundacji 

opata Hackiego, mogła stanowić inspirację dla opata Jacka 

Rybińskiego (którego erudycja i obycie w świecie były dobrze 

znane42) do stworzenia XVIII-wiecznej alei zakończonej 

widokiem morza ze statkami oraz słońcem wschodzącym 

wśród szpalerów. Symboliczna wymowa ogrodowej alei – 

„drogi do wieczności” (orientowanej na wschód jak każda 

świątynia chrześcijańska) – zdaje się nawiązywać do mo-

tywów eschatologicznych zawartych w programie ołtarza, 

jak i do chrystologicznej symboliki światła, tak ważnej dla 

cystersów. Wydaje się więc, że oliwska ogrodowa Droga do 

wieczności nie powstała bez pierwowzorów, zarówno tych 

europejskich, związanych ze zmianami zgodnymi z duchem 

czasu, jak i duchem miejsca Gdańska i Oliwy. Zdaje się tu 

zachodzić wyraźne sprzężenie pomiędzy kreacją formalną 

i treściową parku a kontekstem miejsca: cysterską historią 

i tradycją opactwa oraz kulturą Gdańska. 

Realistycznie ujęty obraz natury znika z sakralnych przed-

stawień malarskich. Jest to oczywiste – pejzaż i ogród 

przechodzą do innych rodzajów malarstwa: mitologicz-

nego, rodzajowego, krajobrazowego. Ale, co wydaje się 

ważne w rozważaniach na temat korespondencji między 

malarstwem a sztuką ogrodów i pejzaż, i ogród nie zawsze 

przechodzą bez dodatkowego bagażu treści symbolicznych. 

Widać to w pewnych schematach ujęcia tematu, szyfrujących 

określone treści symboliczne i ideowe, które choć z czasem 

zapominane, występują jeszcze w końcu epoki nowożytnej, 

a nawet niekiedy w okresie romantyzmu, zarówno w ma-

larstwie, jak i sztuce ogrodowej, mimo stałej desakralizacji 

i demitologizacji sztuki. Pozostają też, a wręcz mnożą się 

w ogrodach i parkach, urządzanych z upodobaniem w XVII, 

a zwłaszcza w XVIII wieku.

Wielość punktów obserwacji, różnorodność widoków XVIII-

wiecznego parku stwarzała możliwość indywidualnego 

odbioru i wyboru, ale była też drogą naturalnie rozwijaną 

poprzez rozmaite scenerie, która w zamyśle autora składała 

się na całościowy, harmonijny program. Analogiczne drogi 

zwiedzania z myślą przewodnią wykreowaną przez właści-

ciela zaistniały w parkach w Anglii już w pierwszej połowie 

XVIII stulecia, a później w całej Europie. W tym samym czasie 

wśród wielu literackich lub orientalnych wątków pojawiły 

się także, jak stwierdza Andrzej Kostołowski „znaczące wy-

jątki wprowadzające w kompozycje przestrzenne elementy 

sacrum chrześcijańskiego”43. Zjawisko to dotyczyło zresztą 

nie tylko założeń sakralnych, ale również świeckich. I było 

niewątpliwie bliskie ideałom oświecenia. Historyczne ogrody 

– sakralne, miłosne, literackie, filozoficzne, alchemiczne, 

sielankowe i romantyczne ogrody nastrojowe – a więc 

wszystkie, które służyły nie tylko rozrywce i przyjemno-

ści, ale również wspomagały rozwój duchowy, umysłowy 

i emocjonalny człowieka odchodzą w przeszłość, odbierane 

dziś częstokroć jako miejsce rekreacji. Niemniej ich obraz, 

ale także treści symboliczne możemy odnaleźć również 

w historycznych przekazach malarskich.

Przypisy końcowe:

1 [za:] D. Künstler-Langner, Idea vanitas, jej tradycje i toposy w poezji polskiego 

baroku, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1996, s. 146. 

2 Dwa rozszerzenia, łączące park wizualnie z morzem i wzgórzami to 

XIX-wieczne połączenie z punktem widokowym na wzgórzu Pachołek, 

położonym już poza samym parkiem oraz wcześniejsza XVIII-wieczna, 

specjalnie skonstruowana oś widokowa z wysokim, ciętym szpalerem 

wychodzącym na morze. Szerzej w artykułach posesyjnych Konferencji: 

Genius loci w sztuce ogrodowej W. Lipowicz, Patrząc z Karlsbergu. Ogród oliwski 

w świetle problematyki genius loci, M. Olszewska, Park oliwski, genius loci, 
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W Słowniku architektury nie mogło zabraknąć także ogrod-

nictwa, ponieważ – jak we wstępie zaznacza jego autor – 

„z racji powiązań z architekturą, które zawsze miała, sztuka 

ogrodnictwa rozważana pod kątem smaku, musiała zostać 

dołączona”4. Warto pokrótce przyjrzeć się znajdującym się 

w nim hasłom „ogród” i „ogrodnictwo”, ponieważ w skróto-

wej formie zostają podjęte w nich kwestie zasygnalizowane 

wyżej, typowe dla XVIII wieku, ale zarazem ukazane w sposób 

oryginalny, który dodatkowo pozostaje pod wieloma wzglę-

dami niezmiernie aktualny również dziś, gdy pojęcia sztuki 

i przyrody straciły na oczywistości. W Dictionnaire czytamy 

zatem, że: „ogród to nazwa, którą nadajemy ogólnie każ-

demu obszarowi, który jest na rozmaite sposoby zamknięty 

i na którym uprawiamy rozmaite rośliny i rozmaite gatunki 

drzew zgodnie z określonym rodzajem ogrodu”5. Tak brzmi 

definicja ogrodu rozpoczynająca hasło, przy czym osobno 

zamieszczone są w Słowniku wspomniane w niej „określo-

ne rodzaje ogrodu” zależne od form, przeznaczenia i me-

tod kultywacji. I tak Quatremère de Quincy wyszczególnia 

ogród: angielski, botaniczny (botanique, tj. lekarski oraz 

jardin des plantes, tj. botaniczny w dzisiejszym znaczeniu 

tego terminu), chiński, kwietny, nieregularny, publicz-

ny, regularny, rekreacyjny (jardin d’agrément), warzywny 

(użytkowy), wiszący i tarasowy. Choć na pierwszy rzut oka 

powyższe sformułowanie definicji ogrodu wydaje się niewiele 

wnosić – w gruncie rzeczy dowiadujemy się właściwie tylko 

tyle, że ogród to obszar wydzielony, na którym uprawia 

się rośliny na rozmaite sposoby – to jednak w zestawieniu 

z definicjami różnych rodzajów ogrodów okazuje się nie 

takie znowu banalne. Wskazuje ono bowiem, że w gruncie 

rzeczy nie sposób podać jednej definicji ogrodu, takiej, która 

by pasowała do wszystkich rodzajów założeń ogrodowych 

i która by nie stwierdzała wyłącznie pewnej oczywistości.

W powyższej definicji genus proximum to „obszar” zaś diffe-

rentia specifica to wydzielenie tego obszaru i przeznaczenie go 

pod uprawę roślin. Jednak tak określona różnica gatunkowa 

brzmi bardzo ogólnikowo, niewiele mniej ogólnie niż naj-

bliższy rodzaj, przez co w gruncie rzeczy pozwala zaliczyć do 

ogrodów rozmaite obszary uprawne, których nie bylibyśmy 

zapewne skłonni za nie uznawać (np. ogrodzone pastwiska 

czy pola). Zostaje jednak ona doprecyzowana w taki sposób, 

że wiadomo, iż nie chodzi o jakąkolwiek uprawę roślin, lecz 

o taką, która jest charakterystyczna dla tych wyznaczonych 

miejsc, w których przyrodę się kultywuje w określony sposób 

i z określonymi intencjami pozwalającymi odróżniać rodzaje 

ogrodów wskazane w Słowniku. Mówiąc inaczej, definicja 

zaproponowana przez Quatremère de Quincy każe myśleć, 

dostęp 31 maja 2019.

4 A. Ch. Quatremère de Quincy, Encyclopédie méthodique, t. 1, Paris 1820, 

s. VII (Avertissement).

5 Hasło jardin [ogród] w: tamże, t. 2, s. 587-592; wyróżnienia w cytatach 

oryginalne.

że ogrodu „jako takiego” nie sposób zdefiniować – wręcz, że 

ogród „jako taki” nie istnieje – i że rozważać można jedynie 

ogrody określonego rodzaju: botaniczne, chińskie, warzywne 

itd. Definicja ta ma zatem charakter zamknięto-otwarty, 

tzn. pozwala odróżnić ogrody od nie-ogrodów, lecz zarazem 

nie przesądza o możliwych kształtach i funkcjach ogrodu. 

W takim sensie wszelkie dociekanie cech charakterystycznych 

i przeznaczenia ogrodów ma charakter historyczny, słowem – 

nawet teoretyczne ujęcie nieuchronnie nie jest niczym innym 

jak historią ogrodów. Istotnie, napisane przez Quatremère 

de Quincy hasło to w dużej mierze wywód historyczny. Na 

marginesie można zauważyć, że z takim podejściem często 

stykamy się również współcześnie. Prezentował je m.in. 

wspominany Assunto, który swoje filozoficzne przekona-

nie, że można mówić o idei Ogrodu łączył z historycznymi 

badaniami, bo tylko one – jego zdaniem – mogły dać w nią 

wgląd. Siłą rzeczy prezentują je również historycy ogrodów, 

którzy niewiele uwagi poświęcają ich definiowaniu, przyj-

mując za oczywistość, czym są ogrody.

Występując w roli teoretyka, autor Słownika architektury 

zaznacza przy tym, że z jego punktu widzenia zajmujący 

jest wyłącznie „jardin d’agrément, ponieważ jako jedyny 

wymaga […] połączenia smaku i sztuki i tylko do niego 

można zastosować niektóre reguły sztuk naśladowczych”. 

Swojemu zainteresowaniu ogrodem jako dziełem sztuki daje 

wyraz także w haśle „ogrodnictwo”. „Ogrodnictwo – pisze 

– oznacza, ogólnie rzecz biorąc, sztukę tworzenia lub kul-

tywowania ogrodów i ma dwa znaczenia, które odpowiadają 

różnicom między ogrodami, zależnie od tego, czy rozpatruje 

się je pod kątem użyteczności czy przyjemności (agrément)”6. 

Choć zgodnie ze swą deklaracją Quatremère de Quincy pomija 

w swych rozważaniach ogrody użytkowe, zauważa, że mają 

one wiele wspólnego z ogrodami służącymi przyjemności. 

Łączy je, mianowicie, praktyczna strona ogrodnictwa, czyli 

cultura w pierwotnym znaczeniu tego słowa, tj. uprawa ziemi. 

Jednak to tylko w jardins d’agrément dochodzą zagadnienia 

kompozycji (sztuki) i smaku. Zatem, to tylko w tych ogro-

dach cultura oznacza już nie tylko wyłącznie cultura agri, ale 

także cultura animi. I jeśli, zdaniem francuskiego teoretyka, 

można i warto rozważać ogrodnictwo jako sztukę, to tylko 

w odniesieniu do ogrodów służących rekreacji, bo to wy-

łącznie w nich ogrodnictwo nie ma jedynie praktycznego 

czy też technicznego charakteru, toteż tylko tego rodzaju 

ogrody można sensownie porównywać do architektury i/

lub do malarstwa7.

6 Hasło jardinage [ogrodnictwo], w: tamże, s. 592-507; wszystkie poniższe 

cytaty pochodzą z tekstu tego hasła.

7 Łącznym rezultatem myślenia o ogrodnictwie jako o architekturze 

i malarstwie jest termin „architektura krajobrazu”, ukuty co prawda 

w XIX wieku, lecz inspirowany tradycją ogrodów angielskich. 

Mateusz Salwa

Czy ogród jest dziełem sztuki?  

A. Ch. Quatremère de Quincy  

o sztuce ogrodowej

Włoski historyk ogrodów, a zarazem historyk estetyki 

Rosario Assunto zauważa, że w XVIII stuleciu Europa „po-

kryła się zieloną szatą ogrodów”1. Pisząc te słowa, miał na 

myśli przede wszystkim fakt, że w porównaniu z epokami 

wcześniejszymi liczba ogrodów wówczas niepomiernie 

wzrosła. Rozrósł się także ogrodowy areał, co wynikało 

nie tylko z rosnącej liczby nowopowstających założeń, ale 

także z faktu, że zaczęły one zajmować coraz większe po-

wierzchnie. Było to, rzecz jasna, związane z zyskującą na 

popularności modą na ogrody krajobrazowe. To również 

w XVIII wieku, jak wskazuje Assunto, sztukę ogrodową 

zaczęto rozpatrywać na równi z innymi sztukami, jednak 

nie tyle jako szczególną technikę, ile jako siostrę – jak 

pisał Horace Walpole – takich sztuk pięknych, jak poezja 

czy malarstwo. Piśmiennictwo o ogrodach przestało mieć 

wówczas charakter przede wszystkim praktyczno-porad-

nikowy jak uprzednio i nabrało wymiaru teoretycznego. 

Nie chodzi tu przy tym wyłącznie o fakt, że ogrody zaczęto 

rozważać z punktu widzenia skrystalizowanej wówczas 

nowej dziedziny filozofii, jaką była estetyka, ale również 

o to, że nawet traktaty o ogrodnictwie, liczne jak nigdy 

wcześniej i dalej dostarczające wskazówek, jak projektować, 

zakładać i utrzymywać ogrody, zawierały obok nich istotne 

rozważania na temat sztuki, przyrody, i relacji między nimi. 

Rozwój XVIII-wiecznej teorii był, jak wiadomo, ściśle zwią-

zany z rozwojem ogrodów w stylu nieregularnym. Miały one 

być projektowane w taki sposób, aby dostarczać pięknych 

krajobrazów, co wiązało się z porównywaniem ogrodów do 

malowanych pejzaży. Zarazem ogrody miały być tworzone 

i uprawiane w taki sposób, aby zatarte w nich były ślady 

działalności człowieka i można było odnosić wrażenie, że to 

sama przyroda je stworzyła, co z kolei wiązało się z krytyką 

ogrodów tzw. geometrycznych, w których zaczęto dostrzegać 

wyraz nieuzasadnionej ludzkiej dominacji nad królestwem 

Flory. Tak jak w ogrodach krajobrazowych, tak w teorii 

na pierwszy plan wysunęła się przy tym właśnie relacja 

1 R. Assunto, Natura estetycznie zdialektyzowana (i romantyczne teorie ogrod-

nictwa) [w:] tegoż, Filozofia ogrodów, wybór, opracowanie i przełożył M. 

Salwa, Łódź 2016, s. 114.

sztuka – przyroda, kluczowa w każdym ogrodzie, którą 

wszak po raz pierwszy poddano wówczas tak dogłębnemu 

namysłowi, stawiając fundamentalne pytania w rodzaju: 

czy ogrody to przede wszystkim dzieła sztuki, czy jednak 

dzieła natury, choć zmodyfikowane przez człowieka? Co 

– w związku z tym – bardziej doceniać, ludzki kunszt czy 

autonomię przyrody? Gdzie przebiegają granice ludzkiej 

ingerencji w przyrodę?

Bez większej przesady można stwierdzić, że wyłonienie 

się stylu krajobrazowego w sztuce ogrodowej oraz rozwój 

towarzyszącej mu teorii przyczyniły się do tego, że sztuka 

ogrodowa uzyskała, by tak rzec, samoświadomość, która 

wyrażała się nie tylko w rozważaniach estetycznych i prak-

tycznych wskazówkach, ale także w sądach krytycznych 

o ogrodowym dziedzictwie przeszłości, które stało prze-

cież pod znakiem kompozycji regularnych. I choć ogrody 

geometryczne w XVIII w. dalej powstawały i dalej cieszyły 

się uznaniem, tworzono je niejako w świetle, co prawda 

odbitym, estetyki krajobrazowej. Innymi słowy, pokry-

wając się zieloną szatą ogrodów Europa w praktyce i teorii 

wytworzyła rodzaj matrycy zdefiniowanej w dużej mierze 

przez wskazane wyżej pytania, która to matryca pozwalała 

utworzyć typologię ogrodów, mającą zastosowanie również 

do tych zakładanych wcześniej. Warto przy tym zauważyć, 

że tak jak kwestie leżące w sercu XVIII-wiecznej refleksji na 

temat ogrodów są niezmiernie istotne również współcześnie 

(co pozwala twierdzić, że współczesna estetyka ogrodów 

wiele zawdzięcza myśli XVIII-wiecznej2), tak wypracowa-

na wówczas matryca dalej jest stosowana, przynajmniej 

w popularnych ujęciach.

Panteon XVIII-wiecznych teoretyków sztuki ogrodowej 

jest szeroki, obejmuje projektantów ogrodów, pisarzy, po-

etów i filozofów. Nie dziwi więc, że sięga się dziś przede 

wszystkim po ich poglądy, a nie po rozważania osoby, która 

pozostawiła po sobie ważne dzieło będące summą estetycz-

nych poglądów oświeceniowych, niemniej uwzględniające 

tematykę ogrodów wyłącznie jako jeden z nieprzeliczonych 

obszarów, o których w nim mowa. Antoine Chrysostome 

Quatremère, zwany Quatremère de Quincy (1755-1849) 

był architektem, archeologiem, filozofem i przede wszyst-

kim płodnym pisarzem piszącym na tematy sztuki i pięk-

na, a przy tym głoszącym oryginalną teorię estetyczną. 

Spośród jego dzieł na uwagę zasługuje między innymi 

Dictionnaire d’architecture (1788-1825), stanowiący część 

Encyclopédie méthodique redagowanej przez Charlesa-Josepha 

Panckoucke’a i mającej być kontynuacją Wielkiej Encyklopedii 

Denisa Diderota i Jeana D’Alemberta3. 

2 D. E. Cooper, Gardens [w:] A Companion to Aesthetics, eds. S. Davies et al., 

Wiley-Blackwell, Oxford 2009, s. 304-306. 

3 Słownik architektury jest dostępny w formie elektronicznej na stronie 

https://artfl-project.uchicago.edu/content/encyclope9die-methodique, 
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przyrodzie zawdzięczać zasady smaku, reguły kompo-

zycji i że żadnego z nich nie można uznać za pozytywne 

naśladownictwo przyrody.

Jeśli zatem ogrodu nie można uznać za „pozytywną imita-

cję”, tzn. za odwzorowanie jakiegoś zmysłowo uchwytnego 

fragmentu przyrody, bo naturalnej przyrody już nie ma (to, 

co chcą naśladować zwolennicy ogrodów nieregularnych, 

czyli krajobrazy wiejskie, to przyroda na poły sztuczna), 

wówczas traci na sile krytyka ogrodów regularnych, któ-

rym zarzucano sztuczność wyrażającą się linearnością, 

geometrycznością i symetrycznością, tzn. cechami nie-

występującymi w przyrodzie. Czy w ogrodzie występują 

linie proste czy krzywe, nie ma – zdaniem Quatremère de 

Quincy – znaczenia dla stopnia jego naturalności. Ma za to 

znaczenie dla przyjemności, którą może oferować.

Jeśli powiadacie, że linie proste i formy symetryczne są 

mniej powabne, ponieważ mogą skutkować monotonią 

i jednostajnością, powiadacie coś, co da się pojąć i na 

co można przystać, ponieważ taka obserwacja wynika 

z natury afektów naszej duszy. I być może jest to jedyna 

natura, którą powinniśmy tu rozważać.

Jedyną zatem zasadą, którą wedle Francuza należy się 

kierować w ogrodnictwie, jest chęć jak najdoskonalszego 

zrealizowania celu, któremu ma służyć ogród, tj. „teren 

urządzony i obsadzony roślinami z myślą o powabach spa-

ceru i przyjemnościach oczu”. Tak więc, inaczej należy pro-

jektować ogrody publiczne czy książęce, w których „natura 

rzeczy” wymaga regularności i symetrii, a inaczej ogrody, 

które mają pozwalać docenić piękno wiejskiego krajobrazu 

wokół nich, z którym powinny się stapiać dzięki swym 

nieregularnościom. Rozważając ogrodnictwo Quatremère 

de Quincy opowiada się zatem za estetycznym pluralizmem, 

co idzie w parze z jego „alternatywną” definicją ogrodu, 

wedle której ogrody bywają bardzo różne, zależnie od tego, 

czemu mają służyć.

Warto w tym miejscu zauważyć, że skoro, jak pisze francu-

ski autor, w przyrodzie nie odnajdujemy ogrodów, wypada 

uznać, że ogrody są z definicji sztuczne. Pod tym wzglę-

dem nie różnią się one od obszarów wiejskich, tym zaś, 

co stanowi o ich odmienności, jest nie tyle ich zamknięty 

charakter i ich przeznaczenie, ile raczej to, że nie są dziełem 

przypadku, lecz smaku i sztuki. Zarazem, gdy porównuje 

on ogrody regularne i nieregularne, stwierdza, że nie tylko 

żaden rodzaj nie jest bardziej naturalny od drugiego, lecz 

że oba są równie naturalne. Ponieważ zaś podział ogrodów 

zależnie od ich regularności jest wyczerpujący, można uznać, 

iż twierdzi on, że każdy ogród jest naturalny. Mówiąc ina-

czej, z rozważań francuskiego autora wypływa wniosek, że 

ogrody są jednocześnie sztuczne i naturalne, że są sztuką 

i zarazem przyrodą albo że – przeciwnie – nie są ani jednym, 

ani drugim, nawet jeśli, co oczywiste, wymagają jednego 

i drugiego.  

Sztuczność – czy też raczej należałoby teraz powiedzieć: 

artystyczność – ogrodów jest zagadnieniem, któremu 

Quatremère de Quincy poświęca równie dużo miejsca, co 

naturalności. 

Ogrodnictwo – pisze – jest bez wątpienia sztuką, jeśli 

weźmiemy słowo w jego najbardziej ogólnym znacze-

niu, ponieważ sztuką nazywamy w teorii zestaw reguł 

czy obserwacji [potrzebnych do tego], by dobrze czynić 

to, co można uczynić dobrze lub źle. Jeśli nadajemy to 

miano i odnosimy tę ideę niemal do wszystkich prac 

człowieka, nie ma powodu, by twierdzić, że tworzenie 

obu rodzajów ogrodów nie wymaga wiele sztuki.

Kwestią „poważniejszą”, jak stwierdza, jest jednak ustalenie, 

czy ogrodnictwo można zaliczyć do sztuk pięknych, czyli 

do sztuk naśladujących przyrodę. O ile wcześniej kwestia 

naśladownictwa przyrody interesowała go jako estetyczna 

cecha określonego rodzaju ogrodów i rozważania na ten te-

mat pozwalały mu odnieść się do estetyki wszelkich ogrodów, 

o tyle tutaj podnosi ją od razu na poziomie ogólnym, zaś 

czyni to w odniesieniu do własnej teorii sztuki. Czy ogród 

jako taki można uznać za dzieło sztuki? – tak oto można 

sformułować pytanie, na które stara się odpowiedzieć. 

Temu, że w ogrodnictwie kryje się naśladownictwo, nie 

możemy zaprzeczyć, jeśli słowo naśladownictwo weź-

miemy w jego ogólnym znaczeniu, które dopuszcza 

codzienny język. Mieliśmy już jednak okazję zauważyć, 

że naśladownictwo jest dwojakiego rodzaju. Jeden rodzaj 

charakteryzuje wszelką robotę człowieka, albowiem 

w swych dziełach człowiek nie potrafi uczynić nic, co 

by nie było naśladownictwem czegoś innego. Musimy 

jedynie powiedzieć, że jeśli przedmiot naturalny jest 

reprodukowany bez pomocy geniuszu, dzieło, które 

go reprodukuje, nazywa się kopią. […] Tego rodzaju 

są dzieła sztuk mechanicznych. Aby w sztuce miało 

miejsce naśladownictwo […], sztuka musi wytwarzać 

podobieństwo jakiejś rzeczy, ale [musi to czynić] w innej 

rzeczy, która staje obrazem tamtej. 

Sztuka – nie w sensie techniki, która pozwala na repro-

dukowanie egzemplarzy tego samego, lecz w sensie sztuk 

pięknych (naśladowczych) – polega zatem na tworzeniu 

wizerunków, które z definicji różnią się od swego pierwo-

wzoru. Owa różnica nie ma przy tym charakteru wyłącznie, 

by tak rzec, ontologicznego, ale także – jeśli nie przede 

wszystkim – estetyczny, ponieważ „przyjemność, jaką 

daje podobieństwo, to przyjemność płynąca ni mniej ni 

więcej tylko z porównywania w duszy imitacji i jej modelu”. 

Naśladownictwo zatem wyklucza identyczność charakte-

I w tym przypadku wypada zauważyć, że współczesne zain-

teresowanie ogrodami – czy to dawnymi, czy to teraźniej-

szymi – podąża w kierunku wyznaczonym przez Francuza 

i jego epokę. Nakierowane jest bowiem przede wszystkim na 

te założenia, które właśnie z racji połączeniu smaku i sztuki, 

rozmaicie rozumianych, uchodzą za dzieła sztuki. W tym 

sensie sztuką jest architektura krajobrazu rozumiana jako 

nadawanie ogrodom określonych kształtów i treści, do-

bieranie i komponowanie roślinności, projektowanie małej 

architektury ogrodowej itd., lecz nie ogrodnictwo jako zespół 

praktyk mających na celu realizację i utrzymanie tego, co 

zaprojektował architekt. 

„Ogrodnictwo [to] sztuka komponowania i planowania 

ogrodów dla przyjemności spacerowania i rozkoszy dla oczu” 

– stwierdza krótko Quatremère de Quincy, zawężając w dal-

szej części hasła znaczenie tego terminu. To właśnie w tym 

kontekście sporo miejsca poświęca omówieniu tworzenia 

ogrodów regularnych i nieregularnych, czyniąc punktem 

wyjścia swoich rozważań estetycznych opinię zwolenników 

tych drugich, zgodnie z którą „faktem niezaprzeczalnym 

jest, że ogród powinien być naśladownictwem przyrody”. 

Kluczowe jest przy tym dla niego pytanie, co może znaczyć 

takie stwierdzenie, tzn. na jakiej zasadzie ogród może naśla-

dować przyrodę. Odpowiedzi zaś na nie udziela, odwołując 

się do własnej teorii estetycznej, a zarazem formułując 

intuicje, które zadziwiająco dobrze pasują do współczesnych 

debat dotyczących jeśli nie ogrodów bezpośrednio, to przy-

najmniej kluczowej dla nich – i nie tylko dla nich – relacji 

sztuczności i naturalności. Jak zauważa, odpowiedź na 

powyższe pytanie zależy od tego, jak pojmujemy zarówno 

termin „naśladownictwo”, jak i termin „przyroda” (oba, 

jak podkreśla, mają wiele znaczeń), ponieważ to przyroda 

dostarcza modeli do imitowania, zaś imitować, tzn. odwzo-

rowywać, owe modele można na różne sposoby.

Zdaniem Quatremère de Quincy, jeśli nie zagłębiamy się 

w niuanse znaczeniowe i jeśli przez ogród rozumiemy miej-

sce, w którym rośliny są uprawiane w celu zaspokojenia 

potrzeb człowieka i dostarczenia mu przyjemności, wów-

czas musimy stwierdzić, że przyroda ogrodów nigdy nie 

stworzyła. Nigdy zatem nie stworzyła wzoru, który można 

by naśladować. Jak pisze: „Potrzeby i przyjemności ludzi 

żyjących w społeczeństwie są tak odmienne i zależą od 

krainy, klimatu, różnych gustów, że nie sposób uważać, 

że idea jakiegokolwiek ogrodu mogła być i stać się ideą 

podyktowaną przez przyrodę”. Skoro w przyrodzie ogro-

dy nie występują, wówczas nie ma podstaw – stwierdza 

autor Słownika – by uważać, ze sztuka ogrodowa musi za-

sadzać się na naśladownictwie. Traktowanie ogrodnictwa 

jako imitowania przyrody to zatem, jego zdaniem, błąd 

petitio principi. Można jednak przyjąć, powiada, że termin 

„przyroda” ma znaczenie bardziej złożone. Sam tak czyni, 

twierdząc, że przyroda dostarcza modelu architekturze. Co 

prawda w architekturze nie odwzorowuje się konkretnych 

form, które można odnaleźć w przyrodzie, lecz stosuje się 

obowiązujące w niej prawa (np. prawa harmonii, porządku). 

Zatem, „jeśli tak samo rozumiemy [myśl], że przyroda 

winna być naśladowana przez tego, kto projektuje ogród, 

wówczas nie widzimy przeszkód, aby przyznać, że ten rodzaj 

intelektualnego naśladownictwa może stanowić element 

ogrodnictwa”. Przy takim ujęciu, zauważa Quatremère de 

Quincy, nie sposób jednak twierdzić, jak czynią to zwo-

lennicy ogrodów nieregularnych, że założenia te naśladują 

naturalne krajobrazy. W ogrodnictwie nie chodzi bowiem 

o naśladowanie form (jak w „prostym” rozumieniu naśla-

dowania i przyrody), lecz zasad. Zastanawiając się z kolei 

nad przyrodą, która mu służyć za model dla ogrodnictwa, 

francuski teoretyk zauważa: 

Nie znamy jej już w stanie pierwotnym. Czy mamy mieć 

na względzie stan, kiedy dzisiaj uprawiane i cywilizowane 

krainy były całkiem pokryte lasami? Bez wątpienia nie. 

Lecz jaki jest dzisiejszy stan tych krain? Prawdę powie-

dziawszy, nie jest to stan natury. Potrzeby społeczeństwa 

zmieniły ich wygląd. Przypadek i nieznane przyczyny 

odmieniły ich oblicze. Wsie, miasta, pola, drogi, uprawy, 

sady zastąpiły las. Tysiące lokalnych czy przygodnych 

przyczyn spowodowały, że na miejscu tego, co umie-

ściła przyroda, pojawiła się sztuka, tj. uprawy kiero-

wane ludzkim przemysłem. Istnieje już tylko przyroda 

mniej lub bardziej sztuczna (factice), mniej lub bardziej 

ukształtowana i wytworzona ludzką pracą.

Rodzi się zatem pytanie, konstatuje, dlaczego na takiej akurat 

przyrodzie – w gruncie rzeczy sztucznej, bo wytworzonej 

w dużej mierze przez człowieka – miałoby się wzorować 

ogrodnictwo pretendujące do tworzenia ogrodów natural-

nych? Co prawda, jak zauważa, owego modelu można by 

poszukiwać w dzikiej przyrodzie, lecz kwituje ją następu-

jącymi słowami: „Piękny model i piękne naśladownictwo!”. 

Stawką rozważań prowadzonych w Słowniku nie jest jednak 

wykazanie estetycznej przewagi któregokolwiek z rodzajów 

ogrodów, lecz rozstrzygnięcie, czy któryś z nich jest bar-

dziej naturalny, tzn. „czy silniej zasadza się na przyrodzie 

[…] czy jest lepszym jej naśladownictwem”. I tak autor 

stwierdza, co następuje:

Skoro zobaczyliśmy, że w przyrodzie nie ma ogrodów, że 

to, co bierzemy za przyrodę, nie jest przyrodą pierwotną, 

że wygląd wsi, które są zamieszkane, przekształcane 

i uprawiane przez ludzi, jest nieumyślnym wynikiem 

przygodnych splotów okoliczności i że tym samym 

ów rzekomy model [dla ogrodnictwa – M.S.] to dzieło 

przypadku, wreszcie – że ogrodnictwo może widzieć 

w przyrodzie wzór dla siebie, jedynie stosując się do 

zasad porządku i harmonii, które można odkryć w jej 

dziełach, jasne jest, że oba rodzaje [ogrodów] mogą 
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rystyczną dla mechanicznych kopii, których nie jesteśmy 

w stanie odróżnić od oryginału. 

Co, mając na uwadze powyższe zasady, można zatem po-

wiedzieć – pyta autor Słownika – na temat naśladownic-

twa wpisanego w sztukę ogrodnictwa? Ustaliliśmy już, że 

model ogrodu w przyrodzie nie istnieje i nie może istnieć. 

Zakładając jednak, że można za ten model uznać wygląd 

niektórych krain, niektórych większych lub mniejszych 

obszarów na wsi lub to, co w przeciwieństwie do regular-

nych plantacji nazywamy przyrodą wiejską, [...], pytam się, 

jak artysta będzie naśladował ów rzekomy model i jaki to 

będzie rodzaj naśladownictwa? Jak się dalej okazuje, dla 

Quatremère de Quincy ogrodnictwo jest sztuką, która nie 

naśladuje, ponieważ nie tworzy podobizn, lecz wytwarza 

samą rzeczywistość:

[...] nie sądzę – stwierdza – aby można było nazwać 

naśladownictwem sztuczne usypanie ziemi, aby stworzyć 

górę, ani równie sztuczną dolinę powstałą na skutek 

wybrania ziemi potrzebnej do wzniesienia owej góry. 

Nie sądzę, że można nazwać imitacjami drzewa, które 

posadziło się w określonym miejscu, by zwieńczyć nimi 

pagórek, ani gazony posiane, by stworzyć pozór łąki.

Nie można jednak też powiedzieć, że ogrodnictwo tworzy 

kopie, a to dlatego że: „[...] rzekomy obraz przyrody to 

sama przyroda; elementy tej sztuki to rzeczywistość, która 

przedstawia rzeczywistość. Celem tej sztuki jest to, abyśmy 

nie wątpili, że w jej dziełach kryje się sztuka”. Nie sposób 

zatem zasadnie porównywać ogrodnictwa do malarstwa 

pejzażowego, choć – jak pisze – „czytając współczesne 

traktaty o sztuce ogrodowej, ma się wrażenie, że czyta się 

traktaty o malarstwie”. Porównanie malarstwa pejzażowego 

z krajobrazowym ogrodnictwem jest też doskonałą ilustracją 

tego, na czym polega naśladownictwo w sztukach pięknych: 

„[...] na obrazie wszystko jest podobizną, w ogrodzie wszyst-

ko jest rzeczywiste. Na obrazie wszystko może być mniej 

lub bardziej prawdziwie. W ogrodzie niczemu nie brakuje 

prawdziwości”. Jak zaznacza przy tym Quatremère de Quincy, 

myśl, że ogrodnictwo jest sztuką naśladowczą zrodziła się 

wraz z ideą ogrodu nieregularnego. To tutaj trzeba szukać 

przyczyn przekonania, że „ktoś, kto posadził ogród, stwo-

rzył krajobraz”. Jak zaś pisze, uzupełniając niejako swoje 

wcześniejsze uwagi na temat sztuczności i naturalności:

Możemy, istotnie, powiedzieć, że stworzył [krajobraz], 

ale w taki sposób, w jaki ktoś, kto sadzi drzewo, stwarza 

je. Niemniej, między sadzeniem drzewa, które malarz 

przenosi na płótno, i naśladowaniem drzewa, jest taka 

różnica jak między naturalnym reprodukowaniem się 

bytów dzięki instynktowi płciowemu i naśladowaniem 

tych bytów za pomocą reguł sztuki i geniuszu.

Dochodzimy tym samym do wniosków znanych z wcześniej-

szych wywodów – ogród jest dziełem sztuki, a zarazem nim 

nie jest. Ogrodnictwa nie można bowiem uznać za sztukę 

naśladowczą podobną do innych sztuk pięknych, niemniej 

naśladuje ono naturę, zaś czyni to w sposób analogiczny do 

architektury, która również nie wytwarza podobizn, lecz 

wykorzystuje i tym samym ukazuje prawa przyrody. Różnica 

między ogrodami regularnymi i nieregularnymi nie tkwi 

zatem w ich naśladowczym czy sztucznym charakterze, 

lecz w tym, że „ogrodnictwo regularne bez wątpienia bar-

dziej odkrywa swą sztukę. Wszystko wydaje się urządzone 

i ukształtowane ręką artysty”, tymczasem „ogrodnictwo 

nieregularne nie chce wyglądać na dzieło sztuki, słowem 

nie chce wyglądać na to, czym jest”. 

Podsumowując, z definicyjnych wywodów Quatremère de 

Quincy wyłania się wizja ogrodu jako miejsca z jednej strony 

oczywistego, z drugiej – przeciwnie, bardzo nieoczywistego. 

Ogród okazuje się bowiem dziełem sztuki, lecz zarazem 

ma w sobie tyle pierwiastka naturalnego, że nie sposób 

go wprost porównywać z innymi sztukami. Zarazem jego 

naturalność ma charakter szczególny, bo jest wytworem 

ręki artysty.

Przebijające z haseł Słownika architektury poczucie nieoczywi-

stości ogrodu towarzyszy nam do dziś i powoduje, że ogrody, 

zarówno te dawne, które bez namysłu jesteśmy skłonni 

traktować jako wielkie pod każdym względem dzieła sztuki, 

jak i te współczesne, choćby skromne ogródki przydomowe, 

tak bardzo pobudzają zmysły, wyobraźnię i intelekt. Pod 

tym względem od czasów Quatremère de Quincy nic się nie 

zmieniło, nawet jeśli współczesna architektura krajobrazu 

jest zupełnie inna od tej, o której on pisał.
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Zanim jednak zajmę się głównym tematem artykułu, chciał-

bym przybliżyć problematykę podróży europejskich i zwrócić 

na nie uwagę jako na zjawisko socjologiczne, a nie tylko 

jako na sposób spędzania wolnego czasu w XIX stuleciu. 

Charakter wyjazdów Europejczyków, w tym także Polaków, 

do krajów leżących na południe od Alp był różny i zależał 

od osoby „peregrynata”, celu jaki sobie stawiał i wyboru 

trasy9. Krótkie omówienie głównych form XIX-wiecznych 

podróży, w które wpisują się wojaże artystów, a więc tak-

że Johanna Carla Schultza, rozpocząć trzeba od podróży 

sentymentalnej, znanej już w końcu osiemnastego wieku, 

popularnej w okresie romantyzmu, podejmowanej czę-

sto z pobudek osobistych, estetycznych, dopasowanej do 

mody takiego właśnie sposobu spędzania wolnego czasu 

przez względnie zamożną warstwę społeczeństwa. Nie 

sposób pominąć tzw. Grand Tour po Italii, jaką odbył młody 

Towarzystwa Pokojowego (Friedensgesellschaft) w Gdańsku w latach 

1823-1841. – P. Ziegenhagen 1929, s. 9.

9 Temat podróży europejskich wielokrotnie podejmował nieżyjący profesor 

Antoni Mączak: Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa 1984, tenże, 

Odkrywanie Europy. Podróże w czasach renesansu i baroku, Gdańsk 1998. 

Na temat piśmiennictwa podróżnego m. in.: Stanisław Burkot, Polskie 

podróżopisarstwo romantyczne, Warszawa 1988.

Stanisław Kostka Potocki w latach 1774-1775, a także jego 

powroty do Włoch w latach: 1777-1778, 1779-1780, tylko 

do Rzymu w 1783 roku, oraz w latach 1785-1786 i 1795-

179710. W ten nurt wpisać możemy też wyjazdy „do wód” 

w celu podreperowania zdrowia (John Keats, angielski po-

eta romantyczny) i ze względu na osobiste zapatrywania 

estetyczne, jaką była np. anglomania (Karol Sienkiewicz, 

Krystyn Lach-Szyrma)11. Podróże po Polsce Klementyny 

z Tańskich Hoffmanowej należą do kategorii preromantycz-

nych wojaży sentymentalnych podejmowanych do 1830 r., 

a jej relacje „ku pokrzepieniu serc” spisywane były przez 

autorkę z odwiedzanych miejsc pełnych „pamiątek prze-

szłości naszej” (Puławy ze zbiorami muzealnymi Izabelli 

Czartoryskiej, Kraków z Wawelem, Gniezno z pamiątkami 

wczesnej historii Polski, Częstochowa z sanktuarium na 

Jasnej Górze, Czarnolas Jana Kochanowskiego)12. Z wielu 

europejskich podróży zachowały się relacje, bezcenne dla 

obecnych badaczy dzienniki prowadzone dzień po dniu 

i mające charakter wspomnień spisywanych po latach. Z kart 

dzienników zaczęły znikać wzmianki o przeróżnych cieka-

wostkach (mirabilia), dominujące w relacjach XVII i XVIII w., 

pozostawały jednak utyskiwania na uciążliwości związane 

z noclegami w kwaterach, na jakość pożywienia w gospo-

dach, zaczęły pojawiać się bardziej rzetelne i światłe opisy 

zbiorów bibliotecznych, kolekcji sztuki w muzeach, opisy 

wystroju świątyń, opisy miast i ich architektury, monu-

mentów historycznych itp. Szkoda, iż nie zachowały się 

podobne relacje Schultza z jego wędrówek po Italii, jeśli 

w ogóle takie prowadził. Możemy jedynie skonfrontować 

niektóre z zachowanych szkiców ołówkiem, obrazów olej-

nych i akwarel oraz nieliczne fragmenty jego korespondencji 

z opisami i komentarzami, np. Hipolita Taine’a z pobytu 

w tych samych miejscach, w których przebywał artysta 

gdański (Mediolan, Wenecja, Florencja, Siena, Rzym, Perugia, 

Asyż), aby zdać sobie sprawę z bogactwa tradycji kultural-

nej i spuścizny artystycznej, z którą młodzi adepci sztuki 

stykali się we Włoszech: „Nie ma ani odwagi, ani ochoty 

mówić ci o innych malowidłach. Jest siedemset obrazów 

w Akademii, nie licząc tych, które znajdują się w kościołach 

[Wenecji – przyp. A. R. Ch.]. Potrzeba by napisać cały tom”. 

W innym miejscu Taine pisał w Mediolanie, w maju 1864 

roku: „Oto jeszcze dwie galerie, zawierające razem sześćset 

lub siedemset [sic!] obrazów, co do których najlepiej jest 

10 Grand Tour. Narodziny kolekcji Stanisława Kostki Potockiego, red. J. Mieleszko, 

B. Grochala, Warszawa 2006, s. 23 n.

11 K. Sienkiewicz, Dziennik podróży po Anglii 1820-1821, Wrocław 1953;  

K. Lach-Szyrma, Anglia i Szkocja. Przypomnienie z podróży roku 1820-1824 

odbytej, Warszawa 1828-1829 i wznowionej w serii Podróże pod red.  

P. Hertza (Warszawa 1981).

12 S. Burkot wymienia kilka z relacji z podróży Klementyny z Tańskich 

Hoffmanowej: Drogi z Warszawy do Puław (1824), Przejażdżka w Lubelskie 

w roku 1826, Przejażdżka w Podlasie (1826), Przejażdżka w Krakowskie. W roku 

1827. dz. cyt., s. 219 n., 149-153.

Antoni Romuald Chodyński

Podróże jako element edukacji  

artysty. Podróże do Włoch Johanna 

Carla Schultza w latach 1824-1828  

i w 1839 roku.

Podróże artystów gdańskich w XIX stuleciu do Włoch nie 

były dotąd tematem osobnych studiów. Luźne wiadomości 

przewijające się w biogramach, artykułach i nekrologach 

architektów, rzeźbiarzy, malarzy i grafików są jedynie 

wskazówkami dla badaczy, którzy podążają tym tropem. 

Podobna sytuacja dotyczy osoby Johanna Carla Schultza1. 

Jak wielu adeptów sztuki przed nim i jemu współczesnych, 

po ukończeniu nauki pod kierunkiem malarza teatral-

nego Johanna Adama Breysiga (1766-1831) w gdańskiej 

Królewskiej Szkole Sztuk Pięknych, która mieściła się 

w Bramie Długoulicznej (Bramie Złotej), pragnął konty-

nuować dalsze studia w Niemczech. O jego studiach, w ber-

lińskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1820-1823 oraz 

w monachijskiej pracowni Domenica Quaglio w 1824 roku, 

informacje są niepełne i fragmentaryczne2. Nieco wię-

cej wiadomości na ten temat, także o relacjach artysty ze 

swoimi protektorami (zwłaszcza z Heinrichem Theodorem 

von Schön, nadprezydentem prowincji Prusy Zachodnie, 

zwierzchnikiem Towarzystwa Pokojowego, którego nazwę 

można rozwinąć jako: Towarzystwo Wspierania Uzdolnionej 

Młodzieży w Prusach Zachodnich3), napisał w artykule opu-

1 R. Bergau, Johann Carl Schultz – nekrolog [w:] Kunstchronik Beiblatt zur 

Zeitschrift für Bildendenkunst, 1873, nr 39, s. 619-625; tenże, Johann 

Carl Schultz [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 32, Leipzig 1891,  

s. 717-722; E. Bahr, Schultz Johann Carl [w:] Altpreussische Biographie, Bd. 2,  

Lieferung 5, Marburg a/Lahn 1963, s. 644 n.; M. Gliński, Schultz Johann 

Carl [w:] Ludzie dziewiętnastowiecznego Gdańska. Informator biograficzny, 

Gdańsk 1994, s. 88 n.; A. R. Chodyński, Schultz Jan Karol [w:] Słownik 

Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego. Suplement I, red. Z. Nowak, Gdańsk 

1998, s. 271 n.; Portret artysty nowo odkryty. Johann Carl Schultz (1801-1873) 

znany i nieznany. Muzeum Zamkowe w Malborku. Katalog wystawy  

7 sierpnia-11 października 2009, kurator, koncepcja i scenariusz wy-

stawy J. Lijka. Malbork 2009 – z zamieszczoną obszerną bibliografią 

gdańskiego artysty.

2 W. Domansky, 100 Jahre westpreussische Friedensgesellschaft, Eine Festschrift 

zugleich als Beitrag zur westpreussischen Gelehrten und Kunst Geschichte, 

Danzig 1916, s. 30; M. Gliński 1994; A. R. Chodyński 1998.

3 Celem Towarzystwa Pokojowego (pełna nazwa: Der Friedens-Gesellschaft 

blikowanym w 1929 roku Paul Ziegenhagen4. Towarzystwo 

urzędowało w Gdańsku, a jego siedzibą była Galeria Kabruna 

(Kabrunsche Bilder-Gallerie) przy ulicy Ogarnej (Hundegasse 

10)5. Stypendium uzyskane z tego źródła umożliwiło 

Schulzowi życie i studia na obczyźnie oraz podjęcie po-

dróży do Włoch. Bez takiego wsparcia jego dalszy rozwój 

artystyczny byłby raczej niemożliwy, ponieważ w domu 

rodzinnym przy ulicy Piwnej (Jopengasse 25), po śmierci ojca 

(1807 r.) i po stracie większej części majątku przez ojczyma, 

Samuela Friedricha Michaeliego w czasie wielkiego pożaru 

spichlerzy gdańskich w 1813 roku, było po prostu ubogo6. 

Zawartość korespondencji Schultza z zarządem Towarzystwa 

i Theodorem von Schön – z jednej strony, własnoręcznie 

napisany życiorys, karty szkicowników z rysunkami, częsty 

udział w wystawach i spuścizna artystyczna – z drugiej, 

są cennymi źródłami do rekonstrukcji wędrówek malarza 

po krajach niemieckojęzycznych i po Włoszech7. Pobyt 

w Rzymie, mimo stale trapiących go finansowych niedo-

statków, uważał za dobrze wykorzystany. Prawdopodobnie 

na początku 1826 roku otrzymał dalsze, roczne stypendium 

w wysokości 200 talarów, które umożliwiło mu kontynu-

owanie podróży studyjnych8. 

eines Vaterländischen Vereins zur Unterstützung einer talentvoller 

Knaben und Junglinge, welche sich den Wissenschaften oder der Kunst 

weihen), było finansowe wspieranie ubogiej młodzieży obdarzonej 

talentami. Towarzystwo Pokojowe w Prusach Zachodnich rozpoczęło 

działalność od dnia powołania 3 sierpnia 1816 r. Jednym z kryteriów 

przyznawania stypendiów było przedkładanie prac przez ubiegających 

się o nie. W przypadku J. C. Schultza były to rysunki i prace malarskie. 

Na tej podstawie zasiadający w komisji oceniali zdolności przyszłych 

stypendystów. Fundusze Towarzystwa pochodziły z darowizn, legatów, 

składek członkowskich. Członkami Towarzystwa Pokojowego mogły 

być towarzystwa, korporacje i osoby prywatne, głównie z Gdańska,  

ale też z innych miast Prus Zachodnich i Wschodnich. Zarząd składał się 

z przewodniczącego, sekretarza, skarbnika, prawnika i sześciu człon-

ków zwyczajnych. Od 1816 r., w ciągu następnych 64 lat, stypendia na 

łączną kwotę 244 tys. marek otrzymało 134 artystów na 592 wszystkich 

stypendystów, w tym 271 gdańszczan. Archiwum Państwowe w Gdańsku 

[dalej cyt.: APGd], sygn. 1868, s. 12; W. Domansky 1916, dz. cyt., s. 6.

4 P. Ziegenhagen, Johann Carl Schultz als Persönlichkeit im Rahmen seiner Zeit. 

Heimatblatt der Deutschen Haimatbundes, Jg. VI, 1929, H. 5-6, s. 3-53.

5 Od 1855 r. posiedzenia komisji stypendialnej odbywały się 3 sierp-

nia w godzinach 11-18 w sali konferencyjnej magistratu, od 1859 r. 

w pomieszczeniach Szkoły Sztuk Pięknych (Kunstschule) w Bramie 

Długoulicznej, od ok. 1875 r. w sali rysunków gdańskiego gimnazjum 

realnego (późniejsze gimnazjum św. Jana), do którego przeniesiono 

archiwum Towarzystwa. W. Domansky, dz. cyt., s. 37

6 P. Ziegenhagen 1929, s. 7.

7 Szkicowniki Johanna Carla Schultza przechowywane są w zbiorach 

Muzeum Narodowego w Gdańsku pod sygnaturami: MNG/SD/1122/R; 

MNG/SD/1126/R; MNG/SD/1120/R.

8 Według korespondencji pomiędzy J. C. Schultzem a T. von Schön oraz  

J. H. Weichmannem a Schönem, a także na podstawie listów do 

Il.1 Trasy podróży J. C. Schultza, 

Baedekers Autoreiseführer Mittel-und Unter Italien mit Sizilien und Sardinien 

Dritte Auflage, Stuugart 1962
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i w następnych dziesięcioleciach, coraz większą popu-

larność zdobywały podróże dziennikarskie, dzięki któ-

rym powstawały liczne relacje zamieszczane w ówczesnej 

prasie. Miały one charakter wrażeń z podróży, reportaży 

i komentarzy politycznych, publikowane były często jako 

„listy”, „szkice”, „wrażenia”, „przejażdżki”, „wspomnie-

nia” z podróży19. W czasach Stanisława Kostki Potockiego 

i Johanna Wolfganga Goethego wyjeżdżający do Włoch 

posługiwali się najczęściej wydanym w 1769 roku w Paryżu 

trzytomowym przewodnikiem Michela Coehina, kusto-

sza Królewskiego Gabinetu Rycin i Rysunków, sekretarza 

Królewskiej Akademii Malarstwa i Rzeźby i nadwornego 

grawera20. Bardziej wymagający podróżnicy zaopatrywali 

się w nieliczne wówczas przewodniki i książki o sztuce21. 

Schultz musiał znać popularne dzieła Johanna Joachima 

Winckelmanna, zwłaszcza trzy jego prace: Myśli nad na-

śladownictwem dzieł greckich w malarstwie i rzeźbie (1755 r.), 

Uwagi o architekturze u starożytnych (1762 r.) oraz Historię sztuki 

starożytnej (1764 r.)22. Winckelmann jako jeden z pierw-

szych upowszechnił archeologiczne odkrycia w Pompejach 

i Herkulanum oraz opisał świątynie doryckie w Paestum. 

Kontynuacją historii starożytnej Winckelmanna była sze-

ściotomowa Historia sztuki przez zabytki, od jej schyłku w wieku 

IV po odnowę w wieku XVI autorstwa Serouxa d’Agincourt 

(1730-1814), którą pisał przez trzydzieści lat życia, wydaną 

po jego śmierci w 1823 roku, a więc na rok przed pierwszą 

włoską podróżą Schultza23. Dzieło zawierało liczne ryciny 

i opisy zabytków, dotąd w połowie nieznanych24. Johann 

Wolfgang Goethe podczas podróży włoskiej nie rozstawał 

19 S. Burkot 1988, passim.

20 M. Coehin, Voyage d’Italie, ou recueiol de notes sur les Ouvrages de Peinture 

& de Sculpture, qu´on voit dans les principales villes d’Italie. Par (…), Paris 

1769 – z wykazem dzieł malarstwa i rzemiosla artystycznego.

21 Taką publikacją był zapewne przewodnik dla podróżujących Francuzów 

do Włoch J. Lalanda, Voyage d’ un Franćais en Italie fait dans les Cannes 

1765-1766, Nenie, Paris 1769 – ośmiotomowe dzieło, zawierające opisy 

obyczajów, informacje na temat historii, sztuki, antyków, handlu, oceny 

architektury, rzeźby i malarstwa, etc. 

22 Johann Joachim Winckelmann (1717-1768), niemiecki podróżnik, współ-

twórca i główny teoretyk neoklasycyzmu, archeolog, historyk sztuki, 

specjalista od sztuki i literatury greckiej, autor m. in.: Gedanken über die 

Nachahmung der griechischen Werke in Malerei und Bildhauerkuns, Dresden 

1750; Anmerkungen über die Baukunst der Alten, Dresden 1762; Geschichte der 

Kunst des Alterthums, Dresden 1764; S. Kostka Potocki, O sztuce u dawnych, 

czyli Winkelman polski, Warszawa 1815 – dzieło wzorowane na tekście 

Winckelmanna. Winckelmann przebywał w Rzymie od 1755 r., a od 1763 r.  

pełnił funkcję konserwatora starożytności rzymskich i bibliotekarza 

Watykanu.

23 J. B. L. G. Seroux d’Agincourt, Histoire de l’art par les monumens depuis sa 

decadences au IVe siècle jusqu’a son renouvellement au XVIe. T. 1-6, Paris 1823.

24 Teoretycy, artyści i krytycy o sztuce 1700-1870, oprac. E. Grabska,  

M. Poprzęcka, Warszawa 1974, s. 298-202.

się z trzytomowym dziełem Johanna Jacoba Volkmanna25. 

Gdy raz go chwalił: „Poczytam teraz drugą część rzetelnego 

Volkmanna, by zorientować się, czego jeszcze nie widzia-

łem”26, to innym razem odnosił się do komentarzy pisarza 

krytycznie: „Zdaje się, że nasz poczciwy Volkmann, skądinąd 

bardzo uważny i jako przewodnik użyteczny, przyswoił sobie 

cudzoziemskie obyczaje, toteż zdarzają się u niego bardzo 

dziwne sądy”27. Schultz mógł posługiwać się opisem Sycylii 

autorstwa Josepha Hermanna Riedesela28, a jeśli przyswoił 

sobie język włoski, opisem starego Palermo opublikowanym 

w roku rozpoczęcia przez naszego gdańszczanina podróży 

włoskiej29. Artyście, wyjeżdżającemu na kilka lat do Italii 

pomocą mogłaby służyć zarówno książka Goethego wydana 

w listopadzie 1816 roku, w której uczony i poeta zamieścił 

opisy swojego pobytu w Rzymie, a w październiku 1817 roku 

opis wędrówki po Neapolu, jak też opisy podróży na Sycylię, 

zamieszczone w drugiej części tej edycji30. Musimy zdawać 

sobie sprawę, iż w owym czasie informacje zawarte w tak 

fundamentalnych dziełach były o wiele dłużej aktualne 

aniżeli dzisiaj. Również i dziś, jeśli chodzi o przewodniki 

turystyczne, więcej precyzyjnie opracowanych informacji 

z dziedziny historii, architektury, sztuk pięknych, a także 

o muzeach, galeriach, zbiorach i kolekcjach, znajdziemy 

w dawnych Baedekerach aniżeli w masowo wydawanych, 

nowoczesnych przewodnikach przeznaczonych głównie dla 

zmotoryzowanych turystów. Na koniec odnotować wypada 

dzieła Heinricha Schulza i Ferdynanda von Quast, co prawda 

pisane w latach 30. i opublikowane jeszcze za życia mala-

rza gdańskiego, oraz Jacoba Burckhardta, szwajcarskiego 

25 Johann Jakob Volkmann (1732-1803), pisarz i podróżnik, autor Historische-

kritischen Nachrichten von Italien, 3 Bde., Leipzig 1770-1771 (2. wydanie 

1777-1778).

26 [Johann Wolfgang] Goethe, Podróż włoska, przeł. i oprac. H. Krzeczkowski, 

Warszawa 1980, s. 153.

27 Tamże, s. 400.

28 Joseph Hermann Riedesel (1740-1785), dyplomata i podróżnik, autor 

Reise durch Sizilien und Grossgrechenland, Zürich 1771.

29 S. Morso, Palermo antico, Palermo 1824.

30 J. W. Goethe, Aus meinem Leben. Dichtung und Wahrheit. Zweiter Abteilung, 

Erster Teil (1817);, Zweiter Teil (1817). Temat pierwszej i drugiej podróży 

do Włoch z pobytem Goethego w Rzymie połączono w całość i wydano 

[w:] Goethes Werke, Bd. 27. Erster Teil, 1829; Bd. 28. Zweiter Teil, 1829. 

Korzystałem z wydania jubileuszowego, obejmującego wszystkie utwory 

Geothego. W tym jego dzienniki podróży włoskich zamieszczone w to-

mach 26 i 27 Goethes Sämtliche Werke. Jubiläums – Ausgabe in 40 Bände. 

Italienische Reiss, bearb. Ludwig Geiger, Stuttgart und Berlin 1940.

milczeć”13. Polskie piśmiennictwo podróżnicze miłośników 

sztuki w XIX w. ma bogatą tradycję; stulecie to można by 

zamknąć Listami z Włoch księdza Antoniego Brykczyńskiego 

z 1897 r.14

Wojaże Taine’a i księdza Brykczyńskiego należą do typu 

podróży edukacyjnych w dziedzinie historii sztuki. Podróż 

par excellence edukacyjną podjął m. in. w latach 1838-1839 

lekarz Julian Moszyński, którego interesowały niemieckie 

systemy nauk medycznych, administracja szpitalami i do-

mami opieki nad sierotami15. W 1826 roku w celu poznaw-

czym i naukowym wyjechał do Anglii, Szkocji i Paryża Karl 

Friedrich Schinkel. W prowadzonym dzienniku przekazał 

relacje swoich kontaktów z brytyjskimi towarzystwami 

naukowymi, z architektami i malarzami, spisał wrażenia 

z odwiedzanych miast, budowli, podkreślał zainteresowanie 

gotykiem i neogotykiem angielskim oraz architekturą kla-

sycystyczna, opisał wizyty w muzeach. Uwagi te wzbogacał 

własnoręcznymi szkicami, np. gmachu British Museum wraz 

z elementami technicznymi, rysunkami doków londyńskich, 

a z terenu Paryża – studium Chapelle Expiatoire czy planem 

rozmieszczenia zabytków antycznych w Luwrze z dokładnym 

rozmieszczeniem eksponatów16. Cel naukowy przyświecał 

13 H. Taine, Podróż po Włoszech. Część II: Florencja i Wenecya, Warszawa 1887, 

s. 395 i 460.

14 Ks. A. Brykczyński, Listy z Włoch. O sztuce kościelnej, Warszawa 1899.

15 J. Moszyński, Podróż do Prus, Saksonii i Czech odbyta w roku 1838-1839, 

Wilno 1844.

16 K. F. Schinkel, Reise nach England, Schottland und Paris im Jahre 1826, hrsgb. 

również Eustachemu Tyszkiewiczowi podczas jego wyjazdu 

do Szwecji. Uwagę swą kierował na poszukiwania poloników 

znajdujących się w archiwach i bibliotekach Sztokholmu, 

Uppsali, Malmö, Helsinek i Kopenhagi17. Podobny typ podró-

ży charakteryzował liczne wówczas wyjazdy kolekcjonerów 

do Włoch, w trakcie których poszukiwano osobliwych dzieł 

sztuki. Podróże podejmowane w tym celu były w XIX stule-

ciu zjawiskiem kosmopolitycznym. Zakładanie zbiorów od 

podstaw czy powiększanie ich przybierało rozmaite formy. 

Najczęściej dokonywano zakupów bezpośrednio od właści-

cieli lub przez antykwariaty, podczas aukcji i wyprzedaży. 

Oprócz chęci stworzenia prywatnego muzeum czy galerii, 

nadającej splendoru rezydencji i jej właścicielowi, założenie 

skromnej, lecz wysmakowanej estetycznie kolekcji dzieł 

sztuki lub rzemiosła artystycznego, zbioru naukowego itp. 

wymagało nie tylko posiadania niezbędnej ku temu wiedzy, 

ale też sporych funduszy. Posługiwano się nielicznymi 

jeszcze opracowaniami, korzystano z usług marszandów, 

zatrudniano fachowców – artystów i historyków sztuki18. 

Na koniec tego skrótowego przeglądu typów podróży wspo-

mnę o początkach nowego zjawiska, o wyjazdach, które już 

w niedalekiej przyszłości okażą się bardziej nowoczesną 

formą podróży profesjonalnych. W latach 50. XIX wieku 

Gottfried Riemann, Beitrag David Bindman, Leipzig 2006.

17 E. Tyszkiewicz, Listy o Szwecji, Wilno 1846.

18 Więcej na ten temat, zob.: E. Manikowska, Zbiór obrazów i rzeźb Artura 

i Zofii Potockich z Krzeszowic. Ze studiów nad dziewiętnastowiecznym kolek-

cjonerstwem w Polsce, Rocznik Historii Sztuki, t. 25, 2000, s. 145-198.

Il.2 Plan Forum Romanum, K. Baedeker, Mitteitalien und Rom. Handbuch für Reisenden. Vierzehnte Auflage, Leipzig 1908
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historyka kultury i sztuki, które mogły być wielce pomocne 

przy pracy dydaktycznej Schultza nad ochroną zabytków oraz 

przy pisaniu komentarzy do albumu Tutti frutti31. Powróćmy 

zatem do włoskich wędrówek gdańskiego malarza w latach 

1824-1828 i w 1839 roku.

Wzmianki o podróżach, a raczej wędrówce artystycznej 

Schultza po Włoszech, znajdziemy w artykułach Rudolfa 

Bergau’a i Andreasa Andresena32. Drugi z wymienionych au-

torów pisał, iż Schultz w swoją pierwszą podróż na południe 

Europy wyruszył z Tyrolu do Mediolanu, Mantui, Modeny, 

Bolonii, następnie do Florencji, Sieny i stamtąd do Rzymu33. 

Źródłem bezpośrednim, pozwalającym na uzupełnienie 

i zrekonstruowanie trasy pierwszej podróży, począwszy od 

Mediolanu, Genui i Wenecji, a skończywszy na wędrówce 

po Sycylii jest wspomniany wyżej, własnoręcznie napisany 

przez Schultza życiorys, datowany w Gdańsku 30 maja 1836 

roku, przechowywany w zbiorach Preussische Akademie der 

Künste w Berlinie34. W badaniach nad twórczością i podróżami 

włoskimi tego artysty nie można pominąć rzadkiego druku, 

skrótowo zatytułowanego Kunst-Auktion in Danzig35. Druk ten 

31 H. W. Schulz, F. von Quast, Denkmäler der Kunst des Mittelalters in 

Unteritalien, Bd. 1-4, Dresden 1860. Wielki rozgłos zdobyło główne 

dzieło J. Burckhardta Der Cicerone. Eine Anleitung zum Genuss der Kunstwerke 

Italiens (1855) oraz dwa inne: Die Kultur der Renaissance in Italien (1860), 

Geschichte der Renaissance in Italien (1867); J. C. Schultz, Tutti frutti in 

malerischen Original – Radierungen mit Text, Nürnberg 1874. Dzieło swoje 

zadedykował Johnowi Sprotowi Stoddartowi z Gdańska.

32 R. Bergau, J. C. Schultz in Danzig, Altpreussische Monatsschrift zur 

Spuiegelung der provinziellen Lebens in Literatur, Kunst, Wissenschaft 

und Industrie, Bd. 3, Königsberg 1866, s. 448-453; Andreas Andresen,  

Die deutschen Maler – Radierer (Peintres – Graveurs) des neunzehnten 

Jahrhunderts, nach ihren Leben und Werben, Bd. 2, Leipzig 1867, s. 141-156.

33 A. Andresen 1867, s. 142.

34 Autograf Johanna Carla Schultza znajduje się w Archiwum Historycznym 

Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie (cztery nienumerowane strony): 

Preussische Akademie der Künste. Poszyt zatytułowany: Lebenslauf 

Dankschreiben für die Ernennung zum Mitglied der Akademie 1836, sygn.: 

Pers. B4 469, bez paginacji [dalej cyt.: Lebenslauf 1836]. W tym miejscu 

kieruję podziękowania na ręce Pani Justyny Lijki z Muzeum Zamkowego 

w Malborku, komisarza pierwszej, monograficznej wystawy Johanna 

Carla Schultza. Dzięki niej mogłem znacznie poszerzyć swoją skrom-

ną wiedzę na temat pierwszej i drugiej włoskiej podroży artystycznej 

malarza, ustrzegając się wielu skrótów i błędów w rekonstruowanym 

kalendarium.

35 Kunst-Auktion in Danzig. / Verzeichniss / einer Kunst-Sammlung / von 

/ Oelgemälden, Kupferstichen und Radierungen älterer und neuerer 

Meisters; alterthümlichen Gegenständen, z[um] B[eispiel] / Schnitzereien 

in Holz / und Elfenbein, getriebenen und eis/lirten Kunstsachen in Silber 

und Metall altem Chinesischen, / Meissner und Berliner Porcellan [sic.], 

alterthümlichen Meubeln / und Hausgeräten. / Ferner / Arbeiten des 

Professor und Kunstschuldirektor JOHANN CARL SCHULTZ / IN DANZIG 

/ an Oelgemälden, Aquarellen, Zeichnungen und Studien, welche auf / 

przygotowany był przed licytacją jego dobytku, z cennym dla 

badań źródłowych wykazem posiadanych przez artystę obra-

zów olejnych, akwarel, rysunków, przedmiotów osobistych, 

w tym pamiątek, kostiumów oraz wyposażenia pracowni 

malarza. Sporządzony został prawdopodobnie w czerwcu 1872 

roku, jeszcze za życia artysty. Licytacja, bez podania daty 

rocznej, odbyła się w dniach 24-25 września. Paul Ziegenhagen 

informuje: „Am 31. Dezember 1872 schied er aus seinem Amt 

– am 26. September hatte er seinen Kunstbesitz versteigern 

lassen […]“36. Zatem Schultz zadecydował, by posiadane 

przez siebie dzieła sztuki, w tym także własne prace i kore-

spondencję osobistą, przekazać na licytację. Prócz dzieł jego 

pędzla odnotowano przedmioty z pracowni malarza: ruchomy 

stół rytowniczy z kompletem przyborów (rylce lub igły ry-

townicze), różne dłutka, kamień szlifierski, krzesło obrotowe, 

kasetę malarską z pędzlami, farbami olejnymi w tubach wraz 

z paletą, osłonę i laskę malarską, płytkę szklaną, marmurek do 

rozcierania barwników, sztalugi, deskę do rysowania z trzema 

podpórkami o długości 475,2 i szerokości 84 cm. W sąsiedz-

twie przyborów malarskich i stołu rytowniczego znajdował 

się model okrętu z pełnym ożaglowaniem, długości 115,2 cm 

i wysokości 86,4 cm. Z książek wymieniono dzieło Rajnolda 

Curickego37, Biblię w starej, skórzanej oprawie z mosiężnymi 

okuciami z 1723 roku38, z licznymi drzeworytami ją ilustru-

des genannten Eigenthümliches freiwithiges Verlangen / Donnerstag den  

26. September / von Mogens 10 Uhr ab / und nöthigenfalls Am Folgenden 

Tage / zu Danzig / Langasse No. 86, / durch Auctionator Nothwanger 

gegen baare Zahlung in Pr. Curant / öffentlich versteigert werben soll. / 

Die Auctions-Gegenstände sind Am 24. und 25. September von Morgens 

/ 9 Uhr ab zu besehen. Eingesandt durch die Buchhandlung von Theodor 

Berling in Danzig, / welche sich zur pünktlichen Besorgung von Aufträgen 

enhielt. Druk ten jest znany autorowi z jedynego egzemplarza, który 

dziś znajduje się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN, sygn. Od 21195  

8° [dalej cyt.: Kunst-Auction], w zbiorach Gabinetu Rycin BG PAN, sygn. 

GB 126. Na niebieskiej kartce naklejonej na wewnętrznej stronie przed-

niej okładki znajduje się następująca informacja: „Vermächtnis des 

Pfarres Adolf Mundt [gestorben] in Danzig d. 22. Juni 1900”; na ostatniej,  

18 stronie: „Druck von A. W. Kafemann in Danzig”.

36 P. Ziegenhagen 1929, s. 51.

37 R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung ..., Amsterdam/Dantzig 

1687.

38 Kunst-Auction, s. 17 – Tam zamieszczono wykaz rzeczy znajdujących się 

w pracowni malarza: „V. Anhang. 242. Eine Geige im Kasten, 244. Eine 

Stellbaner Radirtisch mit vollständigen Zubehör als: Radirnadel und 

Grabsticke verschiedenster Art, Schleifsteine, Drehstuhl etc., 245. Ein 

Malkasten mit Pinsel und Oelfarben in Tuben, nebst Paletten. Malschirm 

und Malstock, Glasplatte mit Reibstein und verschiedene Staffelein, 246. 

Modell eines Krieg[s]schiffe, Dreimaster mit vollstandiger Takelage, circa 

4´ lang und 3´ hoch, 247. Ein Zeichnenebrett, 16½´ lang, 2´11´´ breit mit 

3 Untersatz-Böcken, 248. Beschreibung der Stadt Danzig durch Reinhold 

Curicken mit Kupferstichen und Nachträgen, Amsterdam und Danzig 

1688 [sic.], fol. Halbfranzbd, 249. Eine Bibel und vielen Holzschnitten 

von Jahre 1717. Verlegt von Johann Andreä Endters seel. Sohn und Erben 

Il.3 Plan ruin miasta Nowy Agrygent,  

K. Baedeker, Unteritalien, Sizilien, Sardinien, Malta, Korfu.  

Handbuch für Reisenden. Fünfzehnte Auflage, Leipzig 1911



188 189

przez Andresena, w posiadaniu Albera z Trupla58. Także na 

wystawach organizowanych w latach 1837-1867, głównie 

w okresie świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku oraz 

karnawału (grudzień-styczeń), przez gdańskie Towarzystwo 

Sztuki (Kunst – Verein)59. 

Na podobnej wystawie w 1868 roku, w spisie datowanym 

28 i 29 stycznia, znalazło się kilka prac artysty o tematyce 

włoskiej: Katedra w Orvieto – olej na płótnie, wyceniony 

58 A. Andresen 1867, s. 145.

59 W zbiorach Biblioteki Gdańskiej PAN (Od 20984 8°): Verzeichnis der 

(...) Austellungen des Kunst – Vereins zu Danzig, 6. März bis 5. April 1837, 

Danzig [1837]; Verzeichnis (...) ausordentlichen Kunst – Ausstellung, welche 

den 27. Dezember 1841 (...),Danzig [1841]; Verzeichnis der Ausstellung (…) 

18. Dezember bis 25. Januar 1865, Danzig [1865]; Verzeichniss der von dem 

Danziger Kunstverein veranstaltett achtzehnten Kunstausstellung in dem Saale 

der grünen Thores, vom 16. Dezember 1866 bis 27. Januar 1867, Danzig 

[1867]

na 20 talarów60, Wnętrze katedry w Mediolanie61, Katedra 

w Ankonie62, Neapol63, obraz zatytułowany Rom, który łą-

czyć należy z jednym z widoków Rzymu, i który został 

wyceniony wysoko, na 350 talarów64. Wypożyczył również 

akwarelę z widokiem Bazyliki św. Piotra65. Prace Schultza 

były jednymi z 458 obrazów przeznaczonych na wystawę 

60 APG. 300, 361/165 – zespół Kunstverein Danzig. Towarzystwo Przyjaciół 

Sztuki, nr 54, s. 7. Podobnie wyceniono obraz Wilhelma Stryowskiego 

Flisacy.

61 Tamże, nr 207, s. 13. Obraz ten wyceniono na 40 talarów.

62 Tamże, nr 345, s. 20. Der Domburg in Ancora wyceniony na 67 talarów.

63 Tamże, nr 346, s. 20. Widok Neapolu wyceniony był na 85 talarów.

64 Tamże, s. 13 i s. 9. Rom wpisany był poza numeracją – tamże, s. 20. 

W tym samym dniu, 29 stycznia 1868 r. spisano obraz Schultza o te-

matyce gdańskiej: Wnętrze kościoła Mariackiego w Gdańsku – 150 talarów, 

wcześniej, w dniu 28 stycznia Dwór Miejski w Gdańsku – 10 talarów 

i Wnętrze katedry w Ulm – 30 talarów. 

65 Tamże, nr 435, s. 25. St. Peter in Rom, akwarela wyceniona na 50 talarów.

jącymi, którą wydano w Norymberdze w 1717 roku39. Johann 

Carl Schultz zmarł 12 czerwca 1873 roku, pochowany został 

16 czerwca na cmentarzu kościoła Bożego Ciała w Gdańsku40.

Schultz po raz pierwszy wyprawił się na kilka lat do Italii 

w 1824 roku; wędrował po Lombardii, Veneto, Emilii 

Romagni, Toskanii, Kampanii oraz Sycylii. Na dłużej za-

trzymał się w Rzymie i Neapolu, zwiedzając okolice tych 

miast. Podczas drugiego, kilkumiesięcznego pobytu we 

Włoszech (1839 r.), przebywał w Rzymie oraz w Toskanii, 

Umbrii, Marche i w Trieście (il. 1). Autor, podejmując się 

rekonstrukcji tej podróży natrafiał na trudności w ustaleniu 

pełnej trasy „marszruty” i jej chronologii. Podobnie jak inni 

artyści podczas podróży wykonywał liczne szkice in situ, które 

po latach wykorzystywał do malowanych obrazów i do rycin. 

Znaczną pomoc w ustaleniu zarówno trasy wędrówki, jak 

w datowaniu prac, uzyskać było można przez zestawienie 

dzieł malarza eksponowanych na dorocznych wystawach 

w Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Berlinie w latach 

1822-185041 i 1852-187442. Jednym z wcześniejszych obrazów 

o tematyce włoskiej eksponowanym w berlińskiej Akademii 

w 1826 roku było Wnętrze katedry w Mediolanie z dopiskiem, 

iż artysta przebywa aktualnie w Rzymie43. Obraz mógł po-

wstać nie wcześniej jak w 1826 roku. Na tę samą wystawę 

Schultz przesłał jeszcze dwa inne obrazy: drugie Wnętrze 

katedry w Mediolanie oraz Fragment Forum Romanum nazywany 

Campo Vaccino44. W 1828 r. Schultz przekazał na wystawę 

trzy swoje prace: Wnętrze Bazyliki św. Piotra w Rzymie „wi-

dziane z niszy św. Heleny”, Krajobraz Agrygentu i Wnętrze 

katedry w Mediolanie45. Trudno rozstrzygnąć, czy wystawiał 

wówczas jedną z dwóch wcześniejszych kompozycji z wnę-

trzem katedry mediolańskiej, czy była to trzecia, niezależna 

in Nürnberg. In altem ledernem Einbande mit Messingbeschlag von 1723“.

39 Tzw. Biblia Germanica, Nürnberg 1717 – z portretem Marcina Lutra.

40 W latach 1847-1857 Schultz wykonał rycinę przedstawiającą cmentarz 

z widokiem na kazalnicę kościoła Bożego Ciała. W „Danziger Zeitung” 

14 czerwca ukazał się obszerny nekrolog zmarłego artysty. Tamże, s. 4.

41 Die Kataloge der Berliner Akademie – Austellungen 1786-1850, bearbeitet 

von Helmut Börsch-Supan, Bd. 2, Berlin 1971 [dalej cyt. Börsch-Supan 

Katalog].

42 Verzeichniss der Werke lebender Künstler ausgestellt zu Berlin in den Sälen des 

Königlichen Akademie – Gebäudes (…). Kunstaustellung der Königlichen 

Akademie der Künste, Berlin [dalej cyt. Kunstaustellung] – z dodaniem 

roku wystawy i kolejnego numeru eksponowanego dzieła.

43 Börsch-Supan Katalog, nr 483.

44 Tamże, nr: 484 i 485. Widok na Forum Romanum kupił do swoich zbiorów 

następca tronu pruskiego, za pośrednictwem konsula Wagenera: „Das 

Bild kam nebst einer Ansicht des Forum Romanum auf die Kunstaustellung 

in Berlin 1826 und wurde vom Kronprinzen, dem nachmaligen König 

Friedrich Wilhelm IV. angekauft.“ – Andresen, dz. cyt., s. 143.

45 Tamże, nr: 434, 435 – „Im Mittelgrunde die Ruinę der Tempel der Juno 

Lacina, der Concordia, des Herkules etc. in der Ferne die jetzige Stadt 

Grigenti“ oraz nr 436.

wersja. Wiadomo, iż w tym samym roku namalował du-

żych rozmiarów akwarelę zatytułowaną Panorama Rzymu 

w ujęciu z Ogrodów Farnese, która przyniosła mu uznanie, 

i którą później wykorzystał do dwóch obrazów olejnych46. 

W 1840 r. zaprezentował Kościół św. Jana na Lateranie za 

współczesnych papieży – z obszernym komentarzem opi-

sującym treść obrazu47, w 1842 roku Widok wnętrza katedry 

w Orvieto – obraz wypożyczony przez Roberta von Franziusa 

z Gdańska48, Ogród klasztorny maronitów w Rzymie widziany 

z Monte Libano, z dalszym widokiem na Koloseum, kościół 

St. Stefano Rotondo i Wzgórza Latyńskie49, Port w Ankonie 

z Łukiem Triumfalnym Trajana50, w 1846 roku Wnętrze Bazyliki 

św. Jana na Lateranie w Rzymie51 wypożyczone było ze zbiorów 

króla Wilhelma I Wirtemberskiego oraz Łuk Triumfalny Trajana 

na molo w Ankonie52, w 1848 roku Fontanna Tartaruga lub tzw. 

Studnia Rafaela przy rzymskim getto53. Jedynie A. Andresen 

podaje, iż w roku 1850 na wystawie berlińskiej znalazł 

się jeden z rzymskich widoków Schultza54. W następnych 

latach, na dorocznych wystawach berlińskiej Akademii, 

również pokazywane były obrazy Schultza, będące przy-

pomnieniem jego drugiego pobytu w Rzymie: w 1852 roku 

Widok na absydę i transept św. Jana na Lateranie55, Katedra 

w Ankonie widziana ze wzgórza katedralnego56, ale również 

z podróży do Neapolu i Pompejów w roku 1826: Widok Neapolu 

z Vomero57i obraz Ulica grobowców w Pompejach wymieniony 

46 Jedną Panoramę Rzymu kupił właściciel majątku Trupel koło Kisielic 

w dawnych Prusach Zachodnich, nieznany z imienia Alber (lub Albers), 

dugi obraz olejny kupił nieznany z nazwiska i mienia Anglik. A. Andresen 

1867, s. 143.

47 Börsch-Supan Katalog, dz. cyt., 1840 r., nr 720. – „Die Kirche St. Giovanni 

in Laterano zu Rom, die Kathedrale der katolischen Christenheit (eccle-

sia Urbis et Orbis Mater et caput ecclesiarum), bei der Gegenwart des 

Papstes. Der Standpunkt ist im Innern des Kreuzschiffes genommen. 

Nach angehörter Messe erscheint hier der Papst getragen, umgeben von 

seinem Hofe und der Schweizergarde, vorauf die Kardinäle mit ihren 

Schleppenträgen und die Patriarchen der griechisch unirten Kirche. Der 

rothe Reflex im Mittelgrunde entsteht durch die mit rothem Seidenzeug 

verhangenen Fenster des Chores, die im Bilde nicht sichtbar sind“

48 Tamże, 1842 r., nr 903.

49 Tamże, 1842, nr 904.

50 Tamże, 1842, nr 905 – “(…) auf dem Molo und dem Domberge”.

51 Tamże, 1846 r., nr 850. Temat obrazu powtarza się (1840 r., nr 720), 

komentarz towarzyszący, zamieszczony w katalogu wystawy jest zmie-

niony, dotyczy bowiem innego widoku wnętrza Bazyliki: „In der Ferne 

die Tribune mit der Mozaik, welche Nicolas IV. 1291 von der Franciskaner 

Jacobus Turrita verfertigen liess. In der Mitte des Kreuzschiffe der 

Hauptaltar mit dem Tabernakel Urbans V.“

52 Tamże, 1846, nr 853 – „(...) von der Aussenseite des Molo gesehen”.

53 Tamże, 1848 r., nr 977.

54 A. Andresen 1867, s. 145 – Auf dem Kaiserpälastes in Rom.

55 Kunstaustellung, 1852 r., nr 587, s. 52.

56 Tamże, 1853 r., nr 588, s. 52.

57 Tamże, 1853 r., nr 589, s. 52.

Il.4 Plan miejscowości na zboczach Etny i szlaków prowadzących do krateru wulkanu, 

K. Baedeker, Unteritalien, Sizilien, Sardinien, Malta, Korfu. Handbuch für Reisenden. Fünfzehnte Auflage, Leipzig 1911
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i 1825 r. Ze szkiców, które pewnie wtedy wykonał, w póź-

niejszych latach wykonał trzy kompozycje (dwie z mini-

malnymi różnicami), które poświęcił wspaniałemu wnę-

trzu74 a w czwartej pracy ukazał turystów spacerujących 

po dachach katedry. Obraz ten namalował dla bankiera 

Johanna Heinricha W. Wagenera75. Katedra w Mediolanie 

zachwyca po dzień dzisiejszy. Czy odczucia Schultza mogły 

być podobne jak wspomnianego wcześniej Hipolita Taine´a? 

Ten zaś pisał: „Na pierwszy rzut oka ta katedra olśniewa: 

gotyk przeniesiony całkowicie do Włoch przy końcu średnich 

wieków (...). Nigdzie nie widziano go tak spiczastym, tak 

wyhaftowanym, tak złożonym, tak przeładowanym, tak 

podobnym do sztuki jubilerskiej”. Nawy ze sklepieniami 

i filarami porównywał do lasu: „Jest to naprawdę stary las 

germański i jakby wspomnienie świętego gaju Irmensul 

[sic!]76 [...]. Być może, iż prawdziwa architektura powstaje 

zawsze z natury roślinnej, i każda strefa ma swoje gmachy 

i swoje rośliny [...]. W każdym razie nie widziałem nigdzie 

kościoła, gdzieżby postać zewnętrzna lasów północnych 

była bardziej dotykalna [...]”77.

Rzym

Schultz, włączając do albumu Tutti frutti jedną z grafik, 

zatytułowaną St. Peter in Rom78, w dołączonym do albu-

mu tekście zawarł swoje osobiste refleksje. Z pierwszego 

pobytu w Bazylice św. Piotra zapamiętał ogrom wnętrza, 

gdy zwiedzał ją po raz drugi, wnętrze to wydawało mu 

się jeszcze większe i tak przestronne, iż mogło pomie-

ścić niejedną świątynię79: „Podczas mojej drugiej bytności 

w Rzymie, gdy przyglądałem się detalowi i rozmyślałem nad 

wspaniałymi dziełami sztuki, moje doznania wzmagały się. 

Czas upływał niepostrzeżenie, a pogłębiający się zmierzch 

sprawiał, że ta kolosalna przestrzeń wydawała się jeszcze 

większa. Wychodząc ze świątyni można było usłyszeć bi-

cie wszystkich dzwonów (….)”80. Obszerny komentarz do 

grafiki z widokiem na konfesję św. Piotra, znajdującą się 

74 Obraz Schultza przedstawiający wnętrze katedry w Mediolanie ekspo-

nowany był na wystawie gdańskiego Towarzystwa Przyjaciół Sztuki 

(Kunstverein) w 1868 r. – APG. 300, 361/165, Zespół Kunstverein Danzig, 

nr 207, s. 13.

75 A. Andresen 1867, s. 143.

76 Irminsûl (w narzeczu starodolnoniemieckim oznacza: słup Irmina), 

miejsce obrzędów starogermańskich; dąb ścięty przez Karola Wielkiego 

w 772 r., od tej daty rozpoczyna się era Wikingów. Irminsûl mógł być 

też słupem lub skałą podtrzymującą niebo nad głowami ludzi, które bez 

niego mogłoby zmiażdżyć ludzkość.

77 H. Taine 1887, s. 444 i n.

78 Tutti frutti 1874, nr. 9.

79 J. C. Schultz opracował graficznie rzuty kilku gdańskich kościołów 

gotyckich. W nawę rzymskiej Bazyliki św. Piotra wpisał rzut kościoła 

Mariackiego w Gdańsku.

80 Tutti frutti 1874, s. 11; P. Ziegenhagen 1929, s. 27.

pod wielką kopułą, rozpoczął Schultz od opisania dziejów 

wzgórza watykańskiego, czyli od czasów etruskich i rzym-

skich, kontynuował przez dzieje wczesnych chrześcijan, 

następnie w średniowieczu i renesansie. Wiele uwagi po-

święcił opisaniu architektury i dekoracji świątyni, zwłaszcza 

kolosalnej kopule wraz z wymiarami wskazującymi na 

ogrom, przyrównując tę budowlę do rzymskiego Panteonu. 

Wspomniał, iż obraz olejny dużych rozmiarów z widokiem 

wnętrza bazyliki namalował dla króla Fryderyka Wilhelma 

III. Wreszcie, zacytował wypowiedź Adolfa Stahra z książki 

pt. Ein Jahr in Italien, wygłoszoną po „wizycie u św. Piotra”81. 

Stahr krytykował kolosalną formę jaką nadali świątyni jej 

budowniczowie i rozrzutne bogactwo dekoracji, zbędne 

dla potrzeb wiary. Ozdoby przywoływały mu na myśl „ol-

brzymie kwiaty z tysiącami krwawo iskrzących się kamieni 

szlachetnych wydobytych z ziemi”. Schultz, powtarzając te 

fragmenty z opisu Stahra, jako protestant solidaryzował się 

z autorem krytykującym gust i smak estetyczny mecenasów 

tej gigantycznej kreacji architektonicznej82. Po zwiedze-

niu Bazyliki św. Piotra, Antoni Brykczyński jako ksiądz 

katolicki odczuł wręcz dumę z tak wspaniałej i wielkiej 

świątyni chrześcijańskiej Europy, pisząc: „Gdy wejdziesz do 

świątyni i rzucisz okiem wewnątrz, ogrom jej po prostu cię 

przeraża. Wzrok się wytęża na prawo i lewo, i wprost, i do 

góry, i wszędzie się gubi w niepochwytnych odległościach, 

a wszędzie marmury, mozaiki, bronzy [sic!] spotyka (...). 

Wreszcie podnosisz wzrok w górę i patrzysz wyżej a wyżej, 

i jeszcze wyżej, aż ci gdzieś w górze zamajaczeje, jakoby 

miniaturka tej wielkiej kopuły, szczytowa kopułka, czyli tak 

zwana latarnia”83. Być może pomysł Schultza z wpisaniem 

w rzut bazyliki rzutów kilku gdańskich kościołów gotyckich 

zrodził się podczas zwiedzania wnętrza świątyni watykań-

skiej. Mógł tam zauważyć wyraźną linię, biegnącą wzdłuż 

nawy, z wyznaczonymi odcinkami, które wskazywały na 

rozmiary największych wówczas kościołów: katedry św. 

Pawła w Londynie, katedr we Florencji i Mediolanie, św. 

Petroniusza w Bolonii i św. Zofii w Stambule.

W Wiecznym Mieście Schultz przebywał najdłużej i tu po-

wstały pierwsze jego wizerunki. Najwcześniejszy, jaki znamy, 

to niewielkich rozmiarów portret olejny, prawie miniatura, 

pędzla Matthäusa Langusa z 1826 roku84. Widzimy na nim 

popiersie dwudziestopięcioletniego młodzieńca ufnie spo-

glądającego na widza. Twarz i wysokie czoło okala bujna 

81 Adolf Stahr (1800-1876), pisarz niemiecki, profesor Gimnazjum 

w Oldenburgu w latach 1836-1852, następnie w Berlinie, zmarł 

w Wiesbaden. W swoich utworach poruszał tematy filozoficzne i z dzie-

dziny historii sztuki.

82 Tutti frutti 1874, s. 10.

83 A. Brykczyński 1899, s. 59 i n.

84 Kat. nr I. A. 1. Portret Johanna Carla Schultza, olej, płótno, wymiary:  

15 × 12 cm. Zbiory Muzeum Narodowe w Gdańsku. Dział Sztuki Dawnej, 

Kolekcja Malarstwa, nr inw. MNG/SD/187/M. 

w Zielonej Bramie, następnie w Królewcu. Dokonano prze-

glądu konserwatorskiego wnętrz ekspozycyjnych i opisano 

panujące tam warunki. Stwierdzono, iż jest to „(...) duży 

budynek z przejazdami (z trzema przejazdami o różnej 

szerokości). W skrzydle południowym z mieszkaniami 

urzędników. Obrazy znajdują się w głównej, najważniej-

szej, wielkiej sali ponad bramą, a tylko niewielka ich część, 

czasowo w skrzydle bocznym tego budynku”66.

W życiorysie napisanym w 1836 roku z okazji przyznania mu 

statusu członka zwyczajnego Królewskiej Akademii Sztuk 

Pięknych w Berlinie, Schultz zaznaczył, iż do Rzymu udał 

się po raz pierwszy w październiku 1824 roku67. Odwiedził 

też w kolejności, jak zanotował: Florencję, Bolonię, Wenecję, 

Mediolan, Genuę, Pisę, Asyż i Perugię – a więc podczas 

pierwszej podróży był zarówno w Lombardii, Veneto, jak 

też Toskanii i Umbrii68. Według Andreasa Andresena artysta 

przebywał w Rzymie cztery lata, podczas których wybrał się 

do Neapolu. Stąd wyruszył w towarzystwie Johanna Carla 

Wilhelma Zahna i Juliusa Schnorra von Carolsfelda69, na 

czterotygodniową wędrówkę po Sycylii70. Dzięki temu, jak 

sam wyznał, uzyskał odpowiednią „materię do realizacji 

twórczych pomysłów”. Wówczas rzadko podróżowano 

samotnie, więc poszukiwano towarzysza o podobnych za-

66 Tamże, s. 27.

67 Lebenslauf 1836. 

68 Należy zauważyć, iż chronologia pierwszej podróży włoskiej podana przez 

malarza we własnoręcznie napisanym życiorysie różni się z kolejnością 

miast wymienionych przez A. Andresena, które miał odwiedzić Schultz. 

Autor ten podał, iż w swoją pierwszą „Römerfart” Schultz udał się przez 

Tyrol do Mediolanu, następnie do Mantui, Modeny, Bolonii, Florencji, 

Sieny i Rzymu, „wo er, mit Unterbrechnungen durch Studienreisen, 

bis zum Jahre 1828 verweilte” – A. Andresen 1867, s. 142. Zarówno 

Schultz, jak jego biograf A. Andresen nie wymieniają „stacji” w Orvieto 

i w Ankonie podczas pierwszej podróży.

69 Johann Carl Wilhelm Zahn (1800-1871), architekt niemiecki; Juliusz 

Schnorr von Carolsfeld (1794-1872), syn lipskiego malarza i grafika 

Veita Hansa, absolwent wiedeńskiej Akademii, od 1818 r. w Rzymie 

(przystąpił do grupy malarzy niemieckich – nazareńczyków), od 1827 r. 

w Monachium zatrudniony przez króla Ludwika I. Zmarł w Dreźnie. Zob. 

również: J. Schnorr von Carolsfeld, „Zwölf Briefe zu dem Landschaftsbuch 

an herrn Eduard Cichorius mit einem Vorwort und einem Nachwort von 

Juliusz Schnorr von Carolsfeld, Dresden im October 1867“ – rękopis znaj-

duje się w zbiorach graficznych Albertiny, Staatliche Kunstsammlungen 

w Dreźnie, sygn. Ca 54.fy. Przedrukowany w: „…ein Land der Verheissung“ 

Julius Schnorr von Carolfeld zeichnet in Italien, Haus der Kunst München, 

31. Mai – 6. August 2000, Kupferstichkabinett, Albertina, Staatliche 

Kunstsammlungen Dresden, 28. Januar – 1. April 2001, bearb. Petra 

Kuhlmann-Hodick, Claudia Walter, Köln 2001, s. 99-105.

70 Andresen podaje następującą kolejność odwiedzanych przez Schultza 

miejscowości na Sycylii: Palermo, Montreale, Segestę, Selinunt, Agrygent, 

Syrakuzy, Katanię, Taorminę i Messynę, na ogół zgodną z autobiografią 

malarza – A. Andresen 1867, s. 143

interesowaniach, a jeszcze lepiej – o spolegliwym charak-

terze i zasobnej kieszeni. Schultz przyłączył się do dwóch 

podróżujących Niemców, architekta i malarza, i zapew-

ne czuł się z nimi dobrze. Uwagi księdza Brykczyńskiego 

na temat wspólnego wędrowania, nie tylko po Włoszech, 

ale w ogóle, są więc w tym miejscu godne przytoczenia: 

„Wszystkim podróżującym wiadomo, jak ważną rzeczą jest 

dobry towarzysz, z którym można się podzielić wrażenia-

mi, który kocha sercem naszem i czuje naszem uczuciem. 

Jeżeli przytem ma usposobienie łagodne i zgodne, chętnie 

stosując się do życzeń, a choćby i kaprysów naszych, jest on 

nieocenionym towarzyszem i jemu zawdzięczamy połowę 

doznanych przyjemności”71. 

Wymienione poniżej miasta i stanowiska archeologiczne 

były w wędrówce Schultza krótszymi lub dłuższymi „sta-

cjami”, do których powracał (Mediolan, Rzym, Neapol) lub 

przebywał w nich tylko raz (Sycylia). Miejsca, które zwiedził 

wywarły na nim duże wrażenie, zapadły w pamięci i miały 

trwały wpływ na jego twórczość oraz zrozumienie potrzeby 

ochrony zabytków przeszłości w rodzinnym Gdańsku. 

Kolejność datowania artystycznych wędrówek Schultza jest 

w wielu miejscach mało precyzyjna, a jeśli taka datacja wy-

stępuje, najczęściej ogranicza się do dni i miesięcy. Zwłaszcza 

w szkicowniku brak jest oznaczenia roku powstania danego 

rysunku. Poddając analizie trasy powrotu Schultza z Włoch 

przez Niemcy południowe do Berlina w 1828 roku i powrotu 

z drugiej podróży do ojczyzny w 1839 roku, można przyjąć 

z dużym prawdopodobieństwem, iż omawiany szkicownik 

artysty pochodzi właśnie z 1839 roku72. Zachowały się 43 ry-

sunki wykonane podczas pobytu Schultza w Orvieto, Perugii, 

Ankonie i Trieście. Osiem innych to impresje z Wiednia, 

Austrii i Niemiec73. Twórczość Schultza o tematyce włoskiej, 

rysunki, prace malarskie i graficzne znajdują się obecnie 

w zbiorach niemieckich. Notujemy też przypadki pojawia-

nia się mało znanych lub dotąd nieznanych jego dzieł na 

aukcjach. Zatem l’œuvre artysty gdańskiego nie może być 

jeszcze zamknięte do końca.

Mediolan

Mediolan, miasto św. Ambrożego, z marmurową katedrą 

wzniesioną przez Komasków, tak wspaniałą, że przyćmie-

wała wszystko inne, co było do oglądania w tym mieście, 

pozostał w twórczości Johanna Carla Schultza artystycz-

nym wspomnieniem. Odwiedził miasto dwa razy: w 1824 

71 A. Brykczyński 1899, s. 74.

72  Taką hipotezę wysunęła Justyna Lijka, komisarz malborskiej wystawy 

monograficznej Schultza. Podzielam ten pogląd.

73 W tym miejscu składam podziękowanie Pani Kustosz Grażynie Zinówko 

z Muzeum Narodowego w Gdańsku, która podzieliła się ze mną swoimi 

rozpoznaniami tematu rysunków artysty.
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dziorytów, z modelów gipsowych i korkowych, stoi teraz 

przed moimi oczami, i gdziekolwiek się ruszę w tym nowym 

świecie, odkrywam wszędzie nowe znajomości. Wszystko 

jest tak, jak myślałem, a zarazem wszystko jest nowe. To 

samo mogę powiedzieć o moich spostrzeżeniach i myślach, 

żadna całkiem nowa myśl nie przyszła mi do głowy, nic 

nie okazało się całkiem obce; ale wszystkie dawne myśli 

i obrazy stały się tak jasne, żywe i składne, że mogę je uwa-

żać za całkiem nowe”99. Pod tymi słowami intelektualisty 

weimarskiego notowanymi u progu epoki romantycznej 

mógłby zapewne podpisać się nie tylko Schultz, lecz każdy 

wrażliwy adept i miłośnik sztuki, który wreszcie zobaczył 

na własne oczy krainę pełną skarbów architektury i malar-

stwa. W konfrontacji z rzeczywistością, gdy stawał przed 

znanymi z rycin ruinami, rzeźbami i freskami, nasz młody 

gdański artysta, podobnie jak wielu przed nim i po nim, 

dokonywał porównań ze swymi wcześniejszymi wizjami. 

Czy rzeczywistość dzieł starożytnych i średniowiecznych 

budowniczych, mozaicystów i twórców fresków, przerastały 

jego wcześniejsze oczekiwania? Nigdy nie słyszymy o roz-

czarowaniu. Początkujący artysta, udając się do Włoch, chcąc 

się czegoś więcej nauczyć i rozwijać talent, miał obowiązek 

poznania arcydzieł, o których mówił cały intelektualny 

świat. Jednak nie zawsze droga tego poznania była prosta.

Już jako ukształtowany malarz, profesor i dyrektor gdańskiej 

Szkoły Sztuk Pięknych, otrzymał sześciomiesięczny urlop 

twórczy i w 1839 r. ponownie wyjechał do Rzymu. Spoglądał 

na zabytki włoskiej architektury przez perspektywę po-

głębionej wiedzy o sztuce. W tym okresie jego twórczość 

cieszyła się uznaniem króla Wilhelma I Wirtemberskiego. 

Rzym czasów Schultza, z pierwszego i drugiego pobytu, 

niewiele różnił się od pierwszej wizyty Goethego w tym 

mieście w 1786 roku. „Kiedy tak krążę po Rzymie, oglą-

dając najznakomitsze zabytki, ogrom tego miasta mnie 

uspakaja – zanotował Goethe 5 listopada. – W innych miej-

scach trzeba było szukać rzeczy ważnych, tu przytłaczają 

nas swym nadmiarem. Dokądkolwiek pójdę, gdziekolwiek 

przystanę, mam przed oczyma najróżnorodniejsze wido-

ki; pałace i ruiny, ogrody pięknie utrzymane i zdziczałe, 

rozległe przestrzenie i ciasne uliczki, małe domki i stajnie, 

łuki triumfalne, kolumny, często tak ciasno stłoczone, że 

mieściłyby się na jednym arkuszu papieru. Cóż po jednym 

piórze, kiedy tu trzeba tysiąca rylców! A wieczorem po tym 

oglądaniu i podziwianiu jestem zmęczony i wyczerpany”100. 

W podobnym duchu mógłby pisać Schultz, gdyby zostawił 

dziennik podróży. Jedną z głównych atrakcji Rzymu były 

zbiory watykańskie, a w żelaznym repertuarze zwiedzania 

na długo pozostawały Loggie Watykańskie – długa galeria 

otwierająca się na dziedziniec św. Damazego, ozdobiona 52 

freskami Bramantego (1513 r.), Rafaela (1518 r.) i uczniów, 

99 Tamże, s. 111.

100 Tamże, s. 115.

scenami biblijnymi i słynną Szkołą Ateńską w Stanza della 

Sygnatura, wraz z dwoma innymi freskami pędzla Rafaela 

(lata 1508-1511). Dla rysowników i malarzy niewyczerpal-

nym źródłem studiów był Pallatyn z ruinami cesarskich 

pałaców, od Augusta po Septimusa Severa, z wykopaliskami 

prowadzonymi w XIX stuleciu. Podobne zainteresowanie 

wzbudzało Forum Romanum, ruiny grobowców przy Via 

Appia, rotunda grobowca Cecylli Metelli, piramida Cestiusa, 

akwedukt, termy Karakalli i wiele innych miejsc (il. 2). 

Zwiedzano też inne, zamieszkałe miejsca, m. in.: Monte 

Cavallo z ówczesną letnią rezydencję papieży (do 1870 

r.) i pałac na Kwirynale (Palazzo del Quirinale)101. Zbiory 

udostępniano artystom i publiczności w dzień zaduszny. 

W prywatnej kaplicy papieży można było podziwiać fresk 

Zwiastowanie pędzla Guido Reniego (1610 r.). 

Widoki Rzymu i najbliższych okolic niewiele się zmieniły 

od schyłku XVIII do początków XIX stulecia, podobnie jak 

towarzyska atmosfera tworzona przez bohemę artystów 

niemieckich w Wiecznym Mieście. Na akwareli Schultza 

z zabudową wokół kościoła świętych Jana i Pawła (XII i XVIII 

w.) widoczne są pozostałości antycznych, rzymskich domów 

mieszkalnych (insulae). Widok ten szkicował ze stanowiska 

usytuowanego przed murem odgradzającym dzielnicę. Na 

pierwszym planie przedstawił swoisty sztafaż z koronami 

wiekowych drzew, które rozchylając się niczym teatral-

na kurtyna umożliwiały perspektywiczny widok w głąb 

miejskiej zabudowy102. Jeden z jego rysunków z Forum 

Romanum ukazuje okrągłą budowlę świątyni Westy na 

wysokim fundamencie, najważniejsze sanktuarium sta-

rożytnego Rzymu, z wiecznie płonącym, świętym ogniem. 

Na tym samym rysunku, ale nieco w oddali, widoczna jest 

bazylika Santa Maria in Cosmedin z wyniosłą dzwonnicą. 

W stałym repertuarze artystów pozostawały ruiny Forum 

Romanum, będące też motywem kilku prac gdańskiego ma-

larza. Jeszcze jako pracę szkolną malował Schultz świątynię 

Wenus i Romy103, w litografii, a więc pracy już dojrzałego 

artysty, przedstawił Kolumnę Fokasa (1830 r.)104 

Sycylia

W 1826 roku otrzymał Schultz niezbędne fundusze od gdań-

skiego Towarzystwa (Friedens – Gesellschaft), aby zrealizować 

101 W 1574 r. budowę Pałacu Kwirynalskiego rozpoczął Flaminio Ponzio, 

kontynuowali Dominic Fontana i Giovanni Lorenzo Bernini (portal 

główny); od 1870 r. pałac stał się rezydencją królewską.

102 Kat. nr II. A. 18. – Akwarela J. C. Schultza z 1829 r. Zbiory Germanisches 

Nationalmuseum w Norymberdze, Graphische Sammlung.

103 Kat. nr II. A. 17. Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku, nr inw. MNG/

SD/805/R.

104 Kat. nr II. A. 19. Trzon kolumny tyrana Fokasa (cesarza wschodniego 

imperium w latach 602-610), pochodził ze świątyni Westy. Pomnik 

ufundował patriarcha Smaragdus w 608 r.

fryzura, kosmykami włosów opadająca na uszy. Znajomość 

ze starszym o rok Josephem von Frühlich, który rysował 

portret Schultza w maju 1828 r., wskazuje na uczestnictwo 

naszego gdańszczanina w życiu kolonii niemieckich artystów 

skupionych wokół Villi Malta w Rzymie, szeroko opisywa-

nej przez Ferdynanda Gregoroviusa w jego wspomnieniach 

Wanderjahre in Italien (1888 r.)85. Do kolonii tej należało wielu 

znanych artystów, którzy w podobnym czasie przebywali 

w Wiecznym Mieście, jak chociażby August von Riedel (od 

1828 r.)86. W swoich refleksjach o sztuce z października 

1828 r., Francis René de Chateaubriand tak pisał o tej ko-

lonii87: „Towarzystwo malarzy niemieckich przedsięwzięło 

cofnąć malarstwo do Perugia [sic!], dla przywrócenia mu 

jego natchnień chrześcijańskich [...]. Przypatrzmy się teraz 

szczegółowo artystom, jak każdy z nich pracuje u siebie [...]. 

Niekiedy ci rozproszeni artyści zbierają się razem i udają 

się wszyscy piechotą do Subiaco88. Po drodze rysuje się na 

ścianach oberży Tivoli rozmaite groteski. Z czasem poznają 

może w tych rysunkach jakiego Michała Anioła, obok dzieł 

Rafaela. Chciałbym się był urodzić artystą: samotność, nie-

zależność, słońce pośród arcydzieł i ruin przystałyby mi 

bardzo. Nie czuję żadnych potrzeb; kawałek chleba, dzban 

Aqua Felice, to by mi wystarczyło”89.

Właściciel willi (od 1827 r.), król Ludwik I Bawarski, wcze-

śniej jeszcze, jako książę następca tronu, był w Villi Malta 

częstym gościem Giovanniego Parmigianiego, miłośnika 

sztuki znanego wśród niemieckich artystów90. Villa Malta 

85 F. Gregorovius, Wędrówki po Włoszech, przeł. T. Zabłudowski, oprac.  

P. Hertz, t. 1, Warszawa 1990, s. 255-271 i przyp. 56 na s. 547.

86 August von Riedel (1799-1883), niemiecki malarz, kolorysta, absolwent 

Akademii Monachijskiej, po raz pierwszy podróżował po Włoszech w 1823 

r.

87 Francis René, wicehrabia de Chateaubriand (1768-1848), francuski pisarz 

i dyplomata, twórca wczesnego romantyzmu we Francji, autor m. in. 

Pamiętników zza grobu (wyd. polskie 1849-1852).

88 Subiaco, miasteczko w Górach Sabińskich odległe ok. 70 km na wschód 

od Rzymu. Wchodzi się do niego przez Łuk Triumfalny wystawiony 

w 1789 r. na cześć papieża Piusa VI.

89 Teoretycy 1974, s. 315 n.

90 „Król [Ludwik I Bawarski – przyp. A. R. Ch.] podejmował w swojej willi 

również innych artystów, braci [Franza i Johannesa] Riepenhausenów, 

Overbecka i Verta, Frühlicha, Riedla, [Johanna Martina] Rhodena, 

[Ferdynanda] Flora, Anglików [Johna] Gibsona i [Lawrence´a] Macdonalda, 

rzymian [Vincenta] Camucciniego i [Pietra] Teneraniego, żywo intere-

sując się ich pracami. W niszach ścian licowych swojej Gliptoteki kazał 

ustawić posągi Canovy, Thorvaldsena, Teneraniego i Gibsona, chcąc 

zarówno uczcić ich zasługi, jak upamiętnić swoją osobistą z nimi za-

żyłość w Rzymie. Z ramienia króla willą Malta zarządzał jego wieloletni 

powiernik Marcus Wagner, z którym Ludwik od roku 1810 utrzymywał 

ożywioną korespondencję. Willa była magnesem dla niemieckiego świata 

artystycznego, ale tylko w tej mierze, jaką zakreślał jej srogi kustosz, 

Wagner. „Znajdowała się tam niewielka biblioteka do użytku artystów, 

położona była w ogrodach na stoku Monte Pinio, miedzy 

Via Sistina a Via di Porta Pinciana, zaś przy Trinità de Monti 

przemieszkiwali artyści niemieccy; stamtąd do Watykanu 

było”dobre pół godziny drogi”91. Na temat Villi Malta tak pi-

sał Johann Peter Eckermann w swoich Rozmowach z Goethem 

14 kwietnia 1829 r.: „Kiedy wszedłem dziś w południe do 

pokoju, Goethe i radca dworu Meyer 92 siedzieli już przy 

stole pogrążeni w rozmowie o Włoszech i dziełach sztuki 

[…]. Rozmowa skierowała się następnie na nową posiadłość 

króla bawarskiego w Rzymie […]. Jest to nieduży pałacyk, 

a król na pewno nie zaniedba niczego, aby go przyozdo-

bić […]. Za moich czasów mieszkali tam wielka księżna 

[weimarska] Amalia, a Herder w oficynie. Potem mieszkał 

tam książę Sussex93 oraz hrabia Münster94. Wysoko posta-

wione osobistości cudzoziemskie zawsze specjalnie lubiły 

tę willę z powodu jej zdrowego położenia i wspaniałego 

widoku”95. Schultz nie odczuwał w Rzymie samotności. 

Artyści spotykali się w bardzo wówczas popularnym miej-

scu, Cafe Greco na Via Condotti 85 założonej w 1760 r. Opis 

przebywających w wiecznym mieście niemieckich artystów 

znajdujemy w liście z 5 marca 1831 kompozytora Felixa 

Mendelssohna-Bartholdy᾿ego do Goethego, cytowanym 

przez J. P. Eckermanna: „Mówi się w nim o kilku niemiec-

kich artystach z długimi włosami i wąsami, z kołnierzami od 

koszuli wyłożonymi na staroniemieckie surduty, z długimi 

fajkami oraz buldogami. Wydaje się, że nie przybyli oni 

do Rzymu, aby nauczyć się czegoś od wielkich mistrzów. 

Rafael wydaje im się słaby, a Tycjana cenią jedynie jako 

dobrego kolorystę”96. W korespondencji kierowanej do 

Schöna i Towarzystwa Pokojowego wyczuwamy podobną 

niecierpliwość ujrzenia skarbów rzymskich, jaką przejawiał 

Goethe w listach do księcia Karola Augusta, Charlotty von 

Stein97 i przyjaciół w Weimarze w 1786 roku98. „Wszystko, 

co znałem od dawna z obrazów, rycin, drzeworytów i mie-

której podwaliny położył monarcha pomnażając zapis testamentowy 

księcia Henryka Pruskiego, swego brata, Fryderyka Wilhelma III, który 

spędził życie w Rzymie, leżąc w łóżku między wysoko spiętrzonymi 

stosami książek” – F. Gregorovius 1990, s. 273 n.

91 J. P. Eckermann, Rozmowy z Goethem, t. 2. Przełożyli K. Radziwiłł i J. 

Zeltzer, Warszawa 1960, s. 152.

92 Heinrich Meyer (1760-1832), radca dworu wielkiego księcia weimarskiego, 

przyjaciel Goethego, z którym razem podróżowali po Włoszech, dyrektor 

Akademii Rysunku w Weimarze i autor Geschichte der bildenden Knute bei 

den Griechen und Römern (1824-1836).

93 August Friederik de Sussex (1773-1843) szósty syn króla angielskiego 

Jerzego III.

94 Georg Ludwig Frierich Werner, Graf zu Münster (1776-1833), hanowerski 

polityk, pionier paleontologii niemieckiej.

95 Tamże, s. 151 n.

96 Tamze, s. 312 n.

97 Charlota von Stein (1742-1827), żona koniuszego księcia Karola Augusta, 

władcy Turyngii, ukochana muza Johanna Wolfganga von Goethe.

98 Goethe 1980, s. 501.
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Pierwsza świątynia Junony Lawinii jest pierwsza w tym 

rzędzie. Wznosi się na niewielkim wzgórzu, na wpół zbu-

rzona, tylko bowiem z jednej strony stoi jeszcze jej trzyna-

ście kolumn doryckich z częścią architrawu [...] i zgodnie 

z porządkiem doryckim stoi na wysokiej czterostopniowej 

podbudowie [...]. Następną z kolei po świątyni Junony jest 

dobrze zachowana świątynia Concordii. Również i ona leży 

na wzgórku w malowniczym otoczeniu surowych, czerwo-

nobrunatnych kamieni, rumowisk i bujnie rozrośniętych 

drzew kaktusowych. Z wyjątkiem dachu, którego brak, 

budowla zachowała się całkowicie z obydwoma frontonami 

i wszystkimi kolumnami, przekształcona w kaplicę [W tej 

świątyni zachowała się cella – przyp. A. R. Ch.] . W ogóle 

jest to najlepiej zachowana i najwspanialsza świątynia [do-

rycka] na Sycylii. A oto z kolei trzecia świątynia, świątynia 

Herkulesa, niegdyś jedna z najwspanialszych w Agrygencie, 

dziś wielkie rumowisko, leżące przed nami w nieładzie. 

Z tego chaosu wystrzela tylko jedna żłobkowana kolumna 

bez głowicy [...] Idąc dalej, zbliżamy się do ruin najsłyn-

niejszej ze wszystkich świątyń na Sycylii, jednego z naj-

wspanialszych w ogóle dzieł architektury antycznej. Mam 

na myśli Olimpiejon, czyli świątynie Zeusa Olimpijskiego 

[...]. Agrygentczycy doprowadzili tę ogromną budowę pra-

wie do końca, brak było bowiem tylko dachu [...]. Dziś 

z tej wielkiej świątyni można zobaczyć tylko jej zarys na 

obszarze przez nią zajmowanym, który po uprzątnięciu 

gruzów zdołano w całości odtworzyć; jej ogromne rozmiary 

wprawiają w zdumienie [...]. Powyżej Olimpiejonu, w kie-

runku na zachód, widnieją pozostałości świątyni Kastora 

i Poluksa [...]. W rzędzie południowym ostatnim zabytkiem 

położonym najdalej na zachód jest tak zwana świątynia 

Wulkana, rumowisko, z którego widać jeszcze dwa kikuty 

kolumn o żłobkowaniu rzymskim”114.

Ze szkiców wykonanych w Agrygencie Schultz wybrał do 

swoich Tutti frutti widok jednej z czterech opisywanych przez 

siebie świątyń, bielejącą z daleka, z kolumnami wznoszącymi 

się na wysokim peripterosie, z widocznymi na pierwszym 

planie postrzępionymi fragmentami kamiennych ruin115. To 

świątynia Junony Lawinii, wzniesiona w czystym doryckim 

stylu (V w. p. n. e.), z cellą i z przedsionkami, którą porów-

nał do wielkich świątyń Selinuntu i Paestum116.

114 Gregorovius 1990, dz. cyt., s. 335-345.

115 Tutti frutti 1874, nr. 2. Agrigent.

116 Schultz po ruinach Agrygentu spacerował wraz z dwoma swoimi to-

warzyszami podróży, z którymi wymieniał uwagi: „Wir konnten nach 

langem gemeinsamen Suchen denselben aber nicht auffinden. Während 

unser Reisegefährte, pp. Wilhelm Zahn, seine Sammlerlust für antike 

Basen in Girgtenti befriedigte, hatte ich mich mit pp. Juliusz Schnorr 

von Carolsfeld verabredet, dass derselbe allein die eine Hälfte, und ich 

dagegen die andere des Trümmerhaufens nochmals grandlich absuchen 

sollte“. Tamże.

Następną odwiedzaną miejscowością była Terranova di Sicilia, 

u ujścia Geli, zasiedlona przez Dorów przybyłych z Rodos 

i Krety (689 r. p. n. e.), znana również z ruin doryckich. 

Dalszym etapem podróży były Syrakuzy, do których mógł 

dojechać traktem przez Vittorię, Ragusę i Noto z licznymi 

barokowymi pałacami i kościołami. W Syrakuzach, głównym 

mieście starożytnej Sycylii i prawdopodobnie najludniej-

szym miastem greckim starożytnego świata, jeśli miał już 

dosyć oglądania antycznych ruin rozłożonych na znacznym 

obszarze Neapolis117, mógł obejrzeć katedrę z wtopionymi 

w jej mury doryckimi kolumnami świątyni Ateny, następnie 

świątynię Apolla (ok. 565 r. p.n.e.) w pobliżu mostu łączą-

cego Ortygię z lądem stałym, świątynię Zeusa Olimpijskiego 

i średniowieczną oraz nowożytną zabudowę miasta, z kil-

koma pałacami i słynnym Źródłem Aretuzy, niedaleko od 

Piazza del Duomo.

Z Syrakuz do Katanii najszybsza droga prowadziła morzem 

wzdłuż wybrzeża, jednak z powodu wiejących tu wiatrów 

Schulz podróżował dalej na grzbiecie muła. Katania, mia-

sto św. Agaty, z jej wspaniałym, bogatym w klejnoty re-

likwiarzem w miejscowej katedrze przyciągała nie tylko 

wierzących katolików. Herma świętej ozdobiona była koroną 

podarowaną przez Ryszarda Lwie Serce. Czarny wygląd 

miasta, w czasach Schultza 80-tysięcznego, wzniesionego 

z bazaltu i tufu wulkanicznego, wywierał duże wrażenie na 

przybyszach, zwłaszcza na artystach, przyzwyczajonych do 

kremowo-sepiowych ruin doryckich, w dodatku rozjaśnio-

nych promieniami sycylijskiego słońca. Do Katanii przybył 

22 września 1826 roku. Zetknął się tu z inną kolorystyką 

antycznego teatru, amfiteatru, rzymskiego akweduktu, 

bazyliki i term oraz ponurego zamku Ursino z wieżami, 

zbudowanego dla cesarza Fryderyka II Hohenstaufa w drugiej 

ćwierci XIII w., z szerokimi ulicami, licznymi kościołami, 

klasztorami, pałacami z balkonami, na których można było 

zobaczyć roześmiane piękne dziewczęta, przystrojone kwia-

tami. Tętniące życiem miasto leżące u stóp wulkanu musiało 

wywrzeć na gdańskim malarzu niezapomniane wrażenie, 

gdy spod warstw czarnej lawy powoli odsłaniano odeon, 

amfiteatr i teatr rzymski. Ruiny te przyrównywał do ruin 

oglądanych w Pompejach i Herkulanum. Grafikę z widokiem 

Katanii między zboczami Etny a zatoką, z wyróżniającymi 

się budynkami zamku i katedry, zatytułowaną Catania mit 

dem Aetna, włączył artysta do albumu Tutti frutti118. W tym 

na wskroś romantycznym obrazie przedstawił wijącą się na 

pierwszym planie drogę, wyłożoną bazaltowymi płytami, 

z jeźdźcami i wędrowcami zdążającymi do miast. Po obu 

stronach drogi piętrzą się potrzaskane, zwietrzałe kamienie 

117 Na terenie syrakuzańskiego Neapolis, położonego poza wyspą Ortygią 

czyli właściwym zalążkiem korynckich Syrakuzy, znajdują się m. in.: 

ruiny teatru Hierona II, amfiteatr rzymski, słynne kamieniołomy (z tzw. 

Uchem tyrana Dionisiosa) i liczne nekropolie.

118 Tutti frutti 1874, nr. 7.

swój wymarzony wyjazd studyjny na południe Włoch, do 

Neapolu i Paestum. Podróż na Sycylię odbył drogą morską, 

a przez wyspę na mule. Zwiedził Palermo, Monreale, Segestę, 

Selinunt, Agrygent, Terranovę, Syrakuzy i Katanię. Z Katanii 

udał się na tradycyjną wędrówkę traktami Etny, przed-

siębraną przez turystów żądnych wrażeń, najpierw wzdłuż 

wybrzeża w kierunku Aci Reale i dalej w górę, przez Aci S. 

Antonio, Viagrande, Tre Castagni do Nicolosi105. Następnie 

wyruszył do Taorminy i Messyny, skąd wypłynął w drogę 

powrotną do Neapolu106. 

Z Neapolu do Palermo dopływano żaglowcem przy sprzyjają-

cych wiatrach w ciągu czterech, pięciu dni. Stanisław Kostka 

Potocki, pomimo kilku pobytów w Italii, na Sycylię udał się 

tylko raz, mając dwadzieścia lat, podczas pierwszego tzw. 

Grand Tour. Nie była to jednak podróż wokół wyspy, lecz 

przystanek w Messynie, na trasie z Neapolu na Maltę107. Jak 

wyglądało Palermo i co ciekawego można było tam zobaczyć 

dowiadujemy się ze znakomitego dziennika podróży po 

Włoszech (kwiecień 1787 r.) Johanna Wolfganga Goethego108. 

Z Palermo Schultz udał się do Monreale, gdzie podziwiał 

słynną trójnawową bazylikę romańską z mozaikami w stylu 

bizantyńskim (XII w.) i klasztor benedyktynów. Następnie 

dalej, wzdłuż wybrzeża przez Portonico i Castelamare do 

niedokończonej świątyni Elymów w Segeście. Tam na wzgó-

rzu, z dala od osiedla, zachowało się 36 doryckich kolumn, 

a nieco wyżej, po 25 minutach spaceru dotrzeć mógł do 

ruin greckiego miasta z amfiteatrem na wzgórzu Monte 

Várvaro. Następnym etapem był Selinunt leżący na południo-

wym wybrzeżu Sycylii. Najkrótsza droga prowadziła przez 

Castelvetrano, z którego, jak pisał Ferdynand Gregorovius, 

pokonujący podobną trasę sycylijską: „zjeżdżało się w dół 

ku morzu sześć mil wśród dobrze uprawionych pól. Już 

z tej odległości widać ogromne zwaliska świątyń Selinuntu 

(...)”109. Rozłożone na równinie (Rovine di Selinunte), słynne 

było i jest z ruin świątyń doryckich i miasta założone-

go przez kolonistów z Megary. Cztery świątynie, w tym 

największa, nigdy nieukończona, znajdują się na terenie 

dawnego akropolu, uważane były od dawna za niezwykle 

malowniczą grupę: „Niektóre bryły leżą jeszcze nieupo-

rządkowane w chaosie zniszczenia; na przykład w ruinach 

słynnej świątyni Zeusa Olimpijskiego widzimy olbrzymie 

kolumny zwalone z baz i leżące rzędami tak, jak stały pier-

105 Lebenslauf 1836. Nicolosi położone jest na południowym stoku Etny, 

14 km na północny zachód od Katanii. Z Nicolosi, ścieżką, przewodnicy 

prowadzili ówczesnych turystów na dłuższą wędrówkę w kierunku 

czynnych stożków wulkanu lub krótsza, dwugodzinna wycieczkę na 

szczyt Monti Rosi (948 m. n. p. m.), skąd roztacza się piękny widok na 

szczyt Etny i na Katanię.

106 Lebenslauf 1836.

107  Grand Torur, 2006, s. 68

108  Goethe 1980, s. 205-236.

109 F. Gregorovius, 1990, s. 319.

wotnie, niczym giganty z pogruchotanymi członkami [...]. 

Wznoszą się nieliczne tylko kikuty kolumn, zwane przez 

lud pileri de giganti [słupami gigantów], wśród nich jedna, 

najwyższa, wieczysta i pozbawiona głowicy, wyrasta sa-

motnie z gruzów świątyni, jak królowa rumowisk [...]”110. 

Tę samotną kolumnę sportretował Schultz, włączając widok 

zwalisk świątyni Zeusa (?) do albumu Tutti frutti111.

Do Agrygentu najłatwiej było płynąć żaglowcem, lecz Schultz 

wraz ze swymi dwoma towarzyszami, Zahnem i Carolsfeldem 

oraz miejscowym przewodnikiem objeżdżali Sycylię – jak 

sam wyznał – na mułach, na które trzeba było mieć sta-

łe baczenie112. Powolne przemieszczanie się z miejsca na 

miejsce, może niezbyt wygodne, wzbudzało jednak przy 

oglądaniu okolicy refleksje nad przemijaniem czasu i upad-

kiem wspaniałej architektury, widzianej z perspektywy 

zwierzęcego grzbietu. Nowy Agrygent, w czasach Schultza, 

był dość ludnym miastem; mieściła się tu siedziba prefektury 

i ośrodek wojskowy. Artystę zainteresowały niewątpliwie 

liczne świątynie rozłożone wzdłuż południowej części wzgó-

rza, w bliskim sąsiedztwie antycznego miasta, zachowane 

o wiele lepiej niż ruiny Selinuntu (il. 3). Mógł więc zwiedzić 

świątynie doryckie: najlepiej zachowaną świątynię Zgody 

(Tempio Della Concordia, V w. p.n.e.), największą – Zeusa, 

najstarszą – Heraklesa (koniec VI w. p.n.e.) i najmniejszą – 

Asklepiosa113. Przypomnijmy raz jeszcze w wielkim skrócie 

opisy Gregoroviusa, bowiem Schultz zwiedzał zapewne 

ruiny świątyń w tej samej kolejności, począwszy od Skały 

Minerwy (Rupe Atenea), jak czynią to dzisiejsi turyści: 

„Gdy mijając wzgórze Minerwy iść w dół w kierunku po-

łudniowym, dochodzi się do owego rzędu świątyń, któ-

re stoją na skraju południowych murów miejskich [...]. 

110 Tamże, s. 320. Słynne metopy z początku VI i z V w. p. n. e. znalezio-

ne w ruinach świątyni Zeusa przez Arthura Evansa i Harrisa, obecnie 

w Museo Nazionale w Palermo, przedstawiają: kwadrygę, Perseusza 

i Gorgonę, Heraklesa poskramiające Kerkopów, Heraklesa walczącego 

z Amazonką, Akteona ukaranego przez Artemidę, Pallas Atenę zwycię-

żająca Tytana i Wesele Zeusa i Hery.

111 Tutti frutti 1874, nr. 4. Selinus oder Selinunt.

112 „(...) Eines unserer Maulthiere trug überdies ausser dem Führer die 

nöthigsten Lebensbedürfnisse für unsere Sicilianische Rundreise; die 

leeren Einschüttungen warden daher mit Stroch gefüllt, letzteres am 

andern Morgen jene bedürftigen Thieren in unserm Gerechtigkeitsgefühl 

wieder zur Verfügung gestellt, und der Ritt ging dann weiter nach dem 

anderhalb Meilen entfernten Rocca di Casa, in dessen antikem Steinbruch 

man noch mehrere Säulenchäfte und ein Kapital unfertig, und vom 

Felsen noch nicht gänzlich abgelöst, welche für den grossen Tempel in 

Arbeit genemmen waren. Derselbe ist also bei seiner Zerstärung noch 

unvollendet, oder einer Reparatur bedürftig gewesen“. Tamże.

113 Por. opis świątyń Agrygentu przez Goethego: Goethe1980, s. 241-248; 

K. Baedeker, Unteritalien. Sizilien, Sardinien. Malta. Korfu. Handbuch für 

Reisende, Leipzig 1911, s. 352-354
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Gdy słońce świeciło już nad horyzontem, a w dali widoczne 

były niegroźne chmury, Schultz, podobnie jak pozostali 

dwaj jego koledzy, w radosnym nastroju stanął na szczy-

cie wulkanu. Przed oczyma miał daleki widok na Messynę 

i wybrzeże Kalabrii, po drugiej stronie cieśniny oddzielającej 

wyspę od lądu stałego. Rozświetlony złocistymi promieniami 

słońca krajobraz był zachwycający, toteż: „Eine Beschreibung 

des ganzen Anblicks zu machen, is nur unmöglich”129. Na 

koniec dłuższej autorelacji podkreślił, iż zwłaszcza trzy ob-

serwowane tam zjawiska zapadły mu na zawsze w pamięć: 

rozświetlone promieniami słońca wydobywające się z krateru 

wyziewy i dymy, mieniące się kolorami ultramaryny, chro-

mu i cynobru, następnie widoczne w powietrzu konturowe 

sylwetki pionowo rozłożonych cieni Etny, jakby kreślone 

zaostrzonym ołówkiem, wreszcie cienie horyzontalne z wy-

raźnie zaznaczonym kształtem stożka, rozszerzającego się 

nad całą wyspą, aż po Palermo, „(...) podczas gdy górujące 

słońce obniża się stopniowo, tak że miasto [Katania – przyp. 

A. R. Ch.] powoli oddaje dzienne światło”130.

Neapol

Pierwszy pobyt Schultza w Neapolu miał miejsce w sierp-

niu 1826 r., i stąd wyruszył na Sycylię. Drugi, po powrocie 

z miesięcznej wędrówki sycylijskiej. Wówczas, gdy nie 

ochłonął jeszcze z wrażeń odbytej wspinaczki na stoki 

Etny, podobnie jak to robią dzisiejsi turyści mógł wejść 

na słynny Wezuwiusz. W porównaniu z wyprawą na Etnę 

„zdobywanie” krateru Wezuwiusza mogło okazać się łatwą 

przechadzką lub wjazdem na grzbiecie muła czy osła. Nie 

mamy wyraźnych dowodów, lecz wyprawa Schultza na 

Wezuwiusz wydaje się być całkiem prawdopodobna131. Na 

pewno zwiedził odkrywane wciąż przez archeologów ruiny 

Herkulanum i Pompejów leżące u stóp Wezuwiusza, 20 

km na południowy wschód od Neapolu132. Robione wów-

czas szkice wykorzystał w latach 40. i późniejszych XIX 

w. przy malowaniu widoków Neapolu ze wzgórza Vomero 

i słynnej Via delle Tombe zwanej też Via dei Sepolcri – Ulicy 

Grobowców – znajdującej się w niezwykle malowniczej 

części przedmieścia starożytnych Pompejów.

129 Tutti frutti 1874, s. 8.

130 Tamże.

131 Do krateru lub do stoków Wezuwiusza wyprawiał się Stanisław Kostka 

Potocki, w latach: 1775, 1780, 16. grudnia 1785 – Grand Tour, 2006, s. 23, 

67, 145, 157.

132 Pompeje obok Stabii i Herkulanum zniszczone zostały przez wybuch 

Wezuwiusza w dniu 24 stycznia 79 r. n. e. Po latach powstało nowe 

miasto – Campo Pompejano. W XVI w. rozpoczęto „wykopaliska” w celu 

pozyskania skarbów sztuki z zasypanych Pompejów. Prace archeolo-

giczne rozpoczęto w 1748 r., systematyczne badania naukowe od 1861 

r., którymi kierował Giuseppe Fiorelli; on też sporządził pierwsze plany 

miasta.

Florencja

Pobyt we Florencji posłużył Schulzowi do namalowania 

widoków zabudowy Pizza Della Signoria z Palazzo Vecchio 

(ratusz) i Loggią dei Lanzi133 Loggia była tematem rysunku 

Schultza z 1825 roku i akwareli z 1835 roku134 (il. 5). Z wiel-

kiej, przestronnej i otwartej hali, przesklepionej krzyżowo, 

otwiera się widok na surową bryłę Palazzo Vecchio z gan-

kiem na wysokiej arkadzie, łączącym ratusz z Uffiziami. 

Przez szerokie arkady wsparte na smukłych kolumnach 

rozciąga się widok na zabudowę głównego placu miasta, 

133 Loggia dei Lanzi na Piazza della Signoria we Florencji znajduje się 

w bliskim sąsiedztwie ratusza (Palazzo Vecchio) i Uffiziów. Znana też 

pod nazwą Loggia dei Signori lub dei Priori, wybudowana w 1356 r., 

służyła jako wartownia dla niemieckich landsknechtów, stanowiących 

straż przyboczną Kosmy Starszego Medyceusza – Cosimo di Giovanni 

de’Medici (1389-1464).

134 Kat. nr II. A. 7 – rysunek w zbiorach Staatliche Museen zu Berlin-

Preussischer Kultur Besitz, Kupferstichkabinett; Kat. Nr II. A. 8 – akwarela 

w zbiorach Stiftung der Preussischen Schlösser und Gärten, Graphische 

Sammlung / Plankammer Aquarellsammlung der Königin Elisabeth.

lawy, z wyrastającymi ze szczelin aloesami. Dalej widać 

zabudowania i zagajniki oraz miasto119 (il. 4.). Widok Etny, 

którą Sycylijczycy do dziś nazywają Mongibello, tak mocno 

podziałał na wyobraźnię naszych podróżnych, iż postano-

wili następnego dnia (23 września) wyruszyć do Nicolosi, 

miasteczka położonego w gęsto zalesionym terenie120. Trasę 

z Katanii do Nicolosi można było pokonać pieszo w ciągu 

trzech i pół godziny, z Nicolosi do schroniska Cantomera 

na odcinku dwóch trzecich odległości do krateru wulkanu, 

na mułach w czasie czterech godzin, a stamtąd do podnóża 

krateru w czasie trzech godzin, natomiast na koronę krateru 

jedynie pieszo – godzina drogi121. Dosiedli mułów, wiedząc, 

że mogą dojechać tylko do granicy leżącego śniegu. Wśród 

nieodłącznych figowców, aloesów, gajów pomarańczowych, 

granatów i krzewów wawrzynowych podążyli drogą ogra-

niczoną wysokimi murami, w kierunku niższych partii 

wulkanu. Z dala widoczne były osiedla i klasztory, a spokój 

i bujna roślinność wydawała się gdańszczaninowi rajem122. 

W Nicolosi spotkali się z mieszkającym tam od lat signorem 

Gemellaro, uważnym obserwatorem wulkanu, który ofia-

rował się towarzyszyć im na szczyt góry123. Schultz, mając 

w pamięci tę wyprawę, opisał ją w komentarzu do ryciny 

przedstawiającej Katanię i Etnę. I taką rycinę zamieścił 

później w albumie Tutti frutti (1871 r.).

Signore Gemellaro poradził Schulzowi i jego dwóm towa-

rzyszom, by dosiedli mułów na dwie godziny przed północą. 

Chmury otulające stoki góry zapowiadały deszcz, ale byłaby 

119 „Wir schon das gekuppelte Catania mit seinen Kirchę und Palästen von 

Wald und Busch umgeben – pisał Schultz w tekście objaśniającym rycinę. 

– Entfernter, nach dem Mittelgrunde zu, die Strasse mit Landhäusern und 

Einzäunungen abgekrenzt, wozu die Lava selbst das beste Baumaterial 

darbot. In noch weiterer Entfernung von der Stadt, hier im Vorgrunde 

des Bildes, ist diese Urbarmachung noch nicht vorgedrungen; nur einige 

Aloen und indische Feigen wachsen aus den Spalten der Lava hervor 

(…)“. Tamże, s. 8.

120 Schultz wybrał się na Etnę w korzystnym i zalecanym przez przewodników 

okresie, od lipca do połowy października. Trzeba pamiętać, że wschodnie 

i południowe stoki wulkanu były w 1. połowie XIX w. zalewane lawą, 

przez sześć miesięcy w 1811 r. i trzy miesiące w 1819 r., także zbocza 

krateru głównego: 1809, 1811, 1832 r.. Zmieniał się również układ połu-

dniowego traktu prowadzącego z Nicolosi w górę, przerwanego erupcją 

lawy w 1886 r. – K. Baedeker 1911, s. 405-409. 

121 Tamże, s. 406.

122 Tutti frutti 1874, s. 7 n.

123 Było dwóch braci Gemellaro, jednym z nich był Carlo, którzy od 1804 

r. systematycznie obserwowali krater Etny. W jego pobliżu postawili 

schron, w miejscu którego w 1879 r. wybudowano Osservatorio Etneo. Na 

cześć sycylijskiego wulkanologa i meteorologa jeden z nowych kraterów 

(utworzony 9 lipca 1892 r.) nazwano Monte Gemellaro. G. Carlo, Sulla 

Eruzione del 17 Novembre 1843. Memoria di Carlo Gemellaro (...). Stralcio 

dagli Atti dell’Academia Gioenia, vol. XX, 1843; Georgio Abetti, Hannibale 

Riccò, 1844-1919, The Astrophysical Journal, vol. LI, 1920, nr 2, s. 67.

wówczas szansa obserwacji wschodu słońca ze szczytu 

Etny124. Wyruszywszy z Nicolosi, przez sześć pierwszych 

godzin wspinali się drogą przez las dębowy, aż przekroczyli 

pułap deszczowych chmur. Dotąd ani razu nie mogli dojrzeć 

blasku księżyca i gwiazd. Z upływem godzin, im bliżej do 

wschodu słońca, pogoda stawała się bardziej przyjazna 

dla wędrowców. Wreszcie osiągnęli „trzecią strefę” – jak 

zauważył Schultz – porośniętą bardzo skąpą roślinno-

ścią125. Jak okiem sięgnąć pełno tu było zastygłej lawy, śnieg 

i lód w szczelinach skał. Na odpoczynek powrócili do casa 

Gemellaro, drewnianego schroniska „postawionego dla wygo-

dy podróżnych”, do którego wcześniej otrzymali klucz. Tam 

odpoczęli przy rozpalonym ogniu i rozgrzewającej nalewce 

syrakuzańskiej, a następnie, w kilka godzin po północy dnia 

24 września, udali się w dalszą drogę na szczyt góry. Mieli 

do pokonania najbardziej forsowny odcinek wspinaczki, 

ścieżką wijącą się pośród „stężałej lawy, z płatami śniegu 

i siarki, dobrze widocznej o brzasku i w nikłym blasku 

latarni niesionej na przedzie przez przewodnika”. Gdy 

wreszcie dotarli do krateru, Schultz zauważył, iż można 

było przejść wokół jego krawędzi, po obwodzie, w ciągu 

trzech kwadransów126. Zauważa dalej, iż ostatnia erupcja127 

spowodowała podział krateru na dwie części. W pierwszej 

części utworzenie dwóch stożków – południowego i pół-

nocnego, w drugiej pozostawienie niskiego i rozległego 

krateru. Dalsze wrażenia pozostawione przez artystę, bar-

dziej malarskie i w duchu romantycznym, przypominają 

charakterystyczne opisy gry światła i cienia obserwowane 

na Etnie, opublikowane choćby w wielokrotnie cytowanym 

przewodniku Karla Baedekera128.

124 Opis wschodu słońca widziany ze szczytu Etny, ze zmieniającymi się 

barwami oparów unoszących się z licznych kraterów, z daleką pano-

ramą wyspy, zamieszczane były w kolejnych wydaniach przewodnika 

po Sycylii Karla Baedekera – K. Baedeker, Unteritalien. Sizilien, Sardynien, 

Malta, Korfu. Handbuch für Reisenden. Fünfzehnte Auflage, Leipzig 1911, 

s. 412 n.

125 Trzecia strefa zwana Regione deserta, rozciągała się powyżej 2100 m n. p. m.

126 Tutti frutti 1874, s. 8. Wysokość krateru największego wulkanu Europy 

różniła się znacznie: w 1865 r. – 3274 m n. p. m ., 1897 r. – 3313 m., 

1900 – 3279 m, dno krateru – 2977 m. Dokładne pomiary krateru Etny 

w 1900 r. wynosiły: szerokość 527 m, głębokość 252 m. – K. Baedeker, 

Unteritalien, dz.. cyt., s. 407 i 412. Czas potrzebny na okrążenie krateru, 

mianowicie w trzy kwadranse, podaje również w 1911 Baedeker: „Nach 

einer Umwanderung des Kraters (¾ St., bei starkem Winde untunlich) 

steig man zum Observatorium hinab” i jest zbieżny z czasem wzmian-

kowanym w opisie J. C. Schultza. Tamże, s. 413. 

127 Nie wiadomo, jaką erupcję wulkanu miał Schultz na myśli: czy tę z 1819 

r., czy może z 1869 r., czyli jeszcze przed pierwszym wydaniem albumu 

Tutti frutti w 1871 r.

128 K. Baedeker 1911, s. 412.

Il.5 Plan Florencji, Baedekers Autoreiseführer Mittel-und Unter Italien  

mit Sizilien und Sardinien Dritte Auflage, Stuugart 1962 
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rozświetloną włoskim słońcem, którego promienie padają 

na posadzkę, natomiast sklepienie, kolumny arkad i mur 

Loggi pogrążone są w cieniu. Sztafaż w całym obrazie został 

pomniejszony względem architektury, wyznacza głębię 

przestrzenną obrazu, podkreślając perspektywę hali oraz 

widok na arkadę galerii komunikującej najwyższą kondy-

gnację ratusza z gmachem Palazzo Uffizi. Malarz, obserwując 

rozproszone drobne postaci na Pizza dei Signoria, stworzył 

iluzję większej przestrzeni niż w rzeczywistości. Bielą za-

znaczył umieszczone pod arkadami marmurowe Porwanie 

Sabinek Giovanniego da Bologna (1583 r.), ciemniejszym 

kolorem – rzeźbę z brązu, przedstawiającą Perseusza z głową 

Meduzy Benwenuta Celliniego (1553 r.), którą ustawiono na 

wysokim cokole, a także dwa inne dzieła z marmuru, trudne 

do zidentyfikowania. Centralne wejście na Loggie „strzegą” 

dwa marmurowe lwy; jeden z nich to rzeźba antyczna, drugi 

wykonany był przez Flaminio Vacca w 1600 roku.

Siena

W końcu sierpnia 1825 roku Schultz przebywał w Sienie 

(il. 6). Z pobytu w tym mieście zachowało się kilka rysun-

ków: widok Sieny od strony kościoła św. Dominika przy 

Porta Fontebranda, górującego nad tą częścią miasta135, na 

Baptysterium (San Giovanni) i chór katedry sieneńskiej136, 

widok na główny ołtarz z absydą137 oraz rysunek Piazza 

del Campo. Ten ostatni wyjątkowo dokładnie datowany 

25 sierpnia 1825 roku138. Druga połowa sierpnia w Sienie 

to czas wielkiego sprzątania po il Pálio (łac. pallium), nie-

zwykle widowiskowym, barwnym, historycznym pochodzie 

i gonitwach jeźdźców po wąskich uliczkach miasta i wo-

kół „konchy” rynku głównego, których tradycja wywodzi 

się ze średniowiecza i trwa do dziś. W barwnych strojach, 

z chorągwiami opatrzonymi herbami dzielnic, parady i go-

nitwy odbywają się od 2 lipca do 16 sierpnia. W 1835 roku, 

posługując się wykonanymi wcześniej rysunkami, artysta 

namalował akwarelę z widokiem na szeroką fasadę katedry 

widzianą z przeciwka, od strony kościoła i szpitala Santa 

Maria della Scala (XIII-XIV w.)139. Trójosiowa fasada (1380 

r.) z różowego, białego i czarnego marmuru jest niezwykle 

dekoracyjna. Z lewej strony, w głębi obrazu, widoczny jest 

mur z maswerkiem z czasów niedokończonej rozbudowy 

135 Kat. nr II. A. 9: zbiory Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett. 

Kościół św. Dominika budowany w latach 1293-1391, z górującą nad 

miastem „campanille”, skrywa relikwie patronki miasta, św. Katarzyny.

136 Kat. nr II. A. 10: zbiory Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett. 

Fasada Babtysterium z 1382 r., wnętrze Iacoppo della Quercia, lata 

1427-1430.

137 Kat. nr II. A. 12: zbiory Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett. 

138 Kat. nr II. A. 13: zbiory Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett.

139 Kat. nr II. A. 11: zbiory Stiftung der Preussischen Schlösser und Gärten, 

Graphische Sammlung / Plankammer Aquarellsammlung der Königin 

Elisabeth.

katedry, którą przerwano z powodu grasującej zarazy w 1348 

roku. Schultz namalował fasadę katedry przed gruntowną 

jej renowacją dekoracji rzeźbiarskiej w 1869 roku i przed 

restauracją mozaik w 1877 roku. Podczas pobytu w Sienie 

mógł podziwiać słynną Madonnę Tronującą z aniołami mi-

strza Ducia di Buoninsegna, znaną jako Majestat (Maestá), 

namalowaną w latach 1308-1311 i przeznaczoną do głównego 

ołtarza katedry.

Orvieto

W czasach Schultza Orvieto liczyło kilka tysięcy mieszkańców 

(il. 7). Położenie miasta o starożytnych korzeniach, nazy-

wanego Volsini, Urbibentum, Urbs vetu, na wzgórzu tufowym 

z bardzo stromymi zboczami, stanowiącymi naturalną ochro-

nę przed wrogami, do dziś jest niezwykle malownicze. By 

dotrzeć do katedry, wędrowiec musiał się doń dostać jedną 

z niewielu dróg prowadzących do środka miasta. Schultz 

wybrał drogę od strony Todi, przez Porta Della Rocca wiodącą 

ku cytadeli, amfiteatrowi i ogrodowi publicznemu. Widok 

skalnej bramy odwzorował na jednym z rysunków140. Idąc 

stąd w kierunku katedry, Palazzo Nescovile, klasztorów 

benedyktynów i franciszkanów, szkicował zabudowę miasta 

i strome schody, które łączyły wąskie uliczki biegnące na 

różnych poziomach141. Wzrok przyciąga jaśniejąca z oddali 

gotycka fasada katedry, wzniesiona przez sieneńskiego 

architekta Lorenza Maitaniego w latach 1310-1330, na pa-

miątkę tzw. cudu mszy bolseńskiej. Fasada, jeden z naj-

wspanialszych przykładów włoskiego gotyku, urozmaicona 

została warstwami czarnego bazaltu, przekładanego pasami 

szarożółtego piaskowca. Kompozycje te powtórzone zostały 

w trójnawowym wnętrzu, dzielonym filarami i kolumnami, 

ozdobionym rzeźbami i freskami z XIV i XV wieku. Wyższe 

partie fasady ukończone dopiero w XVI wieku, ozdobione 

zostały rzeźbami i mozaikami, mocno odrestaurowanymi. 

Malowidła ozdabiające katedrę Jacob Burckhardt uważał 

za „największy i najbogatszy polichromatyczny pomnik na 

ziemi”142. Nad romańsko-lombardzkim portalem głównym 

skrzą się w słońcu mozaiki mistrzów z Orvieto143. Uwagę 

Schultza przyciągnęły słynne freski Luca Signorellego 

140 Szkicownik Johana Carla Schultza, Zbiory Muzeum Narodowego w Gdańsku, 

sygnatura MNG/SD/1122/R [dalej cyt. Szkicownik], rys. 10.

141 Tamże, rys. 11.

142 „Man betrachte Fiesoles Pyramidengruppe der Propheten am Gewölbe 

der Madonnenkapelle des Domes von Orvieto und frage sich ob irgen-

dem Kunstwerk der Erde, Raffael nicht ausgenommen, die stile, selige 

Anbetung so wiedergebe“. – Jacob Burckhard, Der Cicerone (…), Wien-

Leipzig 1938, s. 622. Uwagę tę cytuje K. Baedeker, Mittelitalien und Rom, 

Leipzig 1908, s. 95.

143 Dekoracyjna fasada katedry w Orvieto określana była w dawnych prze-

wodnikach jako „das größte polichromatische Denkmal auf Erden”. – 

Italien von den Alpen bis Neapol, Kurzes Reisehandbuch von Karl Baedeker, 

Leipzig 1926, s. 213.

Il.6 Plan Sieny, K. Baedeker, Mitteitalien und Rom.  

Handbuch für Reisenden. Vierzehnte Auflage, Leipzig 1908
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w Capella di San Brizio, przedstawiające sceny z Apokalipsy 

i Sądu Ostatecznego, malowane w latach 1499-1502 przez 

Lucę Signorellego, oraz wnętrze Apella Nova, zwane też 

Capella del Santissimo Corporale, również z serią fresków. 

W kaplicy San Brizio Schultz szkicował wybrane fragmen-

ty z fresku Zmartwychwstanie ciał: postaci dwóch aniołów 

w locie z rozpostartymi skrzydłami, przedstawione z dużą 

ekspresją, kontrastujące ze statycznym tłumem nagich 

mężczyzn i kobiet na pierwszym planie144. Z tego samego 

fresku naszkicował przedstawienie muzykujących aniołów 

w kompozycji dostosowanej do łuku tarczowej ściany ka-

plicy145. Szkice ołówkiem nie oddają wspaniałej kolorystyki 

fresku: na złotym tle, zielone, srebrne, błękitne i czerwone 

pióra skrzydeł anielskich i w podobnej kolorystyce ich szaty. 

Z Kazania Antychrysta (La Predicazione dell´Anticristo), znaj-

dującego się po lewej stronie ołtarza, przerysował fragment 

pierwszego planu malowidła146. W sąsiedztwie tego odry-

sowanego fragmentu fresku zamieścił rysunek chrzcielnicy, 

wykonanej przez Antonio Federighi’ego w XV wieku147. 

Natomiast w latach późniejszych, w swojej pracowni gdań-

skiej, namalował widok wspaniałej katedry orvietańskiej. 

144 Szkicownik, rys. 5.

145 Tamże, rys. 6

146 Tamże, rys. 8. Świadkami rozgrywającej się sceny w Kazaniu Antychrysta 

są dwie postaci odziane w czarne płaszcze. Postać spoglądająca na wi-

dza, to autoportret Signorellego, druga, przypatrująca się wystąpieniu 

Antychrysta, to malarz z Cortony, Beato Angelico. Po drugiej stronie, 

w brodatym starcu odzianym w żółty płaszcz z białym kołnierzem, do-

patrywano się wizerunku Krzysztofa Kolumba, a w postaci z głową ujętą 

z profilu – Petrarki. W wielu postaciach w tym fresku krytycy sztuki 

doszukiwali się podobieństw do Rafaela, Cesare Borgii, do członków rodu 

Monaldeschi, którzy sfinansowali prace malarskie w kaplicy. – Giuseppe 

Mearilli, Orvieto – Der Dom, Orvieto 1983, s. 55 n.

147 Antonio Federighi (de’ Tolomei), ok. 1420-1490, malarz sieneński.

Perugia 

Schultz odwiedził Perugię, jak wspominał w życiory-

sie z 1836 r., podczas pierwszego wyjazdu do Włoch148. 

Niewykluczone, iż zawitał tam ponownie w 1839 r., nie 

ma jednak na to dowodów; miasto ze zbiorem malarstwa 

umbryjskiego wydawało się Schultzowi bardzo atrakcyjne149 

(il. 8). Więcej miejsca w szkicowniku poświęcił tutejszym 

zabytkom, zwłaszcza fragmentom poliptyku z około 1437 

roku, dziełu Fra Angelico da Fiesole150, rysując świętych: 

Mikołaja i Katarzynę Aleksandryjską151. Na trzech innych 

szkicach powstałych w Perugii widzimy postaci, różne 

elementy dekoracji152 oraz motywy z fresków z około 1500 

roku Pietro Perugina153 z wystroju sali audiencyjnej gildii 

bankierów na parterze miejscowego ratusza (Palazzo del 

Priori)154 przedstawiające m. in. personifikacje czterech 

cnót kardynalnych: Roztropności, Sprawiedliwości, Męstwa 

i Umiarkowania. Schultz wykonał szkice personifikacji 

pierwszej i drugiej cnoty155, zwrócił też uwagę na postaci 

proroków i trzech Sybill tego malarza156. Ponadto pozostawił 

nam dwa rysunki: jedno z maswerkiem i fryzem, drugie 

z fragmentem architektury157. W zbiorach niemieckich za-

chował się nie datowany rysunek z widokiem rynku (Piazza 

del Municipio) w Perugii158.

Asyż

Do Asyżu artysta zawędrował 22 maja, prawdopodobnie 

w 1839 roku (il. 9). Nie wiemy, czy zachwyciły go, tak 

jak Goethego jesienią roku 1786, mury antycznej świątyni 

Minerwy zamienionej na kościół Santa Maria Sopra Minerva. 

Goethe, racjonalista, zbierający w czasie swoich wędrówek 

muszle i okazy skał, interesujący się botaniką, zwracał 

uwagę na klasyczne i klasycyzujące formy w architekturze. 

Schultz, jak każdy miłośnik gotyku przybywający do tego 

148 Lebenslauf 1836. 

149 Perugia była ośrodkiem słynnej umbryjskiej szkoły malarskiej, której 

szczyt rozwoju przypada na XV w.

150 Fra Giovanni da Fiésole zwany Fra Angelico (1387-1455), malarz florencki.

151 Szkicownik, rys. 14. Poliptyk, pierwotnie w kościele św. Dominika, obecnie 

znajduje w Galerii Nazionale dell´Umbria w Perugii. 

152 Tamże, rys. 15, 16, 17.

153 Pietro Perugino, właściwie Pietro Vannucci (1446-1524), wczesnorene-

sansowy malarz włoski, reprezentant szkoły umbryjskiej, nauczyciel 

Rafaela.

154 Renesans w sztuce włoskiej. Architektura. Rzeźba. Malarstwo – Rysunek, red. 

R. Toman, Kolonia 2005-2007, s. 296.

155 Szkicownik, rys. 18. Na sąsiednich ścianach sali w Collegio del Cambio, 

Perugino namalował trzy cnoty teologiczne: Wiarę, Nadzieję, Miłość 

oraz Przemienienie Pańskie.

156 Tamże, rys. 21.

157 Tamże, rys. 11 i 20.

158 Kat. nr II. A. 14. – Zbiory Staatliche Museen zu Berlin, Kupferstichkabinett.

Il.7 Plan Orvieto, K. Baedeker,  

Mitteitalien und Rom. Handbuch für Reisenden.  

Vierzehnte Auflage, Leipzig 1908

Il.9 Plan Asyżu, K. Baedeker, Mitteitalien und Rom.  

Handbuch für Reisenden. Vierzehnte Auflage, Leipzig 1908

Il.8 Plan Perugii , K. Baedeker, Mitteitalien und Rom.  

Handbuch für Reisenden. Vierzehnte Auflage, Leipzig 1908
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Z tego fragmentu podróży zamieścił w szkicowniku ry-

sunki rzeźb, maswerków, prawdopodobnie elementów 

dekoracyjnych z katedry św. Stefana w Wiedniu i jeszcze 

kilka impresji rysunkowych epizodów z dalszej podróży 

w kierunku rodzinnego Gdańska174.

Uwagi końcowe i podsumowanie

Podróż do Włoch była dla wielu artystów marzeniem, a je-

śli mogli ją podjąć, to wyjeżdżali bez względu na wiek 

i staż artystyczny, niekiedy pozostając w Italii do końca. 

Architekci, rzeźbiarze, malarze i graficy, niezależnie od 

szkół, jakie reprezentowali, czerpali ze sztuki włoskiej 

wszystko, co niosła najlepszego, pod względem stylu i ma-

estrii arcydzieł. Podróże były jedną z metod rozbudzania 

i kształtowania talentu poprzez studia z natury. Rzym był 

w tej podróży miejscem niemal kultowym. Ważna w pro-

gramie artystycznej peregrynacji była Wenecja, i Mediolan, 

dla Polaków Padwa i Bolonia, Toskania z Florencją i Sieną, 

Orvieto, Perugia, Neapol i Sycylia. Do dalszego, czaso-

wego pozostania w Italii, zachęcali Schultza w 1827 roku 

jego nauczyciele m. in. Wilhelm Schadow175, zapewniając 

o perspektywach sprzedaży jego prac w Berlinie, dzięki 

dużemu popytowi na obrazy z motywami włoskimi. Mając 

meldować się na policji, gdzie zostawiali swoje paszporty, w zamian 

otrzymując dokument meldunkowy. Po opuszczeniu miasta, paszporty 

odbierali z odpowiednią notą policji, musieli je okazywać na każdych 

rogatkach podczas dalszej podróży; tam też odnotowywano ich przybycie. 

Podróżowanie Schultza z Włoch traktem do ojczyzny, byłoby niemożliwe 

bez tego dokumentu. H. Bogdański, dz. cyt., s. 153 i n.

174 Szkicownik, rys. 44-45, 47, 49-55.

175 Wilhelm Schadow (1788-1862), malarz historyczny, syn znanego rzeź-

biarza Johanna Gottfrieda i brat Rudolfa, również rzeźbiarza.

taką zachętę oraz dopływ gotówki pozostał we Włoszech 

do maja 1828 roku176 Nie znamy zapisków z tamtego czasu, 

jeśli w ogóle je robił, ale należy przypuszczać, iż wykonywał 

rysunki w podręcznych szkicownikach, konturowe, skrótowe, 

jak mieli to w zwyczaju podróżujący artyści, które później 

służyły do wykonania obrazów bądź grafik. Zaznaczał szcze-

góły w pejzażu czy architekturze, a niekiedy zwracał baczną 

uwagę na rzeźby i fragmenty fresków, odrysowując detale, 

dokumentował elementy zabytków. Takie pojmowanie 

dzieła sztuki, wyćwiczone w następnych latach, okazały się 

cennym doświadczeniem w Gdańsku, gdy podjął się pracy 

dydaktycznej i popularyzował ochronę tutejszych budowli 

historycznych. Czym dla dzisiejszego podróżnika interesu-

jącego się sztuką jest profesjonalny aparat fotograficzny lub 

kamera filmowa, tym dla rzeszy europejskich romantyków 

wędrujących utartymi, europejskimi szlakami, było piórko 

i tusz, doskonałe ołówki angielskie i karty oprawionych 

szkicowników177. Szkice wykonywane podczas wędrówki 

pozwalały uchwycić ulotne wrażenia, a utrwalając je ołów-

kiem lub tuszem na podręcznych kartach, były dokańczane 

i opracowywane kolorystycznie, choćby w technice akwareli. 

Tak postępowali też inni turyści, aby zachować w pamięci 

pejzaże oglądane podczas podróży, zwiedzane starożytności, 

pomniki historyczne, zbiory sztuki. Bardziej zamożni mogli 

sobie pozwolić na wynajęcie przewodników i zaproszenie 

do towarzystwa biegłego w sztukach rysownika, który mógł 

też liczyć na „wspólny stół” i zarobek. O takiej organizacji 

wypraw artystyczno-poznawczych wspominał Goethe.

„Moje stosunki z Kniepem178 ułożyły się i okrzepły na bar-

dzo praktycznej podstawie – zanotował Goethe 23 marca 

1787 roku. – Byliśmy razem w Paestum179. Na miejscu i po 

drodze w obie strony rysował bardzo pilnie. Owocem tej 

podróży są świetne szkice. Teraz jest już zadowolony z tak 

czynnego i pracowitego życia. Obudził się w nim talent, 

jakiego chyba sam w sobie nie podejrzewał. Rysowanie 

wymaga pewnej ręki i w tym właśnie objawiły się jego 

zdolności do dokładnego i czystego rysunku. Nigdy nie 

176 O tym, że Johann Carl Schultz pozostał we Włoszech przynajmniej do 

maja 1828 r., dowiadujemy się z korespondencji ówczesnego radcy sądu 

dywizji księcia Wilhelma I Wirtemberskiego z Towarzystwem Pokojowym 

w sprawie przyznania malarzowi 50 talarów, jako zapomogi na powrót 

do Gdańska. P. Ziegenhagen 1929, s. 11.

177 Liczne przykłady na ten temat zobacz w: Grand Tour 2006, passim

178 Christoph Heinrich Kniep (1755-1825), rysownik i malarz, który mógł 

w 1781 r. wyjechać do Italii dzięki wsparciu biskupa warmińskiego 

Ignacego Krasickiego. Wiosną 1787 r. Kniep osiadł w Neapolu, towarzyszył 

Goethemu podczas zwiedzania Sycylii. Rysunki wykonane w czasie tej 

podróży znajdują się w zbiorach Domu Goethego w Weimarze. Goethe 

1980, dz. cyt., s. 515.

179 Świątynia w Paestum, akwarela, oraz dwa inne klasycystyczne obrazy 

Kniepa: Arkadyjski krajobraz z Apollem, rysunek lawowany akwarelą, 

z kolekcji prywatnej w Paryżu i Dorycka świątynia Minerwy, piórko, tusz.

miasta, inaczej zapatrywał się na „spiętrzone kościoły”, czyli 

podwójną bazylikę św. Franciszka159. Podobny stosunek do 

pamiątek miał również Ferdynand Gregorovius, relacjonu-

jący swoją „włóczęgę” po Sabinie i Umbrii z początkiem lat 

60. XIX wieku i opisując miejsce śmierci Franciszka, ogród 

i Kaplicę Róż (Capella del Rosetto)160. Gregorovius i Schultz 

doceniali specyfikę tutejszego sanktuarium. Pamiętamy, 

jak nasz gdańszczanin podczas modlitwy na Anioł Pański 

w Rzymie ze wzruszeniem przysłuchiwał się brzmieniu 

dzwonów i obserwował rozmodlone tłumy wiernych. Wszedł 

więc do otoczonego murem Asyżu przez Porta Nuova i pierw-

szy swój widok miasta z cytadelą na Rocca Maggiore ujął 

z Piazza Santa Chiara, przy którym znajduje się kościół 

i klasztor klarysek161. Wykonał również szkic fontanny 

(Fonte Marcella) i fragment zabudowy miasta162. W Asyżu nie 

zabawił długo. Kolejne rysunki, datowane 23 maja, ukazują 

górzyste krajobrazy Apeninów Rzymskich. Mijając Fabiano 

przybył do Marche i do Ankony na wybrzeżu Adriatyku163.

Ankona

Z Ankony164 i okolic zachowało się najwięcej rysunków 

w szkicowniku Schultza (il. 10). Oto widok na romańsko-

-gotycką katedrę św. Cyriaka, założoną na planie krzyża 

greckiego (XII w.), zwieńczoną bizantyńsko-romańską 

kopułą, z fasadą z XIII w.165 Następnie, rysunek ukazujący 

Łuk Trajana (Arco di Traiano)166, widoki półkolistej zatoki 

i na otaczające ją skały167, rysunek sarkofagu w katedrze168 

159 Goethe 1980, dz. cyt., s. 101 n.: „Wspinałem się po drodze do Asyżu pod 

silny wiatr. Ze wstrętem wyminąłem, pozostawiając je po lewej stronie, 

spiętrzone na podobieństwo babilońskiej wieży kościoły, w których 

spoczywa święty Franciszek. Do środka nie wszedłem...”. 

160 F. Gregorovius 1990, dz. cyt., s. 133 n.: „ W mrocznym, słabo oświe-

tlonym świecami oratorium, w którym, gdy jest otwarte, modlą się na 

klęczkach pobożni, wiszą wota i tablice wotywne. Kaplica ta bowiem, 

to sanktuarium Umbrii”. 

161 Szkicownik, rys. 22. Gotycki kościół S. Chiara z grobem św. Klary (zm. 

1253 r.) pod głównym ołtarzem wybudowano w 2. poł. XIII w. (1257 r.).

162 Tamże, rys. 24 i 26.

163 Tamże, rys. 31.

164 Ankona, w czasie gdy zawitał tam J. C. Schultz należała do papiestwa 

i była stolicą prowincji.

165 Szkicownik, rys. 32. Katedra San Ciriaco wznosi się na fragmentach 

wcześniejszej bazyliki z V-VI w.. ta natomiast miała być zbudowana 

na miejscu rzymskiej świątyni Wenus. Gdy J. C. Schultz był w Ankonie, 

miasto podlegało władzy papieskiej (włączone do Włoch w 1860 r.).

166 Tamże, rys. 33. Łuk Trajana, jak głosi inskrypcja, wzniesiony został 

z marmuru w 115 r. na polecenie cesarza, jako żony i siostry.

167 Tamże, rys. 35 i 36.

168 Tamże, rys. 37. Starochrześcijański, marmurowy sarkofag prefekta pre-

torianów rzymskich Flaviusa Gorgoniusa z IV w., znajduje się w krypcie 

katedry, zamienionej na Museo del Duomo.

i pejzaż nadmorskiej okolicy169. Pobyt artysty w Ankonie 

mógł trwać kilka dni. Wyruszając w dalszą wyprawę, udał 

się do dużego portu, by wsiąść na statek i przeprawić się do 

Triestu, ale mógł wybrać też inną drogę, a mianowicie na 

północ, wzdłuż wybrzeża. Byłaby to trasa dłuższa i bardziej 

kosztowna, lecz ciekawsza dla malarza. Pozostaniemy jednak 

przy wariancie pierwszym – podróży statkiem, tym bar-

dziej, iż na kartach szkicownika między Ankoną a Triestem 

znajduje się tylko jeden szkic postaci z natury170. Dużymi 

przeszkodami dla ówczesnych podróżnych były liczne ro-

gatki z komorami celnymi, na których trzeba było okazywać 

paszporty, i można było też spodziewać się rozmaitych 

utrudnień. Ponadto, podróżujących statkami żaglowymi 

(fregatami) lub nielicznymi parowcami pocztowymi mogły 

spotkać inne, przykre niespodzianki, jak kwarantanny wo-

bec podejrzenia o zawleczenie zarazy. Trudy podróżowania 

w czasach Schultza po południowej Europie (Włochy i kraje 

bałkańskie) niezwykle barwnie opisał Henryk Bogdański, 

dwudziestodwuletni polski patriota171.

Triest

Z Triestu pochodzą dwa rysunki ukazujące wnętrze bazyliki 

katedralnej św. Justyniana (obecnie, też Wniebowzięcia 

NMP)172. Katedra i zamek, obie budowle z niskimi, mocnymi, 

kwadratowymi wieżami, nieznacznie górują nad miastem. 

Triest, podobnie jak Wenecja, ma piękną, szeroką promenadę 

wzdłuż Zatoki Triesteńskiej. Przy niej znajdowały się rezy-

dencje i kamienice zamożnych mieszczan, w tym bogatych 

kupców i armatorów włoskich oraz greckich.

Z Triestu Schultz skierował się na północ, do Wiednia, albo 

dawnym, zachodnim szlakiem kupieckim przez Gorizię 

(z przejściem na przełęczy alpejskiej w Tarvis-Villach), 

Klagenfurt, Leoben i Bruck lub dłuższym traktem wschodnim 

przez St. Cozzian ze słynnymi grotami, Laibach (Ljublianę), 

Steinbruck (Zidani Most), Cilli (Celje), Maribor i Graz173. 

169 Tamże, rys. 38 z podpisem pod rysunkiem: „Presso di Ancona”.

170 Ibidem, rys. 39.

171 H. Bogdański, Dziennik podróży z lat 1826 i 1827 (Wiedeń – Bratysława – 

Budapeszt – Zagrzeb – Rijeka – Triest – Lublana – Budapeszt – Przemyśl), 

oprac. J. Długosz, J. A. Kosiński, Kraków 1980, zwłaszcza s. 112-123.

172 Tamże, s. 153 i n. oraz s. 119; Szkicownik, rys. 42 i 43. Katedra San 

Giusto, jak wiele kościołów włoskich, wybudowana została na miejscu 

wcześniejszej świątyni rzymskiej z czasów cesarza Augusta, scalona 

z trzech budowli sięgających VI w.: bazyliki, kościoła centralnego z kopułą 

i baptysterium. Antyczne fragmenty widoczne są w partiach wieżowej 

i fasadowej. Z terenu zajmowanego przez katedrę i zamek (1470-1680) 

na szczycie Wzgórza św. Justyniana, roztacza się panoramiczny widok 

na całe miasto i port, będący ulubionym miejscem malarzy. Jednak 

katedra nie zachwyciła naszego rodaka, który ją zwiedzał w podobnym 

mniej więcej czasie, co Schultz. 

173 Triest leżał w granicach cesarstwa austrowęgierskiego. Przybysze musieli 

Il.10 Plan Ankony i okolic , K. Baedeker, Mitteitalien und Rom. Handbuch für 

Reisenden. Vierzehnte Auflage, Leipzig 1908
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cowni Johanna Erdmanna Hummla194. W szkole tej otrzy-

mał dobre podstawy operowania objętością i przestrzenią 

na dwuwymiarowej płaszczyźnie obrazu. W rysowanych 

i malowanych wnętrzach architektonicznych (wnętrza 

katedry mediolańskiej, Bazyliki św. Piotra w Rzymie) i wi-

dokach z zabudową miejską (Piazza del Popolo we Florencji, 

widoki Sieny i Orvieto i wiele innych), umiejętnie kreślił 

linie i kształtował płaszczyzny, które w miarę oddalania 

się od oka patrzącego, dążyły do punktu zbiegu tych linii 

i płaszczyzn poza obrazem; stosował perspektywę ukośną, 

uwzględniającą dwa punkty zbiegu linii. Humml przekazał 

swojemu uczniowi podstawowe zasady i matematyczne re-

guły perspektywy, znane od czasów Leone Battista Albertiego 

i jego dzieła Della pittura z 1436 r. (wyd. polskie O malarstwie, 

1963 r.). Teoria Albertiego, według której podstawę widzenia 

stanowi trójkąt, a odległa wielkość staje się nie większa niż 

punkt, znalazła zastosowanie w pracach malarzy195. Schultz 

stosował malarską iluzję głębi. Tu, przydała się młodemu 

artyście nauka optyki, polegająca na odpowiednim opero-

waniu kolorem i tonami barwnymi, naśladująca naturalne 

zmiany w barwach obiektów obserwowanych przez at-

mosferę z różnej odległości. Obiekty oddalone mają mniej 

wyraziste kontury od znajdujących się bliżej oka. Podobnie, 

detal architektoniczny odtwarzany jest tak, jak się go widzi; 

im jest dalej, tym ma kształty bardziej łagodne. Wiedzę 

tę potrafił zastosować nie tylko w malarstwie, lecz także 

w technice akwatinty, dzięki umiejętnemu nasyceniu po-

wierzchni kreskami i plamami, by w ten sposób stopniować 

plany od pierwszego, do ostatniego, np. w widoku drogi 

ze sztafażem prowadzącą do Katanii na tle Etny. Schultz 

okazał się również pilnym uczniem w monachijskiej pra-

cowni Domenica Quaglio, wybitnego bawarskiego malarza 

wedutowego i mistrza technik graficznych196. Tajniki tych 

technik (piszą o nich autorzy w tym tomie), wykorzystał 

we własnych dziełach składających się na cykle widoków 

Gdańska i jego okolic. 

Johann Carl Schultz w swoim topograficznym pejzażu w im-

presjach włoskich stawał się obserwatorem obiektywnym. 

Rozpoczynał obserwację od syntetycznych szkiców ry-

sunkowych, przetwarzanych następnie w akwarele i dalej, 

w kompozycje olejne. Rysowane ołówkiem szkice z natury 

194 Johann Erdmann Humml (1769-1852) kierował pracownią perspektywy 

i optyki, która mieściła się przy Unter der Linden w centrum Berlinie.

195 Zasady perspektywy linearnej zdominowały malarstwo europejskie 

do końca XIX w., do czasu, gdy Paul Cézanne spłaszczył przestrzeń, 

a jego następcy odrzucili wszelkie konwencje malarstwa nowożytnego, 

począwszy od renesansu.

196 Domenico Quaglio Młodszy (1787-1837), niemiecki malarz, rytownik, 

dekorator teatralny i architekt, drugi syn Giuseppe Quaglio, należącego 

do rodziny włoskich artystów. Pracował jako scenograf teatru dworskiego 

w Monachium; zmarł w trakcie pracy nad wystrojem malarskim zamku 

Hohenschwangau.

traktował swobodnie i refleksyjnie. Z wielkim powodze-

niem uprawiał techniki graficzne, osiągając w tej trudnej 

dziedzinie świetne rezultaty. 

Nie wiemy, czy Schultz miał zamiar poznać sztukę grecką 

na miejscu. W tamtym czasie przedostanie się do Grecji, 

pozostającej pod okupacją turecką, zniewolonej i wstrzą-

sanej militarnymi zrywami wyzwoleńczymi powstańców, 

którzy przybywali również z Polski, było trudne i łączyło 

się z bezustannymi rewizjami podróżnych. Schultz poznał 

sztukę Greków w Italii, na południu Półwyspu Apenińskiego. 

W czasach, gdy poznawał sztukę antyku, spór o pierwszeń-

stwo paradygmatu pomiędzy sztuką grecką (Winckelmann) 

a sztuką rzymską (Piranesi) nie został rozstrzygnięty. 

Wydaje się, a świadczą o tym jego obrazy i wypowiedzi, iż 

bardziej zainteresowany był sztuką gotycką aniżeli klasycz-

ną; wędrując po ziemi włoskiej w malarskiej i graficznej 

twórczości podejmował tematy gotyckiej architektury. Nie 

zważając na przeciwności, które go trapiły, „gromadził” 

i magazynował w zachłannej pamięci przeżycia estetyczne 

i artystyczne, podziwiane widoki, by po powrocie do rodzin-

nego Gdańska do końca twórczego życia wykorzystywać je 

w pracy dydaktycznej, utrwalać na papierze i płótnie.

Do końca życia czuł wielką tęsknotę za Italią, niejednokrotnie 

dając temu wyraz w swoich listach197. Mimo uwielbienia dla 

sztuki włoskiej i ciągle żywego mitu dalekiej Italii, zawsze 

traktował swoje rodzinne miasto z synowską miłością, wypo-

wiadając się o nim z wielką czułością: „Nasz kochany Gdańsk, 

stare, czcigodne, bogate miasto hanzeatyckie” – w takim 

tonie rozpoczął jeden ze swoich odczytów w 1841 roku na 

temat „starożytnych obiektów w sztukach pięknych”198.

197 P. Ziegenhagen 1929, s. 11: „[...] so glücklich als es sich bei einer grossen 

Sehnsucht nach dem Süden thun lässt” – pisał J. C. Schultz w jednym 

z listów do Theodora von Schön w 1831 r.

198 Tamże, s. 15.

zapomina obwieść kwadratową ramką papieru, na któ-

rym ma rysować, a temperowanie najlepszych angielskich 

ołówków sprawia mu chyba nie mniejszą przyjemność niż 

samo rysowanie. Ale też jego kontury nie pozostawiają nic 

do życzenia”180. Goethe, obdarzony wieloma talentami, mógł 

właściwie ocenić umiejętności swojego towarzysza podróży. 

Jego drobna uwaga o ramce wokół rysunku wskazuje na 

Kniepa jako artystę klasycyzującego, porządkującego od 

podstaw tworzoną kompozycję, dla której przeznaczona 

jest skadrowana płaszczyzna. Nic takiego nie obserwujemy 

u Schultza, który rysował spontaniczne i nie ograniczał 

szkiców ramami. Szkicownik Schultza jest świadectwem 

wędrówki po miejscach, które od dawna przyciągały rzesze 

młodych adeptów malarstwa, miłośników sztuki i kolekcjo-

nerów starożytności. Wiele z tych prac znalazło się później 

w gdańskim mieszkaniu artysty i stanowiło jego spuściznę, 

zatrzymując w skali monumentalizowanej lub tylko szkico-

wej obrazy podróży w jego pamięci. Neapol z Wezuwiuszem 

widziany z Vòmero, Katedra w Ankonie na wzgórzu górującym nad 

miastem, Ogród Colonna w Rzymie, w oddali Kapitol, Kolumna 

Trajana i kopuła kościoła św. Łucji, Piazza Falcone w Neapolu 

z widokiem na Castell Nuovo i Monte S. Angelo, widziane z Villa 

Reale oraz Ulica grobowców w Pompejach – to obrazy zdo-

biące mieszkanie artysty, na które spoglądał codziennie181, 

a w akwareli – wnętrze Bazyliki Watykańskiej, w ujęciu spod 

kopuły świątyni182. Akwarele, określone w katalogu aukcyj-

nym jako „studia z natury”, to następujące prace: Panorama 

Rzymu i jako pendant na płótnie Panorama starego Rzymu 

widziana z Ogrodów Farnese, Koloseum z Łukiem Konstantyna 

widziane z ruin pałacu cesarskiego, Forum Augusta z Łukiem 

Pontano w Rzymie, Termy Dioklecjana w Rzymie z cyprysem 

Michała Anioła, w oddali Monte Cavo183. Rysunki ołówkiem 

obejmowały: Łuk Tytusa z [widokiem na] Koloseum184, Forum 

Romanum, Kolumna Fokasa185 z Kapitolem i ruiną świątyni, 

180 Goethe 1980, s. 196 n.

181 Kunst-Auction, s. 15.

182 Tamże. II. Aquarelle, nr 202, s. 15. 

183 Kunst-Auction. III. Studien nach der Natur: nr 207. Panorama von Rom,  

nr 206. Panorama von Rom aus den Farnesischen Gärten gesehen, nr 208. Das 

Colloseum mit Constantin Bogen aus der Kaiserpalästen gesehen, nr 209. Das 

Forum des Augustus in Rom mit dem Arco Pontano, nr 210. Bäder des Diokletian 

in Rom mit den Cypressen den Michael Angelo, in ferne der Monte Cavo – s. 16.

184 Łuk Tytusa (Arcus Titi), postawiony na cześć Titusa Flaviusa Vespasianusa 

cesarza rzymskiego w latach 79-81, dla upamiętnienia zdobycia 

Jerozolimy w 70 r. 

185  Fokas, VI/VII w. n. e., cesarz bizantyjski. Jako niższy oficer stanął na 

czele zbuntowanych wojsk i usunął z tronu cesarza Maurycjusza. W 60 r. 

ogłosił się cesarzem, w 610 r. został z kolei usunięty przez Herakliusza.

Rzym z Bazyliką św. Piotra i z dębem Tassa186, od strony kościoła 

św. Sabiny187, Koloseum, Świątynia Jupitera Statora188, Termy 

Karakali, Świątynia Westy i Cloaca Maxima189 w Rzymie190.

Zbiór akwarel i rysunków poświęconych głównie archi-

tektonicznym zabytkom Rzymu poszerzony był o studia 

rysunkowe, których tematem były inne miejscowości Włoch, 

jak: dwa widoki Wenecji, dwa rysunki katedry mediolań-

skiej, trzy dalsze z katedrą w Orvieto, cztery z widokami 

Sieny, Plac Targowy w Perugii, widok Tivoli, trzy studia 

z Pompejów, jedenaście z Sycylii191 i dwa inne: jeden ze 

sceną historyczną przedstawiającą papieża Klemensa II na 

Lateranie192, drugi – kardynała Corsini [Neri Maria Corsini 

(1685-1770), kardynał, nepot papieża Klemensa z rodu 

Corsini – przyp. A. R. Ch.], trzy akwarele ze sztafażem 

ukazującym służbę papieską193. Rysunki i być może akwarele 

przechowywane w tekach wraz z innymi pracami, nie były 

oprawione. Niektóre datowane prace wyznaczają drogę arty-

styczną Schultza od okresu studiów monachijskich, poprzez 

Italię aż do Gdańska. W większości są to weduty z ruina-

mi antycznymi, widoki zewnętrzne i wnętrza wspaniałej 

gotyckiej architektury sakralnej, z umiejętnie stosowaną 

perspektywą i z małymi postaciami ludzkimi charakte-

rystycznymi dla wedutystów, zwłaszcza weneckich XVIII 

wieku. Zminiaturyzowany sztafaż wypełnia pierwsze plany 

krajobrazów i panoram miejskich, urozmaica z pietyzmem 

oddane fragmenty zabudowy włoskich miast. W latach 20. 

Schultz uczęszczał na zajęcia z perspektywy i optyki w pra-

186 Torquatto Tasso (1544 – 1595), syn Bernarda, autor słynnych eposów 

religijnych, Jerozolimy wyzwolonej (1575 r.) i innych utworów.

187 Starochrześcijańska bazylika św. Sabiny, budowana między 422 a 440 r.  

była fundacyjnym kościołem dominikanów (1212 r.), poddana został 

gruntownej restauracji w latach 1914-1919.

188 Świątynia Jupitera Statora (Wytrzymałego), jedna z najstarszych świą-

tyń na Palatynie (II. w. p. n. e.), zniszczona została podczas wielkiego 

pożaru Rzymu wznieconego przez Nerona w lipcu 64 r.

189 Aedes Vestae – świątynia Westy, bogini-dziewicy, opiekunki ogniska 

domowego jest okrągłym, niewielkim budynkiem w centrum Forum 

Romanum. Cloaca Maxima odprowadzała ścieki z Forum Romanum 

do Tybru.

190 Kunst-Auction: nr 211, „Der Titus Bogen mit Colosseum, nr 212. 2Blatt 

„Das Forum Romanum mit den Tempelruinen und dem Capitol“, nr 213. 

„Die Phocas-Säule in Rom mit dem Capitol und Tempelruinen“, nr 214. 

„Rom mit St. Peter und der Tasso Eiche von Santa Sabina“, nr 215. „Das 

Colosseum“, nr 216. „Der Jupiter Stator Tempel“, nr 217. „Thermen des 

Caracalla“, nr 219. „Vesta Tempel mit Cloaca Maxima in Rom“.

191 Tamże, nr 220-228, s. 16.

192 Papież Klemens II (1046-1047) mógł zainteresować Schultza dlatego, 

gdyż pochodził z Saksonii (hr. Suidger von Morsleben), biskup Bambergu, 

tam pochowany. Rozpoczął listę czterech kolejnych papieży niemieckich.

193 Kunst-Auction: nr 238. „Papst Clemens II in Lateran”, nr 239. „Cardinal 

Corsini in Lateran”, nr 240. “3 Blatt Stafagge aus der Dienerschaft des 

Papsten, Aquarell studien” – s. 17.



206 207

Mamy zatem trzy postacie jednego przedmiotu: ideę – rzecz 

materialną – obraz, których autorami są: bóg – stolarz – 

malarz, co się układa w hierarchii bytów coraz to o stopień 

niżej pod względem prawdziwości rzeczy: prawdziwa jest 

wyłącznie jedna wieczna idea, według której wykonane 

są wszystkie namacalne, konkretne łóżka, a każde z nich 

z kolei może zostać odmalowane jako naśladowanie widoku. 

Oto najbardziej klasyczna struktura świata Platona: rzecz 

sama jest cieniem idei – obraz jest cieniem cienia. Kiedy tę 

strukturę odniesiemy do triady Kossutha, wystarczy nam 

tylko zamienić słowo „łóżko” na „krzesło”, by otrzymać 

pełną ilustrację zależności bytów: leksykonowe hasło po-

daje ideę – krzesło jako przedmiot ucieleśnia ideę w ma-

terii – fotografia jest uchwyceniem samego widoku, jego 

„naśladowaniem”, „cieniem cienia” (fotografia występuje, 

jak przystało na nowoczesność, zamiast pracy malarza). 

Dzieło Kossutha jest więc klasycznym odbiciem zależności 

trzech postaci platońskiej rzeczy.

Dalej przenosi Platon ten sam schemat na pozostałe sztuki: 

„[Sokrates:] Więc tym samym będzie i autor tragedii, jeżeli 

jest naśladowcą, on będzie kimś trzecim z natury, licząc od 

króla i od prawdy, i wszyscy inni rzemieślnicy tak samo”3. 

3.

Ten nieustannie interpretowany fragment z Państwa omawia 

między innymi Ernst Gombrich i tak naświetla sytuację: 

„Malarz, przedstawiając na swoim obrazie łóżko zrobione 

przez stolarza, kopiuje tylko zewnętrzne cechy tego jednego 

przedmiotu. W ten sposób oddala się od idei w dwójnasób. 

Nie musimy się tu zajmować metafizycznymi implikacjami 

potępienia sztuki przez Platona. Jego przeciwstawienie 

możemy ująć terminologią nie posługującą się pojęciem 

platońskich idei. Jeśli zamawiamy u stolarza łóżko, musi 

on wiedzieć, co to słowo oznacza, albo – ściślej – jakiego 

rodzaju meble są desygnatami rzeczownika ‘łóżko’. Lecz 

malarz, kiedy odtwarza wnętrze pokoju, nie musi sobie 

zaprzątać głowy nazwami, nadawanymi przedmiotom przez 

meblarzy. Nie obchodzą go pojęcia lub zbiory, jedynie po-

szczególne przedmioty”4.

Tu stawiam weto, absolutnie się nie mogę zgodzić z konklu-

zją Gombricha. Malarz, w pełnym, tradycyjnym, klasycznym 

rozumieniu tego słowa, nigdy nie maluje poszczególnych 

przedmiotów; każdy przedmiot, nawet przedstawiony osobno, 

w sztuce – o ile cenimy ją wysoko – naładowany jest treścią, 

znaczeniem, sensem, morałem odniesionym do wszystkich 

egzemplarzy danej rzeczy, a nawet do rzeczy pokrewnych 

– o ile się umie to wszystko odczytać. Przypomnijmy sobie 

3  Tamże, s. 189.

4  E. H. Gombrich, Sztuka i złudzenie. O psychologii przedstawiania obrazowego, 

przeł. J. Zarański, Warszawa 1981, s. 101. 

choćby przesławne Buty van Gogha i ich analizy (A. Camus, 

H. Damisch), a cóż dopiero mówić o sztuce jeszcze bardziej 

tradycyjnej! Malarz musi każdy poszczególny przedmiot 

przedstawić w odpowiedniej sytuacji, w kontekście, w kon-

stelacji innych przedmiotów, w ich codziennym świecie, jak 

gdyby na scenie po to, by wydobyć spoza tego widzialnego 

zestawu rzeczy niewidzialny sens. Dopiero taka spójna wizja 

świata jest prawdziwym malarstwem, a takiej wizji nigdy 

nie uzyska rzemieślnik, ani ten, który rzecz samą wykonuje, 

ani ten, który odmalowuje pojedyncze przedmioty i „nie 

zaprząta sobie głowy”, a tylko i wyłącznie artysta, który 

zna i rozumie „pojęcia lub zbiory”, zależności i związki, 

który odczuwa ukryte za każdą rzeczą idee i sens. 

Jeśli obraz z wnętrzem pokoju namaluje pierwszy lepszy 

partacz, od razu odczujemy, że każdy z ukazanych przed-

miotów tkwi niedorzecznie we wspólnej przestrzeni, że 

żaden z żadnym się nie łączy, nie tworzy więzi, tylko jeden 

drugiemu zawadza, że z tego bezsensownego nagromadzenia 

oddzielnych sprzętów nie wyłania się żadna całość, a je-

dynie tkwią one absurdalnie obok siebie, nie konstytuując 

wspólnej sytuacji. Niemalże opisałem poprzednim zdaniem 

jakże liczne przykłady takich „wizji” w sztuce nowoczesnej. 

Dzisiejsze częste ukazywanie na płótnie czegokolwiek, bez 

przemyślanych koncepcji, które niegdyś kryły się za po-

wierzchnią każdego malowidła, prowadzi nieustannie do 

pytań, które niepotrzebnie zadajemy tym obrazom, gdyż 

one nic nie znaczą, niczego nie mówią, nie odwołują się do 

niczego i niczego niewidzialnego nie kryją za widzialnym. 

Ot, jakikolwiek, byle jaki przedmiot tkwi na powierzchni 

płótna udając obraz. Nie jest to jednak obraz idei, tylko 

obraz prezentujący ready made, nie obraz, a jakiś kikut, 

jakiś kaleki oderwany od istoty nawet nie widok rzeczy, ale 

drętwa namiastka, pozbawiona prawdy, życia i wszelkich 

znamion sztuki. Są to niestety bardzo częste przypadki 

w obecnej dobie, a konceptualizm (w typie Kossutha) czy-

ni dobrą robotę, obnażając miałkość pokazywania tylko 

„cienia cienia”.

4.

Zaznaczyłem już, że w instalacji Kossutha fotografia się 

pojawia zamiast – jak u Platona – pracy malarza. Ma to 

oczywiście poważne konsekwencje. Schopenhauer powiada: 

„Przedmioty wypełniają przestrzeń we wszystkich trzech 

wymiarach, ale na oczy działają tylko dwoma: czucie przy 

widzeniu z powodu natury samego narządu jest tylko pla-

nimetryczne, nie stereometryczne. Wszystko, co jest ste-

reometryczne w naoczności, tworzy rozsądek. […] Dlatego 

rysunek projekcyjny jest tak trudnym zadaniem. […] Taki 

rysunek jest jakby pismem drukowanym, które każdy czy-

tać jest w stanie, ale mało kto napisze, gdyż nasz ujmujący 

rozsądek bierze skutek, aby zbudować zeń przyczynę, sam 

Krzysztof Lipka

Trzy krzesła  

(a także kilka łóżek)

1.

Jedna z trzywarstwowych triad Josepha Kossutha, Jedno i trzy 

krzesła (1965), składa się z trzech postaci tego zwyczajnego 

mebla, z krzesła – jeśli rzec tak można – w trzech osobach, 

czyli z realnej prezentacji i podwójnej reprezentacji. Na tle 

ściany stoi krzesło właściwe, a nad nim zostały zawieszone 

dwa pozostałe „krzesła” – elementy instalacji: leksykonowe 

hasło „krzesło” oraz fotografia krzesła (stojącego poniżej, 

nieco z boku). Są to w pewnym sensie trzy wersje tego 

samego przedmiotu: opis, obraz i sam przedmiot. 

Kossuth wybrał do swej potrójnej prezentacji krzesło współ-

czesne, najprostsze, ograniczone niemalże do samej istoty, 

a więc odpowiadające w maksymalnym stopniu lakonicznej 

definicji. Arystoteles by taki wybór pochwalił: przedmiot 

włączony w triadę (jak i jego zdjęcie) jest czysto funk-

cjonalny. Gdyby autor dzieła postąpił inaczej, wybrał na 

przykład krzesło w stylu Ludwika XV, popadłby w kłopoty; 

krzesło Ludwika XV wykazuje przerost formy nad treścią, 

w naszym rozumieniu, a w rozumieniu arystotelejskim 

czytelność formy tego przedmiotu – formy jako istoty – 

byłaby zagrożona zdominowaniem przez przypadłości. Do 

podobnych prezentacji nie nadają się rzeczy o zbyt wyrazistej 

osobowości. Z kolei najzwyczajniejszy reprezentant gatunku, 

pospolity, trywialny, odstręczałby widza wizją „ukrzesłow-

nienia”, jakie na przykład dostrzegł w podobnych przed-

miotach Andrzej Wróblewski. Tymczasem krzesło Kossutha 

to mebelek zminimalizowany w kształcie, zsyntetyzowany, 

manifestacyjnie praktyczny, uwypuklający konstrukcję, 

imponujący oszczędnością budowy i rezygnacją z salonowej 

elegancji, bliski wytworom Bauhausu. Takie właśnie krzesło 

najlepiej się nadaje na prezentację, do której raczej jest tylko 

pretekstem. Bowiem zagadnieniem tej instalacji nie jest 

problem krzesła, lecz koncepcja różnorodności w trójjedni, 

potrzebne są więc formy, które nie przeciwstawią się tej 

intencji, nie przeszkodzą się widzowi skupić. 

2.

Kossuth – może świadomie, może nieświadomie – odwołał 

się do najbardziej podstawowego i tradycyjnego rozróżnienia 

możliwych postaci jednej rzeczy.

Sięgamy do Platona. Oto znany fragment z Księgi X Państwa:

„[Sokrates:] Ale ty powiesz, sądzę, że [obrazy] to nie 

są rzeczy prawdziwe […], chociaż w pewnym sposobie 

malarz też robi łóżko. Czy nie?

– No tak – mówi [Glaukon] – ale tylko wygląd łóżka, 

i on też.

– A cóż ten majster od łóżek? Czyżbyś przed chwilą nie 

mówił, że on nie robi samej postaci [tzn. idei] – a tylko 

to jest tym, czym jest łóżko, tak mówimy – on robi 

pewne łóżko?

– Nieprawdaż? Jeżeli nie robi tego, czym ono jest, to nie 

może robić tego, co istnieje, tylko coś takiego, jak to, co 

istnieje, choć ono nie istnieje właściwie. A gdyby ktoś 

powiedział, że dzieło tego, co robi łóżka, albo innego 

jakiegoś rękodzielnika, istnieje doskonale, to gotowo 

nie być prawdą?

– Nieprawdaż – powiedział – tak by się przynajmniej 

wydawało tym, którzy się zajmują rozważaniami tego 

rodzaju.

– Więc my się wcale nie dziwimy, jeżeli i ono jest czymś 

niewyraźnym w stosunku do prawdy.

– No, nie.

– A chcesz – dodałem – to poszukajmy tego naśladowcy 

tych rzeczy, kto to niby jest?

– Jeśli chcesz – powiada.

– Prawda, że te łóżka są jakoś trzy: jedno to, które jest 

w istocie rzeczy; moglibyśmy powiedzieć – uważam – że 

bóg je zrobił. Albo kto inny?

– Nikt inny – myślę.

– A jedno to, które stolarz.

– Tak – powiada.

– A jedno to, które malarz. Czy nie?

– Niech będzie.

– Więc: malarz, stolarz, bóg. Oto trzej autorzy przełożeni 

nad trzema postaciami łóżek”1.

Dalej następuje jeszcze rozsiane w dialogu podsumowanie: 

„bóg wykonał jedno tylko łóżko samo” – „gdyby tylko dwa 

takie zrobił, to by się znowu pokazało, że to tylko jedno 

łóżko” – „bóg jest twórcą łóżka istniejącego istotnie, a nie 

pewnego łóżka, twórcą jego natury” – „stolarz jest wyko-

nawcą pewnego łóżka” – „malarz naśladowcą tego, czego 

inni są wykonawcami”2.

1 Platon, Państwo, t. 1, 2, tłum. W. Witwicki, Warszawa 1994, t. 2, s. 187-188.

2 Tamże, s. 188-189.
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nej sytuacji, bo jako całość nie tworzą one realistycznego 

zestawu, a ponieważ nie są także całkiem abstrakcyjne, 

nawet w tym układzie, dzieło to należy zaliczyć do specy-

ficznej grupy przedmiotów zawieszonych poza tradycyjnymi 

podziałami artystycznych dokonań, gdzieś obok realizmu 

i obok abstrakcji, gdzieś pomiędzy nimi. Jak wiele innych 

instalacji, zestaw Kossutha nie jest ani tym, ani owym, jest 

sobą. Jego semiotyczna problematyka wynosi je ponad wiele 

pokrewnych rzeczy i także dzieł.

6. 

Powróćmy jednak do łóżka, skoro tym przykładem zajmo-

wał się Platon i wokół łóżka także obracają się rozważania 

Gombricha. Czytam zatem dalej w dziele tego ostatnie-

go, wybitnego historyka sztuki: „Łatwo można sobie wy-

obrazić sytuację, w której łóżko wyrzeźbione przez artystę 

w drewnie lub kamieniu pełni rolę ‘prawdziwego’ legowiska. 

I na odwrót: umieszczając w oknie wystawy sklepowej 

prawdziwe łóżko sprowadzamy je do znaku. Z chwilą, gdy 

taka będzie jedyna jego funkcja, można wybrać łóżko nie 

nadające się do niczego innego – na przykład tekturową 

atrapę. Innymi słowy gładko i płynnie przechodzimy od 

platońskiej ‘rzeczywistości’ do ‘zjawiska’, w zależności od 

funkcji przedmiotu”6.

Wydaje się, że zbyt „gładko i płynnie” przeszedł Gombrich 

nad sytuacją, którą sam wymyślił, każdy bowiem z wy-

mienionych w powyższym fragmencie przedmiotów ma 

odmienny od pozostałych status ontologiczny. Cytowany 

autor zderza tu trzy całkiem różne przypadki: 

1) Artystycznie wyrzeźbione w drewnie lub w kamieniu 

legowisko może być wykorzystane jako łóżko, nie przestaje 

jednak być przez to rzeźbą. Fiodor Szalapin opisuje w swo-

ich wspomnieniach, jak to jako dziecko musiał z braku 

miejsca w rodzinnym domu sypiać na fortepianie; jednak 

z tego powodu fortepian nie przemienił się w łóżko, choć 

przejściowo (i niejako wbrew samemu sobie) sprawował 

jego funkcję. Rzeźba łóżka, drewniana czy kamienna, nawet 

spełniając funkcję miejsca noclegu, nie utraci w pełni swego 

rzeźbiarskiego sensu i zachowa niejako status ontologicznie 

podwójny, z akcentem jednak na rzeźbę, jako genetycznie 

i intencjonalnie pierwszą. 

2) Odwrotnie dzieje się z prawdziwym łóżkiem umiesz-

czonym na wystawie, nabiera ono chwilowo przejściowego 

statusu znaku (reklamowego), ale nie przestaje być dalej 

łóżkiem, które niejako wypożyczyło i odgrywa czasowo 

rolę reklamy. Podobnie jak poprzednio mamy do czynienia 

z okresowo podwójnym statusem ontologicznym rzeczy. 

Dodatkowo jednak sprawę komplikuje fakt, że w tym wy-

6 Gombrich, dz. cyt., s. 102. 

padku prawdziwe łóżko reklamuje samo siebie; czy łóżko 

przedstawiające jako znak takie samo łóżko może w ogóle 

nabrać znaczenia symbolu, trzeba by zapytać jakiegoś tęgiego 

logika zajmującego się podobnymi przepadkami semiolo-

gicznymi. Osobiście nie jestem pewien, czy żywy fryzjer 

stojący przed wejściem do własnego zakładu stawałby się 

tym samym zarazem znakiem, a nie pozostawałby po prostu 

fryzjerem zapraszającym klientów do wnętrza. 

3) Z kolei tekturowa atrapa ani na chwilę się nie stanie 

w wystawowym oknie łóżkiem, nawet jeśliby je najbardziej 

udatnie imitowała. Zawsze pozostanie oszukańczą namiastką, 

której się udaje wszystkich wprowadzać w błąd, choć nikomu 

nie może ona zapewnić przyzwoitego wypoczynku. Można 

oczywiście stwierdzić, że wszystkie trzy przedmioty będę 

wchodziły w zakres obejmowany pojęciem „łóżko, ale…” i tu 

przy każdym będzie trzeba przytaczać wyjaśnienia, które 

w kolejnym z trzech wypadków otworzy nam następny 

podzbiór w zbiorze łóżek, żadnego jednak z nich nie będzie 

można określić łóżkiem właściwym. 

„Na scenie – kontynuuje Gombrich – podobnie jak na wy-

stawie sklepowej, prawdziwe łóżko może się znaleźć obok 

atrapy albo mebla malowanego w tle. Wszystkie może-

my uznać za znaki mówiące o rodzaju przedmiotu, który 

przedstawiają”7. Oczywiście, uznać możemy, ale nasze 

uznawanie nie dociera do istoty przedmiotu na tyle, by 

ją trwale odmienić. Sytuacja, w której obok prawdziwego 

łóżka spotykamy atrapę i malunek, jest już bardzo bliska 

konceptu Kassutha z jego potrójnym krzesłem. Kossuth 

jednak tworzy pewną potrójną wizję jednej rzeczy, podczas 

gdy Gombrich tę klarowną sytuację: konkretny przedmiot 

– namalowany jego obraz, niepotrzebnie zaciemnia atrapą. 

Rzecz w tym, że Gombrich – nieco zresztą podobnie do 

Kossutha – traktuje swą sytuację właśnie jak scenę, jak 

teatr, w którym przedmiotom każe odgrywać nieco absur-

dalne role, co bardziej pasowałoby do artysty niż do histo-

ryka sztuki, teoretyka, estetyka. Powiada sam przeciwko 

sobie: „W historii sztuki nie wolno bowiem zamazywać 

różnic między przeobrażeniem funkcji a zmianą zabie-

gów formalnych”8. Tymczasem przytoczony jego własny 

przykład tego właśnie dokonuje, wręcz likwiduje funkcję, 

a jednocześnie dalej określa obrazowy fantom przedmiotu 

jako pełnoprawne łóżko. 

7.

W tym kontekście okazuje się, że poczynania artystów są 

znacznie śmielsze niż tropy podejmowane przez Gombricha. 

Przypomnijmy zatem łóżko Oldenburga. Jest ono powyginane 

7 Tamże, s. 102. 

8 Tamże, s. 145.

zaś skutek wobec przyczyny natychmiast spuszcza z uwagi. 

Dlatego na przykład rozpoznajemy krzesło w mgnieniu oka 

w każdym możliwym położeniu, ale narysować krzesło 

w pewnej pozycji jest sprawą tej sztuki, która abstrahuje 

od trzeciej czynności rozsądku, aby patrzącemu dostar-

czyć danych, z których on sam reszty dopełnia. Jest to, jak 

powiedziałem, sztuką rysunku. Obraz daje linie według 

prawideł perspektywy, miejsca jasne i ciemne stosownie 

do działania światłocienia, wreszcie plamy barwne, wzięte 

z doświadczenia, co do jakości i natężenia. Widz odczytuje 

to, podstawiając danym skutkom znane mu przyczyny. 

Sztuka malarza polega na tym, że on jasno potrafi przy-

swoić sobie dane czucia wzrokowego niepodległe jeszcze 

trzeciej czynności rozsądku, podczas gdy my wszyscy, po 

zużytkowaniu ich we wskazanym powyżej celu odrzucamy 

je, nie zatrzymując ich w pamięci”5.

Jak z powyższych rozważań Schopenhauera wynika, foto-

grafia dokonuje automatycznego zapisu obrazu, zaś ma-

larz uruchamia pracę rozsądku i planowo przystosowuje 

planimetryczny obraz do możliwości odbioru przez widza 

stereometrycznej postaci. Stwierdzenie to nie ma na uwadze 

obniżania wartości fotografii, która od czasu Schopenhauera 

(a także Kossutha) wywindowała się na wysoką pozycję 

prawdziwej sztuki, idzie tu jednak o świadomość pracy 

malarza (nie autora „rysunku projekcyjnego”), który przy 

rozszerzaniu obrazu do odpowiedniej głębi ma dodatkową 

możność manipulacji interpretacją, może celowo dodawać, 

rozbudowywać, poszerzać znaczenie głębi obrazu (z czym 

mamy systematycznie do czynienia w ekspresjonizmie) 

i traktować ten zabieg jako jeden z elementów osobistego 

wyrazu. Autor powyższej wypowiedzi dostrzega powód, by 

dowartościować artystę rysującego krzesło tak, by oddać 

w najprostszym szkicu maksymalną zawartość prawdy, co 

nie wyklucza, a przeciwnie wskazuje koniczność dodatkowej 

pracy malarza. 

Kossuth nie musi się tym aspektem zagadnienia sugerować, 

jego cele są inne. 

5.

Trzy krzesła Kossutha nie są sobie przecież w sensie logicz-

nym równe, choć ma być to – umownie – jedno i to samo 

krzesło. Widzimy przedmiot, obraz i opis. Przyjrzyjmy 

się jednak dokładniej temu elementowi, który jest krze-

słem zwyczajnym, tym, które – potocznie! – uznajemy 

za prawdziwe. Pozostałe to tylko jego wersje okrojone do 

definicji i wyglądu. Tak myśli każdy widz oglądający insta-

lację Kossutha. A zatem ten zasadniczy element instalacji, 

krzesło właściwe, powinien, jak każdy namacalny przedmiot, 

5 A. Schopenhauer, Poczwórne źródło twierdzenia o podstawie dostatecznej, 

przeł. I. Grabowski, Kraków 2005, s. 59-60.

składać się z trzech podstawowych czynników: materiału, 

formy i treści. Materiał i forma krzesła to dla nas sprawy 

oczywiste, ale – można zapytać – jakaż to niby miałaby 

być jego treść? 

Rozwiązujemy ten problem bardzo zwyczajnie. Otóż w na-

macalnych przedmiotach, użytku codziennego, treść zastę-

puje po prostu ich funkcja. Jaka jest funkcja krzesła? Ano 

taka, że spełnia ono rolę sprzętu do siedzenia, to właśnie 

czynnik odgrywający w wypadku krzesła rolę jego treści 

jako przedmiotu. Zgoda, ale tutaj, w dziele Kossutha, nie 

mamy do czynienia z potocznym sprzętem, to jest fragment 

dzieła sztuki, jego punkt wyjściowy, objet trouvé czy ready 

made jako element instalacji albo też jeszcze jakiś inny 

składnik całości, którą artysta nazywa swoim dziełem. Na 

tym krześle nie można przecież siadać, więc jak jest z tą 

jego funkcją czy treścią?

Otóż w obrębie dzieła Kossutha sens tego elementu instalacji 

przedstawia się faktycznie inaczej, materiał, forma pozo-

stają bez zmian, natomiast jego powszednia treść zostaje 

zawieszona, a w jej miejsce pojawia się specyficzny odcień 

estetyczny. Ma on dwa aspekty. Jeden jest oczywisty, tak 

jak każdy przedmiot naszej codzienności i to konkretne 

krzesło ma pewne walory estetyczne, dodatnie lub ujemne, 

zależnie od jakości mebla z jednej strony i naszych wymagań 

z drugiej. Ale jest jeszcze drugi aspekt – oto artysta, mocą 

swojej kreatywnej decyzji, nadał zwykłemu krzesłu status 

dzieła sztuki i jako takie krzesło to nadaje się do specjalnej, 

estetycznej kontemplacji. 

Wydrukowana definicja dalej pozostaje tekstem, choć także 

o nieco może nowym, estetycznym, bardziej literackim od-

cieniu, fotografia dalej jest fotografią, choć również bardziej 

szacowną niż w powszednim życiu, lecz jednak samo krzesło 

zwykłym krzesłem już nie jest. Tekst możemy czytać, obraz 

na fotografii oglądać, czyli postępować z nimi tak samo jak 

zwykle w zachowaniu potocznym, ale na krześle siadać nie 

możemy. Dopóki znajduje się w obrębie instalacji, dopóty 

krzesłem zwykłym nie jest, zostało wyłączone ze swego 

zwyczajowego funkcjonowania. Kiedy Kossuth się zdecyduje 

(mówimy hipotetycznie) swą instalację zdezinstalować, 

krzesło powróci do swojej zwyczajnej roli i ktokolwiek potem 

na nim usiądzie, nie będzie już go artystycznie i estetycznie 

kontemplował (może poza paroma dziwakami i oryginałami). 

Ale pozostaje jeszcze pytanie o realizm. Czy instalacja 

Kussutha jest dziełem realistycznym? Składa się prze-

cież z trzech całkowicie namacalnych elementów. Otóż to, 

słówko „składa się” wyjaśnia problem. Trzy w ten sposób 

zestawione konkretne elementy stanowią artystyczną ca-

łość, lecz nie stanowią już całości całkowicie realistycznej, 

realistycznej samej w sobie; nikt nigdy nigdzie nie widział 

takich przedmiotów ukazanych w codzienności, w podob-
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Dlaczego miałoby być nim właśnie to przedstawienie, które 

zwykłem nazywać „ja”? Czy równie dobrze nie mogłoby być 

nim to, które zwykłem nazywać krzesłem? I po co w ogóle 

nosiciel przedstawień?”10

Skoro Frege sam niewiele się różni od krzesła (w zakresie 

przedstawień), to mój przykładowy fryzjer przed swym 

zakładem niewiele się różni od reklamy. Jednak różnica, 

choć tak „niewielka”, jest kolosalna. Bo jeśli Frege pyta: 

„Ale gdzie jest nosiciel tych przedstawień?” i jednocze-

śnie zapisuje swe refleksje, to sam sobie daje odpowiedź: 

nosicielem jest pismo. I nie wyodrębnia Frege siebie jako 

przedstawienia w stosunku do przedstawienia krzesła, tylko 

tworzy pewną istotną hierarchię (bo wszystko w bycie jest 

uhierarchizowane), w której on sam jest co prawda nosi-

cielem przedstawienia krzesła, ale zarazem to, co zapisał, 

właśnie zapis, staje się tak samo nosicielem obu przedsta-

wień, krzesła (przedmiotu) i jego samego (autora zapisu), 

jak i zarazem jego (naszych) wątpliwości co do tego: „Na 

jakiej podstawie wyodrębniam jedno z przedstawień, by 

traktować je jako nosiciela pozostałych?” I wszystkich 

dalszych pytań. 

Nosicielem ostatecznie uprzywilejowanym wszystkich 

przedstawień jest zapis (definicja, obraz, fotografia). I ta 

odpowiedź mówi, że owym nosicielem nie mogłoby zo-

stać zwykłe krzesło, że już sam podmiot tych przemyśleń 

(Frege) bliższy jest pozycji owego nosiciela, ale to dopiero 

powołany przez podmiot do istnienia zapis (historia!) staje 

się nosicielem ostatecznym. A ostatnie z pytań Fregego: po 

co? Rzecz prosta: po to właśnie, byśmy to dziś przeczytali. 

9. 

Gdybyśmy na koniec zapragnęli zapytać – ot tak, bez więk-

szego związku z tematem – jak w kategoriach platońskich 

ta sama ontologiczna kolejność postaci przedmiotu przed-

stawia się w muzyce, to ułożenie poszczególnych ogniw 

wypadłoby następująco: ideą dającą wzór jest harmonia 

sfer (harmonia mundana) – każde dzieło muzyczne jest jej 

idealnym symbolicznym przedstawieniem w ziemskiej 

postaci – każde wykonanie stanowi egzemplaryczny ob-

raz tego przedstawienia, ów „cień cienia”. Natomiast jego 

odbicie w psychice słuchacza schodzi w hierarchii bytów 

jeszcze o piętro niżej.

Rozstaję się już z obrazami i pojęciami, przechodzę do 

dźwięku. Nastawiam płytę z muzyką, opuszczam swoje 

krzesło i przenoszę się do łóżka. Nie muszę chyba dodawać, 

że stoi ono zwyczajnie – na podłodze. 

10 G. Frege, Myśl – studium logiczne [w:] tenże, Pisma semantyczne, przeł.  

B. Wolniewicz, Warszawa 1977, s. 121-122.

i zawieszone na ścianie, po zdjęciu ze ściany pozostałoby 

zapewne niemiłosiernie niewygodne, ale na upartego można 

by się na nim (chyba nie: w nim) jakoś przespać. Byłby to 

znów przypadek ciekawy i graniczny: rzeźba, która udaje 

łóżko, a z której chwilowy użytek czyni przejściowe niby-

-łóżko zgodnie z wyglądem zbliżonym do łóżka i użytkiem 

nie rzeźby, ale prawdziwego łóżka. Nie wiem, czy w takim 

wypadku rzeźba-łóżko stawałaby się rzeczywistym łóżkiem, 

choć „taka będzie jedyna jego funkcja”, dodajmy: chwilo-

wo. Otóż owo zawierzenie użytkowi prowadzi Gombricha 

na manowce. 

Trzeba tutaj rozpatrzyć parę aspektów. Po pierwsze, czy 

łóżko zdjęte ze ściany dalej pozostaje tą samą rzeźbą? O ile 

zechcemy być wierni koncepcji autora, bez wątpienia nie; 

rzeźba Oldenburga jest jego rzeźbą dopóty, dopóki pozo-

staje w przewidzianej przez autora pozycji i sytuacji. Choć 

tu z kolei można by zasadnie postawić pytanie, czy łóżko, 

choć wyrzeźbione i zawieszone na ścianie, może w ogóle 

być traktowane jako rzeźba, czy też już raczej przekracza 

granicę instalacji, ready made, objet trouvé etc. To problem 

nienowy, zaplątany w chaos klasyfikacyjny dzisiejszych 

czasów, pozostawmy go w spokoju. Po drugie zatem – i to 

najważniejsze – łóżko, dopóki pozostaje na ścianie, w żaden 

sposób nie może być łóżkiem, gdyż w tej pozycji przedmiot 

co prawda zachowuje swój kształt łóżka, ale całkowicie 

traci to, co tak podkreśla Gombrich, swoją funkcję, a więc 

swoją istotę. Łóżko zawieszone na ścianie przestaje być 

łóżkiem, gdyż gubi możliwość wykorzystania go zgodnie 

z jego zasadniczą rolą (jakby powiedział Ingarden, traci 

swoją łóżkowatość). A więc przedmiot taki zaprzecza swe-

mu pojęciu, choć zachowuje wygląd rzeczy, obraz. Z kolei 

łóżko Oldenburga zdjęte ze ściany, przestaje być rzeźbą. 

Czy i czego pozostaje symbolem? Najprościej i może naj-

właściwiej byłoby odpowiedzieć: stanu, w jakim pozostaje 

obecnie kultura i sztuka.

Łóżko na ścianie zaprzecza własnemu pojęciu, łóżko zdjęte 

ze ściany zaprzecza rzeźbie, choć ani w jednej pozycji, ani 

w drugiej nie zaprzecza obrazowi łóżka. Nie jest zatem tak, 

że to wyłącznie użytek rozstrzyga kwestię ontologicznego 

statusu przedmiotu, ani, z drugiej strony, też nie decyduje 

o tym wyłącznie jego wygląd. W dziele sztuki musi się 

spotkać szereg cech czy aspektów, by dana rzecz była tą, 

a nie inną rzeczą. A co w tym kontekście decyduje o pozycji 

udanego dzieła sztuki?

Gombrichowi zdarza się również mylić rzeczywistość 

z pozorem, choć to właśnie jest tematem jego książki. Oto 

przykład: „Ludzki bowiem świat jest nie tylko światem 

rzeczy; jest on i światem symboli, gdzie rozróżnienie mię-

dzy rzeczywistością a pozorem jest samo w sobie nierealne. 

Dygnitarz, kiedy kładzie kamień węgielny, trzykrotnie 

uderza srebrnym młotkiem. Młotek ten jest prawdziwy, 

ale czy równie prawdziwe są jego uderzenia?”9. To pytanie 

jest oczywiście retoryczne, ale jednocześnie zaświadcza, że 

Gombrich uznaje uderzenia owego młotka za nieprawdziwe. 

Jest jednak inaczej: uderzenia młotka, choć inne niż przy 

kładzeniu fundamentów budynku, są tak samo prawdziwe 

jak młotek, nieprawdziwy jest tylko skutek tych uderzeń 

– po prostu realnie go nie ma. Nie można jednak zaprze-

czyć symbolicznemu zaistnieniu ani realnego młotka, ani 

realnych uderzeń.

8.

W dziele Kossutha zostają w sposób dość drastyczny sku-

mulowane trzy oblicza jednego przedmiotu w ten sposób, 

że ukazują one czarno na białym zarzuty Platona wobec 

sztuki. Krzesło realne uosabia w tym zestawie trywialną 

i chwilową rzeczywistość, fotografia pokazuje fantom przed-

stawiony płasko i wyłącznie z jednej strony; w tym zestawie 

kluczową rolę odgrywa zatem definicja słownikowa, ona to 

bezwzględnie potwierdza, co jest prawdą, a co złudą. Jeżeli 

mówi nam, że krzesło jest meblem o odpowiedniej funkcji, 

a nie tylko jednostronnym obrazem takiego przedmiotu, to 

tym samym wskazuje na przedmiot namacalny jako na byt 

realny tylko w powszednim ziemskim żywocie, zaprzeczając 

zarazem swym słownikowym autorytetem prawomocności 

i roszczeniu do prawdy wszelkich obrazów. Zatem defi-

nicja słownikowa chciałaby wystąpić jednocześnie w roli 

arbitra i zwycięzcy tego „konkursu”, tylko ona bowiem 

może w pełni reprezentować byt nadziemski, ideę i istotę 

rzeczy, nie przestając jednak, mimo to, być jednocześnie 

(jako rzecz) tylko jej cieniem. I zarazem jednym z trzech 

bohaterów dzieła Kossutha. Definicja pozostaje jednak 

słownym sformułowaniem samej idei, której niewątpli-

wie jest najbliższa i przydawanie jej określenia cienia, czy 

choćby nawet półcienia, w pewnym stopniu ją krzywdzi, 

szczególnie w powyższym zestawieniu. Zaryzykowałbym 

zatem tutaj inne pojęcie: nosiciel. Definicja jest ziemskim 

nosicielem właściwej prawdy, zawartej wyłącznie w idei.

Termin „nosiciel” zostaje w tym kontekście uprawomoc-

niony w dociekaniach Gottloba Fregego. „Uznałem siebie 

– powiada Frege – za nosiciela swych przedstawień, ale 

czy sam nie jestem przedstawieniem? Mam wrażenie, że 

leżę na tapczanie, widzę dwa wyczyszczone czubki butów, 

wierzch spodni, kamizelkę, guziki, część marynarki z rę-

kawami, dwie dłonie, kawałek brody, zamazane kontury 

nosa. I ten zestaw wrażeń wzrokowych, to przedstawienie 

globalne, to jestem ja? Mam też wrażenie, że widzę jakieś 

krzesło. Właściwie nie różnię się zbytnio od niego, bo i ono 

jest przedstawieniem, podobnie jak ja. Ale gdzie jest nosiciel 

tych przedstawień? Na jakiej podstawie wyodrębniam jedno 

z przedstawień, by traktować je jako nosiciela pozostałych? 

9 Tamże, s. 102. 
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u młodych adeptów malarstwa pragnienie coraz częstego 

obcowania ze sztuką. Cierpiący na brak gotówki uczniowie 

na weekendowe wypady do Londynu docierali autostopem. 

W trakcie jednej z takich wypraw Hockney zobaczył prace 

Picassa, które zrobiły na nim piorunujące wrażenie8. W ten 

sposób zaczęła się jego wielka admiracja dla prac sławnego 

Hiszpana. W 1956 r. do prywatnego panteonu Davida dołączył 

Vincent van Gogh, którego twórczość odkrył na wystawie 

w Manchester City Art Gallery, a także Oskar Kokoschka 

oraz Francis Bacon. Z dawniejszych mistrzów angielskiego 

malarstwa cenił Constable’a9, zaś ze współczesnych wielką 

atencją otaczał Stanlleya Spencera10. 

Po zakończeniu II wojny światowej sztuka w Europie 

i Ameryce była tworzona i postrzegana w opozycji do idei 

leżących u podstaw Holocaustu oraz bomby atomowej. 

Adornowskie pytanie o jej sens w obliczu zagłady dopro-

wadziła do „ucieczki” od klasycznie pojmowanego piękna 

w rejony zdominowane przez introwertyczność, afirmację 

brzydoty i brutalność formy. Reakcją powojennej Europy na 

doświadczenie zagłady była agonia indywidualizmu11. Nic 

więc dziwnego, że początkowo, prócz wspomnianego wyżej 

Picassa, Hockney zafascynowany był twórczością Lynna 

Chadwicka, Rega Butlera czy Elisabeth Frink. Ta rzeźbiarska 

trójka tworzyła początkowo pod wyraźnym wpływem Alberto 

Giacomettiego, nie bała się poszukiwać nowych środków 

artystycznego wyrazu. Lynn Russel Chadwick był w tam-

tym czasie jednym z czołowych przedstawicieli brytyjskiej 

sztuki nowoczesnej. Świadectwem uznania dla jego twór-

czości było zaproszenie go do udziału w rozpoczynającej się 

w marcu 1951 roku nowojorskiej wystawy amerykańskich 

artystów abstrakcyjnych, zaś w 1956 r. do reprezentowania 

Wielkiej Brytanii na XXVIII Biennale Weneckim. Młodego 

Hockneya fascynowało w Chedwicku eksperymentowanie 

z formą i częste używanie stali, która nie była wówczas 

zbyt popularnym materiałem rzeźbiarskim. Sztuka Rega 

Butlera (Reginald Cotterell Butler) zrobiła na Hockneyu 

wrażenie swoim zaangażowaniem społecznym, a sam arty-

sta swą postawą etyczną. W 1953 r. Butler wygrał konkurs 

na rzeźbę Nieznanego Więźnia Politycznego (Unknown 

Political Prisoner), ale dla Davida ważniejszym zdawał 

się być fakt, iż podobnie jak jego ojciec w czasie II wojny 

światowej artysta odmówił służby wojskowej. Artystyczne 

sukcesy najmłodszej z tej trójki, ledwie siedem lat starszej 

od Davida Elisabeth Frink, także musiały robić wrażenie 

8 Tamże, s. 41-42. 

9 Tamże, s. 55.

10 D. Hockney, dz. cyt., s. 38.

11 H. Geldzahler, Hockney, Young and Older [w:] David Hockney. A Retrospective, 

Organized by M. Tuchman and S. Barron, Catalog of an exhibition held 

at the Los Angeles County Museum of Art, February 4-April 24, 1988; 

the Metropolitan Museum of Art, June 18-August 14, 1988 and the Tate 

Gallery, October 26, 1988-January 3, 1989, Los Angeles 1988, s. 18. 

na Hockneyu. Fascynowało go również i to, że zarówno 

Chedwick, jak i Butler zrezygnowali z intratnego zawodu 

architekta na rzecz sztuki. 

Obrazy, które wtedy wychodzą spod jego pędzla, są wy-

padkową tych artystycznych fascynacji. Widać to doskonale 

w olejnym portrecie ojca, którego zaczął malować w wi-

gilię świąt Bożego Narodzenia w roku 1954. Idąc tropem 

estetyki brytyjskich rzeźbiarzy, młody, siedemnastoletni 

wówczas artysta nie próbuje, jak to robią jego szkolni ko-

ledzy, „ułagadzać” wizerunku ojca. Silne, brutalne czasami 

pociągnięcia pędzla bliższe są doświadczeniom niemieckiego 

ekspresjonizmu niż malarstwu, jakie prezentowała więk-

szość jego szkolnych nauczycieli. Pracę nad tym obrazem 

kontynuował w kolejne sobotnie popołudnia aż do połowy 

stycznia roku następnego. Musiał być z niego zadowolony, 

bo wraz z wcześniej namalowanym pejzażem z Hutton 

Terrace, Portrait of My Father pokazany został na otwartej 29 

stycznia 1955 roku wystawie artystów hrabstwa Yorkshire 

w Leeds Art Gallery. Praca młodego artysty, tak różna od 

stylistyki okolicznych malarzy wzbudziła na tyle duże za-

interesowanie, że już w trakcie wernisażu chęć jej zakupu 

wyraził Bernard Gillinson. Był to pierwszy sprzedany przez 

Hockneya obraz12. 

W 1955 r., po zdaniu ministerialnych egzaminów śródokreso-

wych, za namową wspomnianego Dereka Stafforda, Hockney 

zaczął ubiegać się o miejsce w londyńskim Royal College 

of Art. Kolejne dwa lata edukacji przeznaczył na przygo-

towanie się do egzaminów wstępnych do tej szacownej 

londyńskiej uczelni. Naukę w szkole średniej zakończył 

latem 1957 r. podchodząc na koniec semestru letniego do 

egzaminu dyplomowego z designu (National Diploma in 

Design), w trakcie którego zachwycił egzaminatorów na-

malowanym aktem. Nie będąc pewnym miejsca w Akademii 

Królewskiej, złożył równocześnie aplikację o przyjęcie do 

Slade13. Szczęście na tyle mu dopisało, że w obu szkołach 

przeszedł pierwszy etap weryfikacji i został dopuszczony 

do rozmowy kwalifikacyjnej. I tym razem los był dla niego 

łaskawy – obie uczelnie zaakceptowały jego kandydaturę. 

Wybrał Royal Collage of Art, wówczas jedną z najlepszych 

uczelni artystycznych na świecie14, zawitał w niej jednak 

dopiero dwa lata później. Wcześniej, jesienią 1957 r. w ra-

mach zastępczej służby wojskowej, skierowany został do 

pracy w szpitalu w Bradford (St Luke’s Hospital), zaś rok 

później rozpoczął pracę w szpitalu w Hasttings (St Helen’s 

Hospital Hastings)15. Kiedy w końcu we wrześniu 1959 r. 

mógł rozpocząć studia, trafił na niezwykłą grupę młodych 

malarzy, pośród których znaleźli się tacy sławni później 

12 Ch. S. Sykes, dz. cyt., s. 48-49. 

13 Slade School of Fine Art, University College of London

14 Ch. S. Sykes, dz. cyt., s. 51-53. 

15 Tamże, s. 61. 

Roman Nieczyporowski 
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

Cudowny chłopiec z Bradford,  

czyli kilka słów o wczesnej twórczości 

Davida Hockneya

I live in a colourful environment. 

I like it – it makes life more enjoyable.

David Hockney

David Hockney, obok Francisa Bacona i Luciana Freuda, uwa-

żany jest za jednego z największych współczesnych artystów 

brytyjskich. Można wręcz powiedzieć, że już stał się legendą, 

jedną z najbardziej rozpoznawalnych ikon współczesnej 

kultury1. Na świat przyszedł 9 lipca 1937 r. jako czwarte 

dziecko Kennetha i Laury Hockney z domu Thompson. 

Jego rodzinne Bradford, położone w West Yorkshire, było 

wówczas prężnym ośrodkiem przemysłu włókienniczego. 

Lata prosperity pozostawiły w mieście sporo wiktoriań-

skich budynków, zdradzających swoim wyglądem tęsknotę 

mieszkańców za słoneczną Italią. Symbolem tych marzeń 

zdawał się być zbudowany w stylistyce nawiązującej do 

weneckiego gotyku ratusz ozdobiony wieżą, przywodzącą 

na myśl florenckie Palazzo Vecchio. 

Hockney należał do pierwszej generacji beneficjentów Butler 

Act2. Dzięki temu, po ukończeniu szkoły elementarnej, 

w roku 1948 został przyjęty do Bradford Grammar School, 

jednej z najstarszych szkół średnich typu akademickiego 

1 Może o tym świadczyć chociażby fakt, że w jednym z najpopularniejszych 

w początkach XXI wieku seriali amerykańskich, Doctor House, przyjaciel 

głównego bohatera zabiera bliską sobie osobę na wystawę obrazów 

Davida Hockneya, na której wyraża swoje opinie o najnowszych wówczas 

pracach artysty. 

2 Opracowany przez Board of Education pod przewodnictwem Richarda 

Austena Butlera Education Act z roku 1944 wprowadzał reformę szkol-

nictwa w Anglii i Walii. Jednym z najistotniejszych jej elementów było 

rozszerzenie powszechnego prawa do bezpłatnej nauki na gimnazja 

(secondary education). 

w Anglii3. Co więcej, za sprawą wcześniejszych doskonałych 

wyników w nauce zdobył stypendium tej szacownej insty-

tucji. Sztuka wypełniała jego świat od najwcześniejszych 

lat, stąd szybko się zorientował, że uczęszczając do tego 

typu szkoły nie rozwinie swoich artystycznych zaintereso-

wań. Dlatego od samego początku nauki robił wszystko, by 

zmienić ją na taką, w której będzie mógł w pełni poświęcić 

się swojej pasji. Taką szkołą była Bradford School of Art, 

jednak lokalny Education Committee nie wyraził zgody na 

„porzucenie” przez Davida Bradford Grammar School na 

rzecz szkoły artystycznej, więc dopiero po jej ukończeniu4 

mógł podjąć naukę w wymarzonym miejscu. O tym, jak 

inna była to szkoła od tej, do której wcześniej uczęszczał, 

świadczą słowa artysty, który ten czas tak oto wspomina: 

„Byłem niewinnym, małym, szesnastoletnim chłopcem, który 

wierzył we wszystko, co do niego mówiono. Jeśli mówili 

»musisz uczyć się perspektywy«, uczyłem się perspekty-

wy; kiedy nakazali mi studiowanie, studiowałem anatomię. 

Byłem podekscytowany, że po pobycie w Grammar School 

znalazłem się w szkole, o której wiedziałem, że będę lubić 

wszystko, co tylko polecą mi zrobić”5. Do Bradford School 

of Art Hockney uczęszczał w latach 1953-1957. Początkowo, 

za namową swoich nauczycieli zapisał się do klasy grafi-

ki, lecz po kilku miesiącach zmienił zdanie, dzięki czemu 

w styczniu roku 1954 był już na malarstwie6. Przez pierwsze 

dwa lata nauki na przedmiot uzupełniający wybrał litogra-

fię, by w dwóch ostatnich skoncentrować się całkowicie na 

malarstwie i rysunku7. 

Nauczycielem, który wywarł przemożny wpływ na rozwój 

artystyczny Davida i jego szkolnych kolegów był Derek 

Stafford, który gdy zorientował się, że większość jego 

uczniów ma ograniczone pojęcie o sztuce, w lutym roku 

1954 zorganizował im wycieczkę do muzeów Londynu. 

Większość z jej uczestników, w tym David, nigdy wcześniej 

nie była w stolicy, nigdy wcześniej nie przekroczyła pro-

gów National Gallery, Victoria and Albert Museum, British 

Museum i Tate Gallery. Ta szkolna wycieczka wywołała 

3 Najstarsza o niej wzmianka pochodzi z roku 1548, zaś edyktem kró-

lewskim z roku 1662 Karol II potwierdził jej prawa, zob.: https://www.

bradfordgrammar.com/welcome-to-bgs/bgs-history/, dostępx 21 wrze-

śnia 2019.

4 Szkoła ta szczyci się dziś swoim absolwentem. Kiedy odwiedzimy stro-

nę Bradford Grammar School, następnie zaś wejdziemy w zakładkę:  

Old Bradfordians przywita nas zdjęcie patrzącego na nas przez swo-

je charakterystyczne okulary Davida Hockneya, zob.: https://www.

bradfordgrammar.com/old-bradfordians/notable-old-bradfordians/, 

dostęp 13 października 2019.

5 D. Hockney, David Hockney: My Early Years, Thames & Hudson, London 

1976, s. 34.

6 Chr. S. Sykes, Hockney: The Biography, vol. 1, 1937-1975: A Rake’s Prograess, 

Century (the Penguin Random House Group), London 2017, s. 36-37.

7 Tamże, s. 38.
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się być namalowany w konwencji abstrakcji. Pozioma, lekko 

wznosząca się ku lewej krawędzi czarna kreska dzieli pole 

obrazowe na dwie części. Większa, górna wypełniona jest 

złotawym odcieniem żółci, podczas gdy dolna pokryta jest 

kolorem lekko zaróżowionego piasku, na którym tuż przy 

rozdzielającej obie części pola linii „rozlewa” się rdzawa 

plama. Całość dopełniają sprawiające wrażenie sztubac-

kich gryzmołów linie. Dopiero kiedy przyjrzymy im się 

uważniej, dostrzeżemy kształty, które tłumaczą znaczenie 

delikatnie zatartego, wypisanego różowym kolorem napisu 

Queer. Według niektórych badaczy, obraz ten był wstępem 

do Doll Boy21. W końcu lat 50. i w początkach 60. XX wieku 

Hockney przeżywał fascynację Cliffem Richardem, którego 

ostatnim utworem na pierwszej wydanej płycie był Living 

Doll22. Dzięki wpisanym w pole obrazowe słowom, takim 

jak: doll boy czy Queen zgadujemy, że w przedstawieniu 

tym David uczynił z „figury” piosenkarza obiekt swoich 

pragnień. Zdaje się to potwierdzać umieszczony w dolnej 

części obrazu numer 3.18, który, używając wspomnianego 

kodu, odczytać możemy jako inicjały piosenkarza C.R. Na 

marginesie niejako warto zauważyć, że ten dziecięcy kod 

stosowany był wcześniej przez Walta Whitmana do ukrycia 

nazwiska swojego kochanka, Petera Doyle23. 

Wydaje się, że Walt Whitman jest ciągle obecny w twórczości 

Hockneya w początkach lat 60., nawiązanie do niego spoty-

kamy również w wykonanej w 1961 roku akwaforcie Myself 

and My Heroes, na której to Hockney przedstawił siebie obok 

Mahatmy Gandhiego i Walta Whitmana. Postaci te zostały 

wybrane przez artystę nieprzypadkowo: Withman jest dla 

niego ważny jako wielki poeta, który w czasie wojny sece-

syjnej jako pielęgniarz opiekował się rannymi żołnierzami, 

ale również ze względu na to, że otwarcie przyznając się do 

swojego homoseksualizmu, stał się dla Davida prorokiem 

wolności seksualnej24. Postać Gandhiego, opisana tekstem: 

„vegeterian as well/down with Taj Mahal” pojawia się ze 

względu na bliski Davidowi wegetarianizm, jak również 

pacyfizm, który wiąże go zarówno z Mahatmą, jak i ojcem, 

Kennethem Hockneyem – zdeklarowanym pacyfistą, co 

w czasach II wojny światowej było dla całej rodziny źródłem 

wielu zmartwień, kłopotów i biedy, po wojnie zaś przełożyło 

się na jego zaangażowanie w ruch na rzecz rozbrojenia nu-

klearnego i aktywnej walki o zniesienie kary śmierci25. Mając 

to na uwadze uznać możemy za wielce prawdopodobne, że 

w ten symboliczny sposób artysta uczcił bezkompromisową 

postawę swego ojca. 

21 M. Livingstone, dz. cyt., s. 21.

22 Ch. S. Sykes, dz. cyt., s. 76.

23 Tamże. 

24 H. Geldzahler, dz. cyt., s. 13. 

25 Jego zaangażowanie doceniono i zaproszony został do Izby Gmin na 

obrady, w trakcie których Parlament głosował zniesienie kary śmierci, 

zob.: Ch. S. Sykes, dz. cyt., s. 13 i 59. 

Bez przesady możemy stwierdzić, że od początku swoich 

studiów David wyróżniał się swoją sztuką. Zadziwiał od-

ważnymi zestawieniami koloru, odwagą podejmowanych 

tematów, mało kto dorównywał mu w biegłości rysunku. 

Najlepszym tego dowodem jest wypowiedź Kitaja, który 

pisze: 

Pierwszego dnia w Royal College of Art zauważyłem tego 

chłopca z krótkimi, czarnymi włosami i ogromnymi okula-

rami, ubranego w kombinezon, który wykonywał najpięk-

niejszy rysunek, jaki kiedykolwiek widziałem w szkole arty-

stycznej. Zaproponowałem mu 5 funtów za niego. Pomyślał, 

że byłem bogatym Amerykaninem. W jakimś sensie byłem 

– miałem stypendium w wysokości 150 $ miesięcznie, które 

przeznaczone było na finansowe wsparcie dla mojej żony 

i syna. Mimo tego kupowałem od niego rysunki, których 

nigdy się nie pozbyłem, ciągle wszystkie je mam. Co więcej, 

dostałem nawet bardzo rzadkie abstrakcje Hockneya z jego 

dwutygodniowego okresu abstrakcji26. 

Londyńską Royal College of Art Hokney ukończył w 1962 

z wyróżnieniem27 i potem jego kariera rozwinęła się w nie-

zwykłym tempie. W 1963 r. otrzymał na paryskim biennale 

nagrodę w dziedzinie grafiki, a następnie, jeszcze tego 

samego roku, wyjechał do USA. W porównaniu z pury-

tańską Anglią, Stany wydawały mu się krainą tolerancji 

i wolności. Za oceanem z miejsca został zaakceptowany 

przez artystyczne środowisko Nowego Jorku. Zaprzyjaźnił 

się z Warholem28, zrezygnował z ciężkich, tweedowych 

marynarek, podobnie jak Andy przefarbował włosy na złoty 

blond, założył okulary w okrągłych, kolorowych oprawkach 

i demonstracyjnie zaczął przyznawać się do swojego homo-

seksualizmu. Zadziwił wówczas wszystkich nie tylko swoim 

malarstwem, ale także niezwykłą energią, wdziękiem i bły-

skotliwym poczuciem humoru. Z nieznanego cudzoziemca 

szybko stał się „towarzyską sensacją”. Prawdziwą przystań 

znalazł dwa lata później w Kalifornii, choć na stałe osiadł 

tam dopiero w 1979 r., co komentuje następująco: „Osiadłem 

w Kalifornii dlatego, iż można tu żyć bardziej prywatnie 

niż gdziekolwiek indziej i ciągle być w mieście. W gruncie 

rzeczy przeniosłem się tutaj ze względu na izolację”29. Jak 

pisze R. B. Kitaj „Jego romans z L.A. spowodowany był 

dwiema przyczynami. Los Angeles było „gdzie indziej”, 

tak niepodobne do Anglii, jak tylko to możliwe, i – jak jego 

przyjaciel Isherwood powiedział o Berlinie – Los Angeles 

meant boys”30. Kalifornia stała się dla niego oazą. Zachwycił 

26 R. B. Kitaj, dz. cyt.

27 Ze złotym medalem, patrz: M. Livingstone, dz. cyt., s. 9. 

28 To za przykładem Warhola, od 1963 r. zaczął wykorzystywać zdjęcia 

polaroidowe jako „szkic”.

29 L. Weschler, A Visit with David and Stanley Hollywood Hills 1987 [w:] David 

Hockney. A Retrospective, dz. cyt., s. 81. 

30 R. B. Kitaj, dz. cyt., s. 3.

artyści, jak: Ron (Ronald) Brooks Kitaj, Norman Stevens, 

Peter Phillips czy Derek Boshier. 

W Bradford David uczył się malarskiego rzemiosła malując 

małe formaty i podejmując klasyczne tematy. Wszystko 

zmieniło się pod koniec 1958 r. W tym to roku pod patrona-

tem Museum of Modern Art w Nowym Jorku zorganizowano 

na Starym Kontynencie szereg wystaw sztuki amerykańskiej. 

Hockney skorzystał z nadarzającej się okazji i w grudniu 

1958 r. zobaczył w londyńskiej Witechapel Gallery wystawę 

obrazów Jacksona Pollocka, zaś w lutym roku następne-

go „The New American Painting” w Tate. To, co wówczas 

w Londynie, Berlinie, Paryżu czy Rzymie pokazano, zbu-

rzyło dotychczasowy porządek sztuki europejskiej. Zarówno 

rozmiar obrazów Pollocka, Rothki czy Stilla, jak i śmiałość, 

z jaką każdy z amerykańskich abstrakcjonistów domagał 

się szacunku dla swojej artystycznej autonomii, było czymś 

zupełnie nowym. Dla Hockneya, który w sztuce europejskiej 

dostrzegał silne wpływy Picassa, odnosząca się do innej 

tradycji młoda sztuka amerykańska wniosła powiew świe-

żości. Obrazy Amerykanów, w szczególności zaś Pollocka, 

„otworzyły” Hockneya na problem nowoczesności w sztuce. 

W przeciwieństwie jednak do większości swoich przyjaciół 

Hockneyowi, który wtedy również przeżywał krótki okres 

fascynacji abstrakcją16, udało się z niej wyzwolić i ocalić 

swoją artystyczną osobowość. Jedyne, co z tej amerykań-

skiej lekcji sobie pozostawił, to twórcza wolność i… wielki 

format obrazów. 

Na studiach Hockney szybko zaczął nadrabiać braki w li-

teraturze. Stało się to za sprawą jego nowego przyjaciela, 

Rona Kitaja. Starszy o pięć lat amerykański „imigrant” 

podsuwał swemu młodszemu koledze książki ulubionych 

pisarzy, takich jak T. S. Eliot, Henry James, Ezra Pound czy 

George Orwel. To u Kitaja Hockney poznał innego studenta 

malarstwa, Adriana Berga. Berg był pierwszym pozna-

nym przez Davida gejem, który nie zważał na opinie in-

nych i dla którego homoseksualizm nie stanowił problemu. 

Adrian, który wcześniej studiował w Cambridge literaturę 

wprowadził Davida w świat poezji. Dzięki niemu Hockney 

poznał twórczość takich homoseksualnych poetów, jak 

Walt Whitman czy Constantin Cavafys, poczuł obyczajową 

wolność, wyzwolił się z wrodzonej nieśmiałości, odważył się 

na malarską eksplorację tematów związanych z jego orien-

tacją seksualną, przestał się bać, że może zostać odkryta17. 

Udzielona przez przyjaciół lekcja literatury zaowocowała 

wprowadzaniem tekstu do powstających obrazów. Jak za-

uważa Marco Livingstone, w tym przypadku Hockneyem 

16 Ch. S. Sykes pisze o trzech miesiącach, zaś Ron B. Kitaj wspomina o dwóch 

tygodniach Hockneyowskiej fascynacji abstrakcją, zob.: C. S. Sykes, dz. 

cyt., s. 68; por. R. B. Kitaj, Portrait [w:] David Hockney. A Retrospective, 

dz. cyt.

17 Ch. S. Sykes, dz. cyt., s. 20. 

kierowała chęć zakomunikowania odbiorcom jego zainte-

resowań. Wydaje się, że poezja często dopowiadała słowami 

to, co chciał przekazać swoimi obrazami18. 

W 1960 r. Hockney, który interesował się wszechobecnym 

w mieście graffiti, zwrócił się w stronę stylistyki Jeana 

Dubuffeta, którego sztuka często epatowała tekstem oraz 

nawiązywała do dziecięcych rysunków. Świeżo po lektu-

rze poezji Walta Whitmana namalował dwa obrazy, które 

pośrednio lub bezpośrednio nawiązują do amerykańskiego 

poety: Adhesiveness i We Two Boys Together Clinging. W obu 

widać wyraźne wpływy stylistyki Dubuffeta, ale równo-

cześnie nie można oprzeć się wrażeniu, że David nadal 

zafascynowany jest rzeźbami Lynna Chadwicka. Głównym 

motywem obu przedstawień są dwie złączone ze sobą po-

stacie. W Adhesiveness przedstawione postacie opisane są 

liczbami: 4.8 oraz 23.23, które, dzięki zastosowaniu dzie-

cięcego kodu, stosowanego wcześniej przez Whitmana, 

polegającego na podstawieniu pod zapis liczbowy kolejnych 

liter alfabetu daje nam DH i WW (4=D, 8=H oraz 23=W), co 

odczytujemy jako inicjały malarza i poety. Odczytanie We Two 

Boys Together Clinging wydaje się o wiele łatwiejsze – tymi 

słowami zaczyna się jeden z wierszy poety z tomiku Leaves 

of Grass19. Co więcej, w polu obrazowym zamieszczonych jest 

jeszcze kilka fragmentów tegoż wiersza. Zagadką może być 

jedynie numer 4.2 umieszczony tuż obok namalowanego 

w lewym dolnym rogu kompozycji serca, ale używając tego 

samego dziecięcego kodu otrzymamy litery DB, które od-

czytać można jako tytuł namalowanego wcześniej obrazu 

Hockneya: Doll Boy. 

Po przeprowadzce do Londynu seksualność Hockneya powoli 

wychodzi z cienia. Pomimo restrykcyjnego jeszcze wówczas 

angielskiego prawa20, młody artysta przestaje kryć się ze 

swoją orientacją seksualną. Wykorzystując sztukę, przekazu-

je odbiorcy wiadomość, która powoli nabiera rangi manifestu. 

Jednym z pierwszych tego przejawów jest malutki obrazek 

zatytułowany Queer. Na pierwszy rzut oka obraz ten zdaje 

18 M. Livingstone, David Hockney, Thames and Hudson, London 1987, s. 19.

19 Zob.: W. Whitman, The Complete Poems, With an Introduction and Notes 

by Stephen Matterson, Wordsworth Editions, London 2006, s. 99:

We two boys together clinging,

One the other never leaving,

Up and down the roads going, North and South excursions making,

Power enjoying, elbows stretching, fingers clutching,

Arm’d and fearless, eating, drinking, sleeping, loving,

No law less than ourselves owning, sailing, soldiering, thieving, threatening,

Misers, menials, priests alarming, air breathing, water drinking, on the turf or the sea-beach dancing ,

 Cities wrenching, ease scorning, statutes mocking, feebleness chasing,

 Fulfilling our foray.

20 Prawie do końca lat 60. XX wieku homoseksualizm w Anglii podlegał 

penalizacji. Zmieniła to dopiero ustawa z 1967 r., tzw. Sexual Offences 

Act 1967, która leaglizowała związki nieheteronormatywne. 
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tem Royal College of Art, obejrzał ją aż osiem razy40. Mimo 

wrażenia, jakie na młodym artyście zrobiła ta wystawa, 

pierwsze odniesienia do sztuki Picassa w jego twórczości 

pojawiły się dopiero dziesięć lat później. Obrazy: Three 

Chairs with a Section of a Picasso Mural oraz Chair in Front of 

a Horse Drawing by Picasso41 upamiętniają wizytę Hockneya 

w 1970 r. u Douglasa Coopera. Choć do twórczości Picassa 

Hockney będzie wracał jeszcze wiele razy42, to jednak 

najważniejszy będzie okres przypadający tuż po odejściu 

wielkiego Hiszpana43, którego śmierć 4 kwietnia 1973 r. 

bardzo Davida poruszyła44, ale sprawiła też, że cudownie 

eksploatował „późnego Picassa”. Po części stało się to za 

sprawą berlińskiego wydawnictwa Propyläen Verlag, które 

zaproponowało grupie artystów, wśród których znalazł 

się i Hockney, wydrukowanie portfolio zatytułowanego 

Homage to Picasso45. Najbardziej znanymi z tego cyklu są 

dwie akwaforty: pierwszą jest powstała w 1973 r. praca 

zatytułowana The Student. Homage to Picasso, oraz druga, wy-

konana na przełomie 1973 i 1974 r. The Artist and the Model46. 

Pierwsza pokazuje młodego Hockneya stojącego nieśmiało 

z teczką pełną własnych rysunków przed rzeźbiarskim, 

umieszczonym na postumencie portretem Picassa47, druga 

zaś przedstawia siedzących za stołem Picassa i Hockneya. 

Postać wielkiego Hiszpana, ubranego w jego słynną pasiastą 

koszulkę, narysowana ironicznie przetworzoną manierą 

Picassa kontrastuje tu z wyraźnie precyzyjnym, chłodnym, 

prawie mechanicznie wykonanym autoportretem Hockneya. 

40 M. Livingstone, dz. cyt., s. 23; cf.: G. Schiff, dz. cyt., s. 41. 

41 Jak zauważa Schaff, obrazy te namalowane zostały w stylu quasi-neo-

klasycznym Picassowskich wariacji na temat Porwania Sabinek, patrz: 

G. Schiff, dz. cyt., s. 41.

42 Co i rusz przypomina Picassa, i to nie tylko w swoich pracach. Między in-

nymi, w przeddzień rocznicy śmierci Picassa, 3 kwietnia 1984 r. Hockney 

wygłosił w Guggenheim Museum w Nowym Jorku wykład Important 

Paintings of the Sixties poświęcony głównie twórczości Picassa.

43 Tzw. okres picassowski.

44 G. Schiff, dz. cyt., s. 41. 

45 M. Livingstone, dz. cyt., s. 163. 

46 Tytuł ten może odnosić się do noszącej tytuł Malarz i model Picassowskiej 

serii 35 obrazów namalowanych pomiędzy 23 a 31 marca 1965 r. Nie jest 

jednak wykluczone, że innym źródłem inspiracji był artykuł Michela 

Leirisa „The Artist and his Model” opublikowany w 1973 r. w tomie 

poświęconym zmarłemu artyście, patrz: M. Leiris, The Artist and his 

Model [w:] R. Penrose, J. Golding (ed.), Picasso 1881-1973, London 1973. 

47 Picasso przedstawiony jest tu podobnie jak na fotografii z 1916 r., wy-

konanej w pracowni przy rue Schoelcher w Paryżu, patrz: G. Schiff, dz. 

cyt., s. 42; cf.: W. Włodarczyk, Postmodernistyczna przemiana. Obrazy 

i instalacje [w:] tenże (red.), Sztuka świata, t. X, Warszawa 1996, s. 171. 

Wydaje się, że wizerunek Picassa powstały na podstawie zdjęcia z 1916 

r. nie jest przypadkowy. W momencie powstania tej akwaforty Hockney 

miał 36 lat, a Picasso w chwili wykonania w 1916 r. fotografii miał lat 35. 

Mamy więc tu do czynienia z niezwykle subtelną grą: Picasso w wieku 

Hockneya był już mistrzem. 

Nagi, skupiony, jakby lekko zażenowany David wpatruje 

się w postać „swojego mistrza”. Artysta nie pozostawia 

żadnej wątpliwości, kto jest tutaj uczniem. Rzadki to wśród 

artystów gest. 

Ponad osiemdziesięcioletni dziś David Hockney uważa-

ny jest za największego współczesnego żyjącego artystę 

brytyjskiego. Choć w swojej twórczości sięgał zarówno do 

tradycji sztuki dawnej, jak i twórczości wielkich malarzy 

XX wieku, to wydaje się, że ukształtowało go środowisko 

rodzinnego Bradford i stołecznego Londynu. Poszukując wła-

snego stylu czerpał z Picassa, van Gogha, Oskara Kokoschki 

i Francisa Bacona, zachwycał się Rembrandtem, Constable’m 

i Stanlleyem Spencerem, cenił Lynn Chadwick, Butlera 

i Elisabeth Frink, nawiązywał do Dubuffeta. W ciągu kilku 

dziesięcioleci wypracował charakterystyczny, właściwy dla 

siebie sposób obrazowania. Dziś, po wielu latach „amery-

kańskiej emigracji” porzucił słoneczną Kalifornię, by wrócić 

do rodzinnego domu. I tak jak przed dziesiątkami lat znowu 

spotkać można go w okolicach Bradford, gdzie pełen energii 

maluje pejzaże Yorkshire. Kiedy opowiada o malarstwie 

odnosimy wrażenie, że ciągle jest tym młodym, pełnym 

zapału i marzeń chłopcem w okrągłych okularach. 

się wypełnionym aktorami Hollywood, urzekły go wspaniałe 

wille z basenami, piaszczyste plaże, wszechobecne poczu-

cie młodości i wolności… Przez kilka pierwszych miesięcy 

swojego pobytu na Zachodnim Wybrzeżu ten tytan pracy 

nie był jednak zdolny do malowania, jakby ktoś rzucił na 

niego czar. Długo chodził urzeczony bujną przyrodą, bla-

skiem kalifornijskiego słońca, urodą ludzi, ale w końcu 

odnalazł na powrót swoją drogę do malarstwa. Może to 

znużenie dotychczasową techniką malarską, a może fascy-

nacja wszechobecną wodą basenów i zraszaczy trawników 

sprawiła, że około roku 1964 artysta zarzucił malarstwo 

olejne na rzecz farb akrylowych, w którym pigment roz-

cieńczany jest wodą. A może było to po prostu zastąpienie 

„brudnej” techniki malarskiej „czystą”? Jakby nie patrzeć, 

w drugiej połowie lat 60. i w latach 70., wraz ze zmianą na 

technikę akrylową, woda staje się głównym tematem wielu 

jego obrazów31. Mniej więcej w tym samym czasie, w latach 

1967-1974, w malarstwie Hokneya zaobserwować można 

rosnącą fascynację dla specyficznego rodzaju realizmu 

budowanego językiem abstrakcji32.

Mimo że, jak to wyżej zaznaczono, wątki homoseksualne po-

jawiają się już w studenckim okresie jego twórczości, to do-

piero po przeprowadzce do Los Angeles stają się one jednym 

z głównych tematów jego sztuki. Duży wpływ na to miały 

powszechnie w Stanach obecne dedykowane środowiskom 

homoseksualnym czasopisma erotyczne, które szczególnie 

w drugiej połowie lat 60. stały się źródłem inspiracji dla 

całej serii obrazów przedstawiających nagich mężczyzn. Ta 

demonstracyjna wizualizacja homoseksualizmu prowoka-

cyjnie przeciwstawiała się znaczeniowo konwencjonalnym, 

heteroseksualnym oczekiwaniom Zachodu. Jak zwraca 

uwagę Christopher Knight, Hockneyowskie obrazy basenów, 

podobnie jak luksusowe obrazy chłopców kąpiących się pod 

prysznicem, są prawdopodobnie najbardziej odkrywczymi 

ze względu na ich współczesną adaptację konwencjonalnego, 

literackiego i artystycznego tematu kalifornijskiej Golden Age. 

Zmysłowy, a zarazem sybarycki temat kąpieli zdaje się być 

pierwotnym symbolem klasycznego mitu początku, mitu, 

który opowiada o utraconej, pastoralnej Arkadii, o świecie 

pokoju i harmonii, wyraźnie kontrastującym z konwulsyjnie 

ożywionym światem toczącej się historii33.

Zadziwiającym jest, jak szybko Hockney staje się mala-

rzem typowo amerykańskim. Doskonałym tego przykła-

dem jest datowany na 1967 r. powszechnie znany A Bigger 

Splash. Obraz przedstawia basen z mocno zaakcentowaną 

na pierwszym planie deską trampoliny. W głębi widzimy 

31 A Lawn Being Sprinkled, 1967; cf.: Ch. Knight, Composite Views: Themes 

and Motifs in Hockney’s Art [w:] David Hockney. A Retrospective, dz. cyt., 

s. 30-31.

32 H. Geldzahler, dz. cyt., s. 14. 

33 Ch. Knight, dz. cyt., s. 38. 

dom, w którego szklanych ścianach odbijają się fragmen-

ty niewidocznych zabudowań, na pasie tarasu, pomiędzy 

budynkiem a basenem stoi samotne, puste krzesło. Wijąca 

się białą, postrzępioną kreską fontanna wody zakłóca cen-

trum pola obrazowego, kontrastując z płasko namalowaną 

taflą błękitnej wody. Płaskość obrazu złamana ekspresją 

rozbryzgujących się kropel wody, opuszczone krzesło wy-

stawione na słońce i wrażenie leniwie upływającego czasu 

budują poczucie niepokoju. Christopher Knight dostrzega 

w ujęciu pustego krzesła nawiązanie do sławnego obrazu 

van Gogha34. Dla mnie jednak tak silnie położonym na 

nieobecność człowieka akcentem Hockney nawiązuje do 

twórczości Edwarda Hoppera, jednego z najbardziej ame-

rykańskich malarzy. 

W malowanych wówczas obrazach, podobnie jak u Hoppera, 

wyczuwamy niepokój leniwej pustki i samotność portre-

towanych par. Hopperowski psychologizm doskonale wy-

czuwalny jest w serii Hockneyowskich obrazów podejmu-

jących problemy relacji międzyludzkich. Widać to wyraźnie 

w powstałych w latach 1962-1975 portretach podwójnych35. 

Podobnie jak u Hoppera, wartością tych obrazów jest ich 

nastrój, epatujący nieobecnością i pustką, na każdym kroku 

splatają się w nich ze sobą obecność z absencją, wyraźnie 

przedstawiona jest polaryzacja pomiędzy głębokim pra-

gnieniem uczuć i obezwładniającym poczuciem samotności. 

Te namalowane z wielką maestrią portrety podwójne stały 

się zapisem kondycji związku – głównie zapisem izolacji, 

samotności we dwoje36. I trzeba przyznać, że artysta nie 

oszczędził w tym wypadku nawet swoich rodziców37. 

Jak zauważa Gert Schaff „historia sztuki jest historią przy-

właszczania”38. Manieryści utrzymywali dialog z Michałem 

Aniołem, Ingres z Rafaelem, Delacroix z Rubensem, Manet 

z Velázquezem, Cézanne z Poussinem, a Picasso z nimi 

wszystkimi i wieloma innymi. W naszych czasach David 

Hockney prowadzi dialog z Picassem39. Jego fascynacja 

Picassem zaczęła się już w połowie lat 50., rozwinęła zaś 

w roku 1960, kiedy to w Tate Gallery odbyła się wielka wy-

stawa prac tego artysty. Hockney, będący wówczas studen-

34 Tamże, s. 37. 

35 American Collectors (Fred and Marcia Weisman, 1968); Christopher Isherwood 

and Don Bachardy, (1968); Henry Geldzahler and Christopher Scott (1969) 

[w obrazie tym dostrzec można echo kompozycji Jacquesa-Louisa 

Davida z 1800 r., Madame Récamier, patrz: M. Livingstone, dz. cyt., s. 115;  

Mr. and Mrs. Clark and Percy (1970-1971); The Artist and Model (1973-1974); 

My Parents (1977). 

36 Ch. Knight, dz. cyt., s. 37.

37 Zob.: My Parents and Myself.

38 G. Schiff, A Moving Focus: Hockney’s Dialogue with Picasso [w:] David Hockney. 

A Retrospective, dz. cyt., s. 41. 

39 Tamże. 
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wszystkim, dojmująca szczerość i miłość do tego, co rodzi 

się z naturalnej potrzeby doświadczenia totalnego piękna. 

Sam o swojej sztuce mówi w sposób na pierwszy rzut oka 

sprzeczny: „Chciałem, by moje obrazy były orężem, a sala 

wystawowa barykadą. […] Celem nie jest drwienie z rządu, 

ale opowiadanie o historii rodziny, o miłości, którą się czuje 

do ojca, o pokoleniach ważnych ludzi. Wtedy krytyka totali-

taryzmu wyłoni się sama, jako efekt wiarygodnej opowieści, 

jako nieunikniona konsekwencja […]”; „Zawsze chciałem 

odnaleźć szczery język, głęboko osobisty, który pozwolił-

by mi opowiedzieć o własnym życiu i miłości. Im bardziej 

szczerze i z powagą będę umiał mówić, tym większe zyskam 

prawo do sarkazmu […]; „Kryterium oporu jest jedynym 

kryterium autentyczności sztuki. Sztuka albo mówi prawdę, 

albo nie istnieje. Jednak sztuka nie przeciwstawia się kon-

kretnemu reżimowi, ale każdemu kłamstwu, generalnie […]7.

7 M. Kantor, Le langage de la résistance [w:] tenże, Vulcanus (Satires dans tours 

les sens) [katalog wystawy] Musée du Montparnasse, Paris 2012 za: I. 

Berten, Maxim Kantor. Rodzina kontra Imperium [w:] Maxim Kantor. Rodzina 

kontra Imperium [katalog wystawy], Muzeum Narodowe w Gdańsku, 

Gdańsk 2016, ss. 40-41.

Kantor nie tylko wierzy, ale jest przekonany, że sztuka ma 

niezwykłą moc kreacyjną i naprawczą, że jest w stanie po-

ruszyć nie tylko ludzkie dusze i serca, ale przede wszystkim 

ludzkie sumienia. Swoją wiarę w kreacyjną i oczyszczającą 

moc sztuki, operującą uniwersalnym językiem mogącym 

dotrzeć do każdego, przekłada na język symboli, które 

swoje korzenie mają w sztuce europejskiej. Artysta przy-

wołuje te uniwersalne symbole również dlatego, że darzy 

wielkim szacunkiem dawnych mistrzów, przede wszystkim 

Pietera Bruegla Starszego, Hieronima Boscha, Francisco 

Goyę i Vincenta van Gogha. Maxim Kantor wierzy, że piękno 

i erudycja sztuki dawnej są nie tylko aktualne, ale przede 

wszystkim mają niezwykłą moc odkrywania nieskażonego 

dobra w człowieku. 

Z Brueglem łączy go umiłowanie historii postrzeganej jako 

ciąg zdarzeń wciągających w swoje tryby losy zwykłego 

człowieka, a także koncepcja sacrum, które przez ludzką 

ułomność staje się profanum. Motyw biblijnej wieży Babel jest 

tego najlepszym przykładem8. (il. 3) Wieża u Kantora prawie 

8 Motyw wieży Babel pojawia się w twórczości artysty od 2004 roku. 

Potem motyw ten łączy się z motywem Atlantydy. Maxim Kantor. New 

Empire. Catalogue exhibition, Felix-Nussbaum-Haus Osnabrück, Querini 

Małgorzata Paszylka-Glaza 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Uniwersalny język sztuki.  

Maxim Kantor jako  

artysta intelektualista,  

artysta filozof i artysta mistyk1 

Maxim Kantor (il. 1) to jeden z najbardziej niezwykłych 

i fascynujących współczesnych intelektualistów. Artysta, 

pisarz, publicysta i teoretyk sztuki. Jego twórczość wy-

rasta z silnej potrzeby wolności i wielkiego szacunku dla 

tradycji. Obrazy Kantora zachwycają potęgą barwy, silną 

ekspresją i odważnym przesłaniem. Mocnym przesłaniem 

zachwycają nie tylko jego obrazy. Swoją filozofię świa-

ta i ludzi odważnie i bezkompromisowo formułuje rów-

nież w pracach graficznych i rysunkowych, w sztukach 

teatralnych2, a przede wszystkim w powieściach3. Sztuka 

1 Artykuł jest poszerzoną i uzupełnioną wersją wystąpienia na V 

Międzynarodowej Konferencji „Spotkanie kultur”, która odbyła się 

10 listopada 2017 roku w Lublinie w ramach 22. Wschodniego Salonu 

Sztuki – Lublin 2017, zorganizowanego przez Oddział Lubelski Związku 

Polskich Artystów Plastyków.

2 Maxim Kantor napisał jedną sztukę satyryczną: Party z pawianem (2007) 

i jedno satyryczne przedstawienie kukiełkowe: Robin Hood i duchowe 

sprzączki (2014), do którego wykonał również kukły. Sam o tym przed-

stawieniu mówi, że inspiracje czerpał z teatru epickiego Bertolta Brechta. 

Maxim Kantor. Rodzina kontra Imperium [katalog wystawy], Muzeum 

Narodowe w Gdańsku, Gdańsk 2016, s. 73, ISBN978-83-63185-73-2.

3 Maxim Kantor do tej pory wydał opowiadania: Dom na ziemi niczyjej (1993), 

Szufelka i zmiotka (2010), Porady samotnego palacza (2010) oraz powieści: 

Podręcznik rysunku (2006), Contre-Pied (2009), Czerwone światło (2013) 

(wydane we Francji: Feu Rouge w 2015 roku i w Niemczech oraz Austrii: 

Rotes Licht w 2018 roku). Ponadto w 2016 roku ukazała się monografia 

poświęcona historii malarstwa Oset. Filozofia malarstwa olejnego, a w 2017 

roku następna powieść Hazard. Do tej pory za swoją najważniejszą po-

wieść Maxim Kantor uważa Czerwony świt, która jest epicką opowieścią 

o Europie, faszyzmie i demokracji na przestrzeni ostatnich 100 lat. 

W tym kontekście niezwykle ciekawie plasuje się Oset. Filozofia malarstwa 

olejnego, gdzie artysta próbuje zdefiniować fenomen twórczości swoich 

wielkich poprzedników, od Leonarda na Vinci i Sandro Botticellego 

przez Rubensa i Rembrandta do Pabla Picassa i Luciena Freuda. Ostatnia 

powieść – Hazard (która została przetłumaczona na język polski przez 

to dla niego niezwykły konglomerat ludzkich możliwości, 

to również język, który pomimo wyrafinowanych figur 

retorycznych jest zrozumiały i dostępny. Sztuka pokazuje, 

że wolność, godność i dialog nie ulegają destrukcji, nie 

zmieniają się i świadczą o głębokim humanizmie człowieka. 

Pojęcie humanizmu i uniwersalizmu sztuki zdaje się być 

najważniejszym przesłaniem jego twórczości.

Maxim Kantor urodził się w Moskwie w 1957 roku. Jego 

dziadkiem był Mojżesz Kantor, argentyński Żyd i komuni-

sta, który został wezwany przez rząd sowiecki do prac na 

Krymie, ponieważ był wybitnym mineralogiem. Jego dziadek 

był również ateistą. Jest to ważne w kontekście religijnych 

obrazów, jakie tworzy dziś jego wnuk, Maxim. Ojciec, Karl 

Kantor, był heglowskim i marksistowskim filozofem, który 

późno odkrył Boga i jego transcendencję. To właśnie ojciec 

przekazał mu pojęcie Boga, a przede wszystkim zaszczepił 

w nim niezwykłą uczciwość intelektualną4. W ten sposób 

Maxim Kantor staje się intelektualistą i filozofem, ponie-

waż artystą tak naprawdę był od zawsze. Potem przyjdzie 

doświadczenie wiary chrześcijańskiej, które „wykuło się” 

dzięki lekturze Tomasza z Akwinu5. Od lat 80. XX wieku 

sytuuje się w kręgu rosyjskich artystów dysydenckich, którzy 

są bardzo krytyczni wobec sowieckiego społeczeństwa i jego 

totalitaryzmu. Sztukę traktuje może nawet nie jako oręż, 

ale jak kaganek, który oświetla drogę. W 1982 roku założył 

grupę Czerwony Dom, która skupiała wokół siebie mło-

dych, krytycznie nastawionych do systemu ludzi. Wspólnie 

organizowali nie tylko wystawy i przedstawienia teatral-

ne, ale również publiczne dyskusje. Czerwony dom, który 

pojawia się na jego obrazach ma potrójną symbolikę. Jest 

uosobieniem zniewolenia przez system, prawie lirycznym 

emblematem domu rodzinnego i jednocześnie marzeniem 

o swobodnej krytyce otaczającej rzeczywistości6. (il. 2)

Sztuka Kantora zawiera w sobie całe uniwersum. Jest eks-

presyjna, symboliczna, intelektualna, a jednocześnie szcze-

ra i prawdziwa do bólu. Jest w niej nie tylko społeczne 

i emocjonalne zaangażowanie, ale również, a może przede 

Gabriela Michalika i ukaże się w Polsce w 2020 roku) to szalona wizja 

dzisiejszej Europy oglądana oczami młodego malarza. Powieść ukazała 

się również z rysunkami artysty jako książka artystyczna (2019). Ponadto 

Maxim Kantor wydał również zbiory esejów: Powolne szczęki demokracji 

(2008), Strategia Lewiatana (2013), Imperium do góry nogami (2015). 

4 Ojciec Karl Kantor był niezwykle ważną postacią w życiu Maxima. Był 

jego mentorem i pierwszym nauczycielem. W twórczości artysty często 

pojawiają się graficzne, rysunkowe i malarskie portrety ojca piszącego 

lub czytającego książki. М. Кантор, Palace Editions 2012.

5 M. Kantor, Ein neues Bestiarum [w:] Maxim Kantor. Das neue Bestiarium. 

Gemälde, Grafik, Skulpturen und Puppen, Kōln 2016, ss. 11-13; Maxim Kantor. 

De l`autre côté. Merry Symbolizm, Paris 2017, s.4.

6 V. Hösle, Vom Totalitarismus zur Anarchie. Zum Wersk Maxim Kantor [w:] 

Maxim Kantor. Gemälde 1982-1994, Köln 1995, ss. 12-13 i 37.

Il.1 Maxim Kantor przy pracy
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zawsze ma kolor czerwony, chciałoby się powiedzieć – sys-

temowy. Na ogół jest otoczona przez bujną przyrodę, która 

stara się ukryć wstyd jej upadku – najlepszego świadectwa 

buty i pychy, absolutnie nie pojedynczego człowieka, ale 

systemu i władzy. Świat obrazów Maxima Kantora9 zapeł-

nia również fantasmagoria Hieronima Boscha, dla którego 

granica pomiędzy człowieczeństwem a zezwierzęceniem 

rodzaju ludzkiego bywa bardzo krucha. Kantor z nieby-

wałym znawstwem operuje symboliką średniowiecznego 

bestiariusza, nie oszczędzając nikogo, w tym profesorów 

szanownej oksfordzkiej uczelni. Adoracja Trzech Króli10 staje 

się uwspółcześnioną wersją średniowiecznego moralitetu, 

w którym artysta niejako udowadnia nam, że perspektywa 

czasu nie niweluje ludzkich przywar.(il. 4) Artysta jest 

jednak łagodny, namalował głęboko hierarchiczne i kon-

serwatywne społeczeństwo prawie z czułością. Jest w końcu 

„jednym z nich” – nie tylko prowadzi akademicki dyskurs 

o sztuce jako jej wykładowca, ale w sposób czynny przenosi 

swoją wiedzę o sztuce na płótno. Ewangelicka opowieść 

o epifanii Chrystusa staje się pretekstem do malarskiego 

dyskursu o demokratycznym społeczeństwie, w którym 

niezwykłą rolę pełni artysta i tworzona przez niego sztuka. 

To właśnie artysta objawia pozostałym sztukę, która prze-

mawia uniwersalnym językiem emocji i ekspresji. Tylko 

sztuka bowiem potrafi pokonać barierę niezrozumienia (tak 

Stampalia Fondazione, Venice, Ulster Museum Belfast, Centre Culturel de 

Rencontre, Abbaye de Neumunster, Luxembourg, Akademie der Künste, 

Berlin, Museum Küppersmühle, Duisburg; A. Borowsky, Atlantis [w:] 

Maxim Kantor. Atlantis, Palazzo Zenobio, Venice, 1.6-10.9.2013, ss. 13-20.

9 Bosch & Kantor. Maxim Kantor: Das Jüngste Gericht, Gemäldegalerie der 

Akademie der bildenden Künste Wien 2018.

10 Obraz (tryptyk) artysta namalował w 2016 roku, znajduje się w kolekcji 

Pembroke College w Oxfordzie. 

wyraźną w przypadku słowa pisanego), tylko sztuka swoją 

wrażliwością potrafi pokonać czas i przestrzeń, i to w końcu 

sztuka uczy nas tolerancji dla różnorodności odczuwania 

piękna. Jest niezbędna w każdej strukturze hierarchicznej 

i w każdym doświadczeniu indywidualnym. 

W 2010 roku Maxim Kantor tworzy cykl prac graficznych 

zatytułowanych Vulcanus. Atlas11. To mroczne, krytyczne, 

ironiczne, brutalnie szczere, a czasami wisielczo śmiesz-

ne przedstawienia sprzeczności naszych czasów, duchem 

i rodowodem artystycznym nawiązujące do czarnych grafik 

Francisco Goyi. To artystyczna wiwisekcja współczesnego 

świata oparta na trosce o przyszłość człowieka, o jego wol-

ność, godność i miłość. Kantor jak Goya tą samą dramatycz-

ną kreską wyraża głębokie zaniepokojenie o losy naszego 

świata, o kondycję człowieka, który wciąż popełnia te same 

błędy – braku pokory, współczucia i odrzucenia światłego 

humanizmu. W tym cyklu niezwykle nośnym symbolem jest 

postać kreta. W ten sposób artysta odwołuje się do Hamleta 

Szekspira: „Stary krecie! Tak prędko ryjesz swój korytarz? 

Wzorowy górnik!”. Symbol ten został przywołany najpierw 

przez Hegla, a później przez Marksa: historią sterują moce 

podziemne, a przeszłość oddziałuje na teraźniejszość12. 

Kantor surowo ocenia Europę – dokładnie tak samo, jak 

kiedyś Goya – ale jego osąd nie jest pozbawiony nadziei, 

istnieją bowiem niespodziewane zasoby, które mogą ją 

odrodzić. Intelektualizm prac Kantora bywa czasami wręcz 

nieznośny.

Sztuka Maxima Kantora poraża swoją ekspresją i emo-

cjonalnym zaangażowaniem. I w tym najbliżej mu do pa-

sji tworzenia Vincenta van Gogha. Bliskie jest mu nie-

zwykle emocjonalne odczuwanie przyrody, ale nie tylko. 

Podobieństwo obrazu Pracownia13 z Pokojem artysty van 

Gogha prawie narzuca się samo. (il. 5) W pracowni Kantora 

są nawet goghowskie buty. To małe universum człowieka, 

jego tradycji, historii, duchowości, gdzie rolę swoistego 

medium pomiędzy przeszłością a przyszłością pełni lite-

ratura – książki. Są one „bohaterkami” co najmniej kilku 

płócien Kantora jako nieodłączny atrybut twórcy, ale też 

jako dziedzictwo i nadzieja na przyszłość. Podziw dla tego 

aspektu materialnego dziedzictwa znalazł swoje artystyczne 

11 Maxim Kantor, Vulcanus (Satires dans tous les sens) [katalog wystawy], 

Musée du Montparnasse, Paris 2012. Ten cykl grafik był potem pre-

zentowany kolejno w: Ashmoleam Museum (Oxford), Państwowym 

Muzeum Rosyjskim (St. Petersburg), Stelline Foundation (Mediolan) 

i Palazzo Ca`Zenobio (Wenecja). W 2016 roku artysta podarował ten cykl 

do zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. 

12 I. Berten, dz. cyt. s. 45.

13 Artysta namalował kilka wersji tego obrazu. Za każdym razem przed-

stawia pracownię artysty na francuskiej wyspie Ile de Re w miejscowości 

La Couarde-sur-Mer. Maxim kocha to miejsce, które określa swoim 

„rajem na ziemi”. 

Il.2 Maxim Kantor, Czerwony dom, 1989-2016.

Il.4 Maxim Kantor, Adoracja Trzech Króli, 2016, część środkowa

Il.5 Maxim Kantor, W pracowni Artysty, 2018

Il.6 Maxim Kantor, Biblioteka, 2017
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przełożenie w obrazie Biblioteka14. (il. 6) To hołd złożony 

ukochanym filozofom, teologom, pisarzom i poetom. Hołd 

złożony potędze dziedzictwa kultury jako nieustającego 

źródła natchnienia, które nie tylko należy ocalić i przekazać 

następnym pokoleniom, ale również twórczo przetwarzać, 

stale się nim posiłkować na płaszczyźnie ducha i rozumu.

Maxim Kantor przebył długą drogę duchową do odkrycia 

i przyjęcia chrześcijaństwa. O swoim żydowskim pocho-

dzeniu mówi z dumą, ale jednocześnie wyznaje: „Wszystkie 

moje ideały są związane z chrześcijaństwem: współczuciem 

i miłością chrześcijańską” oraz: „Zbliżam się coraz bardziej 

do sztuki religijnej. Jestem przekonany, że tylko ten ro-

dzaj sztuki może pomóc naszemu społeczeństwu pokonać 

kryzys intelektualny i moralny”15. Nie jest to dominujący 

motyw jego twórczości, ale niezwykle silny i sugestywny. 

Dramatyczne Ukrzyżowania niosą w sobie dojmujące do-

14 Obraz namalowany w 2017 roku. Jest własnością Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych Niemiec i eksponowany w siedzibie Ministerstwa 

w Berlinie. 

15 I. Berten, dz. cyt., s. 49.

świadczenie przede wszystkim człowieczeństwa. Artysta 

zdaje się dostrzegać Boga na krzyżu w każdym dramatycz-

nym wydarzeniu naszej współczesnej historii, w niespra-

wiedliwości społecznej, a przede wszystkim w arogancji 

i pysze władzy. Do swojego przyjaciela Ignacego Bertena, 

dominikanina i teologia mieszkającego w Belgii, tak napisał 

po namalowaniu pierwszego Ukrzyżowania w 2007 roku: 

„Jestem przerażony, wysyłając ją tobie (fotografię obrazu), 

gdyż nie jestem pewien, czy zgodzisz się z moją koncepcją 

artystyczną. Z całą moją miłością i całym sercem próbowa-

łem odmalować jego twarz, lecz z pewnością namalowałem 

bardziej człowieka niż Boga. Choćby dlatego, że cierpienie 

zostało namalowane w sposób zbyt dosłowny jak na Boga”16. 

W następnym Ukrzyżowaniu17 Chrystus będzie miał oblicze 

przypominające swoimi rysami twarz artysty. (il. 7) To 

najbardziej spektakularne obrazy, w których duchowość 

jest ożywiona nadzieją zakorzenioną w wierze.

Maxim Kantor to artysta niełatwy, wymagający od widza 

pełnego zaangażowania, prawie utożsamienia się z jego 

sztuką. To artysta, który wierzy w kreacyjną moc sztu-

ki i jej uniwersalny język. Język, który indywidualnością 

i jednocześnie siłą artystycznego przesłania jest w stanie 

dotrzeć do każdego. Maxim Kantor jest przekonany, że 

sztuka ma moc zmieniania dziejów Europy i ochrony jej 

najważniejszych wartości. Ten współczesny republikanin, 

obrońca demokracji nie tylko w rodzinnej Rosji, zagorzały 

krytyk polityki Putina, emigrant, a właściwie uchodźca 

i absolutne uosobienie rosyjskiego inteligenta jest totalnym, 

bezkompromisowym artystą, którego sztuka przeplata się 

tak bardzo z życiem, że oddzielenie tych sfer wydaje się 

prawie niemożliwe. Stale i niezmiennie udowadnia, że sztuka 

to potęga, która pokonuje granice, systemy sprawowania 

władzy i różne światopoglądy religijne. To absolut, który 

trwał, trwa i trwać będzie18. 

Autorzy zdjęć: 

Daria Akimova, Cristina Barbano, Włodzimierz Malinowski i Lev Melikhov

16 Tamże, s. 50. 

17 Obraz Ukrzyżowanie z 2008 roku (olej na płótnie, wym. 280 × 160 cm) 

w zbiorach artysty.

18 I jeszcze osobista refleksja na koniec. To Pani Profesor Teresa 

Grzybkowska wprowadziła mnie w naukowy świat sztuki. Otworzyła 

przede mną te drzwi bardzo szeroko, nauczyła pasji i miłości do sztuki 

oraz odwagi w doświadczaniu piękna i absolutu. Pani Profesor dosko-

nale zna moją fascynację twórczością Maxima Kantora. Była niejako 

„zmuszona” do wysłuchania moich zachwytów nad kolejnymi etapami 

twórczości tego artysty, szczególnie wtedy, kiedy wracałam po dłuż-

szym pobycie w jego pracowni artystycznej na wyspie Il de Re. Tylko 

ona rozumiała ten wyjątkowy stan zachwytu dziełem sztuki, który 

uniemożliwia prawie normalne życie. 

Il.3 Maxim Kantor malujący Wieżę Babel

Il.7 Maxim Kantor, Ukrzyżowanie, 2008
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Mariola Balińska 

Muzeum Narodowe w Gdańsku

Rola galerii alternatywnych  

w przemianach sztuki współczesnej

Galerie alternatywne powstałe w Polsce po II wojnie świato-

wej przyjęły kontestującą rolę wobec polityki. W założeniu 

miały to być miejsca oddalone od manipulacji politycznej. 

Galerie te osiągnęły eskapistyczną niezależność po 1956 roku, 

kiedy na świecie nastąpił rozkwit sztuki abstrakcyjnej, nie-

przedstawiającej, czyli tematycznie neutralnej i politycznie 

nieszkodliwej. Po 1989 roku, na skutek uzyskania swobody 

twórczej, galerie alternatywne straciły swoją kontestującą 

rolę, rozpoczęły uprawiać „sztukę dla sztuki” i stały się 

galeriami eksperymentującymi, poszukującymi nowych 

rozwiązań twórczych. Jednocześnie, mimo przyzwolenia 

na „sztukę eksperymentu”, władza dysponowała mecha-

nizmem kontroli utrzymując pozorną wolność artystycznej 

wypowiedzi. Sztuka podlegała stałym mechanizmom ma-

nipulacji, nawet po upadku systemu komunistycznego po 

1989 roku.  

Termin galeria sięga genezą czasów Ludwika XIV i stanowił 

początkowo fragment architektury Luwru, w którym mieściły 

się zbiory królewskie. Podczas rewolucji francuskiej galeria 

została otwarta dla społeczeństwa – był to przełomowy mo-

ment, bo po raz pierwszy pojawił się odpowiednik dzisiejszej 

publiczności. Wydarzenie to ma głębokie konsekwencje dla 

dzisiejszego funkcjonowania galerii, gdyż wpuszczenie mas 

społeczeństwa w jej przestrzeń zerwało z elitarnością sztuki 

i jej arystokratycznym mecenatem.  

Galeria uważna była za miejsce, gdzie „wystawia się sztukę”. 

Artyści tworzyli swoją sztukę w pracowniach, a następnie 

w gotowej formie dzieła mogły być prezentowane w galerii. 

Ogromną rolę w funkcjonowaniu galerii odegrało połączenie 

miejsca uznawanego za pracownię, w której dokonywał się 

akt twórczy, z miejscem, gdzie sztuka była prezentowana 

już w gotowej postaci. Zmiana w funkcjonowaniu galerii 

była związana z przemianami sztuki. Sztuka konceptualna, 

preformance, instalacje, sztuka akcji dążyły do wyelimi-

nowania dzieła sztuki jako przedmiotu, czyniąc sztuką 

sam zamysł artysty, jego ideę. Sztuka, która przestała być 

trwałym przedmiotem, stając się efemerycznym tworem, 

domagała się nowego sposobu prezentacji. Sztuka jako myśl 

artystyczna zaczynała współistnieć z przestrzenią galerii, 

która stała się jej nieodłącznym komponentem. Galerie, wo-

bec przemian sztuki współczesnej, musiały się dostosować 

formą i stylem działania do aktualnych wymagań. Zmiany, 

które dokonały się w polu sztuki uwidoczniły problem 

przestrzeni. Sztuka konceptualna dążyła do zdominowania 

przestrzeni, objęcia jej w sensie mentalnym. Przestrzeń 

sztuki powiększyła swój zasięg i wyszła poza teren galerii, 

jak sztuka akcji czy sztuka ziemi jako dzieło niemożliwe 

do ogarnięcia. 

Artyści, szukając nowych rozstrzygnięć dla swoich koncepcji 

skupieni byli wokół miejsc określanych jako „galerie al-

ternatywne”. Określane one były również jako galerie bez 

konwencji, galerie niezależne, galerie-laboratoria i galerie 

niekomercyjne; wszystkie funkcjonowały poza oficjalny-

mi placówkami wystawienniczymi. Miejsca te zgodnie 

z przesłanianiem modernizmu miały być miejscami au-

tonomicznymi, otwartymi na eksperyment i nowatorstwo. 

W założeniu miały być neutralne politycznie, mieszczące 

się na marginesie polityki kulturalnej państwa. Wolność 

i niezależność tych miejsc była jednak pozorna. Władza 

dysponowała doskonałym aparatem kontroli, który zezwalał 

na sztukę abstrakcyjną, a cenzura polegała nie na stosowaniu 

kary, lecz nadzoru. Artyści mimo opozycyjnego nastawienia 

wobec władzy musieli iść na kompromis. A ta przybierała 

rolę mecenasa, zezwalając na eksperyment i poszukiwania 

nowych reguł sztuki, o ile nie przekraczała ona pewnych 

granic i nie zaczęła atakować systemu władzy. Mając to na 

uwadze, problematyczne staje się określenie granic nieza-

leżności galerii alternatywnych. W jakim stopniu realizowały 

swój program, a jak dalece musiały iść na kompromis wobec 

władzy, będąc finansowane z państwowych funduszy?

Po czasach stanu wojennego drugim silnym środkiem 

„kształtowania” obrazu sztuki stał się kościół katolicki. 

W ten sposób sztuka jako niezależna myśl, która nie po-

winna podlegać ocenie ani manipulacji stała się podwójnie 

uwikłana – ze strony aparatu władzy i ze strony kościoła 

jako drugiego w latach 80. silnego środowiska kształtują-

cego opinię społeczeństwa. Jak wspominałam, po upadku 

systemu komunistycznego kontestujący charakter galerii 

alternatywnych stracił na znaczeniu. Artyści zaczęli zmie-

rzać w stronę poszukiwań „sztuki eksperymentu”, szukali 

nowych kontekstów dla swoich idei. Odzyskanie wolności 

i swobody twórczej po 1989 roku, jak pisałam, nie jest do 

końca jednoznaczne. Silna pozycja władzy i kościoła uwi-

dacznia kolejne płaszczyzny konfliktu i ingerencji w dzia-

łania artystów i program kuratorów.

Nowe oblicze sztuki powojennej

Poszukiwania nowego języka sztuki powojennej zmieni-

ło dotychczasowe pojęcie galerii. Zmiany dokonujące się 

w obszarze sztuki, jej środków wyrazu i form prezentacji, 

pociągnęły za sobą zmiany w dotychczasowym rozumieniu 

terminu galeria. Zanegowanie tradycyjnego nurtu sztuki 

powojennej, będącego kontynuacją nurtu kolorystycznego 

o zabarwieniu emocjonalno-ekspresyjnym, zmusiło arty-

stów do poszukiwań nowatorskich rozstrzygnięć dla swoich 

idei i kreacji artystycznych. Artyści powojenni zwrócili 

swoje zainteresowania w stronę awangardy przedwojen-

nej z kręgu konstruktywizmu, Malewicza, Strzemińskiego 

i Kobro. Artyści „poszukujący” skupieni byli wokół galerii 

alternatywnych, więc miejsc związanych z eksperymentem 

i „nowoczesnością”. Poszukiwania na polu sztuki uświa-

damiały, że sztuka współczesna wychodzi poza tradycyjne 

ramy i że należy szukać nowego kodu sztuki, który w pełni 

odda aktualne przemiany kulturowe.

Ruch artystyczny, rozwijający się w latach 60. i 70., za-

początkowany w Stanach Zjednoczonych, wprowadził do 

sztuki zjawisko konceptualizmu, czyli sztuki pojęciowej. 

Pojawiające się nowe tendencje w polskiej sztuce lat 70. 

skierowane były w stronę poszukiwań konceptualnych, 

które „przekraczały problematykę modernizmu i awangardy 

sprzed II wojny światowej”1. Modernizm postulował hasło 

„sztuka dla sztuki” oraz głosił niezależność artystyczną 

i swobodę twórczą. Jednak zdaniem niektórych krytyków 

„istnieją wewnętrzne sprzeczności problematyki koncep-

tualizmu, które świadczą o niemożności odejścia od zasad 

modernizmu i nie podjęciu pewnych inicjatyw historycznej 

awangardy”2. Poszukiwania nowego języka sztuki przez 

polskich artystów posiadają swoją specyfikę, bo izolowane 

środowisko artystyczne cechuje pewna „odrębność wobec 

zachodniego konceptualizmu, mimo że w największym 

stopniu konceptualizmem był inspirowany – przejawia 

się w zainteresowaniu dla technicznych środków przekazu, 

obrazu fotograficznego, filmowego i techniki video”3. Ten 

rozwijający się ruch artystyczny zmierzał w stronę nowych 

formuł sztuki, nowego sposobu przekazu idei, które miały 

zbliżyć do samej esencji sztuki współczesnej. Łączenie róż-

nych dyscyplin: filmu, fotografii, poezji, teatru zmierzało do 

wypracowania jednego, wspólnego języka multimedialnego. 

„Polski ruch artystyczny lat 70. zorientowany głównie na 

przyswojeniu sztuce nowych mediów, od przesyłki pocztowej 

do performance i video, nastawiony był także na przefor-

mułowanie funkcji i problematyki sztuki”4. Media tech-

1 B. Stokłosa, Warsztaty Formy Filmowej, czyli rzecz o warsztacie w czasie 

dyskusji o postmodernizmie, „Żywa Galeria” Łódź 2000, s. 298.

2 Tamże. 

3 Tamże, s. 299.

4 Tamże.

niczne, które weszły w rejon sztuki, zapoczątkowały nowe 

formy przekazu sztuki, zmierzające do okrycia nieznanych 

dotychczas przestrzeni i nowej interpretacji rzeczywisto-

ści. „Uważali, że wystarczy wskazać jakieś wybrane przez 

artystę fragmenty rzeczywistości, włączając je w dzieło 

w sposób dosłowny lub bądź przy pomocy środków najdo-

skonalej przekazujących jej cechy wizualne lub dźwiękowe, 

by wzbudzić zainteresowanie u odbiorcy, uważali też, że 

można ograniczyć się do wykazania tylko sposobu, w jakim 

tworzy się, uświadamiając odbiorcy rozmaite możliwości 

konstruowania przekazu jakiegoś fragmentu rzeczywi-

stości”5. Istotny stał się ów przekaz i sposób tworzenia 

nierozerwalnie łączący się z eksperymentowaniem, zmierza-

jącym do poszukiwania nowych form sztuki. Wypracowany 

język medialny bądź intermedialny mógł czerpać inspiracje 

z ruchu dadaistycznego, który również łączył rozmaite 

formy twórczości artystycznej, niejednokrotnie oparte na 

prowokacji i artystycznym skandalu. W rejon działalności 

twórczej ruchu dadaistycznego, oprócz malarstwa i rzeźby, 

wkroczyła poezja, jak również spektakl protohappeningowy 

(np. Theatre des Champs Elysees). Podobnie jak artyści lat 

70., dadaiści odrzucili sztukę naturalistyczną i ekspresyj-

ną, sprzeciwiali się sztuce emocjonalnej o głębi duchowej, 

negowali też sztukę estetyczną.

Polski ruch alternatywny podejmujący ideę sztuki konceptu-

alnej, mimo haseł modernizmu postulujących wolność i swo-

bodę twórczą, stał się „problematyczny i społecznie uciążliwy 

i nie wyeliminował rozważań nad procesem ustanawiania 

znaczenia artystycznego problematyki pragmatycznej, stąd 

odwołania do interwencji zdarzeń parahappeningowych 

i do doktryny Kostustha, który uświadomił, że problemem 

modernistycznej doktryny było rozpatrywanie poza sztuki 

poza człowiekiem. Aby uzyskać wiarygodność sztuki na-

leży ją rozpatrywać w kontekście kultury, jako zjawisko 

antropologiczne”6. Powyższe stwierdzenie pomija jednak 

przesłanie modernizmu, który pod hasłem „sztuka dla sztu-

ki” poszukiwał nowych rozstrzygnięć, pomijając kontekst 

kulturowy i tradycję, a zarazem poszukiwał nowych form 

artystycznych poprzez indywidualną interpretację zjawisk, 

co zgadzałoby się z postulowaną niezależnością artystyczną.

Uwikłanie sztuki powojennej w różnego rodzaju interpre-

tacje i konteksty stanowi przeszkodę do jednoznacznego 

wyznaczeni linii, na której toczyły się przemiany sztuki. 

Inspiracje konstruktywizmem i jednocześnie kontynuacja 

przedwojennej awangardy, wkraczająca sztuka konceptualna 

i hasła modernizmu świadczą o złożoności tego procesu 

i różnych płaszczyznach odniesienia. Istotny jest fakt, że 

sztuka wyszła poza ramy jej tradycyjnego pojmowania. 

Nowe środki techniczne, łączenie różnych form działalności 

5 Tamże.

6 Tamże.
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artystycznej stanie się cechą charakterystyczną sztuki alter-

natywnej, odłączonej od sztuki oficjalnej i instytucjonalnej. 

Interesują mnie zwłaszcza wszelkiego rodzaju przemiany 

sztuki, która istniała na marginesie polityki kulturalnej 

i która pozbawiona była znamion manipulacji, choć zda-

niem niektórych badaczy sztuka powojenna i tak nie była 

w pełni autonomiczna czy wolna od doktryny politycznej. 

Zasygnalizowane uwikłanie sztuki w różnego rodzaju wpły-

wy i odniesienia nie zmienia faktu „przemiany” w polu 

sztuki, wprowadzenia w jej rejon nowych form przekazu 

i poszukiwania nowych kontekstów dla artystycznych idei. 

Miejscami, gdzie realizowały się te koncepcje – bo były na 

tyle neutralne politycznie, że pozwalały na nowatorskie 

eksperymenty – stały się galerie alternatywne. Tam doj-

rzewały nowe kreacje artystyczne, niedające się jeszcze 

zdefiniować i sklasyfikować. Niezwykle istotny jest fakt, 

że zmiany w obszarze sztuki nierozerwalnie wiążą się ze 

zmianą sposobu prezentacji i przekazu formuł artystycznych. 

„Antyprzedmiotowa, antyrynkowa, antyinstytucjonalna 

i antywizualna orientacja sztuki konceptualnej poddała 

w wątpliwość tradycyjne formy prezentacji działalności 

artystycznej, a w konsekwencji także sposoby funkcjo-

nowania galerii”7. Wynika stąd jednoznaczny wniosek, że 

pojawienie się sztuki pojęciowej w latach 60. i 70. stanowiło 

moment przemiany w systemie działania galerii w Polsce, 

zmieniło dotychczasowy sposób pojmowania miejsc pre-

zentacji sztuki. Galeria rozumiana jako pomieszczenie do 

wystawiania dzieł musiała dostosować swój charakter i styl 

działania do aktualnych potrzeb sztuki. Z miejsca, gdzie 

sztukę się prezentuje, zmieniła się w miejsce, w którym 

sztuka powstaje. 

Łukasz Guzek, próbujący zdefiniować istotę galerii współ-

czesnej zauważył, że „historia sztuki współczesnej zmierza 

w stronę totalizacji dzieła”8. W momencie kiedy zatraci się 

daną formułę plastyczną, wówczas „inwencja artystyczna 

dotyczyć zaczyna skali i formaty dążą do maksymalnego 

wypełnienia przestrzeni. W sztuce instalacji czy obiektach 

przestrzennych dzieło utożsamia się z przestrzenią i dąży do 

zdominowania percepcji widza”9. To stało się przesłaniem 

modernizmu, ale konceptualizm zasadzie tej zaprzeczał. 

Według niego dzieło sztuki miało objąć przestrzeń, ale 

w sensie mentalnym, w wyniku czego przestrzeń dzieła 

staje się przestrzenią życiową, a więc przestrzenią artysty 

i odbiorcy. W tym nowym ujęciu szukanie nowatorskich 

rozstrzygnięć sztuki staje się również poszukiwaniem no-

wych przestrzeni. Galeria wobec dzieł sztuki współczesnej 

nabiera całkiem innego kontekstu. Jej przestrzeń archi-

tektoniczna staje się częścią dzieła. Koncepcja artystyczna 

w tym przypadku może spełnić się tylko w określonym 

7 G. Dziamski, Galerie alternatywne w Polsce, Zielona Góra 1987, s. 5.

8 Ł. Guzek, O galerii, tekst 2, http://free.art.pl/qq2001/ogal2pl.htm , s.1.

9 Tamże, s. 1.

czasie i w określonym miejscu, wraz z jego przestrzenią. 

Co zatem dzieje się z takim dziełem poza obszarem galerii? 

Czy ta sama koncepcja tego samego artysty staje się czymś 

innym w drugim miejscu? Gdzie zatem powstaje i gdzie 

spełnia się koncepcja artystyczna? I czy każda idea wymaga 

kontekstu, miejsca, gdzie może zaistnieć?

Wraz ze zmianą funkcji i charakteru współczesnej galerii 

sztuki, zamienia się także funkcja odbiorcy sztuki. Pełni 

on podwójną rolę, gdyż stał się jednocześnie i widzem, 

i uczestnikiem. Instalacje, sztuka przestrzeni, performance 

jako sztuka dziejąca się na „żywo” określają widza jako 

część dzieła, fragment przestrzeni, której sens nadaje za-

angażowanie odbiorcy. Sztuka medialna, która odkrywa 

nową przestrzeń i synergizuje nowe audiowizualne obrazy 

zmierza w stronę nawiązania interakcji z odbiorcą, który 

dzięki środkom technicznym wchodzi w nowy obszar nie-

spenetrowanej jeszcze przestrzeni wirtualnej. 

Pozostaje jeszcze określić, czym jest galeria alternatywna 

wobec instytucji. W założeniu miało być to miejsce neu-

tralne, poza ingerencją polityczną i instytucjonalną. Jeśli 

miejsca takie uwidaczniały napięcia i konflikt programowy 

między galerią a instytucją, wskazywało to na nieprzygo-

towane oficjalnych placówek wystawienniczych na odbiór 

sztuki aktualnej. Sztuka akcji czy performance z pewnością 

odwoływały się do innego rodzaju przesłań estetycznych 

niż oczekiwały tego instytucje. Tego typu przedsięwzięcia 

artystyczne odwoływały się bezpośrednio do uczuć odbior-

cy, chciały wzbudzić w nim niepewność czy szok formą 

przekazu, więc artyści poszukujący takiego sposobu kreacji 

nie mogli kroczyć po utartej ścieżce. Jakie zatem galeria 

alternatywna miała spełniać funkcje wobec „nowej sztuki”? 

Nie należy zapominać, że nie było to miejsce mające na celu 

„organizowanie wystaw”. Wystawy i gromadząca się publicz-

ność według konceptualistów była „zjawiskiem wtórnym” 

w stosunku do dzieła sztuki. Mimo szeregu uwikłań miejsce 

to dążyło do zachowania autonomii i swobody kreacji ar-

tystycznej, ale już ówczesna krytyka artystyczna widziała 

opisany mechanizm zależności od instytucji i sygnalizowała 

ten problem, choć w bardzo zawoalowany sposób. Dopiero 

po 1989 roku zaczęto otwarcie analizować tę sytuację jako 

tę, która określiła charakter kultury artystycznej lat 60. 

i 70., zwłaszcza w kręgu zainteresowań konceptualnych. 

Celem podjętej krytyki nie było wskazywanie napięć między 

instytucjami, a raczej szukanie powodów tego zjawiska 

i ich analiza. Galeria alternatywne były miejscami, które 

uwidoczniły te napięcia. „Galeria nie mogła zaprzestać 

działania – musiała bronić swojego języka, warunku awan-

gardy, a mogła robić to jedynie dzięki temu, że istniała”10.

10 P. Piotrowski, Znaczenia modernizmu, Poznań 1999, s.137.

Problem autonomii sztuki

Galerie alternatywne powstałe w czasach powojennych 

w Polsce miały na celu strzec autonomii sztuki funkcjo-

nującej poza oficjalnym nurtem sztuki „przyzwolonej” 

przez władzę. Postrzegane były jako miejsca twórczego 

eksperymentu, jako laboratoria sztuki i miejsca niekon-

wencjonalne, mające chronić swobodę wypowiedzi twórczej. 

Ten obraz sztuki powojennej niejednokrotnie demaskuje 

Piotr Piotrowski, który dzięki „metodzie kontekstualnej” 

wykazuje, że „dzieło sztuki nie jest traktowane jako auto-

nomiczna konstrukcja formy artystycznej, lecz jako dyna-

miczna struktura uwikłana w rozmaite mechanizmy władzy, 

procesy społeczne i napięcia polityczne wielu powojennych 

przełomów, lat: 1949, 1956, 1968-1970, 1980 oraz okres po 

roku 1989”11. Autor ukazuje, że sztuka przy „dyskretnej” 

manipulacji władzy ma zdolność „oswajania alternatywy”, 

mimo pozornego przyzwolenia na eksperyment i wolność 

artystycznej wypowiedzi. Sztuka abstrakcyjna po odwilży 

w swoich poszukiwaniach tylko pozornie była wolna od 

kontroli politycznej. Artystom pozwalano na tyle wolności, 

na ile ich sztuka bezpośrednio nie atakowała aparatu wła-

dzy. Piotrowski „w swojej polityczno-społecznej analizie 

opiera się na teorii władzy Michaela Foucaulta, według 

którego nowoczesna władza działa poprzez mechanizmy 

przenikające społeczeństwo od wnętrza, poprzez strategię 

nadzoru, nie zaś represji, raczej poprzez wszechstronną 

kontrolę niż karę”12 „Przyzwolenie”, pod ścisłą kontrolą 

polityczną, na sztukę abstrakcyjną było zatem trikiem 

polityków; za akt wolności twórczej w odróżnieniu do obo-

wiązującej wcześniej doktryny malarstwa socrealistycznego 

uznawane było malarstwo abstrakcyjne. „Partyjni specjali-

ści od polityki kulturalnej wyznaczali dla sztuki salonowe 

enklawy wolności, autonomiczną artystyczną niszę, ale 

marginalną, bo odizolowaną w społecznym odbiorze. W owej 

niszy, zasilanej przez państwowe fundusze twórcy mogli 

doświadczać wolności eksperymentu, dopóki nie wkraczali 

w obszar politycznego zaangażowania”13. O przyzwoleniu 

na eksperyment i poszukiwanie idei sztuki współczesnej 

świadczyć miała neutralność miejsc, w których idee te się 

realizowały. Neutralność ta była oczywiście pozorna, gdyż 

galerie alternatywne mające chronić niezależności sztuki 

były, jak wiemy, uwikłane w mechanizm nadzoru. Z za-

łożenia galerie te miały jednak realizować nowe koncepcji 

sztuki, będąc usytuowane na marginesie polityki kulturalnej. 

Istotny był także problem finansowania tego typu galerii, 

pozornie „autonomicznych”, jednak zasilanych przez pań-

stwowe fundusze. Zezwolenie na eksperymenty w obszarze 

11 P. Leszkowicz, Jak PZPR ukradł ideę sztuki współczesnej. O „Znaczeniach 

modernizmu Piotra Piotrowskiego, http://www.magazynsztuki.home.pl/

lewa/pawel_ksiazka.htm 1.2, dostęp 30 marca 2003.

12 Tamże, s. 2.

13 Tamże.

sztuki przez system i przybliżenie przemian dokonujących 

się w obszarze sztuki podobnych do tych na zachodzie 

wyróżniało jednak polskie środowisko artystyczne na tle 

innych państw środkowo-europejskich, choć nie należy 

zapomnieć o ścisłym aparacie kontroli, który zezwalał na 

ten charakter działalności artystycznej, o ile nie przybierał 

otwartej formy kontestacji władzy. 

Sztuka powojenna w Polsce była uwikłana w różnego ro-

dzaju odniesienia, według Petera Burgera, jak zauważa 

Piotrowski, „istniał podział na awangardę i modernizm, czyli 

dwie współobecne tendencje nowoczesności”. Piotrowski 

precyzyjnie wyjaśnia te dwa pojęcia, tłumacząc, że przez 

awangardę rozumie się postawę artystyczną, która dąży 

do osadzenia sztuki w rzeczywistości, jest aktywnie za-

angażowana w procesy społeczne. Klasyczną awangardą 

z początku wieku jest konstruktywizm, produktywizm, 

dadaizm i surrealizm, a współczesną kontynuacją tej zaan-

gażowanej artystycznej tendencji jest postmodernistyczna 

sztuka krytyczna, która demaskuje strategie władzy14. Paweł 

Leszkowicz analizując Znaczenia modernizmu Piotrowskiego, 

uwidacznia złożoność strategii przyjętych przez autora, 

który z różnych punktów widzenia dokonuje gruntownej 

oceny polskiej sztuki powojennej. „W opozycji do awangardy 

i krytycznego postmodernizmu znajduje się modernizm, 

czyli sztuka autonomiczna, szukająca swojego miejsca 

poza praktyką społeczną i polityczną”15. Polska awangarda, 

będąca kontynuacją przedwojennej awangardy, dążyła do 

eksperymentów w polu sztuki mających ja przybliżyć do 

przemian w sztuce dokonujących się w zachodnich śro-

dowiskach artystycznych. Piotrowski w artykule W stronę 

geografii artystycznej analizuje, przy zastosowaniu tej samej 

„metody kontekstualnej”, sytuacje innych krajów środkowo-

europejskich, byłych państw sowieckich, i stwierdza, że tam, 

gdzie nie było własnej tradycji awangardy czy też tradycji 

niezależności sztuki, zarówno w sensie estetycznym, jak in-

stytucjonalnym, późno zaczęły wykształcać się alternatywne 

formy oporu wobec oficjalnej estetyki”16. Specyfika polskiego 

środowiska jest zatem dość skomplikowana, z jednej strony 

mamy bowiem do czynienia z przyzwoleniem przez władzę 

na sztukę eksperymentalną, co wyróżnia nasze środowi-

sko, a z drugiej strony działalność polskiego środowiska 

artystycznego skupionego wokół galerii alternatywnych 

była tolerowana do momentu, kiedy ta nie uderzała w dzia-

łalność władzy. „Można powiedzieć, że w każdym z kra-

jów Europy środkowej pojawiała się dyskusja o autonomii 

sztuki i sprzeciw wobec sowieckiego modelu twórczości 

rozumianej jako propaganda. W kontekście upolitycznienia 

kultury artystycznej sztuka autonomiczna postrzegana 

14 Tamże, s. 3.

15 Tamże, s. 3.

16 P. Piotrowski, W stronę nowej geografii artystycznej http://www.maga-

zynsztuki.home.pl/lewa/piotrowski_1.htm, s. 5, dostęp 30 marca 2003.
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była jako wyraz wolności, a wolność w sztuce kojarzono 

z prawem do nieaangażowania się”17. Zatem artyści mogli 

pozwalać sobie na eksperymenty, wybór nowych środków 

wyrazu, poszukiwania nowych kontekstów dla swoich idei, 

co zgodne było z hasłem modernistycznym postulującym 

„sztukę dla sztuki”, rozumianej jako swoboda wolności ar-

tystycznej, jednak umiejętnie śledzone i kontrolowane przez 

cenzurę. Piotrowski wskazuje, że problem niezależności 

sztuki pojawiał się zawsze „z dużą siłą w Europie środko-

wej w momencie przełamywania realizmu socjalistycznego 

i –oprócz noeokonstruktywizmu – kojarzony jest z mniej 

czy bardziej wyraźną recepcją francuskiego informelu”18. 

W części pracy poświęconej galerii Krzysztofory wskazuje, 

że osobą, która przenosiła na grunt polski trendy z zacho-

du był Tadeusz Kantor. Dzięki swoim podróżom do Paryża 

ok. 1955 roku umiejętnie przekształcił i przeniósł na grunt 

polski malarstwo gestu czy informel. Piotrowski podkreśla 

jednak, że w tej recepcji wzorów z zachodu „zainteresowania 

Kantora omijały twórczość kontestatorską (np. malarstwo 

Jeana Dubuffeta, członków grupy COBRA, czy działalność 

Sytuacjonistów), koncentrując się bardziej na muzealnej 

redakcji informelu”19. Piotrowski na tej podstawie wysnuwa 

wniosek, że „ nie kontestacja kultury była potrzebna arty-

stom, a – jej obrona przed zakusami uwikłania w politykę”20.

W latach 70. artyści mogli zatem stosować każdą formę 

wypowiedzi, przy zastosowaniu odpowiednich środków 

wyrazu i odpowiedniej ostrożności wobec władzy. Pojawiały 

się również wyjątki, tu Piotrowski wymienia „młodzieńcze 

rzeźby Aliny Szapocznikow, galerie Od Nowa, wczesne akcje 

i obiekty Krzysztofa Wodziczki, Zofii Kulik i Przemysława 

Kwieka, Warsztat Formy Filmowej oraz galerię Repassaage 

z Warszawy prowadzonej przez Elżbietę i Emila Cieślarów”21. 

Były to działania, które przybierały charakter kontestujący 

wobec władzy.

Czasy stanu wojennego to czas wzmożonej kontroli, inge-

rencji, a nawet represji w stosunku do działań artystycznych. 

Piotrowski wskazuje na istnienie w latach 80. niezależnych 

grup artystycznych (Gruppa, Łódź Kaliska, Koło Klipsa). 

Były to działania próbujące zachować dystans i autonomię 

wobec Solidarności i kościoła katolickiego, które w tym 

czasie próbowały wywierać największy wpływ na wszel-

kie przejawy życia społecznego, także artystycznego. Po 

roku 1989, w momencie upadku komunizmu, sytuacja 

„autonomii dzieła” uległa zmianie. Z chwilą „przyzwole-

nia” wszystkie opozycyjne działania artystyczne przestają 

istnieć. Podobnie zmianie ulega charakter galerii alterna-

17 Tamże, s. 5.

18 Tamże, s. 7.

19 Tamże, s. 8.

20 Tamże.

21 P. Leszkowicz, dz. cyt, s. 3.

tywnych jako „niszy swobody twórczej” – kontrolowanej 

jednak przez system nadzoru. Sztuka podziemia pozbawiona 

roli kontestatorskiej przeobraziła się w formę uprawiania 

„sztuki dla sztuki”, a następnie, dzięki rozwojowi nowych 

technologii, w połowie lat 90. obszar sztuki poszerzył się 

o nową, wirtualną przestrzeń. Z pozoru mechanizm oba-

lenia cenzury wydawać się może procesem zmierzającym 

w stronę nieskrępowanej wolności artystycznej. Władze 

jednak, mimo pozornego „przyzwolenia”, nadal prowa-

dziły swoje mechanizmy kontroli. Piotrowski podaje jako 

przykład twórczość takich artystów, jak: Roberta Rumasa, 

Alicji Żebrowskiej, Katarzyny Kozyry, Zbigniewa Libery czy 

Mirosława Bałki, których sztuka najwyraźniej uwidacznia 

„nowe mechanizmy represji i kontroli”22.

Ocena sztuki aktualnej jest zawsze niezwykle trudna. Może 

kolejne lata, dzięki zastosowaniu innych sposobów inter-

pretacji ukażą nowy kontekst powstających teraz dzieł. 

Podobnie trudne jest pytanie o „autonomię sztuki”. W cza-

sach swobody i wolności artystycznej sztuka nadal styka się 

z ingerencją ze strony władzy czy kościoła katolickiego jako 

dwóch najsilniejszych środowisk kształtujących świadomość 

społeczeństwa. Sztuka „podziemia” skupiona wokół galerii 

alternatywnych, przekształcona przez upadek komunizmu 

w „sztukę dla sztuki”, a więc wolności kreacji idei arty-

stycznych, często spotyka się z niezrozumieniem ze strony 

polityków i społeczeństwa, owiana jest atmosferą skandalu. 

Tworzona przy galeriach alternatywnych zwracała się do 

wąskiego grona odbiorców. Dziś dzieło sztuki nie ma już 

charakteru sztuki „elitarnej” czy zawężonej do określonego 

typu publiczności – jest dostępne dla wszystkich i odbiorcą 

jest każdy. Problem sztuki alternatywnej, a obecnie sztuki 

aktualnej, dostępnej dla każdego w oficjalnych placówkach, 

uwidacznia kolejne płaszczyzny dawnego konfliktu, jak np. 

brak przygotowania i świadomości polityków atakujących 

artystów i kuratorów wystaw. Autonomia sztuki i wol-

ność artystyczna pozostaje więc nadal kwestią dyskusyjną. 

Sfera sztuki ciągle poddawana jest różnym manipulacjom 

i nadużyciom, jednak w moim przekonaniu „autentyczność 

obroni się sama”, bez względu na różnego rodzaju represje 

i naciski. 

Galerie alternatywne odegrały ogromną rolę poprzez nie-

konwencjonalne sposoby prezentowania sztuki, jak również 

oswajanie publiczności z nowego rodzaju formami prezen-

tacji, wykraczającymi poza tradycyjne ramy, przyczyniły się 

również do nowego sposobu myślenia o sztuce. W momencie, 

kiedy galerie zatraciły swój kontestatorski charakter, sztuka 

współczesna zaczęła wchodzić w rejon oficjalnych placówek 

wystawienniczych. Odbiorcy często są nieprzygotowani do 

odbioru tego typu sztuki, która niejednokrotnie może być 

dla nich niezrozumiała. By jednak cokolwiek zanegować, 

22 Tamże, s. 3.

należy dysponować odpowiednią wiedzą, która dostar-

czy stosownych argumentów. Często zarzuty kierowane 

pod adresem artystów i kuratorów wynikają z uprzedzeń, 

a nie z rozumienia problemu. Sztuka „niezależna”, będąca 

wcześniej w „podziemiu” życia artystycznego, dziś będąca 

sztuką prezentowaną oficjalnie, uwidacznia kolejne płasz-

czyzny konfliktów oraz uwikłania sztuki w różnego rodzaju 

nadinterpretacje. Sztuka współczesna, obecna w oficjalnych 

placówkach wystawienniczych i poza nimi, ukazuje pro-

blem odbiorcy, tkwiący w jego sposobie myślenia o sztuce, 

i braku wiedzy. Należy też uważać na artystyczny egocen-

tryzm czy zbyt wysoki indywidualizm, przez który artysta 

jest przekonany, że jego sztuka sytuuje się poza kanonami, 

estetyką i tradycją. Nie ma przecież takiego zjawiska, które 

nie podlegałoby mechanizmom, jakimi rządzi się kultura, 

stosunki społeczne, ekonomiczne i polityczne. Kreacja 

artystyczna nie może być więc jedynie spontanicznym 

działaniem oderwanym od zasady „przyczyny i skutku”. 

Stąd może też wynikać dążenie niektórych artystów do 

przekraczania granic, łamania estetycznych kanonów. A taki 

kierunek działań może budzić w społeczeństwie negatywne 

reakcje. Podstawowe stają się pytania: czym jest sztuka 

i czym jest nieskrepowana wolność artysty? Jeśli odbiorca 

zrozumie, czym jest sztuka i jak wpływa na nią kontekst 

czasu i miejsca jej powstania, wówczas sztuka współczesna 

wraz z jej ideami stanie się bardziej zrozumiała i przystępna.
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friend, wanted to draw attention to himself immediately 

after his arrival in Rome in 1524. His Fury should be vie-

wed as a deliberate self-advertisement. Exactly the same 

may be said about Diogenes; these two designs for prints 

were meant to be like ringing bells announcing to all and 

sundry the arrival of new artists in the Eternal City, a new 

Michelangelo, a new Raphael. It is also no coincidence that 

both copperplates were made by Caraglio. These two prints 

clearly stand out from other graphic works of that time, 

and this is what they have in common, regardless of what 

other ideas the artists had in mind. 

The last issue concerns a drawing from a private collec-

tion in New York, made in red chalk (Fig. 4), which David 

Ekserdjian, followed by other researchers, considered to 

be Caraglio’s copperplate project. We may say with a great 

degree of certainty that Caraglio did not use it when work-

ing on his Diogenes. This is evidenced by the fact that some 

of its details (like the arrangement of grass stalks to the 

left of the plucked chicken, see Fig. 7) are consistent with 

the second state of his print but not the first, as it would 

be expected. This work most likely has been executed by 

Parmigianino himself, even though it lacks his confident 

touch and it clearly seems to have been made with certain 

difficulty, which is probably what led Mario Di Giampaolo, 

who first published this drawing, had doubts if Parmigianino 

was really its author.

Jerzy Wojciechowski

A Dog-like Philosopher, a Plucked 

Chicken and a Field Mouse...  

or a Few Remarks on “Diogenes”  

by Parmigianino 
 

 

From the very beginning Parmigianino’s Diogenes aroused 

great interest. Also during the last dozen years several 

articles have been written about it. In the following con-

siderations I allow myself to comment on this significant 

composition.

It was a very original and unique project, unmatched in the 

iconography of its time, clearly distinct from other works 

of that era. Diogenes was widely known from the copper 

engraving by Gian Giacomo Caraglio (Figs. 2,3) and the great 

chiaroscuro woodcut version done by Ugo da Carpi (Fig.1). It 

is an image with a very well-thought iconographic program, 

referring to the philosophical discourse about the opposition 

of culture and nature originated by the Greek sophists.

The philosopher sitting in front of a barrel is accompanied 

by a plucked chicken. The literary source of this approach 

to the subject was “Lives of Eminent Philosophers” by 

Diogenes Laertios, the first complete edition of which in 

Latin appeared in Rome in 1472. Parmigianino took all 

elements for his Diogenes composition from this work. We 

learn from it that in his youth, the philosopher used to co-

unterfeit coins (he is hiding a moneybag with coins under 

his coat, pressing it to his chest with his left hand); that 

he made a barrel into his dwelling; that he used a coat as 

bedding; that observation of a field mouse (sitting by the 

entrance to the barrel) showed him how to live his life; 

that during the day he walked with a lit lantern (it is prop-

ped against the barrel), saying: “I am looking for a man”, 

where the man is symbolized by a plucked hen in order to 

ridicule the Platonic definition of man: „an animal, biped 

and featherless”.

Diogenes did not think much of Plato, something he osten-

tatiously expressed during his long life. He considered 

studying Plato’s teachings “a waste of time”. In his “Lives” 

Diogenes Laertios clearly emphasized that his namesa-

ke had also referred negatively to many sciences, inclu-

ding geometry, which in the second state of Caraglio’s 

engraving was symbolised by a dodecahedron, one of 

Plato’s five solids, visible on the pages of an open book. 

The message of the composition is extremely clear. 

Parmigianino showed a philosopher who manifested his 

anti-Platonian attitude. It is really difficult to find yet 

another work of that time which would include such a com-

plex iconographic program in what seemed like a simple 

genre scene. Parmigianino, in a thoroughly thought-out and 

witty way, uses the language of numerous allusions. Thus, 

it is impossible to agree with Jamie Gabbarelli, who tried 

to undermine the logic of this extended message, claiming 

that, in the last stage of his work on Diogenes, Parmigianino 

disrupted the message, illustrating the open book with the 

dodecahedron, although Diogenes was an enemy of science 

and geometry. He built his theory of “a solid mistake” on 

the belief that the books lying in front of Diogenes are an 

attribute of his being a scholar and that the geometric form 

was added at the last moment when the artist lost contact 

with someone who had been helping him to establish the 

Diogenes iconographic program. Such reasoning seems to 

me to be completely false. The Parmigianino’s project was 

too ambitious to be overturned at the last minute.

The books are by no means an attribute of Diogenes. The vo-

lumes that the philosopher knocked down from the wooden 

stand are laid carelessly on the ground in front of him. This 

obvious humiliation of books was unprecedented in either 

medieval or renaissance iconography. Diogenes is pointing 

to the illustration with an ordinary stick, which is not in 

keeping with the seriousness of a thick volume. If books 

were to be an attribute of Diogenes, Parmigianino would 

have put a divider into his hand, as it was often done when 

representing scholars. He did not do this because the books, 

alongside the plucked hen, were a key element in Diogenes’ 

argumentation against Plato’s teachings.

In my view Diogenes gained such a impressive form be-

cause it was created in the spirit of paragone with The Fury 

by Rosso Fiorentino (Fig. 6), who, being Parmigianino’s 
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Monika Jankiewicz-Brzostowska

Presumed „Battle of Lepanto”  

in the Collection of the National 

Maritime Museum in Gdańsk

The purpose of this study is to explore iconography of the 

battle of Lepanto in the 16th and 17th century European paint-

ing with regard to the painting acquired by the National 

Maritime Museum in Gdańsk in 2017. The acquisition was 

for the collection of the old masters’ paintings and it was 

co-financed by the Minister of Culture and National Heritage. 

During the battle of Lepanto held on 7 October 1571 the 

Ottoman navy suffered a devastating defeat which impeded 

Turkish expansion to the West. It had serious impact on 

the morale of western countries and multiple depictions 

of the battle were produced soon after, including Giorgio 

Vasari’s frescoes in Sala Regia in Vatican. They all followed 

the similar pattern – they showed the sea virtually covered 

with fighting galleys viewed from an elevated position. In 

the 17th century the compositions of Lepanto paintings 

changed, especially in the art of painters coming from the 

north of Europe, and the painting in question was undoubt-

edly produced by one of them. Flemish and Dutch painters 

introduced galleons into depictions of the battle, despite the 

fact that they did not take part in it. Artists like Cornelis 

de Wael and Andries van Eertvelt developed the scheme 

with one or two galleons at the centre of the composition, 

surrounded by galleys. Typically in the foreground of such 

a painting there would be a depiction of hand to hand com-

bat and wounded victims. The painting purchased by the 

National Maritime Museum in Gdańsk follows this scheme 

very closely – it depicts a sea-battle of numerous galleys 

and galleons, that carry ensigns of Spain and Turkey, and 

the combat between the crews of two galleys is seen in the 

foreground. It is therefore reasonable to assume that the 

painting in question presents the battle of Lepanto. As re-

gards the author, based on formal similarities two painters 

should be taken into consideration: Andries van Eertvelt and 

Aert Anthoniszoon, however further research is necessary 

to resolve the question beyond any doubt. 

Zbigniew Ignacy Brzostowski

Isfahan – portrait of the city in  

the light of the 18th century manuscript  

from the Kornik Library of Polish 

Academy of Sciences based on  

“Relatio de mutationibus Regni 

Persorum” by Tadeusz J. Krusiński

The article presents the image of Isfahan based on descrip-

tions by Polish authors of 17th and 18th century. It has to be 

noted that despite the fact that numerous Polish travelers 

visited Persia, only very few left written descriptions of their 

travels. At the beginning of 17th century the envoy of the 

Polish king Sigismund III Vasa, Sefer Muratowicz visited 

Persia. He left a manuscript, published for the first time 

in 19th century, that included short description of Isfahan 

as the seat of Persian shahs, mentioning its general lay-

out and abundance of gardens. In the first half of the 18th 

century the Polish Jesuit Tadeusz J. Krusiński (1675-1751) 

travelled around Persia – mostly on foot – for about 17 years. 

Although his main interest was in the wars between Persia 

and the Afghans, he left some information regarding Isfahan. 

His relation was written in Latin. The Kórnik manuscript 

is a loose Polish translation of some parts of Krusiński’s 

work – including his description of Isfahan. He described 

its several palaces, the famous main square of Isfahan and 

principal bridges of the city. He separately described new 

building initiatives of shah Hosajn (1694-1722). With so few 

Polish descriptions of Isfahan it is a major disadvantage 

for Iranian Studies in Poland that Krusiński’s work has not 

been translated into Polish. 



236 237



Złote Bramy Sztuki.

Profesor Teresie Grzybkowskiej  

w osiemdziesięciolecie urodzin

Redakcja naukowa:

Roman Nieczyporowski

Wydawnictwo ASP w Gdańsku

Gdańsk 2019

Recenzenci: 

prof. dr hab. Jerzy Malinowski

prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Redakcja językowa i korekta: 

Beata Demska

Opracowanie graficzne: 

Piotr Paluch / Stefan Stefaniszyn

Ilustracja na okładce: 

Maciej Świeszewski, Orfeusz wśród zwierząt, 2019

Druk i oprawa: 

ARGRAF Sp. z o.o.

© Copyright by Wydawnictwo  

Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i autorzy 2019

ISBN 978-83-66271-15-9

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk,

tel. +48 58 301 28 01

asp.gda.pl




