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PRZEDMOWA DO WYDANIA POLSKIEGO

Według ogólnie przyjętego mniemania dzieło poświęcone powszechnej
historii sztuki powinno w miarę możliwości zawierać całokształt
wiedzy z tego zakresu, poczynając od czasów najdawniejszych aż do
naszych dni. Tak obszerny materiał nie mógłby jednak zmieścić się
w jednym lub dwóch tomach, dlatego autor zmuszony był
ograniczyć się do omówienia tylko tych krajów i okresów, które
wywarły największy wpływ na rozwój sztuki światowej, nie zatrzymując się
dłużej przy zjawiskach o znaczeniu jedynie lokalnym.
Zakładając, że na powszechną historię sztuki złożyły się osiągnięcia
poszczególnych epok i narodów, wiele osób uważa, że jej opracowanie
powinno mieć charakter kompilacyjny. Żaden historyk sztuki nie byłby
rzekomo w stanie zgłębić wszystkich tych zagadnień i dlatego musi
korzystać z dorobku badaczy odpowiednich etapów, poprzestając
na przekazywaniu tego, co od nich zaczerpnął.
Autor niniejszej książki nie podziela wyżej cytowanych poglądów. Już
trzydzieści lat temu na początku swej pracy doszedł do wniosku,
że powszechnej historii sztuki nie można traktować jak zwykłego
podsumowania dziejów sztuk poszczególnych narodów, krajów
i okresów. Jest to odrębna dziedzina nauki, wymagająca specjalnego
ujęcia i wcale nie polegająca na kompilowaniu.
Lecz dzieło takie tylko wówczas będzie mogło reprezentować tę
niezależną dyscyplinę naukową, gdy autor zdoła samodzielnie przemyśleć
rozwój sztuki światowej, rozpatrując go jako całość (czego
nie można dokonać na drodze choćby najskrupulatniejszej kompilacji).
Autor dzieła o uniwersalnej historii sztuki musi opanować ogromny zasób
wiadomości, by przekazywać je czytelnikowi i pomóc mu w nich
się zorientować. Ważne i zarazem trudne zadanie autora polega
na znalezieniu w światowym procesie rozwoju sztuki odpowiedniego
miejsca dla każdego referowanego artystycznego wydarzenia, na powiązaniu
go z,innymi analogicznymi zjawiskami i ułatwieniu współczesnemu
odbiorcy ich zrozumienia.
W trakcie opartej na takich przesłankach pracy nad książką
nasuną się pytania dotyczące różnych aspektów, mówiąc ściślej —
różnych zakresów pojęcia sztuki. Autor winien na te pytania
odpowiedzieć, jeżeli pragnie, aby jego dzieło rzeczywiście mogło się stać
wprowadzeniem do wiedzy o sztuce. Ażeby te aspekty określić,
musi autor swobodnie dobierać punkty widzenia, musi kierować uwagę
na różne zagadnienia i ustosunkowywać się to do jednego,
to znów do innego zakresu pojęć.
Pierwszy zakres pojęcia historii sztuki — to suma poszczególnych
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zjawisk. Będą tu należeć zabytki, artyści, warunki, w jakich dzieła sztuki
powstają, i wszelkiego rodzaju okoliczności, wpływające na losy
twórczości artystycznej. Jest rzeczą zrozumiałą, że na stronicach swojej
książki autor nie może opisywać, jak starożytni dziejopisarze, tego
wszystkiego, co rok za rokiem, stulecie za stuleciem wydarzało się
w sztuce, nie może jednak również pomijać faktów z artystycznej kroniki
minionych wieków.
Dziś już nikogo nie zadowoli „historia sztuki bez nazwisk", o jakiej
marzyli krytycy z początków naszego stulecia. Współczesny czytelnik chce
czuć pod nogami twardy grunt konkretów, chce obcować
z osobowościami niepowtarzalnymi, szczególnie z czasów Odrodzenia,
kiedy to indywidualizm przemówił pełnym głosem. Słusznie więc
domaga się, by zapoznano go, choćby najogólniej, z życiorysami
artystów — aczkolwiek pamiętać należy, że zbyt drobiazgowe
zagłębienie się w biografiach grozi odsunięciem na dalszy plan
problematyki samej twórczości. Do jakich wszelako nie uciekalibyśmy się
uogólnień — relacjonując wyłącznie „faktyczny materiał" powszechnej
historii sztuki, zawsze otrzymamy obraz pstry i niejednolity, widowisko
rozmigotane i nużące wzrok.
Zupełnie natomiast inne uzyskamy efekty, gdy ten sam materiał
opiszemy z pewnego dystansu, jak gdybyśmy się wznieśli ponad powszedni
dzień sztuki, by spojrzeć nań w świetle ogólnego procesu rozwojowego.
Poszczególne cząstki połączą się wówczas lub znikną zupełnie
z pola widzenia, a przed naszymi oczami pozostaną tylko ogólne zarysy
rozwoju twórczości artystycznej. Chodzi tu o to samo, co historycy
sztuki starają się przedstawić jako przeobrażenia stylów. Nie ulega
wątpliwości, że nauka o stylach jest wielkim osiągnięciem współczesnej
wiedzy o sztuce. Nie brak wprawdzie rozbieżności w rozumieniu,
interpretacji i ocenie poszczególnych stylów, lecz jeśli nie będziemy do tego
przywiązywali nadmiernej wagi, przyznamy na pewno, iż nauka
o przemianach stylowych przybliżyła historię sztuki do zrozumienia
ogólnej prawidłowości rozwoju ludzkości. W następstwie stylów bezwiednie
wyczuwamy majestatyczny krok stuleci i przyjęcie tego poglądu pomaga
pojąć, na czym polega ogólny kierunek rozwoju sztuki światowej
(tylko warunkowo można ten rozwój nazywać postępem, w sztuce sprawa
ta przedstawia się inaczej niż w nauce i technice). W powszechnej
historii sztuki nie wolno lekceważyć nauki o stylach, lecz z drugiej strony
nauka ta nie może zastąpić odnotowywania zjawisk artystycznych,
które poprzednio zaliczyliśmy do pierwszego zakresu pojęć
historyczno-artystycznych.
0 ile drugi z omawianych zakresów pojęć, czyli punktów widzenia,
które należy uwzględnić w książce o powszechnej historii sztuki, dotyczy
prawidłowości jej rozwoju w czasie — o tyle zakres trzeci pozwala
rozpatrywać poszczególne zjawiska niejako poza ciągiem dziejów, jak gdyby
istniały jednocześnie i równolegle, jedno obok drugiego. Nie ma to nic
wspólnego z naginaniem faktów do pobożnych życzeń autora.
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Arcydzieła sztuki różnych krajów i okresów rzeczywiście spotykają się
ze sobą nie tylko pod dachem jednego muzeum, lecz także
i w ludzkiej świadomości. Dlatego właśnie są nieśmiertelne i nieprzerwanie
towarzyszą człowiekowi w jego historycznym bytowaniu. Badaczowi
dziejów sztuki nie wolno o tym zapominać, musi on umieć wywołać
z pamięci i skojarzyć w wyobraźni dzieła rozdzielone czasem
i przestrzenią, lecz pokrewne w charakterze. Musi słyszeć dialogi,
jakie między sobą prowadzą geniusze żyjący pod różnymi szerokościami
geograficznymi, choć czasem nawet nie wiedzą nawzajem
o swym istnieniu. Tylko pod warunkiem przeniknięcia w opisany trzeci
zakres pojmowania twórczości artystycznej powszechna historia sztuki
zdoła nawiązać do zainteresowań współczesnych i wziąć udział
w kształtowaniu człowieka przyszłości.
Autor usiłował w swej pracy dać wyraz takiemu rozumieniu sztuki
oraz metod jej badania i interpretowania. Widać poglądy te okazały się
słuszne, gdyż ku zadowoleniu autora, po wydaniach w języku
niemieckim, rumuńskim, węgierskim i serbo-chorwackim, książka ma się
obecnie ukazać po polsku.
Przed niewielu laty autor odwiedził Polskę Ludową i przy tej okazji
zapoznał się z polskimi skarbami artystycznymi, a także spotkał się
z polskimi historykami sztuki i plastykami. Ogromne znaczenie, jakie
w Polsce przywiązuje się do zagadnień artystycznych, wydało mu się
wówczas zdumiewające — nie mniej zadziwił go wysiłek, z jakim
Polacy dźwigają z ruin zniszczone podczas wojny miasta, i entuzjazm,
z jakim chronią i badają zabytki ojczystej sztuki.
Niewątpliwie ochrona zabytków i rozwój wiedzy o sztuce leżą
w życiowym interesie narodu polskiego. Olbrzymia praca badawcza,
jakiej w Polsce dokonano, stwarza już podstawę do napisania
wyczerpującej historii polskiej sztuki. Rozwiązanie tego problemu wymaga
oczywiście głębokiego uświadomienia sobie zarówno specyfiki własnej
sztuki, jak i jej miejsca w dziejach sztuki światowej. Studium powszechnej
historii sztuki może okazać się pomocne w napisaniu dzieła
poświęconego sztuce narodowej. Miło mi mieć nadzieję, że również
moja książka będzie tu mogła odegrać rolę pożytecznego bodźca.

M. Ałpatow

WSTĘP

Według wyobrażeń starożytnych wszystkie sztuki, jak piękne siostry, tworzyły
jedną rodzinę. Późniejszym badaczom już nie wystarczał ten pełen poezji obraz,
wprowadzili więc na jego miejsce klasyfikację podobną do tej, którą Linneusz
przyjął za podstawę swojego dzieła „Systema naturae''. Chodziło im przy tym ra-
czej o to, aby sztu.ki rozdzielić, niż aby podkreślić ich wewnętrzne związki. Po-
nieważ jednak, podejmując próby wyodrębnienia poszczególnych dyscyplin
artystycznych, przyjmowali odmienne założenia, wynikły między nimi poważne
różnice zdań.
Najbardziej rozpowszechnił się podział oparty na stosowanych środkach wyrazu,
wyróżniający sztuki przestrzenne i czasowe. Do pierwszego rodzaju zaliczono dzieła
percypowane wzrokowo, określone przestrzenią, liniami i barwami, do drugiego —
utwory działające na słuch, operujące dźwiękami i słowami. Od najdawniejszych
czasów architektura, rzeźba i malarstwo przeważnie stykały się ze sobą bezpo-
średnio, występując wspólnie w jednym dziele, jako że i malarzom, i rzeźbiarzom
przypadało w udziale ozdabianie tych samych budowli. Te trzy dziedziny sztuki
zostały w czasach późniejszych objęte przez tak zwane akademie sztuk pięknych,
podczas gdy muzyka zachowała swój pierwotny związek z poezją. Wiersz odznacza
się wyraźnie uchwytną muzycznością, w romancy dźwięk i słowo łączą się w jedno.
Nie zachwiało tej ogólnie przyjętej klasyfikacji nawet istnienie takich sztuk,
w których moment przestrzenny łączy się z czasowym, jak na przykład w dramacie
lub w tańcu — ani takich, w których malarstwo, poezja i muzyka stapiają się w jed-
ną całość, jak na przykład w operze.
Podział ten, utrwalony wieloletnią tradycją, zostaje zachowany i w niniejszej
pracy, traktującej o architekturze, rzeźbie i malarstwie w ich historycznym roz-
woju. Należy jednak wskazać na względność granic pomiędzy poszczególnymi
dziedzinami sztuki i na wynikającą stąd również względność takiego usystema-
tyzowania.
Można także dokonać podziału z uwagi na treści poddawane obróbce artystycznej.
Wzajemne związki i relacje ulegną wówczas zmianie i uzyskamy dwie osobne
dziedziny, sztuk przedstawiających (obrazujących) i nie przedstawiających.
Do pierwszych należy malarstwo, rzeźba i literatura, do drugich — architektura
i muzyka. Dla prześledzenia na przykład procesu pojawienia się w sztuce czło-
wieka lub krajobrazu zmuszeni będziemy przeprowadzić porównanie malarstwa
i rzeźby z literaturą tej samej epoki. Z drugiej strony, ten sam ideał estetyczny uwi-
doczni się w rytmie zarówno muzyki, jak i architektury danego okresu historycznego.
Warto przypomnieć znane określenie architektury jako „zastygłej muzyki".
Teoretycy sztuki segregują jej gałęzie w różnoraki sposób, w zależności od tego,
jakim cechom oddają pierwszeństwo.
Lessing zwalczał opisowość, która w XVIII wieku stała się dla poezji i jej szczegól-
nego charakteru poważnym zagrożeniem, i odrzucał pogląd o bliskości malarstwa



i literatury; przestrzeń i czas były dla niego jedynymi kryteriami systematyzacji
sztuk. Wzajemnym oddziaływaniem różnych sztuk na siebie zajmowali się już
na wiele stuleci przed Lessingiem Chińczycy, nie podkreślali oni jednak różnicy,
lecz podobieństwo między malarstwem i literaturą.
Różne poglądy na ten temat panują również w nowszych czasach. Nie wydadzą
się nam one jednak już tak skrajne, jeśli uwzględnimy przyczyny wpływające na
powstanie tych czy innych przekonań. Z początkiem XIX wieku poszukiwanie
wielkiej syntezy w sztuce rodziło skłonność do zacierania różnic pomiędzy roz-
maitymi dyscyplinami, muzykę uznano wówczas za przewodnią dziedzinę sztuki.
Wielu pisarzy, od romantyków poczynając, wypowiadało się na temat muzyczności
poezji, a Delacroix i Fromentin widzieli w muzyce podstawę malarstwa. W odpo-
wiedzi powstał z końcem XIX wieku kierunek sprzeciwiający się temu zacieraniu
granic, domagający się, aby każdy artysta szukał wyrazu za pomocą środków dla
jego sztuki właściwych. Tendencje te prowadziły do pewnego rodzaju pedanterii,
hamującej w konsekwencji prawdziwą działalność artystyczną.
Z konfrontacji tych dwóch stanowisk: wyodrębniania lub stapiania w jedno wszy-
stkich sztuk, dochodzimy do wniosku, iż „czystość środków artystycznych" nie
jest bynajmniej kryterium decydującym o wartości dzieła sztuki. Nie jest istotne,
czy się uznaje czy też przekracza granice pomiędzy poszczególnymi dziedzinami
sztuki, ważny jest raczej stopień, w jakim odpowiadają one potrzebom artystyczne-
go oddziaływania, oraz przyczyny, dla których artyści je łamią. W wypadku bowiem
gdy naruszenie owych granic usprawiedliwione jest względami artystycznymi,
przed autorem otwierają się ogromne możliwości wykonania dzieł bardziej war-
tościowych od takich, które powstałyby przy ścisłym ich przestrzeganiu, lecz bez
prawdziwego zapału twórczego. Rzeźbiarz Paweł Trubeckoj, przedstawiciel
„luźnych form", atakowany jest po dziś dzień przez zwolenników „czystej rzeźby".
A przecież w „malarskości" jego prac, podobnie jak w dziełach Rodina, tkwi
znacznie więcej witalnej siły, poezji, a w końcu także więcej plastycznego wyrazu
niż w pracach tak „czystego" rzeźbiarza, jakim był na przykład Adolf von Hil-
debrand.

Zanim przejdziemy do charakterystyki tych dyscyplin artystycznych, których hi-
storii poświęcona jest niniejsza praca, trzeba — dla należytego zrozumienia
poszczególnych rodzajów sztuki — omówić jej niektóre ogólne właściwości.
Od dawna już mówi się o dwóch tendencjach w sztukach plastycznych, z których
jedną nazwano „naśladującą", w ściślejszym znaczeniu „przedstawiającą",
drugą zaś — „dekoratywną", czyli „formalną". Architekt rzymski Witruwiusz
wskazał w swym dziele poświęconym architekturze dwie zasady: utylitarno-kon-
struktywną oraz dekoratywno-artystyczną, które określił jako „celowość"
i „piękno".
Niewątpliwie można w obrazie czy też budynku rozpatrywać obie te strony z osob-
na. Chcąc jednak pojąć istotę malarstwa i architektury, nie wolno dzielić jedno-
litej twórczości artystycznej na dwie odrębne i przeciwstawne czynności, nie
wolno traktować dzieła sztuki jedynie jako sumy dwóch elementów. Dzieło
architektury nie będzie dziełem artystycznym, jeśli najpierw zostanie pomyślane
jako celowa konstrukcja, a potem dopiero ozdobione elementami dekoracyjnymi.

które mogą się wówczas wydać czymś nie-
potrzebnym. Nie należy też wyobrażać sobie,
że twórczy proces malowania polega raz na
tworzeniu wartości duchowych w dążeniu do
życiowej prawdy, a następnie — na dopro-
wadzeniu tego, co zostało ukazane, do zgod-
ności z pewnymi prawami formalnymi i wy-
mogami stylu. Przy tego rodzaju przekona-
niach pomija się jedność twórczości artysty-
cznej, choć przez nią dopiero sztuka nabiera
głębokiego, żywego sensu i odgrywa tak do-
niosłą rolę w życiu człowieka. W prawdziwym
dziele sztuki najistotniejsza jest niepowtarzalna
jedność wszystkich jego składników i różno-
rakie wzajemne ich na siebie oddziaływanie.
Prawda jest tą właściwością, jakiej żądamy
od sztuki przede wszystkim. Możność zagłę-
bienia się w wyimaginowany świat powieści
i zbliżenia się do jej bohaterów, niczym do
żywych ludzi, sprawia nam radość i przyjem-
ność. Od wszelkiego rodzaju przedstawia-
nia — nie tylko plastycznego — domagamy
się, aby było rozpoznawalne i zgodne z naturą.
Starożytni te dzieła cenili najwyżej, które robiły
wrażenie żywych istot. Lecz jednocześnie ab-
surdem by było uważać odbicie w lustrze za ideał malarstwa, czy odlew — za
ideał rzeźby.

Bezpośrednie przeżycia zmysłowe składają się, na równi z abstrakcyjnymi dozna-
niami duchowymi, na każde prawdziwe dzieło sztuki. Gdy którykolwiek z tych
elementów ograniczamy lub nawet całkowicie eliminujemy, doprowadzamy do
zubożenia sztuki. Ich współistnienie nie wyklucza jednolitości dzieła, która reali-
zuje się w ten sposób, iż to, co abstrakcyjne, percypowane jest w sztuce jako
zmysłowe, w tym zaś, co zmysłowe, przejawia się abstrakcja. Jeden z tych ele-
mentów jest zawsze wywoływany przez drugi i nim przepojony.
Arystoteles uważał, że podstawę twórczości poetyckiej stanowi metafora, w któ-
rej jeden przedmiot wyrażony zostaje przez inny. Oba te przedmioty istnieją nie-
zależnie obok siebie i dopięto z ich skonfrontowania zrodzić się może nowe
znaczenie, posiadające siłę wyrazu artystycznego. Spróbujmy to wyjaśnić na
Prostym przykładzie, którym posłużył się rosyjski lingwista Potebnia: Wyobraźmy
sobie, że uderzył nas widok czarnego konia. Człowiek o abstrakcyjno-logicznym
sposobie myślenia połączy słowo „koń" z pojęciem czarnej barwy i powie:
-to jest czarny koń", w najlepszym zaś razie „koń czarny jak węgiel" albo „jak
smoła", przy czym „węgiel" i „smoła" pojmowane będą jako ucieleśnienie po-
Jęcia „czarny". W pierwotnym okresie istnienia ludzkości, gdy przeważało myślenie
Poetyckie, według powszechnych wówczas sposobów określania, porównano
oy konia z inną żywą istotą: z czarno-błękitnym krukiem. Przymiotnik „kary"

Delacroix, Polowanie na lwy,
rysunek
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wywodzi się z takiego właśnie oznaczenia „kruko-konia". Obecnie, z biegiem
czasu, obrazowa wymowa przymiotnika „kruczy" wprawdzie osłabła, początkowo
jednak odznaczał się pełnią wyrazu artystycznego. Ponieważ zaś obraz „kruka"
nie mieścił się całkowicie w obrazie „konia", nowe to pojęcie, obok najważniej-
szego, czyli tożsamości barwy, posiadało inne jeszcze znaczenia. I tak — wycho-
dząc z założenia, że kruk zdolny jest do latania — wyobrażano sobie też karego
konia jako stworzenie poniekąd uskrzydlone.
Włoski filozof Giovanni Battista Vico uważa metaforę za małe opowiadanie
(noveletta). Na przykład w znanym fragmencie poematu Puszkina „Eugeniusz
Oniegin": „po daninę pól wylatuje pszczoła z woskowej swej celi". Pszczoła
jest najpierw wyobrażona jako' władca, ściągający daniny od swych podwład-
nych, by następnie sta^ się zamkniętym w celi mnichem, pobożnym i pracowitym.
Ileż delikatnych odcieni zmysłowych doznań wibruje już w samym słowie „wo-
skowa"! Oznacza ono nie tylko plaster miodu w ulu, lecz ponadto kojarzy się
z obrazem mnicha i świec w jego celi, a może nawet i z bladą, woskową barwą
jego twarzy.
Metaforyczność, czyli przedstawianie jednej rzeczy za pomocą drugiej, nieobca
jest w pewnym sensie także sztukom plastycznym. W malarstwie i w rzeźbie nie
chodzi jednak, tak jak w poezji, o zestawienie dwóch równoważnych pojęć —
lecz o oddanie określonego przedmiotu w określonym materiale za pomocą formy,
która nie tylko służy za środek przedstawienia, lecz zachowuje również pewną
wartość samodzielną i poddana jest własnym prawom.
Przy ocenie dzieła sztuki ważne jest nie tylko to, co stanowi o jego podobieństwie
do modela, lecz i to, co je od niego różni. Godne jest przecież podziwu za to, że
przedstawiając jakiś naturalny motyw, nie jest zarazem jego mechaniczną od-
bitką i że głębiej niż sam świat rzeczywisty umożliwia patrzącemu przeniknięcie
tajemnic natury.
Chcąc uprzytomnić sobie znaczenie twórczości artystycznej, rozpocznijmy od.

s. 11 całkiem prostego przykładu. Oto jeden z rysunków Delacroix: na pierwszy rzut
oka widzimy na nim jedynie wężykowate linie; łączące się w osobliwy motyw,
oraz rzucone gdzieniegdzie równoległe kreseczki. Z linii tych jednak formuje się
kształt tygrysa wczepionego w koński zad, dalej postać zamierzającego się na
tygrysa jeźdźca, wspiętego konia i wreszcie człowieka z mieczem, spieszącego
na pomoc; tak powstaje scena dramatyczna, pełna ruchu, temperamentu i na-
miętności. Rysunek ten doskonale unaocznia, jak wskutek wzajemnego przeni-
kania się obu wyżej omówionych elementów dzieło sztuki uzyskuje swój nieod-
party wyraz. Linie na rysunku Delacroix wyglądają w istocie jak krągłe zarysy

s. 14 jakiegoś ornamentu, lecz pełny sens artystyczny osiągają dzi^jg ukazanemu mo-
tywowi. Żywa, dramatyczna scena przejmuje nas tak niezwykle, dlatego że arty-
sta nie od rysował jej żmudnie i drobiazgowo, lecz utrwalił jej ruch na papierze
niejako jednym tchem, w sposób równie gwałtowny jak owa walka.
Architektura nie należy do sztuk plastycznych we właściwym znaczeniu tego
słowa, lecz również i u jej podstaw znajdziemy metaforę. W pradawnych czasach
nagrobki znanych ludzi przypominały 'ogromne pagóry i miały obrazować rzeczy
realnie istniejące. Nawet jeszcze o wiele później, w XVII wieku, przekształcano
niekiedy komnaty pałaców w obrośnięte muszlami tajemnicze groty, jakby były
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mieszkaniem nimf. Nawet tak czyste pomniki architektury, jak świątynie greckie,
katedry gotyckie czy zamki renesansowe, operują metaforą. Kolumny greckie —
to przecież kamienne podpory, naśladujące dawne pnie drzewne, cała zaś świą-
tynia, siedziba bóstwa, jest artystyczną transpozycją mieszkania ludzi. Również
w architekturze nowożytnej spotykamy się z problemem metafory.
Weźmy na przykład okno, składową część budynku. Z punktu widzenia samej tylko
celowości musi ono stanowić otwór w murze, przez który dostaje się do wnętrza
światło. Architekci jednak nawiązywali za pośrednictwem tych otworów do innych
motywów, o odmiennym znaczeniu. Stąd wywodzi się rozmaitość okiennych form; s. 15, 16
raz mogą one przypominać antyczny łuk triumfalny, raz portal kościelny, raz
cyborium, raz portyk; w baroku wyobrażają otwartą paszczę jakiegoś zwierzęcia,
w czasach najnowszych — okno w domu mieszkalnym podobne jest do okna
w wagonie kolejowym. Błędne byłoby mniemanie, że drugi ów moment został
przyłączony do pierwotnego wyobrażenia okna jako otworu w murze. W praw-
dziwym, twórczym ujęciu artystycznym oba te człony potraktowane są w żywej
wzajemnej, współzależności. Łukowate okno nie jest już zwykłym otworem, ani s. 16
łuk w ścianie — bramą, pod którą przejeżdżali triumfatorzy, mimo iż nie przestaje-
my w oknie widzieć otworu przeznaczonego do wpuszczania do wnętrza światła;
dostrzegamy zarówno wspaniałość łuku, jak i samoistny element budynku.
Historia sztuki to nie tylko znajomość różnorodnych rezultatów ludzkiej działal-
ności artystycznej. Jako punkt wyjścia zrozumienia prawdziwej, wielkiej sztuki
zakłada ona również poznanie podstawowych kryteriów estetycznej oceny
dzieła sztuki. Postaramy się tu na kilku przykładach wyjaśnić różnicę pomiędzy
mniej i bardziej wartościowymi artystycznie dziełami.

Obraz Liotarda Dziewczyna niosąca czekoladę jest całkowicie zgodny z duchem I, 1
XVIII wieku. Lecz gdy przypatrzymy się tacce w rękach dziewczyny, zwrócimy
z pewnością uwagę na chłodną, obojętną, fotograficzną niemal dokładność. Wi-
zerunkowi temu brak iskry prawdziwego dzieła sztuki. W martwych naturach I, 2
Chardina bliskość natury nie jest mniejsza, lecz w tym, co dostrzeżono w nich
bezpośrednio, podkreślona została istota rzeczy; dzięki temu przypadkowo nagro-
madzone przedmioty wyglądają jak skonstruowana całość; ich piony i poziomy,
stosunki światłocienia i barw uzupełniających doprowadzają do tego, że w obrazie
widzimy wynik głębokich rozważań. Skromne przedmioty, służące do przygoto-
wania mieszczańskiego posiłku, nabierają w naszych oczach powagi sprzętu
ofiarnego.
Urocze i zwinne wydaje się ciało młodego Rybaka wyrzeźbionego przez Carpeaux. 1,3
Lecz i w tej postaci, podobnie jak u Liotarda, dominuje staranie o jak największą
wierność wobec natury. Gdy z kolei dla porównania przyjrzymy się Niewolnikowi
Michała Anioła, nie od razu zdołamy odgadnąć, co ta rzeźba przedstawia. Po- I, 4
czątkowo widzimy jedynie złom surowego marmuru, z którego wyzierają zarysy
partii osobliwie napiętych. I dopiero stopniowo rozpoznając postać ludzką
(a chyba każdy z patrzących potrafi tego dokonać), odnosimy wrażenie, że sta-
nęliśmy jakby wobec cudu. Owo „non finito", to, co nie zostało w pełni wypowie-
dziane, jest w dziele Michała Anioła o wiele bardziej istotne niż płaskie naśladow-
nictwo w rzeźbie Carpeaux. Tworzywo przekształca się w żywą istotę, nie za-
tracając przy tym swoistych walorów, swoistego znaczenia materii.
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I, 5

Ornament na tkaninie, Wiochy,
XVII w.

W rysunku przedstawiającym dojenie krów,
wykonanym przez średniej miary artystę ho-
lenderskiego z XVII wieku, wszystko zostało
starannie uwidocznione: krowa, ludzie, bu-
dynki, kaczki na stawie, zarośla i nieomal każ-
dy liść na drzewach. Lecz wszystko to robi
wrażenie protokołu, dopiero odcień dziecięcej
naiwności nadaje mu nieco uroku artystycz-
nego. Natomiast w pejzażu Rembrandta to,
co zostało ukazane, zdaje się powstawać tak
jak w rzeźbie Michała Anioła, z pierwotnie nie
zróżnicowanej całości. Potężna grupa drzew
wygląda z daleka jak ogromny grzyb, z którego
kształtu stopniowo dopiero wynurzają się ga-
łęzie, konary i pnie. Przyrodę Rembrandta
przenika tchnienie życia, wydaje się nam, że
w nią wkraczamy — nie zapominając przy
tym, że przed oczami mamy jedynie kartkę
papieru, pokrytą plątaniną linii i plam.
Budowle także różnią się pomiędzy sobą
swoistymi jakościami artystycznymi. Architekt

I, 8 Gibbs w londyńskim kościele Saint Martin in the Fields zestawił klasyczny portyk
ze szczytem wieży o tendencjach gotyckich, dlatego tez oba te motywy łatwo dają
się w całości budowli wyróżnić. To rozwiązanie więcej mówi o znajomości róż-
nych stylów architektonicznych niż o twórczych zdolnościach autora. Natomiast

7 Stasow w swojej dzwonnicy z Grusino wrażenie strzelistości przygotował już
poprzez znajdujące się w dole kolumny, piętra zaś ściśle ze sobą połączył różno-
rakimi łukami. Starannie wyważone proporcje tej budowli, przejście z ciężkiej
podbudowy w wąską, ostrą iglicę pozwalają nam podczas kontemplacji przeży-
wać czystą rozkosz estetyczną.
Podobnie jak w innych dziedzinach sztuki, również i w architekturze obserwujemy
stały ciąg rozwojowy, na który składają się próby, wzloty i upadki, lecz który
zawsze przebiega w oparciu o pewne określone cechy, obowiązujące w każdym
wypadku prawdziwej sztuki budowania. Zadaniem architektury jest przede
wszystkim dostarczanie osłony dla życia i działalności ludzi. Najprostszy nawet
budynek otacza zazwyczaj przestrzeń jakiegoś wnętrza i wyraża ją równocześnie
swą formą zewnętrzną. Ten osobliwy dualizm, który historia sztuki nazywa archi-
tektonicznym problemem masy i przestrzeni, zawarty jest we wszystkich budow-
lach. Istnieją różne rozwiązania owego zagadnienia — na zasadzie bądź kontrastu,
bądź harmonii i równowagi, bądź też przewagi jednej części nad innymi. W każ-
dym razie dualizm ten stanowi specyfikę architektonicznych środków wyrazu
i w nim odzwierciedla się owo „wyrażanie jednego poprzez drugie", będące
podstawą wszystkich dziedzin sztuki.
Wnętrza tworzy się dla ludzi, prawdziwych lub wyimaginowanych; od powszed-
niego dnia jednostki aż po uroczystości związane z życiem społecznym. Wszystko
koncentruje się we wnętrzu, a wszystkie wymogi dotyczące życiowej potrzeby
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Okno pałacu Dożów
w Wenecji

przestrzeni i swobody ruchów muszą znaleźć w zew-
nętrznej stronie budowli uzasadnienie tak konieczne,
prawidłowe i logiczne, by się ostała wobec surowego
osądu ludzkiego oka.
Wnętrze budynku percypuje człowiek całą swoją istotą,
jakby słyszał niekiedy echo przestrzeni; zewnętrzną
natomiast stronę odbieramy głównie wizualnie. To
wizualne wrażenie muszą usprawiedliwiać ważne, ży-
ciowe funkcje wnętrza. Oczywiście takie przedsta-
wienie sprawy jest nieco uproszczone. Przechodzące
z jednych w drugie budynki tworzą jak gdyby wew-
nętrzne ściany ulic i placów, z drugiej zaś strony —
wnętrze budynku przykrywa niekiedy kopuła na wzór
sklepienia niebios, a jego ściany bywają ukształtowane
jak fasady. Mimo jednak tych zastrzeżeń stosunek
pustego wnętrza do masywu zewnętrznej bryły budynku
stanowi zawsze charakterystyczną cechę architektury.
Stosunek architektury do materiału to problem jeszcze innego rodzaju. Budować
można z kamienia, z którego rzeźbi się także posągi — czy z drewna, na którym
się czasem i maluje. Lecz żaden twórca, tak jak architekt, nie dostrzega ani nie
umie tak ocenić siły zamkniętej w surowym materiale. Od najdawniejszych już
czasów usiłowali budowniczowie podporządkować ją swym artystycznym za-
mysłom, wiele też wynajdywali sposobów dla zwalczenia fizycznego oporu two-
rzywa. W pewnym sensie architekt przypomina pogromcę, który trzaskaniem z bata
drażni zwierzę, a równocześnie poskramia je mocą swej woli.
Prawdziwa natura materiału musi przejawiać się w budynku, jeśli ma on posiadać
artystyczny wyraz. Gzymsy muszą być spoczywające, sklepienia elastyczne, ko-
lumny podtrzymujące, łuki wspinające się w górę, kopuła zaś wieńczyć musi
całą budowlę. Proste prawo przyciągania, któremu podlega materiał, w formie
budynku musi wypowiadać się zgodnie z poczuciem ładu, zgodnie z rytmem
życia człowieka. Im lepiej uda się to osiągnąć, tym wspanialsza wyda się budowla,
tym bardziej przezwyciężone i doprowadzone do harmonii zostanie w niej wszystko,
co w naturze stanowi dla człowieka przeszkodę, ciąży i przytłacza.
Budownictwo, które spośród wszystkich sztuk najbardziej jest związane z po-
trzebami powszedniego życia, dysponuje niezwykle dyskretną formą wypowiedzi.
Nic się tu nie nazywa po imieniu, każdy motyw miewa różnorodne znaczenie,
jedne formy uzupełniają drugie, te z kolei ściśle są związane z pozostałymi. Kto
zwiedził wiele miast i często podziwiał piękno tej lub owej zabudowy, ten wie,
jaką siłę wyrazu mogą mieć te sterty głazów przemienione w dzieła sztuki. Jakże
wymowne w swym milczeniu kamienne kolosy otaczają podróżnego ze wszech
stron, świadcząc nie tylko o bogactwie czy ubóstwie swoich mieszkańców. Na
placach i ulicach wyczuwamy ponadto tchnienie myśli i nadziei dawnych po-
koleń oraz odwagi, jaka była potrzebna do wykonania tych przedsięwzięć.
Relacja o tym, czego ludzie w przeszłości spodziewali się od świata, a w szcze-
gólności o tym, co uważali za piękne i wzniosłe, dochodzi do nas w widokach
miast, w fasadach ich budowli, układzie okien i w ornamentach pokrywających
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Okno patacu
w Wersalu

mury. Spróbujmy wyjaśnić, co oznaczają te smukłe kolum-
ny, ta ostro odcinająca się od tła nieba kopuła, czy ta po-
tężna wieża, niemal przygniatająca stojący obok niej bu-
dynek: przekonamy się, że bardzo trudno jest przekształcić
wrażenia architektoniczne w słowa i że trzeba by było
w tym celu rozsupłać cały węzeł wespół ze sobą działa-
jących wyobrażeń, wspomnień i wzajemnych zależności.
Mimo to, arcydzieła architektury niczym kroniki przekazują
nam wiernie treść duchowego życia, jakie toczyło się w ich
obrębie. John Ruskin w książce „Kamienie Wenecji" świet-
nie odczytał głęboki, ludzki sens tego wspaniałego miasta.
Ten sam materiał, który służy do budowy domu, może rów-
nież zostać wykorzystany przez rzeźbiarza. Lecz o ile
w pierwszym wypadku kamień jedynie za pomocą ele-

mentów pośredniczących doprowadza nas do idei człowieka, o tyle w drugim
jest nam ona dana bezpośrednio, jako że człowiek zawsze stanowił najważniejszy
temat rzeźby. Twórczość rzeźbiarza polega na wydobywaniu wizerunku ludzkiego
z bezkształtnego kawału gliny lub kamienia za pomocą energicznych ruchów
ręki prowadzącej długo; patrzący ocenia jednak dzieło tylko wzrokiem.
Rzeźbiarz ułatwia widzowi rozpoznanie przedstawionego ciała, gdyż prócz oglą-
dania daje mu możliwość odebrania dzieła dotykiem. Realnemu i dającemu się
zważyć ciężarowi nadaje odpowiedni wyraz przez zrównoważenie brył i płaszczyzn.
Przekształcony w człowieka kamień pozostaje mimo wszystko kamieniem. Po-
łyskliwy brąz przypomina naoliwione ciało atlety, marmur pentelicki jaśnieje ni-
czym delikatna karnacja bogini, a sękate drewno przybiera postać owłosionego
leśnego stworu, lecz patrzący doskonale pamięta, że ma przed sobą metal, kamień
albo gałąź starego drzewa.
Rzeźbiarstwo z istoty swej natury należy do sztuk plastycznych. Diderot uważał
je ,,za muzę silną, lecz milczącą i w sobie zamkniętą". Narzuca ono artyście większe
ograniczenia niż inne rodzaje plastyki. Barwa w rzeźbie nie ma takiego znaczenia
jak w malarstwie, również ruchu nie oddają zazwyczaj rzeźbiarze tak żywo, jak
malarze. Za to światło odgrywa w rzeźbie rolę nader ważną. Dzięki grze świateł
i cieni uzyskuje posąg artystyczne życie i nabiera plastycznej siły wyrazu. W prze-
ciwieństwie do malarstwa, gdzie światło istnieje jedynie w artystycznie prze-
kształconej formie, rzeźba operuje całą zmiennością światła prawdziwego, pod-
porządkowanego odpowiednio opracowanej, odbijającej je powierzchni.
Dzięki swej trójwymiarowości i ścisłemu powiązaniu z prawdziwym światłem,
rzeźba silniej niż obraz działa na otoczenie. Chcąc uniknąć wtopienia posągu
w przestrzeń rzeczywistą, co osłabiłoby wrażenie estetyczne, rzeźbiarze rezygnują
z koloru i przyznają sobie mniej od malarzy swobody w oddawaniu ruchu; oczy-
wiście nie może to oznaczać, iż ukazywanie prawdy nie obowiązuje jednakowo
w obu dziedzinach.
Rzeźbiarz zazwyczaj wybiera dla swoich dzieł pozy stabilne i spokojne. Giovanni
da Bologna usiłował wprawdzie w słynnym swoim posągu Uskrzydlony Merkury
wyrazić coś ulotnego i niestałego i kazał swojej figurze jedną tylko stopą ledwo
dotykać ziemi. Wyrafinowane to rozwiązanie miało zapewne świadczyć o lekce-
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ważeniu wszelkich ogólnie przyjętych prawideł, lecz zbyt jest paradoksalne, aby
mogto podważyć regułę przestrzeganą przez większość rzeźbiarzy.
Główne zadanie rzeźbiarstwa polegało zawsze na utrwalaniu w statycznej for-
mie zjawisk „przemijających", na odkrywaniu w elementach przypadkowych
praw powszechnie obowiązujących i w przekształcaniu tego, co indywidualne —
w typowe. Toteż wzniosłe w swojej prostocie posągi wielkich mężów należą do
najszlachetniejszych form rzeźbiarskich. Pod jednym względem jest rzeźba na
pewno wszechstronniejsza, bogatsza i bardziej skomplikowana od malarstwa.
Oglądany z różnych stron, każdy przedmiot przeinacza się przecież do granic
rozpoznawalności; w codziennym życiu niemal nie zwracamy na to uwagi, po-
nieważ interesują nas przede wszystkim niezmienne cechy zjawisk, według któ-
rych je identyfikujemy. Rzeźbiarz natomiast w tej zmienności wyglądu przed-
miotów trójwymiarowych znajduje czynnik, wzbogacający jego twórczość.
Patrzący może oglądać statuę z wielu punktów, w całej jej różnorodności. Wra-
żenia, jakie rzeźba wówczas wywołuje, są zwykle wariacjami na temat jednego
motywu, często też jedna z tych wariacji przeciwstawia się i przyćmiewa wszyst-
kie pozostałe. Tak więc do rozważań dotyczących rzeźby dołącza się jeszcze
problem czasu, przybliżając ją do muzyki. Możliwość oglądania rzeźby z różnych
punktów nie wyklucza jednak wyznaczenia jednego z nich jako dominującego;
domagał się tego zdecydowanie Hildebrand w książce o problemach formy pla-
stycznej.
Nikomu dziś nie przyjdzie do głowy toczyć spory o prymat którejś z dyscyplin
artystycznych. Lecz gdy twórcy renesansowi malarstwu składali najwyższe swe
hołdy, oznaczało to, iż trafnie rozpoznali istotę jego charakteru. Malarstwem
bowiem objąć można całą rzeczywistość, a Leonardo da Vinci z zachwytem wy-
liczał wszystkie dziedziny, jakie zostają udostępnione artyście przez „boską
naukę malowania". Dosłownie wszystkie zjawiska rzeczywistego świata, wszyst-
kie wrażenia, fantazje i marzenia może uczynić malarz przedmiotem swego
obrazu.
Podczas gdy rzeźbiarz przeważnie odziera życie z jego barwnej i radosnej osłony
i ogranicza się do najbardziej istotnych elementów postaci modela, siła malarza
zależy od wielości odbieranych przez niego wizualnych wrażeń, od wrażliwości
jego siatkówki, umiejętności wchłaniania całym jestestwem bogactwa różnorod-
nych doznań i przetwarzania ich na artystyczne dzieła.
Oczywiście w malarstwie wrażenia bezpośrednie muszą, tak samo jak w rzeźbie,
ulegać artystycznemu przetwarzaniu. Rzeźbiarz myśli kategoriami kamienia i bryły,
malarz — koloru, grafik zaś — linii i plamy. Niebezpieczeństwo niedoceniania
materiału zagraża zresztą bardziej malarzowi niż rzeźbiarzowi. Artyści o skłon-
nościach do iluzjonizmu zwracali się przeważnie ku malarstwu. Najwybitniejszy
krytyk rosyjski, Bielinski, twierdził, że malarza znacznie bardziej obowiązuje praca
„według natury" niż poetę, który poddaje się fantazji. Niemniej wielcy mistrzo-
wie wcale się tym nie przejmowali, że na ich obrazach można rozeznać poszcze-
gólne pociągnięcia pędzla, a linie na rysunkach przypominają kaligraficzne za-
wijasy.
Dwoisty sens przedstawiania polega w malarstwie na tym, że każda barwna
plama na płótnie wiąże się w jeden rytm i harmonię z plamami i liniami sąsiednimi,
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a jednocześnie oznacza jakiś określony przedmiot i wyraża wszystko to, co przed
artystą czy przed jego wewnętrznym wzrokiem znajdowało się w czasie pracy
nad obrazem. Każde pociągnięcie pędzla, każdy rys na obrazie pozostaje więc
płaski, wyrażając zarazem trójwymiarowy przedmiot. Odnosi się to zarówno do
malarstwa nowożytnego, operującego wrażeniem przestrzennej głębi, jak i do
malarstwa czasów najdawniejszych, gdy nie znano jeszcze perspektywy i ogra-
niczano się do odtwarzania samych tylko kształtów postaci.
Malarz posługuje się rozmaitymi materiami barwnymi w zależności od tego, jakie
strony życia zamierza ukazać. Niektórzy artyści nie rozumieją swego materiału,
nie czują go i sztuka ich na tym cierpi.
Mozaiki, którą układa się z drobnych, szklanych kamyków, nie można modelo-
wać w miękki sposób. Natomiast teza, że drobne, barwne plamki stapiają się
w oku patrzącego w jedno — potwierdza się w pełni także i w przypadku czystych
kolorów mozaiki i z pewnością uwzględniana była przez starych mistrzów. Ma-
larstwo olejne polega natomiast na laserunku (zapominają o tym, niestety, malarze
współcześni), gdzie barwne plamy zostają nakładane jedna na drugą i gdzie
jedna przez drugą prześwieca. Laserunkiem można się zresztą doskonale po-
sługiwać nie tylko wtedy, gdy chodzi o oddanie kolorytu lokalnego, lecz także
wówczas, gdy zależy nam na uzyskaniu odcieni i świetlistości barw. Charaktery-
styczną cechą akwareli jest — jak sama nazwa wskazuje — woda, w której farba
została rozpuszczona i doprowadzona do takiej przezroczystości, że prześwituje
przez nią biały papier. Ta przejrzystość utrzymuje się nawet po wyschnięciu
farby. Akwarelista próżno by się starał uzyskać silne i głębokie odcienie malar-
stwa olejnego, nigdy by też nie zdołał uzyskać takiego nasycenia barwy. Niczym
natomiast niepodobna zastąpić akwareli, gdy chodzi o ukazanie powietrza,
światła, wody lub atmosfery przenikniętej wilgocią.
Czyste linie, jak wiadomo, w naturze nie istnieją. Mimo to rysownik przez.kom-
binacje linii odtwarza bryły, przestrzeń, a nawet powietrze, które otacza przed-
mioty. W tym celu albo układa linie w równoległe szeregi, tak, iż przechodząc
jedna w drugą tworzą plamę, albo przedmioty liniami odgranicza, albo też giętkim
konturem odtwarza ciało w ruchu.
Istnieje nieskończenie wiele rodzajów prowadzenia linii. Problem zasadniczy
polega na tym, że narysowane linie mogą być odbierane jak bezpośrednie ślady
ruchu ręki artysty, czy też mogą być podporządkowane rygorystycznym założe-
niom, za którymi artysta pozostaje niejako ukryty. Obu tym możliwościom ry-
sunku odpowiadają liryka i epos w literaturze.
Obok trzech głównych dziedzin sztuk plastycznych istnieje jeszcze kilka pobocz-
nych, spośród których największe znaczenie posiada płaskorzeźba. Już na pierw-
szy rzut oka widać wyraźnie jej pokrewieństwo i z rzeźbą, i z malarstwem. Jest
trójwymiarowa jak rzeźba, rozciągając się przy tym na płaszczyźnie jak obraz.
Przez wzmocnienie trójwymiarowych form reliefu nie uzyskamy jednak rzeźby
pełnowartościowej; podobnie jak przez odrysowanie konturów figur nie otrzy-
mamy obrazu graficznego, gdyż linie te nie będą posiadały tej samej siły wyrazu
co rysunek. Płaskorzeźba nie jest więc kompromisem pomiędzy dwiema dzie-
dzinami sztuki, lecz przypomina raczej syntezę i można by ją porównać z pieśnią,
gdzie łączą się w jedno dźwięk i słowo, muzyka i poezja.
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Historia sztuki nie może również pomijać sztuki dekoracyjnej i użytkowej. Prob-
lem ornamentu jest niezmiernie ważny dla właściwego zrozumienia rozwoju
stylów. Wszystko, co w architekturze, plastyce i malarstwie, które mają bądź coś
przedstawiać, bądź też sprostać wymogom jakiejś celowości, zostaje wyrażone
jedynie pośrednio —• w ornamentalnych wzorach i ozdobach objawia się w postaci
czystej. Wprawdzie i w ornamencie znajdujemy niekiedy te same motywy ro-
ślinne lub zwierzęce co w malarstwie — lecz tracą tu one niemal całkowicie swe
przedstawiające znaczenie, podporządkowane woli artystycznego ładu i dążeniu
do ogólnego kanonu piękna.
Ornament przypomina kamerton: według niego nastraja się sztukę całej epoki.
Zawiera on najwięcej elementów typowych i przeciętnych, rzadko tylko coś wy-
bitnego. Wielcy mistrzowie nigdy nie uważali ornamentu za najważniejszy środek
wyrazu i nieprzypadkowo też rozwijał się on najsilniej w początkach historii ludz-
kości, w czasach, gdy człowiek cały jeszcze poddany był władzy mitycznego
marzenia.
W zasięgu architektury pozostaje meblarstwo — ściślej mówiąc, jest ono skła-
dową częścią pewnego odcinka architektury, czyli wnętrza. W czasach, gdy ludzie
sypiali za ciężkimi zasłonami, łóżka budowano jak małe domki wewnątrz dużego
domu. Dawano im fundament, małe kolumienki i dach. Od dawna też ci sami
stolarze i cieśle, którzy budują i wyposażają domy, wykonują też meble.
Także odzież od najdawniejszych czasów wchodzi w skład sztuki użytkowej.
W niektórych epokach sięgała ona poziomu prawdziwej sztuki i wówczas, i istoty
swojej, najbliższa była architektury. Nie przypadkiem jeden z pisarzy porównał
szatę do skorupy ślimaka. W kroju odzieży wyrażone zostają życiowe potrzeby
człowieka, konieczność ochrony ciała czy też nadania własnej postaci pożąda-
nego wyglądu. Kapelusz jest nie tylko dachem, zabezpieczającym swego właści-
ciela przed słotą i żarem słonecznym, wieńczy on także odzież i obramowuje twarz.
Ozdabiane piórami kapelusze siedemnastowieczne i ich szerokie ronda były nie-
jako odpowiednikiem szerokich, krochmalonych kryz, podobnie jak attyka bu-
dynku jest echem jego podstawy. Pióro mogło przypominać drzewo przed fa-
sadą domu, wstążki — powiewającą na wieży chorągiew. W odzieży ujawnia się
szczególnego rodzaju wyczucie ładu, materiału, linii i zestawień kolorystycznych.
Lecz od architektury różni się odzież zasadniczo przede wszystkim dlatego, iż
z ludzkim ciałem wiąże się w sposób bardziej bezpośredni. Z tego samego względu
zbliża się do malarstwa portretowego i warto zwrócić uwagę, jak wielcy por-
treciści — nie wyłączając nawet młodego Rembrandta — ulegali urokom pięknej
odzieży i malowanie portretu zaczynali od ubrania modela w stylowy kostium.
Starożytni znali dziewięć Muz, ich liczba powiększyła się z biegiem czasu. W miarę
rozwoju powstawały nowe dziedziny sztuki, a zasady twórczości artystycznej
przeinaczały się pod wpływem nowych materiałów i środków wyrazu. W XV wieku
została wynaleziona czy, ściślej mówiąc, ostatecznie wypracowana technika
malarstwa olejnego. W wieku XVI, wskutek rozwoju miedziorytu, powstały nowe
możliwości warsztatowe dla grafiki. W XIX wieku odkryto fotografię, która wkrótce
miała uzyskać rangę prawdziwej sztuki. Nasze stulecie było świadkiem powstania
filmu, który będąc jeszcze jedną odmianą malarstwa i sztuki aktorskiej, zdobył
szerokie uznanie.
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Zależność sztuki, podobnie jak innych dziedzin kultury, od materialnych, czyli
ekonomicznych podstaw życia społecznego ukazana została przez twórców mark-
sizmu. „Według materialistycznego pojmowania dziejów, momentem historycz-
nym, który decyduje w ostatniej instancji, jest produkcja i reprodukcja prawdzi-
wego życia." (Engels, List do Blocha, 21 września 1890).
Tezę tę potwierdzają historyczne przykłady. Rozkwit sztuki greckiej w V wieku
p.n.e., w okresie swoistej demokracji państwa niewolniczego, nie był możliwy
w warunkach despotyzmu dawnego Wschodu, mimo iż jeden z egipskich wład-
ców widział źródło sztuki w naturze i szukał dla twórczości artystycznej realistycz-
nych punktów wyjścia. We wczesnym, a także i w późniejszym średniowieczu
kilkakrotnie podejmowano w Europie próby wskrzeszenia klasycznego antyku,
ale dopiero w rozwiniętej gminie^miejskiej, w warunkach wczesnego kapitalizmu
i przekształcania się społeczeństwa feudalnego w burżuazyjne, można było te
próby i osiągnięcia poszczególnych pokoleń zespolić w jedną trwałą tradycję
artystyczną. Stała się ona z kolei podstawą dla twórczości artystów epoki rene-
sansu.
Co prawda, artystyczne wzloty i upadki w niektórych okresach historii sztuki nie
były od ogólnego rozwoju społeczeństwa uzależnione bezpośrednio. O nierówno-
miernym rozwoju różnych form kultury pisał Marks: „Wiadomo, że pewne okresy
rozkwitu sztuki wcale nie zależą od aktualnego stopnia ogólnego rozwoju spo-
łeczeństwa, a więc i od podstaw materialnych, które stanowią niejako szkielet
jego organizacji". Obok starożytnej Grecji, której dzieje Marks tu rozważa, znaj-
dujemy i w historii sztuki nowszej szereg przykładów potwierdzających tę tezę.
Malarstwo weneckie przeżywało okres rozkwitu w latach, gdy to potężne portowe
miasto utraciło już część swych posiadłości i wpływy polityczne, a panowanie
na morzach musiało oddać Niderlandom i Anglii. W Hiszpanii szczytowy okres
rozwoju malarstwa i literatury przypada na czas narodowego upadku i załamania
gospodarczego.

Engels pisał, że sztuka nigdy nie posiadała jedynie „pasywnego" charakteru:
„Rozwój polityczny, prawny, filozoficzny, religijny, literacki, artystyczny etc.
zależny jest od bazy ekonomicznej. Wszystkie te rozwoje oddziałują jednak na
siebie nawzajem, a także na bazę ekonomiczną". (List do Starkenburga, 25 stycznia
1894). W rozwoju człowieka sztuka odgrywa aktywną i normatywną rolę.
Wielcy artyści nigdy nie ograniczali się do prostego odzwierciedlania rzeczy-
wistości. Wielu z nich odnosiło się entuzjastycznie do prób rewolucyjnego prze-
kształcania życia, do marzeń o szczęśliwej przyszłości całej ludzkości i zdradzało
gotowość służenia tym celom z wyrzeczeniem się własnej osoby. Wymieńmy tu
przede wszystkim Michała Anioła, „chłopskiego" Bruegla lub Daumiera, którzy
swą twórczością artystyczną odpowiadali na aktualne, społeczne i duchowe
problemy swojej epoki. Z artystów rosyjskich zwłaszcza „pieredwiżnicy" widzieli
w sztuce środek walki o postępowe cele społeczne. Świadomość wpływu sztuki
leży także u podstaw polityki kulturalnej w naszym socjalistycznym kraju.
Sztuka wyrosła z pracy ludzkiej. Nawet w warunkach produkcji wielkoprzemysło-
wej zachowuje się pokrewieństwo pracy i twórczości artystycznej i dzięki temu
każda wielka sztuka bliska jest świadomości ludu pracującego. W miarę rozwoju
ustrojów klasowych sztuka w znikomym tylko stopniu dociera do mas ludowych;
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podział pracy i komplikacje, jakim ulega warsztat artysty, bronią dostępu do wielu
jej dziedzin. Dotyczy to w pierwszym rzędzie architektury: podejmowanie wiel-
kich przedsięwzięć budowlanych, wymagających znacznych nakładów material-
nych, przez długi czas pozostawało wyłącznym przywilejem najwyższych warstw
społecznych. Podobna sytuacja wytworzyła się z biegiem czasu także na polu
plastyki, a charakter sztuki we właściwym znaczeniu tego słowa ludowej utrzy-
many został niemal wyłącznie w poezji, pieśni, tańcu i rzemiośle artystycznym.
Motywy ludowe przenikają muzykę Bacha, Beethovena, Chopina, Glinki i innych
wielkich kompozytorów. W nowszych czasach twórczość ludowa krajów euro-
pejskich znajduje wyraz w sztuce dekoracyjnej, w ornamencie.
Błędne byłoby jednak mniemanie, iż pomiędzy sztuką profesjonalną i ludową
istnieją bariery nieprzekraczalne. Już Gogol ostrzegał przed zbyt ciasnym, zbyt
powierzchownym traktowaniem tego problemu: „Pierwiastka ludowego nie
osiąga się opisem sarafanu, lecz ludową postawą wobec życia". W sensie tak
szeroko pojętej ludowości najwięksi artyści minionych epok nawet w warunkach
społeczeństwa klasowego mogli wyrażać artystyczne ideały szerokich mas na-
rodu. W niemałej mierze przyczynił się do tego fakt, iż wielu znakomitych twórców
wyszło z ludu i czerpało inspirację z doświadczeń własnego pracowitego życia.
Z powyższych wywodów jasno więc wynika, że prawdziwie wielka sztuka zawsze
była wyrazem twórczej pracy.

Wiadomo, że w miarę rozwoju środków produkcji wiele wynalazków rodziło
nieprzewidziane początkowo skutki. Podobnie rzecz się miała i z artystyczną
działalnością człowieka. Niekiedy realizacja z góry zamierzonego, wybitnego
dzieła sztuki wyrastała ponad zadania, jakie artysta sam sobie postawił lub jakie
przed nim stawiała klasa panująca.
Nie oznacza to przecież wcale, by w sztuce można było pomijać wszelkie głębsze
znaczenia, by artysta mógł się nie troszczyć o przewodnie idee swojej epoki.
Według Engelsa dzieło sztuki zyskuje na wartości, jeśli własne poglądy twórcy
ukrywają się w stworzonycn przezeń postaciach: „... tendencja musi sama wy-
nikać z sytuacji i z akcji, nie należy jej wyłuszczać bezpośrednio". (List do Minny
Kautskiej, 28 listopada 1885). Największe zwycięstwo realizmu widział Engels
w dziele Balzaka, który mimo swej sympatii dla arystokracji francuskiej okresu
Restauracji wymownie ukazywał iej odrażającą ruinę, a swych bohaterów re-
publikańskich darzył pozytywnymi cechami. Podobnie powstawały dzieła reali-
styczne innych także artystów: Velazquez i Rubens byli nadwornymi malarzami
królów, Bernini i Borromini — architektami papieży, Watteau pozostawał w blis-
kich stosunkach z arystokracją paryską; mimo to wszyscy ci twórcy bynajmniej
nie zamykali swych idei w granicach światopoglądu swoich mecenasów. Wszystko,
co obchodzi człowieka: poznawanie natury, uświadomienie sobie własnych
możliwości, dążenie ku wyższym celom — wszystkie ludzkie marzenia i rozczaro-
wania stać się mogą przedmiotem sztuki i podlegać artystycznemu kształtowaniu.
Dzieło sztuki jest tym wybitniejsze, im pełniej odbija świadomość ludzką. Ustalony
światopogląd stanowi oczywiście pożądaną bazę, ale nie oznacza to bynajmniej,
by twórczość każdego artysty musiała się sprowadzać do określonych poglądów
filozoficznych. Jeśli dzieło reprezentuje jeden tylko jakiś pogląd — utraci swą
wartość z chwilą, gdy pogląd ten zostanie obalony lub zastąpiony innym. Nato-
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miast te dzieła, które duchową swoją treść uzyskały od samego twórcy i odzna-
czają się nieprzeciętnymi walorami artystycznymi, jak na przykład freski Giotta
z kaplicy w Padwie lub kaplica Medici czy grafiki Rembrandta i Goyi, są jak nie-
wyczerpane źródła: każde pokolenie znajduje w nich nowe przeżycia artystyczne,
dla całej ludzkości stanowią wartości wieczne.

Pojęcie stylu powstało dopiero przed około dwustu laty. Z początkiem naszego
wieku zostało ono ujęte szczególnie szeroko i stało się podstawą systematyki
całej historii sztuki. Rozpatrywano je pod najróżniejszymi aspektami i, jak to się
często zdarza z bardzo płodnymi ideami, skrajnie przy tym niekiedy przesadzano.
Pojęcie stylu utraciło wskutek tęgo sporo z pierwotnego swego znaczenia. Naj-
większe zainteresowanie tą problematyką wykazali zbieracze i ci historycy
sztuki, którzy przede wszystkim cenią sobie wiedzę systematycznie uporządko-
waną. Kolekcjonerom dopomaga ona w podzieleniu ogromnego materiału
antykwarycznego na kategorie w rodzaju „styl renesansowy" czy „styl empire" —
historykom sztuki umożliwia natomiast operowanie określonymi wyznacznikami
bez zatracania się w komplikacjach i sprzecznościach historycznego rozwoju
sztuki. Cechom stylów przyporządkowali badacze daty historyczne i układy spo-
łeczne, na próżno usiłując w ten sposób uchwycić żywą treść sztuki.
Nadużywanie pojęcia stylu i opaczne jego pojmowanie nie upoważnia nas jednak
do całkowitego pominięcia go w naszych studiach nad historią sztuki. Dopiero
na wysokim stopniu rozwoju społeczeństwa ludzkiego, z chwilą gdy zostały już
zaspokojone witalne jego potrzeby, sztuka wytwarza pewną formę stylową. Jakże
często jakiś koczowniczy szczep na Wschodzie, podbijając państwa wysoko roz-
winięte, przyjmował ich kwitnącą kulturę i podporządkowywał sobie jej twórców.
Dla zwycięzców budowano domy, pałace, świątynie i gmachy publiczne, na
cześć ich wodzów wznoszono pomniki, osobliwe postaci najeźdźców utrwalano
na obrazach i płaskorzeźbach. Przywłaszczona sztuka wystarczała już całkowicie
do zaspokajania potrzeb nowych władców — a przecież od stadium działalności
artystycznej do stworzenia stylu artystycznego prowadzi jeszcze bardzo daleko
droga.

Okres formowania się danego stylu nie charakteryzuje się wzmożeniem rozwoju
działalności artystycznej ani wybitnymi osiągnięciami indywidualnymi. Czynni-
kiem decydującym jest tu jednolitość twórczości artystycznej: w tym stadium
sztuka nie tylko zaspokaja bieżące wymogi codziennego życia i potrzeby estetyczne,
lecz ponadto wyraża przenikający ją jednolity ideał artystyczny. Odzwierciedla
życie swojego czasu, reprezentując jednocześnie pewien życiowy program,
obejmujący cały sposób myślenia i odczuwania twórców. W każdym, nawet
najpośledniejszym dziele sztuki, nawet u artystów drugorzędnych, widzimy dą-
żenie do pewnego wspólnego celu związanego z podstawowymi ideami epoki.
Odpowiadając na aktualne zamówienie swojej współczesności, twórczość arty-
styczna stanowi zarazem ogniwo w łańcuchu historycznego rozwoju sztuki.
Z chwilą gdy sztuka uzyskuje własny styl, nabywa znaczenia zjawiska historycz-
nego w tym samym sensie, w jakim mówimy o historycznym znaczeniu narodów.
We wszystkich jej dziedzinach przejawia się wówczas ta sama tendencja, ta
sama zasada stylowa. I jak w każdym żywym organizmie, mogą się pewne jej
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cechy ujawniać w większym lub mniejszym stopniu. Wspólne zasady bywają
każdorazowo wyrażane w formach odpowiadających danej dziedzinie sztuki,
co wcale nie niszczy jednolitości stylu.
W Grecji klasycznej wspólne znamiona stylowe dostrzegamy zarówno w wielkich
budowlach sakralnych, we wspaniałych rzeźbach, wczesnych wazach czerwono-
figurowych, jak i w wierszach Pindara i Bakchylidesa. Trudno kilkoma słowami
scharakteryzować sztukę tego okresu, lecz we wszystkich tych działach czujemy
tchnienie tej samej wielkości, ten sam spokojny, pewny rytm, męską siłę i umiar.
Podobnym piętnem jedności naznaczona została w XII wieku sztuka gotycka
zachodniej Europy, jej koronkowe jakby katedry ozdobione pięknymi rzeźbami
i barwnymi witrażami, bogato iluminowane rękopisy oraz pieśni trubadurów.
Z pojęciem stylu graniczy wprawdzie pojęcie mody, lecz bynajmniej z nim się nie
pokrywa. Zdarza się, że nazwa stylu nadawana jest zjawiskom przynależnym ra-
czej do zakresu mody, obejmującym takie zmiany form sztuki, przede wszystkim
sztuki stosowanej, a zwłaszcza odzieży, których główną przyczynę stanowi za-
miłowanie człowieka do rzeczy nowych i niezwykłych. Moda jest przeważnie
domeną uprzywilejowanych i szybko dochodzących do przesytu warstw spo-
łecznych; obserwujemy rozkwit mody w Rzymie za czasów imperatorów, na
dworze burgundzkim w XV wieku i na dworach europejskich w wieku XVIII,
gdy każde wstąpienie na tron nowego króla, a nawet niemal każda nowa faworyta
wywierała wpływ na zmianę gustów. W szybko rozwijającym się społeczeństwie
współczesnym każdy sezon przynosi nową modę. Elementów stylu danej epoki
można oczywiście doszukać się i w modzie, nie sposób jednak uchwycić we-
wnętrznej logiki w zmianie spódnic krótkich na długie czy w entuzjazmie do
sportowego kostiumu kobiecego albo w wyszukanych wspaniałościach ubioru
rokokowego. Nie pozbawione racji jest twierdzenie, że szybkie odmiany mody
dyktuje przemysł kapitalistyczny, który musi się pozbywać nadwyżek produk-
cyjnych. Ponieważ jednak zasobom finansowym ludzi biednych odpowiada jedy-
nie moda już przestarzała, zachowany zostaje jednocześnie dystans pomiędzy
wyższymi i upośledzonymi warstwami społecznymi.

Rodzaj sztuki, genre, nie stanowi jako taki elementu stylu, jest to raczej wynik
przekroju przez masę zjawisk artystycznych. Zanim powstała nauka o stylu,
zagadnienie genre'u odgrywało w estetyce główną rolę. Do zadań krytyki nale-
żało wyjaśnianie, do jakiego gatunku zaliczyć należy dane dzieło; zachowanie
norm rodzajowych było podstawą oceny. Według poglądów klasycystycznych
dramat i komedia w literaturze, obraz historyczny w malarstwie oraz pałac, świą-
tynia i willa w architekturze stanowiły absolutne, ahistoryczne kategorie, według
których oceniano wartość poszczególnych dzieł sztuki.
Tego rodzaju założenia krytyczne wydają się nam dzisiaj przejawem przestarzałej
pedanterii. Gatunków i typów niepodobna ustalić w sztuce raz na zawsze, po-
wstają one bowiem w pewnych warunkach historycznych i zanikają wraz z nimi.
Pamiętać jednak należy, że te historycznie uwarunkowane gatunki okazywały się
nader trwałe w niektórych epokach i w pewnych wypadkach wywierać mogły
w Pływ na rozwój stylów. Ponadto istnieją także dzieła sztuki, których wartość
polega właśnie na śmiałym sprzeciwieniu się prawidłom gatunku i dla właściwej
i c h oceny trzeba najpierw poznać odpowiednią normę.

23



Budowniczowie z XVII i XVIII wieku byli zdania, że wiele form artystycznych
nabiera znaczenia jedynie i wyłącznie wskutek nawyku, który kształci spojrzenie
i zmusza do oceniania wszystkiego, co przeciw niemu wykracza, jako samowoli
artystycznej. Mieli tu przede wszystkim na myśli proporcje oraz uszeregowanie
kolumn, lecz pogląd ten odnieść można również i do innych form sztuki. Angielski
malarz Whistler mówił o widzu: „Przygląda się obrazowi, lecz kieruje się przede
wszystkim tym, czego nauczyły go inne obrazy".
Gatunki odgrywają pewną rolę w rozwoju wszystkich dziedzin sztuki. W archi-
tekturze charakterystyczne typy budowli w rodzaju „peripteros" lub „bazylika"
przetrwały przez wiele wieków, choć w różnych okresach bywały rozmaicie in-
terpretowane. Za określony gatunek literacki uważamy komedię, która powstała
w IV w. p.n.e. w Atenach i kontynuowana była w mniej lub więcej zmienionej
postaci aż po sztuki Moliera i Goldoniego. Gatunkiem w malarstwie jest portret,
który pojawia się już w okresie renesansu, lecz pełnię rozwoju osiąga dopiero w XVI
i XVII wieku. W tychże stuleciach podobnie przedstawia się sprawa genre'u
„chłopskiego", który pomimo różnic między mistrzami, jacy się nim zajmowali,
od Bruegla aż po braci Le Nain i van Ostade, zachował najważniejsze cechy cha-
rakterystyczne, niekiedy ograniczając artystów, niekiedy zaś pomagając im w traf-
nym uchwyceniu rzeczywistości.

Najważniejszym czynnikiem przezwyciężającym przestarzałe już gatunki jest zwrot
do natury. W średniowieczu trzymano się uporczywie typu trzynawowej bazyliki,
lecz jej artystyczne elementy zmieniły się z chwilą, gdy nowy światopogląd i nowe
wymogi rytuału doprowadziły do powstania tak zwanego kościoła halowego.
Nie trzeba też pomijać znaczenia parodii, w której zaciera się pozytywna treść
gatunku, a podkreślone zostają i wykpione jak nonsens jego cechy o wątpliwej
wartości.
Jeżeli zasady podstawowe dla jakiegoś gatunku obowiązują również i inne ro-
dzaje artystyczne, akcenty mogą ulec przesunięciu. Zastosowanie form architek-
tury pałacowej do budownictwa sakralnego w dobie renesansu stworzy'o nowe
typy kościołów. W starożytności na pół kultowe obrzędy przeistoczyły się, wskutek
przeniknięcia do nich pierwiastków lirycznych, w klasyczny dramat. W połowie
XVII wieku skostniały już typ portretu grupowego ożywiony zostaje przez Velaz-
queza, Halsa i Rembrandta, którzy zbliżają go do obrazu rodzajowego.
Metoda porównawcza okazuje się nader przydatna przy analizie odmian stylo-
wych i to nie tylko takich, które następowały po sobie w czasie, lecz także i w wy-
padkach stylów oddzielonych od siebie kilkoma okresami historycznymi. Przez
przeciwstawienie łatwiej rozpoznajemy charakterystyczne właściwości przedmiotu
naszych badań.

Metoda ta, szeroko stosowana w najnowszej historii sztuki, bywa jednak różnie
pojmowana. Zbliżenie włoskich mistrzów renesansu do starożytności wywodziło
się z pragnienia restytuowania rodzimej, starorzymskiej tradycji. Nabierze ono
jednak innego znaczenia, gdy uda nam się wykazać podobieństwo sztuki nowo-
żytnej do starożytnej zarówno w ogólnym ich rozwoju, jak i na tego rozwoju
poszczególnych etapach. Powyższy pogląd, nawiązujący do teorii obiegu kul-
tury wysuniętej jeszcze przez filozofa Vico, we współczesnej historii sztuki pro-
wadzi do wniosku, że w całym rozwoju dziejowym istnieją dwa tylko zasadnicze

style, określone jako klasyczny i romantyczny, bądź też — inaczej — jako re-
nesans i barok. Badacze starają się odszukać te dwa style lub, ściślej mówiąc,
te dwie artystyczne kategorie w rozwoju sztuki zarówno antycznej, jak i nowo-
czesnej, i dzielą obydwie wymienione kultury (niektórzy sądzą, że dotyczy to
również i Wschodu) według tego uniwersalnego schematu. Chcąc udowodnić
jego słuszność, podejmowano wiele trudu i wysiłku, poddając liczne, dzieła
analizie artystycznej. Trudno jednak nie dostrzec, jak bardzo taki podział jest
sztuczny.
Sam Vico pierwszy odrzucił tezę o podobieństwie rozwoju antyku i sztuki czasów
nowożytnych; nie chodziło mu o rozwój przebiegający jak po obwodach równo-
ległych kręgów, lecz o ruch dążący wzwyż w postaci spirali. Chciał przez to
podkreślić niemożliwość dosłownego powtarzania się procesów historycznych.
Teoria rozwoju w postaci spirali została później podjęta przez szwajcarskiego
archeologa Deonnę, który jednak interpretował ją zbyt schematycznie.
Potrzeba poznania prawidłowości w rozwoju sztuki minionych czasów jest
oczywiście na wskroś usprawiedliwiona, zazwyczaj jednak traktuje się ów prob-
lem zbyt schematycznie, upodobniając go do rysunku, który składa się z najprost-
szych form koła, prostej i zygzaka i dlatego nie może reprezentować żywego or-
ganizmu. Historyk sztuki przybliży się do zrozumienia prawidłowości rozwoju
artystycznego, gdy przyjmie założenie, iż w biegu dziejów ludzkości zmieniają
się również same prawa rozwojowe.
Wszystko to przecież nie wyklucza porównywania ze sobą różnych dziedzin
historii sztuki. Należy jedynie umieć rozróżnić podobieństwa w rozwoju sztuki od
podobieństwa zjawisk artystycznych.
Twórczość artystyczna — jeśli nie ulega zahamowaniu przez okoliczności ze-
wnętrzne lub przez przypadek — rozwija się zazwyczaj według prawidłowych
etapów. W pierwszym swym stadium odznacza się niezwykłą siłą i odwagą;
nie dysponuje wprawdzie jeszcze pełnym repertuarem środków wyrazu, lecz roz-
kwita oryginalną, młodzieńczą świeżościąiHJa etapie następnym dojrzewa styl
doskonały, wyrażający w lepiej wyważonych formach witalność sztuki i radosny
twórczy zapał. Etap trzeci charakteryzuje narastanie sprzeczności pomiędzy treścią
a już ustalonymi, tradycyjnymi formami artystycznymi; choć życie rozwija się
dalej, sztuka po osiągnięciu szczytu dojrzałości nie potrafi mu już dotrzymać kroku
i odwraca się od rzeczywistości. Wyczerpuje się w poszukiwaniu form samowy-
starczalnych, które w końcu muszą zostać rozsadzone przez nowe siły witalne.
Kolejność ową określić by można jako „wczesne", „dojrzałe" i „późne" lub też
„archaiczne", „klasyczne" i „manierystyczne" stadia rozwoju. Obserwujemy ją
zarówno na Zachodzie, jak i na Wschodzie, zarówno w starożytności, średnio-
wieczu, renesansie, jak i w okresach późniejszych. Niepodobna, oczywiście, ca-
łego procesu rozwoju stylu podzielić na poszczególne odcinki w oparciu o taki
schemat, który ponadto nie odnosi się do ich treści zasadniczej. W historii niemałą
przecież rolę odgrywają rozmaite okoliczności uboczne, mogące opóźnić przejście
ze stadium poprzedzającego do następnego, a często też nadające owym sta-
diom nową treść.
Nie bez powodu więc można owe przejścia rozpoznać wyraźnie jedynie w naj-
wcześniejszych epokach historii sztuki, czyli w starożytności i w początkach kul-

24 25



tury europejskiej. Wskutek powolnego rozwoju kulturalnego stadium dojrzałości
obejmowało na dawnym i średniowiecznym Wschodzie całe stulecia; były to
okresy stagnacji, uniemożliwiające powstanie trzeciego stadium i stanowiące
poważną przeszkodę dla późniejszego odnowienia sztuki. Lecz proporcje między
poszczególnymi etapami zmieniły się później zasadniczo.
Wspólną cechą różnych epok stylowych jest, obok prawidłowości w przebiegu
ich rozwoju, również dążenie twórców indywidualnych i całych kierunków do
przyswojenia sobie artystycznego dziedzictwa, w celu udoskonalenia i wzboga-
cenia własnych środków wyrazu. Niekiedy sięgają dlatego w daleką przeszłość,
czasami wiele wieków w głąb. W XVII i XVIII wieku na przykład ujawniło się we
Francji zamiłowanie do chińskiej sztuki użytkowej, a i Andre Chenier, który —
sądząc z jego twórczości — powinien był raczej interesować się klasyką, za-
chwycał się chińskimi poetami. Delacroix ulegał wpływom Rubensa, a ponadto
Rafaela i Poussina, Stendhal zaś nazywał Racine'a romantykiem, jakby chciał
przed współczesnymi usprawiedliwić swoją sympatię dla tego niewątpliwego
klasyka. W wieku XVIII, w epoce panowania doktryny klasycznej, francuski ar-
chitekt Blondel pozostawał pod urokiem budowli gotyckich, podczas gdy ar-
chitekt rosyjski Bażenow wysoko sobie cenił architekturę staroruską.
W historii sztuki czas nie zawsze należy liczyć według kalendarza. Barbizończycy
nie bez powodu podejmują po niemal dwuwiekowej przerwie wątek zatracony
przez siedemnastowiecznych pejzażystów holenderskich. Artyści różnych epok
nieraz nawet nie przeczuwają, jak bardzo są sobie bliscy. Mistrz z Reims w XIII
wieku nigdy nie widział Partenonu, lecz poprzez nieliczne znane mu marmurowe
posągi rzymskie duch Fidiasza głębiej przeniknął jego scenę kuszenia niż dzieła
Canovy lub Thorwaldsena, którzy tworzyli przecież w czasie, gdy rzeźby Par-
tenonu wystawione już były w British Museum. Michał Anioł nie znał fryzu
pergamońskiego odkrytego dopiero w XIX wieku, lecz uzupełniony późniejszymi
rekonstrukcjami Laokoon dopomógł mu w stworzeniu dzieł pod wielu wzglę-
dami kongenialnych ze sztuką późnego antyku. Rembrandt nigdy nie był we
Włoszech, a jednak w starości malował obrazy, których szczerość miała van
Goghowi przypominać Giotta. Chińskie statuetki z epoki Tang wdziękiem swym
i gracją przywodzą na myśl greckie figurki z Tanagry, a rzeźby na frontonach
świątyni w Olimpii freski Piera delia Francesca. Historyk sztuki nie może przemil-
czać podobieństwa tych zjawisk, choć nie zachodzi pomiędzy nimi żaden związek
bezpośredni.

Poszczególnych odcinków historii sztuki nie należy rozdzielać barierami stylów.
Głębokie przeświadczenie o wewnętrznym pokrewieństwie wielkich dzieł sztuki
z różnych epok natchnęło rosyjskiego pisarza z początków XIX wieku, Odojew-
skiego, do świetnego porównania: „Poeci, oddzieleni czasem i przestrzenią, od-
powiadają sobie, niczym echa pośród skał". To samo przeświadczenie nasunęło
mu myśl, że w zasadzie wszystkie prawdziwe dzieła sztuki zostały ukształtowane
według zasad jedynego, wielkiego stylu, i skłoniło go do nazwania sztrasburskiej
dzwonnicy „przybudówką piramid egipskich".
W dawnych czasach w historii sztuki widziano jedynie szereg kolejno po sobie
następujących indywidualnych mistrzów, których twórcze talenty decydują
o treści całego artystycznego rozwoju ludzkości. W przeciwieństwie do tego
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poglądu pojawiła się później teoria „historii sztuki bezimiennej", przebiegającej
według prawa przemiany kierunków i stylów, w ramach których wszyscy artyści
są, odpowiednio do zdolności, jedynie przewodnikami lub drogowskazami.
Jest jednak oczywiste dla każdego, że wybitne osobistości, a nawet poszczególne
dzieła, powinny w historii sztuki zajmować należne im miejsce.
Wiele arcydzieł zdradza ponadto wyraźne i skuteczne dążenie do rozsadzenia
ciasnych granic kategorii stylowych. Do nich należy zaliczyć takie utwory jak
epos Homera, takie budowle jak Akropol ateński, katedra w Reims czy gmach
Admiralicji w Leningradzie, twórczość takich artystów jak bracia van Eyck,
Rublow, Brunelleschi, Michał Anioł, Diirer, Rembrandt, Szekspir, Molier, Goethe,
Bach, Beethoven, Glinka, Tołstoj, Dostojewski i wielu innych, współczesnych
i dawnych mistrzów, których nazwiska są powszechnie znane. Gdy przypatrujemy
się ich dziełom, z łatwością rozpoznajemy w nich stylowe elementy stylu danej
epoki, silniej niekiedy wyrażone niż w twórczości artystów przeciętnych. Szekspir
był przedstawicielem epoki „elżbietańskiej", Michała Anioła nazwano „ojcem
baroku", Molier podporządkowywał się „prawu trzech jedności", Bach reprezen-
tował „barok w muzyce". Niemniej przemawiają do nas tak, jakby byli nam współ-
cześni, są dla nas tak zrozumiali, jakby dzieła ich powstały dopiero wczoraj i dra-
maty Szekspira, obrazy Rembrandta czy wiersze Puszkina z pewnością długo
jeszcze zachowają całą swą młodzieńczą świeżość.

Studiując dzieje sztuki uwzględniać należy prawidłowość rozwoju historycznego.
Treść tego historycznego procesu stanie się jednak w pełni zrozumiała dopiero
wówczas, gdy obok ogólnych kategorii stylu weźmiemy również pod uwagę
znaczenie twórczej indywidualności.
Sztuka znajduje się w ruchu nieustannie postępującym, lecz jeśli byśmy chcieli
pojmować ten rozwój jako prostą jedynie drogę ku udoskonaleniu, zubożylibyśmy
ogromnie jego artystyczne treści. Już Engels podkreślał, że postęp kultury kroczy
po linii zygzakowatej, a kręte ścieżki całego procesu historycznego charakteryzują
także i historię sztuki.
Motorem samodzielnego rozwoju artystycznego był w przeszłości najczęściej
nowy światopogląd, krystalizujący się w okresach przełomowych. Postępowe
warstwy społeczeństwa ingerowały w bieg historii, obejmowały przewodnie sta-
nowisko i uzyskiwały dzięki temu dogodną sytuację dla swojego intelektualnego
rozwoju. W zależności od warunków tak zewnętrznych, jak i wewnętrznych —
mogły odtąd znajdować mniej lub bardziej doskonały wyraz artystyczny dla swych
praw i dla swego światopoglądu i tak uzewnętrzniać w sztuce swe dążenia. Z bie-
giem jednak czasu owe wywalczone korzyści doprowadzały do osłabienia du-
chowego, sztuka stawała się samowystarczalna i przestawała juz być środkiem
umożliwiającym poznanie prawd dla życia najważniejszych.
Nie należy sobie jednak wyobrażać, że w trakcie owych przewrotów stare formy
zostały doszczętnie wyparte. Każda nowa kultura, każde przychodzące pokolenie
odkrywało nowe strony świata i umacniało swe prawa, lecz okres poprzedni nie
Popadał wskutek tego w zapomnienie.

Zagadnienie rozwoju kultury światowej łączy się ściśle z kwestią linii rozwojowej.
W naukach historycznych zakorzenił się pogląd, że główna taka linia przebiega
od dawnego Wschodu poprzez Grecję i Rzym, kontynuuje swój bieg w sztu-
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ce średniowiecza i renesansu i przechodzi w nowożytną sztukę europejską.
Pogląd ten został w ostatnim stuleciu mocno zachwiany z chwilą, gdy za sprawą
archeologów i podróżników odkrytych zostało dla nauki wiele nowych, nie zna-
nych dotąd jeszcze obszarów. Zachwyceni tymi skarbami historycy sztuki i artyści
gotowi byli w swym zapale poddać od razu rewizji cały harmonijny, dotąd po-
wszechnie uznawany system rozwoju świata.
Szczupłość naszych wiadomości o sztuce dawnego Wschodu oraz licznych lu-
dów Afryki i Ameryki nie może, oczywiście, być powodem nieliczenia się z tymi
kulturami. Lecz szeroko z początkiem XX wieku głoszony pogląd, że bożki mu-
rzyńskie są szczytem sztuki rzeźbiarskiej, a malarstwo pejzażowe Dalekiego
Wschodu przewyższa malarstwp europejskie, zawierał zbyt wiele cech powierz-
chownego entuzjazmu, aby można było się z nim liczyć jako z wiedzą historyczną
w pełni naukowo uzasadnioną.
I mimo wszelkich odkryć lat ostatnich trudno chyba twierdzić, że podstawowe
znaczenie linii rozwojowej, wiodącej od dawnych kultur Wschodu poprzez Grecję
i Rzym ku renesansowi i czasom nowożytnym, zostało podważone. W linii tej wyraź-
nie dostrzegamy następstwo kultur, którego kolejność nie została przerwana na-
wet przez średniowiecze; odczytujemy też z niej jasno i logicznie rozwój naj-
ważniejszych idei artystycznych, sięgający aż po czasy nowożytne, przebiegający
analogicznie do przemian pokoleń, z rąk do rąk podających sobie płonącą po-
chodnię.
Ogromne przestrzenie krajów pozaeuropejskich pozostawały przez długie wieki
poza zasięgiem tego ruchu, a ich mieszkańcy — poza zasięgiem tradycji owej
kultury. Niektóre ludy znajdowały się wciąż jeszcze w stanie „ospałej wegetacji";
Engels obejmuje określeniem „zapóźnionych w rozwoju" kultury Afryki, dawnej
Ameryki i Australii. Narody azjatyckie posiadały własne bogate tradycje kulturalne,
lecz w czasach nowożytnych musiały z wielu spraw zrezygnować, aby móc się
przyłączyć do ogólnej linii rozwoju kulturalnego.
Podstawowe warunki rozwoju, a więc dążenie do postępu i potrzeba doskonale-
nia, które kształtowały losy narodów europejskich w czasach nowożytnych,
są w sztuce krajów pozaeuropejskich niemal niedostrzegalne. Można w nich
natomiast wyraźnie rozpoznać element ludowy, mówiący o udziale szerokich
mas w twórczości artystycznej. Sztuka ta zawiera wiele pierwiastków ludowej
mądrości i dlatego nie popełnimy błędu określając ją nazwą folkloru.
Choć jednak owe pozaeuropejskie kultury stanowiły dotychczas jedynie uboczne
pędy ogólnego rozwoju artystycznego, sytuacja ta może i musi zmienić się w przy-
szłości. W Związku Radzieckim jesteśmy świadkami przymierza i współpracy lu-
dów, którym wszelkie ich narodowe, specyficzne cechy nie przeszkodziły prze-
cież w zespoleniu się w jedną rodzinę, i dzisiaj już z łatwością w historii kultury
światowej daje się nam słyszeć wielogłosowy chór narodów, jaki już w XVIII
wieku przeczuwali niektórzy myśliciele.

Różnorodne zjawiska artystyczne charakteryzują zaledwie jedną stronę historii
świata. „Prawdziwa sztuka jest zawsze u celu" — głosi niemieckie przysłowie.
Wszystko, co w życiu posiada jedynie względne znaczenie historyczne, prze-
kształca się w sztuce w wartości trwalsze od swych twórców, nieraz bardzo długo-
wieczne.
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Badanie różnych okresów sztuki i twórczości indywidualnych artystów ujawnia ich
zależność od ogólnej, materialnej sytuacji społeczeństwa. Nie wynika stąd by-
najmniej, iżby sztuka poszczególnych epok posiadała ograniczone historyczne
jedynie znaczenie. Lenin twierdził: „Myśl ludzka jest więc z natury swojej zdolna
odkryć prawdę absolutną, będącą sumą względnych prawd, i odkrywa ją [...] lecz
granice prawdy każdego twierdzenia naukowego są względne i dalszy rozwój
wiedzy albo je rozszerza, albo też zacieśnia". Definicja ta uczy nas także cenić
wartość osiągnięć ludzkich w dziedzinie „unaocznionego myślenia" w sztuce.
Nie można uznać za absolutną normę artystyczną dzieł żadnego artysty ani żad-
nego kierunku — natomiast każdy stopień rozwoju, każda wielka epoka osiągnięć
artystycznych odkrywa nowe strony absolutnego ideału sztuki i dlatego posiada
nieprzemijającą wartość dla całej ludzkości.

Zrozumienie, interpretacja dzieła sztuki należy do najważniejszych zadań historii
sztuki, stanowi jej najistotniejszą rację bytu. Widz nie ogranicza się zazwyczaj
do samego tylko oglądania dzieła sztuki, lecz aktywnie uczestniczy w jego
egzystencji. Już Montaigne stwierdził, że „czytelnik często widzi wartość utworu
w innych jego zaletach niż te, które były zasadnicze dla autora, i w ten sposób
wzbogaca ich sens i wyraz", i uważał to zjawisko za prawidłowe. W prologu do
„Henryka V" Szekspir zwraca się do odbiorcy, by własną wyobraźnią dopomógł
autorowi pokonać przestrzeń i czas i wyrównać niedostatki przedstawienia.
Wskazówkę poety odnieść można właściwie do każdego dzieła sztuki i w tym też
sensie należy pojmować rozpowszechniony wśród artystów pogląd, że widz
uzupełnia obraz.
Wprawdzie zdarza się często, że widz zamiast dopełniać, niszczy ideę artysty.
„Dobrze chociaż, że obrazy nie mogą słyszeć — powiedział niegdyś pewien pi-
sarz — inaczej od dawna już by się pochowały... Widzom się wydaje, że obrazy
umieszczone zostały pod pręgierzem z powodu jakiejś tajemniczej zbrodni, którą
czym prędzej należy wyjaśnić." W istocie, dzieła sztuki bywają często fałszywie
rozumiane, ku wielkiemu utrapieniu artysty. Niemniej Hegel porównał percepcję
twórczości artystycznej do dialogu, stwierdzając, że w przeciwieństwie do dzi-
kiego kaktusa, który dla nikogo niedostrzegalny wydaje swe rzadkie i wspaniałe
kwiaty, dzieło sztuki istnieje zawsze dla kogoś i zawsze do kogoś przemawia.
Aktywny udział nie uprawnia oczywiście widza, czy też czytelnika, do samowol-
nego przypisywania danemu utworowi wszystkich myśli, jakie tylko przyjdą mu
do głowy. Dzieło sztuki nie może być zbiornikiem przypadkowych i na wskroś
osobistych wrażeń odbiorcy, choć pozostawia mu dość rozległe pole działania.
Doskonały przykład stanowi tu „Tartuffe" Moliera, zwrócony przeciwko katolic-
kim bigotom, którzy też usiłowali zemścić się na autorze za tak celną satyrę. Lecz
na ogólnoludzki charakter idei Moliera wskazuje fakt, że w XVIII wieku w Anglii,
gdzie w ogóle nie było zakonu jezuitów, „Tartuffe" zrozumiany został jako kpina
2 purytańskich nabożnisiów.

Dzieło sztuki nowożytnej łatwo dają się interpretować tak, jak były pojmowane
Przez współczesnych. Natomiast w sztuce dawnej pełno jest wyobrażeń mitolo-
gicznych i religijnych, obcych dzisiejszemu widzowi, który usiłuje pod warstwą
Przestarzałych już poglądów i przesądów odnaleźć życiową mądrość o aktualnym
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dotychczas znaczeniu. Stwierdzić tu jednak należy, że takie przybliżanie dawnej
sztuki do teraźniejszości i wyłuskiwanie jej nadal zdolnego do życia jądra jest
o tyle tylko usprawiedliwione, o ile wydaje się niezbędne dla trwałej egzystencji da-
nego dzieła również i w naszych czasach.
W owym „dialogu widza ze sztuką" aktywny jest oczywiście nie tylko odbiorca,
sama sztuka dysponuje wielką siłą oddziaływania, uczy nas widzieć świat na
nowo, a dzięki temu lepiej go pojmować. Zdaniem wielu artystów, między in-
nymi Rodina, „laicy patrzą na świat, lecz go nie widzą". Ale zgodnie z twierdze-
niem Marksa, sztuka powstała z pracy ludzkiej wywiera wpływ na rozwój czło-
wieka, a w szczególności na rozwój jego poglądów estetycznych.
Dlatego też sprawą wielkiej wagi jest postawa artysty wobec życia i jego możli-
wości aktywnego w tym życiu '"udziału. Pejzaże i twarze ludzkie, w powszedniej
codzienności nie zwracające niczyjej uwagi, na obrazie stają się interesujące. I to
wcale nie przez to, że artysta przybiera i upiększa swoje modele, lecz dzięki temu,
że odsłania istniejące na świecie piękno, czyni je dostrzegalnym i pomaga ludziom
odnaleźć je w rzeczywistości, która ich otacza. Goethe opowiadał, jak po zwiedze-
niu Galerii Drezdeńskiej, oczarowany malarstwem holenderskim, a w szczegól-
ności van Ostadem — nie mógł się napatrzyć rzemieślnikom w wąskich uliczkach
miasteczka, jak im się przyglądał oczami starego mistrza. Natomiast kaplica Sykstyń-
ska nieco go przybiła, gdyż nie czuł się na siłach dorównać Michałowi Aniołowi
w jego wzniosłym sposobie widzenia świata.
Czernyszewski wskazywał, że sztuka otwiera oczy na te strony rzeczywistości,
obok których ludzie zazwyczaj przechodzą obojętnie. Pisał: „Na drodze naszego
życia rozsiane jest szczere złoto, lecz my go nie zauważamy [...] Naturę trzeba
dopiero odgadnąć, za to w sztuce wszystko jest wystawione na pokaz". Pisarz
Garszyn podkreślał, że artyści sztuką swoją pomagają widzowi widzieć i rozu-
mieć świat, mówił też o „wielkiej wdzięczności, jaką odczuwają nasze serca —
serca tych wszystkich ludzi, którzy za pomocą cudzych oczu i cudzej pracy od-
krywają nowy świat".
Nie tylko sztuki plastyczne posiadają takie znaczenie. Zabytki architektury,
ucieleśniające niekiedy cały światopogląd, często zachowane już tylko w postaci
nędznych ruin, skłaniają do bardziej wnikliwego niż zazwyczaj oglądania otacza-
jącej je natury i zmieniają w ten sposób dotychczasowy nasz sposób postrzegania.
Błękitne wzgórza wokół Paestum stają się jeszcze piękniejsze dzięki konturom
starogreckich świątyń, które się na ich tle zarysowują. Ciche uliczki Chartres ze
swoimi domkami z cegły dlatego są tak pełne poezji, iż wiodą do starej katedry.
Nawet Rodinowi, którego przecież nigdy nie opuszczał wyczulony zmysł arty-
styczny, jedynie bliskość gotyckiej świątyni pozwoliła w pewnej przypadkowo
przechodzącej przez plac kobiecie dostrzec piękność podobną do jednej z figur
portalu owej budowli.

W ciągu ostatnich lat historycy sztuki niemal się już nie zajmowali zagadnieniem
wartości i oceny artystycznej. Natomiast w epoce klasycyzmu sprawa oceny dzieł
sztuki była dla historyków sztuki niesłychanie ważna, choć stosowali jedno tylko
kryterium: zachowywanych lub nie zachowywanych klasycznych reguł. Zacieśniało
to ich punkt widzenia i często prowadziło do pedanterii. Porównawcza metoda
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historyczna w wieku XIX otworzyła z kolei rozległe możliwości interpretacji dzieł
sztuki i odkryła różnorodność prawideł artystycznych w rozmaitych epokach.
Rozwój ówczesnej Wiedzy o sztuce przyczynił się zasadniczo do rozszerzenia kry-
teriów estetycznych. „Nie mogę pojąć — pisał Gribojedow —jak można stawiać
piękno pod strychulec. Dwie rzeczy mogą przecież być piękne, nie będąc do siebie
podobne."
Wraz z rozszerzeniem się horyzontu historycznego zaczęło wśród specjalistów
zanikać zrozumienie wartości estetycznych. Dziewiętnastowieczni historycy
sztuki bardziej byli zajęci zbieraniem i studiowaniem faktów związanych ze sztuką
niż oceną poszczególnych dzieł. Tak byli pochłonięci pasją kolekcjonerską i tak
przejęci wielorakością zjawisk, że w końcu utracili już zdolność do pojmowania
ich artystycznego znaczenia.
A przecież już w początkach rozwoju historii sztuki w XVIII wieku wyrażano obawę,
że z powodu historycznej zmienności sztuki ludzie przestaną zwracać uwagę na
jej artystyczne osiągnięcia. Ocena sukcesów poszczególnych okresów lub arty-
stów została rzeczywiście w nowoczesnej historii sztuki mocno zaniedbana.
Zachowywano jedynie samo przez się zrozumiałe rozróżnienie pomiędzy artystami
wielkimi i przeciętnymi, pomiędzy dziełami o wybitnej i średniej wartości.
Decydującym kryterium przy ocenie zjawisk artystycznych jest stopień ich od-
działywania, stopień ich wpływu historycznego. Dzieła sztuki, które wywarły
bezpośredni wpływ na swoją epokę, zajmują zazwyczaj poczesne miejsce i w hi-
storii sztuki, choć wiele arcydzieł znalazło należytą ocenę dopiero w czasach naj-
nowszych. „Pamięci godne osobliwości księcia de Saint-Simon", na przykład,
popadły w niepamięć na okres dwustu lat — a mistrzostwo braci Lę Nain czy
George de la Toura „odkryte" zostało, dopiero niedawno. W pewnym stopniu
zaliczyć tu trzeba i Rembrandta. Na następnym szczeblu tej hierarchii spotykamy
zjawiska, które wywierały nie tylko głęboki wpływ na współczesnych, lecz także
i na następne pokolenie. Najwyższą jednak wartość przyznajemy takim utworom,
które oddziaływały nie tylko na swoje bliskie otoczenie, lecz stały się własnością
całej ludzkości.
Różnicę pomiędzy wyżej opisanymi trzema stopniami oceny dobrze uwidoczni
porównanie sztuki kreteńsko-mykeńskiej ze starogrecką. Wpływ Krety na rozwój
kultury greckiej staje się coraz wyraźniejszy i nawet historyk sztuki greckiej nie
może go nie dostrzegać. Kultura kreteńska została jednak wchłonięta przez sztukę
grecką i ona to dopiero nie tylko uzyskała wielkie historyczne znaczenie dla naj-
bliższych swoich spadkobierców — Rzymian, lecz stała się również wspólnym
dobrem wszystkich ludzi. W trakcie swego wielowiekowego rozwoju ludzkość
niejednokrotnie zwracała spojrzenie ku Grecji i stamtąd czerpała nowe bodźce
twórcze.
Ocena zjawisk artystycznych nie może jednak opierać się wyłącznie na kryterium
ich oddziaływania. Stwierdzono, że przy powstawaniu sztuki średniowiecza do-
niosłą rolę odegrało starorzymskie dziedzictwo — a przecież takim zabytkom jak
Łuk Konstantyna czy miniatury Genesis w Wiedniu brak owej artystycznej do-
skonałości, która tak nas pociąga zarówno w archaicznej, jak i w klasycznej sztuce
greckiej. I na odwrót: późna sztuka mauretańska nie wiodła już donikąd, nie sta-
nowiła początku jakiejś nowej epoki, a mimo to każdy musi w niej uznać wspa-
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niałość założeń i docenić nieskazitelne piękno Alhambry lub mauretańsko-hisz-
pańskiej ceramiki. Tu dochodzi do głosu kryterium artystycznej doskonałości,
zgodność idei i wykonania.
Stosując owo kryterium, historyk sztuki ryzykuje co prawda, że ulegnie wpływom
osobistych swoich upodobań. Interpretując zjawiska artystyczne, które od dawna
już przeszły do historii, broni on przecież własnych ideałów i walczy o własny
światopogląd. Zdania, jakie o dziełach sztuki wygłasza, czynią go nie tylko kro-
nikarzem i krytykiem sztuki, lecz stawiają również jego samego przed sądem
historii. Są jego wyznaniem, jego zobowiązaniem i wymagają od niego wielkiego
poczucia odpowiedzialności, a często także samozaparcia.
Oceny artystyczne stanowią konieczną część studiów historii sztuki, choć błędem
byłoby upatrywać w nich jej ceł'ostateczny, W pełni usprawiedliwione są jedynie
wtedy, gdy sprawdzono je w toku wnikliwej, historycznej pracy badawczej.
Zadanie historii sztuki polega w równej mierze na zbieraniu i klasyfikowaniu nowe-
go materiału artystycznego, jak i na przyswojeniu całej spuścizny artystycznej.
W ostatnich latach szczególne znaczenie uzyskały odkrycia archeologiczne.
Obalono wiele wyobrażeń, a różne muzea świata wzbogaciły się licznymi skar-
bami artystycznymi. Do znalezisk dokonanych łopatą archeologa dochodzą prace
konserwatorskie, dzięki którym zdołano wielu arcydziełom uszkodzonym lub
biegiem lat zniekształconym przywrócić ich pierwotny wygląd. Dzięki promieniom
Roentgena możemy dziś zgłębiać tajniki warsztatu mistrzów przeszłości i wy-
tworzyć sobie pojęcie o procesie powstawania dawnych dzieł sztuki. Wspólne
wysiłki ostatnich pokoleń uczonych udostępniły wiele nowych dziedzin historii
sztuki, wielu zaś mistrzom, którzy niesłusznie popadli w zapomnienie, przywró-
cono zasłużoną sławę.

Wyniki tej naukowej pracy ściśle się jednak wiążą z życiem i osiągnięciami naszej
sztuki. Odkrycia lat najnowszych dlatego były tak owocne, że pracom archeolo-
gów i konserwatorów towarzyszył rozwój twórczości artystycznej. Odkryte za-
bytki odzyskały w pełni swoje znaczenie tylko dzięki temu, że ludzie zaczęli poj-
mować ich sens i wartość estetyczną.
Rozwój historii sztuki w ciągu ostatnich dwustu lat przebiega wspólnie z roz-
wojem widzenia artystycznego; romantycy otworzyli nam oczy na prekursorów
Rafaela i na Rembrandta, impresjoniści pomogli nam zrozumieć Velazqueza
i El Greca, sztuka współczesna nauczyła nas cenić piękno archaiczne. W dzisiej-
szych czasach, dzięki realizmowi socjalistycznemu, staliśmy się szczególnie czuli
na sukcesy dawnej sztuki realistycznej.
Historyka sztuki nie mogą, oczywiście, całkowicie zadowolić wyjaśnienia, jakie
artyści epok późniejszych znajdują dla sztuki przeszłości. Głębokie i wszech-
stronne ujęcie zjawiska artystycznego osiągnie on dopiero na podstawie per-
spektywy historycznej, w której poszczególne okresy, mistrzowie i arcydzieła mają
stałe swoje miejsce. Dlatego też nie należy wiedzy o sztuce i samej sztuki trakto-
wać jako jedno zagadnienie: drogi ich biegną jedynie równolegle obok siebie
i powinny utrzymywać bliski kontakt.
Badania ściśle naukowe jednak wówczas tylko będą wnikliwe i pożyteczne, gdy
historyk uświadomi sobie, że i w jego pracy tkwi również pierwiastek autentycz-
nej twórczości.
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I. SZTUKA CZASÓW PIERWOTNYCH

Słoń chwycił M i połknął. W jego brzuchu
zobaczyła wielkie lasy, wielkie rzeki i wiele
pagórków; było tam wiele skal i mnóstwo
ludzi, którzy budowali sobie wsie, było
wiele psów i wiele bydła. Zobaczyła też
swoje dzieci, które tam siedziały.

Bajka Zulusów

Wszystko, co jest, żyje... Lampa chodzi,
mury domów mają swoją mowę... Skóry
w workach rozmawiają ze sobą nocą...
Drzewo drży i plącze pod ciosami topora.

Szaman Czukczów

0 najstarszym okresie rozwoju ludzkości wiemy jedynie niewiele. Wiarygodne
dane na ten temat są nader skąpe w porównaniu z tymi, które mamy o okresach
późniejszych. Zachowały się wprawdzie godne uwagi zabytki artystyczne z cza-
sów pierwotnych w Europie zachodniej, znana jest stosunkowo duża ich ilość —
lecz badacze po dzień dzisiejszy mogą snuć jedynie przypuszczenia co do czasu
ich powstania i warunków życiowych, w jakich je stworzono. Żaden inny okres
historii sztuki nie wywołuje tak gwałtownych sporów i tak różnych opinii, jak ów
najstarszy. Spór toczy się o sprawy zasadnicze. Powątpiewa się, czy w począt-
kowym stadium kultury ludzkiej istniała w ogóle jakakolwiek sztuka. Spory te
polegają przede wszystkim na tym, ze mamy do dyspozycji tylko niewiele nie
kwestionowanych danych historycznych. Badacze są więc zmuszeni do wysnu-
wania niepewnych wniosków, opartych na porównaniach z analogicznymi
zjawiskami okresów późniejszych.
Choć niektóre hipotezy, przybliżające nam zrozumienie sztuki czasów pierwot-
nych na wzór sztuki okresów późniejszych, wydają się niezwykle pociągają-
ce, rozsądniej będzie trzymać się faktów bardziej wiarygodnych. Możemy się po-
cieszać, że skąpe nasze wiadomości o tym okresie są mimo wszystko czymś
więcej od całkowitej niewiedzy, w jakiej znajdowała się nauka jeszcze przed stu
laty.
W niezmiernie odległych czasach panował w Europie klimat tropikalny, który
musiał ustąpić wobec nadciągającego od północy ogólnego ochłodzenia. Cały
kontynent pokrył się lodowcami, kwitnące niegdyś ziemie zamieniły się w puste,
polarne obszary. Stopniowo ląd ocieplił się znowu, z południa zaś wtargnęła nań
bogata fauna i flora. Człowiek, który zaczynał zajmować się polowaniem i zbiera-
niem roślin na pokarm (okres szelski), znajdował się zapewne w owych czasach
w nieco bardziej uprzywilejowanej sytuacji niz zwierzęta. Ponieważ jednak sam
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padał ich ofiarą, musiał się przed nimi zabezpieczać i bronić. Łagodny klimat nie
trwał widocznie długo z punktu widzenia dziejów ziemi. Rozpoczął się drugi okres
lodowcowy, tropikalne zwierzęta odeszły na południe, lasy wymarły, a w tundrach
europejskich pojawiły się łosie.
W tym okresie (aszelski i mustierski) człowiek musiał ciężko walczyć o swoją
egzystencję. Tak zwany neandertalczyk — istota o niskim czole, wydatnej szczęce
i płaskim nosie — dysponował już pierwszymi zadatkami świadomości i pierw-
szymi elementami mowy. Jeśli jakiś krewny neandertalczyka umierał, trupa nie
porzucano na pożarcie dzikim zwierzętom, lecz grzebano.
Zasadnicza zmiana w życiu człowieka nastąpiła jednak dopiero w okresie następ-
nym, w którym lodowce ustąpiły na północ, a łagodniejszy klimat stworzył lu-
dziom korzystniejsze warunki rozwoju. Badacze nazywają ów okres starą epoką
kamienną lub epoką paleolitu i datują ją od około 2100 do 10 tysięcy lat p.n.e. Naj-
ważniejszą działalnością człowieka w tym okresie, który Engels nazywa epoką
przywłaszczania, było wciąż jeszcze polowanie. Charakter tego polowania jednak
już się nieco zmienił.
W Europie pasły się ogromne stada dzikich koni i północnych łosi; przez stepy
wędrowały potężne stada bizonów, niedźwiedzi i kudłatych nosorożców, które
w poszukiwaniu pastwisk przechodziły z miejsca na miejsce. Ludzie, szukając
pożywienia, ciągnęli za zwierzętami. Działali wspólnie, zaczajali się koło stada,
zapędzali je pod stromą ścianę i rzucali się na nie z wrzaskiem. Gdy przerażone
zwierzęta spadały ze szczytu i rozbijały się o skalne występy, urządzano krwawą
ucztę i aż do następnego udanego polowania nasycano się mięsem. Ludzie ci nie
mieli stałego mieszkania i gnieździli się pod wielkimi, zwisającymi skałami albo
w pieczarach, gdzie przez cały rok utrzymywało się ciepło. Od dawna znali już
ogień i umieli również zszywać skóry zwierząt. Umarłych horda chowała troskli-
wie, wkładając przedtem do grobów wszystko, czego potrzebowali za życia.
Czym da się wytłumaczyć ta troska człowieka o pochowanie swego krewnego i co
oznaczają te liczne, wkładane do grobu przedmioty? Na te pytania nie możemy
udzielić zadowalającej odpowiedzi. Wygląd i zewnętrzne formy bytowania na-
szych dalekich przodków możemy sobie wyobrazić, znacznie trudniej jednak
stworzyć sobie obraz ich życia wewnętrznego.

Najstarsi mieszkańcy Europy posiadali widocznie zdumiewającą energię i wy-
trwałość, a także niespożytą siłę witalną. Nie byli podobni do zdegenerowa-
nych, lękliwych i onieśmielonych szczepów, które wiele tysięcy lat później
poznali kolonizatorzy europejscy w dziewiczych puszczach Afryki i Australii
i które bezlitośnie wyrzynali. Człowiek pierwotny odważnie walczył o swoją
egzystencję. Co prawda miał jedynie nieokreślone pojęcie o świecie. Żył nie-
jako we mgle, pośród ledwo rozpoznanych przedmiotów i nie był w stanie
zdać sobie sprawy ze zjawisk, na których dzisiaj zna się każde dziecko. W języku
jego istniały już przypuszczalnie określenia poszczególnych przedmiotów,
jednak nie było jeszcze słów na oznaczenie przedmiotów podobnych, których
wzajemne pokrewieństwo oczywiste jest dla każdego z nas. W języku niektó-
rych plemion rozmaite gatunki trawy, których człowiek z miasta nie potrafi
już niemal od siebie odróżnić, mają osobne określenia, brak jednak słowa „tra-
wa", obejmującego wszystkie te rodzaje. Eskimosi posiadają słowa na określenie
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śniegu padającego, śniegu pędzonego przez wiatr i śniegu na ziemi, nie znają
jednak słowa ,,śnieg".
Człowiek pierwotny nie umiał budować logicznie pojęć, nie potrafił abstrahować.
Natomiast wyczulony był niezwykle na to, jak dalece poszczególne zjawiska współ-
decydują o życiu całego świata. Mgła, poprzez którą patrzał na świat, spowijała
pospołu wszystkie przedmioty. My zazwyczaj określamy takie widzenie świata
jako poetyckie, lecz dla człowieka pierwotnego było ono rzeczywistością i od-
powiadało jego potrzebom życiowym.
Obserwował, jak o wschodzie słońca rzeczy wynurzają się z ciemności i mówił
całkiem serio: „Słońce stwarza drzewa". Spostrzegł, że z zapadnięciem nocy opada
rosa, przypuszczał zatem, że księżyc rodzi rosę (tak jak znacznie później Egipcjanie
wierzyli, że wylewy Nilu wywoływane są przez gwiazdy). Stwierdzał, że przed-
mioty wydają się czerwone w blasku ognia, uważał tedy jaskrawoczerwone ptaki
za spokrewnione z ogniem. Widział, jak łatwo ryby płyną z prądem, wnioskował
więc, że popychają one naprzód wodę w rzece. Konstatował wprawdzie podo-
bieństwo zjawisk, mylił jednak jeszcze przyczynę ze skutkiem. Podobieństwo
było dla niego oznaką pokrewieństwa. Tak na przykład pradawni mieszkańcy
Australii wierzyli, że kangury były niegdyś ludźmi, gdyż z żyjących tam zwierząt
są one najbardziej do ludzi podobne. Z obserwacji tych powstawały mityczne wyo-
brażenia, stanowiące pierwsze stadia poznania.
Tajemnicze związki pomiędzy zjawiskami stawały się w wyobrażeniu ludzi
pierwotnych środkiem do opanowania przyrody. Łączenie przyczyny ze skutkiem
miało im dopomóc w dotarciu do sedna rozmaitych zjawisk i podporządkowania
ludzkiej woli ich wzajemnych stosunków. Idąc na polowanie człowiek pierwotny
starał się nie patrzeć na księżyc, który mógł stawać się szczuplejszy lub może —
jak wyobrażali sobie ludzie pierwotni — nadgryzały go dzikie zwierzęta. Myśliwy
obawiał się więc, że księżyc źle wpłynie na wynik polowania. W jego wyobraże-
niu cechy zewnętrzne miały niezmożoną władzę nad przedmiotami; określenie
i przedmiot były niemal identyczne, wizerunek przedmiotu zaś wystarczał, aby
nad nim zapanować.
Człowiek pierwotny nie miał jeszcze jasno sprecyzowanych pojęć na temat świata
zewnętrznego, lecz tworzył już dzieła zdumiewające potomnych swych podobień-
stwem do dzieł sztuki. Wpełzał do pieczar, gdzie leżały rozmiękłe od deszczów
kawały gliny, wszystkimi pięcioma palcami przeciągał po tym wilgotnym materiale
i pozostawiał równomierne bruzdy. Ręka, w jego wyobrażeniu, posiadała szcze-
gólne znaczenie: ręką sięgał po pożywienie, jego pięciopalczasta ręka dawała
mu przewagę w walce z dzikim zwierzęciem, za pomocą rąk mógł przekazać swe
myśli innym ludziom. W najstarszych rysunkach ręka zajmuje poczesne miejsce.
Nie są to nawet wizerunki, lecz raczej odciski rozmyślnego ruchu na podatnej,
miękkiej glinie. Niekiedy kontury ręki pociągnięte są ciemną farbą. Widocznie
człowiekowi łatwiej było pracować prawą ręką, dlatego też na najstarszych ry-
sunkach znajdujemy liczne przedstawienia ręki lewej.
Niekiedy obok wizerunków rąk spotkać można wyobrażenia zwierząt. Oczywiście
nie można ich wszystkich ująć w jeden szereg i traktować jako logiczny rozwój
jednej tylko idei. Pomimo wszystko pierwotna, wokół nielicznych tylko przed-
miotów krążąca twórcza myśl ludzka stanowiła kłębowisko splątanych wyobra-

35



żeń. Księżyc — j e g o zanikanie — tarcza nadgryziona przez dzikie zwierzę — po-1

Iowanie — zwierzę —tak oto przesuwały się myśli dzikiego człowieka: od przed-
miotu do przedmiotu. Ręka — wysiłek mięśni — odcisk ręki — obrysowana
sylwetka — ręka obok zwierzęcia — udane polowanie — pojęcia te również
stanowiły łańcuch w pierwotnej świadomości. Wszystko to nęciło go do działania,
do używania swoich sił i zaspokajania potrzeb. W tych prostych wypowiedziach
plastycznych tkwiło już pragnienie posiadania osobnych znaków pisarskich,
istniały już zadatki sztuki.

Oczywiście, myśli dzikiego człowieka krążyły przeważnie wokół zdobyczy. Naj-
ważniejszą troską jego życia było polowanie, a najważniejszym tematem jego wi-
zerunków — zwierzę. Temat ten, zanim jeszcze doszedł do głosu w plastyce,
stanowił zapewne podstawę rytuałów myśliwskich — tańców, do których po-
dobne zachowały się jeszcze do niedawna wśród ludów Ameryki Północnej.
W obrzędach tych uczestniczyli wszyscy członkowie plemienia pod wodzą swego
czarownika. Kilku z nich musiało przedstawiać zwierzęta i w tym celu ubierali się
w skóry i maski, inni wyobrażali strzelców, uzbrojonych w łuki i strzały. Ludzie
w maskach wykonywali taniec, naśladując ruchy czy sposób zachowania się
bizona lub niedźwiedzia; myśliwi strzelali do nich strzałami o miękkich grotach;
„zwierzęta" padały, jakby trafione, „ludzie" zaś rzucali się na nie, jakby zamierzali
nożami pokrajać zdobycz.

Możemy sobie wyobrazić, że tancerzom z trudem przychodziło wytrwanie w tej
roli. Jeszcze o wiele później, w okresie średniowiecznych misteriów, człowiek,
który przedstawiał Judasza, musiał się wiele nacierpieć pod ciosami uniesionych
wściekłością widzów, choć ciosy te oczywiście nie były wcale przeznaczone dla
niewinnego aktora, tylko dla zdrajcy — Judasza. Ludzie bowiem nie byli w stanie
oddzielić w swej świadomości przedstawienia od przedstawianego, życia od sztuki.
Zapuszczali się w głąb ogromnych, trudno dostępnych jaskiń. Panowała tam ciem-
ność i z trudem tylko można było odróżnić poszczególne przedmioty. Mimo to
ludzie, jakby ogarnięci popędem namiętności, pokrywali nierówne ściany pieczar
olbrzymimi rysunkami, zdumiewająco pięknymi, o ogromnej sile wyrazu. Znajdują
się wśród nich wizerunki potężnych zwierząt, pojawiających się nieustannie
w wyobraźni ludzkiej. Z półmroku wynurzają się wielkie, ociężałe bizony o tłustych

I, 11 cielskach. Stoją na krótkich, mocnych nogach, mają garb i gęste, kędzierzawe
kudły. Charakter tych zwierząt i ich nawyki zostały ujęte na wskroś prawidłowo.

W tych czasach człowiek uznał
już swoją wyższość nad zwie-
rzętami. „Oko orła widzi znacz-
nie dalej niż oko człowieka,
ale oko człowieka ogarnia zna-
cznie więcej rzeczy niz oko
orła." Te słowa Engelsa od-
nieść można również do naj-
dawniej żyjących ludzi. Póź-
niej, wraz z rozwojem kultury,
artysta będzie musiał wytężać
wszystkie siły, aby wyzwolićKoń, statuetka z jaskini w Lourdes, paleolit
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się z różnych przesądów. Lecz dla pierwotnego myśliwego trudności te nie
istniały. Widział świat w całej jego pierwotnej sile i krasie i po raz pierwszy
postanowił powierzyć rysunkom na skalnej ścianie bogactwo swych wrażeń.
Stąd właśnie czarująca świeżość jego obrazów, wolna od wszelkich uprze-
dzeń, dobrych i złych, i niezwykła różnorodność przy rozwiązywaniu tego sa-
mego tematu.
Zapamiętał sobie postaci bizonów w najrozmaitszych pozach. Widział, jak stały
dziko wpatrzone w jeden punkt, jak leżały podkuliwszy pod siebie krótkie nogi, I, 12
rozglądając się wokół wielkimi oczami. Szczególnie żywy wydaje się zachowany
rysunek ryczącego bizona z podniesionym łbem, wyciągniętą szyją, uniesionym
ogonem i potężnym tułowiem. Oczom naszym ukazują się różne zwierzęta, które
żyły w Europie w epoce kamiennej. Widzimy północne, olbrzymie jelenie o rozgałę-
zionych rogach, usiłujące znaleźć pożywienie pod pokrywą śniegu, stada dzikich
koni, daniele i niezgrabne niedźwiedzie.
Naturalnej wielkości obrazy malowane były prostymi farbami ziemnymi — ochrą,
manganem i węglem — wprost na ścianach jaskiń. Najpierw rysowano kontury,
a później nanoszono farby.
Lecz człowiek pierwotny próbował swych sił nie tylko w monumentalnym ma-
larstwie, rzeźbił także małe figurki z kamienia i z kości upolowanych zwierząt.
Nie wiemy dokładnie, jaki rodzaj przedstawiania uprawiano najpierw; kwestia;
czy pierwsze istniało malarstwo czy rzeźba, pozostała do dziś jeszcze nie wyjaś-
niona. Niewątpliwie jednak człowiek pierwotny odnosił sukcesy w obu tych dzie-
dzinach. Posiadał niezwykle rozwinięte wyczucie istoty rzeczy. Ukazując w ka-
mieniu postać konia, ujmował przede wszystkim główne kształty jego ciała: krągły s. 36
zad, walcowaty kadłub, wyciągniętą szyję i łeb, a więc wszystkie miękkie formy
w ich subtelnych odcieniach i zaokrąglonych konturach. Powierzchnia ciała tego
zwierzęcia została pokryta delikatnymi żłobieniami, mającymi przedstawiać ku-
dłatą sierść dzikiego konia. W rysunkach na kości człowiek pierwotny odtwarzał
za pomocą zamaszystych, szerszych lub cieńszych linii zarysy tych zwierząt, które
wydawały mu się ważne — od mamuta i bizona poprzez dziki, łabędzie, węże,
zające i kuropatwy.
Specyficzne cechy tych rysunków uniemożliwiają porównywanie ich ze sztuką
nowożytną. Zwraca na przykład uwagę brak związku przedstawianych zwierząt
między sobą nawzajem i z otaczającą je przestrzenią. Człowiek pierwotny prze-
jawia już wprawdzie w stosunku do poszczególnych przedmiotów niezwykłą
ostrość spojrzenia, lecz nie potrafi jeszcze dostrzegać dwóch albo trzech przed-
miotów równocześnie. Wyobraża sobie owe zwierzęta bardzo żywo, lecz z chwilą
gdy odczuwa potrzebę sporządzenia nowego rysunku, nie zwraca już uwagi na
dawniejsze, istniejące na ścianie pieczary. Rysunki są często umieszczone po
prostu obok siebie lub nawet się pokrywają. Wszystko to świadczy, ze ludzie owej
epoki mieli słabo jeszcze rozwiniętą zdolność obejmowania całej grupy przedmio-
tów jednym spojrzeniem, tę właśnie zdolność, która stanowi podstawę kompo-
zycji w malarstwie.
Rysunkom okresu pierwotnego odpowiadały zapewne określone formy mowy;
w niektórych językach przetrwały one jeszcze do późniejszych czasów. Na przy-
kład Chińczycy zamiast „ludzie" mówią — „człowiek-człowiek". Człowiek pier-
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Jelenie przechodzące bród, rzeźba w kości, paleolit

wotny nie wyobrażał sobie stada jako zbiorowej jednostki, lecz rysował bezładnie
mnóstwo zwierząt, jakby chciał wyliczyć je po kolei. Jedynie w scenach rytualnych,
które również występują już w owych czasach, zwierzęta ustawiane były szeregami
w porządku symetrycznym.

Chcąc ukazać więcej przedmiotów na małej przestrzeni, człowiek pierwotny zmu-
szony był z braku miejsca do zastanawiania się nad ich rozmieszczeniem. Szcze-
gólnie charakterystyczny dla tych prób artystycznych jest rytualny rysunek na

s. 38 kości Jelenie przechodzące bród. Niestety kość nie zachowała się całkowicie,
podziwiać jednak należy mistrzowskie ukazanie starego jelenia, oglądającego
się na pościg. Najwidoczniej brak miejsca zmusił artystę do przysunięcia rogatego
jelenia tak blisko do zwierzęcia znajdującego się w przodzie. Aby zaś zaznaczyć,
że wszystko to odbywa się w wodzie, wyrysował ogromne ryby. Takie przedsta-
wianie żywiołu poprzez zwierzęta, które go niejako ucieleśniają, spotykać będzie-
my również w późniejszych czasach. Ryby wypełniają pustą przestrzeń między
nogami zwierząt, ale jedna z nich przecina się z nogą jelenia znajdującego się tia
czele; połączone tu więc zostały różne zasady układu: wypełnienie pustej prze-
strzeni postaciami, przeciwstawienie sobie postaci, rozciągnięcie ich w jednej
linii i w końcu umieszczenie na dwóch różnych płaszczyznach.
Dar obserwacji człowieka pierwotnego był niezrównany. Usiłował on nie tylko
odtworzyć zarysy poszczególnych zwierząt, lecz także uchwycić ich szybkie ru-
chy. Godny uwagi jest fakt, że na niektórych rysunkach rytualnych zwierzęta po-
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siadają większą liczbę nóg nie dwie pary, podobnie jak — znacznie później —
poeci Wschodu określać będą konie jako ,,sześcionogie".
Artysta pierwotny pragnął najwidoczniej oddać w ten sposób wszystkie fazy ru-
chu lub — połączyć w jednym obrazie wiele migawkowych zdjęć. Lecz czło-
wiek pierwotny i na tym nie poprzestał. Wyobraźnia zmuszała go do wdzie-
rania się w sedno rzeczy. Dlatego też przedstawiając węża, który karmił się
rybami, ukazał też całą zawartość jego żołądka: liczne ryby, które to żarłoczne
stworzenie pożarło. Rysował słonia, którego serce widoczne było poprzez po-
krywę skóry: strzałę można więc było wymierzyć prosto w serce zwierzęcia.
Rysownik wyobrażał sobie równomierne uderzenia tego serca i nie mógł powstrzy-
mać się od pokazania go również na swych rysunkach. W ciemności i ciszy pół-
mrocznych jaskiń zabawiał się człowiek wymyślonym polowaniem: za cel służyły
mu wizerunki zwierząt, jakich zapewne pozazdrościć mógłby mu każdy współ-
czesny artysta. Strzelał do nich z łuku i najwidoczniej był całkowicie przekonany,
że w ten sposób zapewnia sobie pomyślne łowy. Tu szczególnie wyraźnie widzimy
cel tych wizerunków..
Cóż przedstawiają te niezliczone ścienne obrazy w jaskiniach z czasów pierwot-
nych ? Gdy w 1879 roku archeolog Santuola pierwszy znalazł w północnohiszpań-
skich jaskiniach malarstwo ścienne, nikt nie chciał wierzyć, że dzieła te pochodzą
z tak dawnych czasów, i zaczęto podejrzewać badacza o oszustwo. Później jednak
odkryto w innych jaskiniach podobne obrazy na ścianach i wątpliwości na temat
ich autentyczności znikły. Potraktowano te artystyczne zdolności człowieka pier-
wotnego z uznaniem: jedną z jaskiń, szczególnie bogatą w piękne, ścienne ry-
sunki, nazwano nawet „Kaplicą Sykstyńską".
Z chwilą gdy badacze odkryli cel tych prac i związane z nimi ryty, pozbawiono
pierwotnego artystę jego nimbu: zaczęto mu odmawiać jakiegokolwiek poczucia
estetyki i zrównano go z czarownikami, którzy swoimi obrzędami chcieli jedynie
zapewnić pomyślny rezultat łowów. Ale nawet zwolennicy tzw. teorii magii
musieli, mimo wszystko, uznać wysoką wartość artystyczną tych ściennych
malowideł i rzeźb.
Gdy oglądamy te dzieła, nie przychodzi nam z łatwością rezygnacja z własnych
poglądów na sztukę. Już sam sposób naszego myślenia jest absolutnie niepo-
dobny do myśli człowieka pierwotnego. Skłonni jesteśmy przypisywać decydu-
jące znaczenie jednej tylko jakiejś właściwości i według niej oceniać całą sztukę
tego okresu jako logicznie z niej wynikający system. Ale cel tych najstarszych
zabytków sztuki bynajmniej nie został jeszcze w pełni wyjaśniony; oryginalność
ich polega właśnie na tym, ze zmieszane są w nich wszelkie możliwe elementy
i ze pomniki te, stworzone przez człowieka, rozmaitością swoją odpowiadają jego
różnorodnej działalności.
Nie możemy z całą pewnością stwierdzić, w jaki sposób powstała sztuka. Twórczość
artystyczna wynikała zapewne z jakiejś nieartystycznej działalności człowieka.
W trakcie historii nowe zjawiska często powstawały w podobny sposób: chemia
z alchemii, astronomia z astrologii. Należy jednak przypuszczać, że już w owej
nieartystycznej działalności ludzkiej istniały zadatki, z których mogła się rozwinąć
sztuka.
Okres dawnej epoki kamiennej jest niejako okresem świtu, okresem, w którym
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Kogut, rzeźba w kości, paleolit
Posążek kobiety, paleolit

w ciemności, jaka otaczała ludzi, zaczynają się zarysowywać kontury poszczegól-
nych przedmiotów. Podstawą egzystencji człowieka było przywłaszczanie, wy-
korzystywanie gotowych dóbr naturalnych dla zaspokojenia własnych potrzeb.
Stąd też wiele narzędzi człowieka pierwotnego nie zostało stworzonych przez
niego, lecz przez przyrodę. I trudne nieraz, a nawet niemożliwe jest przeprowadze-
nie ścisłej granicy pomiędzy produktem przyrody a dziełem rąk ludzkich.
Człowiek pierwotny żył w jaskiniach lub naturalnych rozpadlinach skalnych,
ubierał się w skóry zwierzęce, wydrążone melony służyły mu za naczynia, muszle
i barwne pióra ptasie za ozdoby, ości rybich używał jako igieł. Najważniejszym jego
narzędziem była ręka, której siłę wzmocnił później odłamkiem ostrego krzemienia.
Najwidoczniej i sztuka powstała ze swoistej interpretacji form naturalnych, które
się przypadkowo do tego nadawały.

Nawet w naszych czasach ludzie szukają w zarysach Alp sylwetki drzemiącego
Napoleona, lecz porównanie takie jest dla nich jedynie zabawą. Człowiek pier-
wotny stawiał w ten właśnie sposób pierwsze kroki w dziedzinie twórczości
artystycznej. Osobliwie ukształtowane kamienie napełniały go zdumieniem. Przy-
pominały mu grupę żywych ludzi i skłaniały do dalszej obróbki i dopełniania dzieła
przyrody, tak jak to widzimy dziś jeszcze na nie dokończonych posągach na
Wyspie Wielkanocnej. Jakiś przypadkowy występ skalny w jaskini pobudzał
wyobraźnię pierwotnego człowieka i wydawał mu się w półmroku jakby linią
grzbietu pasącego się byka. Dorysowywał do niej rogi i nogi i tworzył w ten spo-
sób obraz. Podobny proces zaobserwować możemy w rzeźbach z epoki paleolitu,
gdzie jakiś napotkany niezwykły kształt dawał ludziom okazję do wyrzeźbienia

s. 40 wizerunku w kości. To przekształcanie tworów naturalnych w łatwe do rozpozna-
nia przedmioty nie jest bynajmniej dowodem bezradności i słabości człowieka
pierwotnego, zawiera natomiast zadatki prawdziwej twórczości artystycznej.
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Człowiek pierwotny nie ograniczał się do przywłaszczania sobie bogactw ziemi
i opanowywania natury za pomocą tych obrazów. W niektórych wypadkach wi-
zerunki te służyły także jako znaki pisarskie do przekazywania wiadomości.
Z najstarszych rysunków i rzeźb powstały amulety i skarabeusze starego Egiptu, po-
dobnie jak i całe pismo obrazkowe — hieroglify. Lecz dzieła te sporządzane przez
człowieka pierwotnego zawierają coś więcej jeszcze niż to, co byłoby potrzebne
do wywierania tajemnego wpływu lub wykorzystywania ich do przekazywania
wiadomości.
Głębokie przekonanie, że kawał kamienia jest żywym zwierzęciem, idea identycz-
ności przedmiotu i jego naśladownictwa były punktem wyjścia artystycznego
przedstawiania zjawisk przyrody. Trudno dzisiaj ustalić, gdzie kończyła się magia
a zaczynała sztuka, co należy uważać jeszcze za działalność praktyczną, a odkąd
zaczyna się twórczość artystyczna. Nieprzypadkowo u szczepów amerykańskich
praca i taniec rytualny określane są tym samym słowem. Pradawne wizerunki
i rytualne czynności zawierały przecież więcej ponad to, co było konieczne do
prostych, magicznych obrzędów. Obok wyobrażeń pierwotnego łowcy wyraża
się w nich zdolność do wybierania spośród różnorodnych znamion tego, co
istotne, i wypełniania prostej formy ładem i rytmem.
Najstarsze rzeźby, przedstawiające człowieka w postaci niekształtnej kobiety, s. 40
ironicznie nazywanej „Wenus", posiadały znaczenie kultowe. Kobieta cieszyła
się wielkim szacunkiem, uważano ją za tajemniczą opiekunkę łowów. Nieruchoma
poza, przesadnie zaznaczone piersi i obfite biodra tych statuetek wskazują, że
oddawano im cześć boską. W tych z grubsza przecież tylko ociosanych figurach
zdumiewa jednak wyrazistość modelowania, plastyczne stopniowanie i rytmiczne
powtarzanie kształtów. Wszystkie te cechy sprawiają, że są one doskonałymi
dziełami sztuki.
Nic dziwnego zresztą, że mimo starań badaczy nie potrafimy sobie dzisiaj wyobra-
zić zasięgu i rozwoju sztuki dawnej epoki kamiennej równie jasno, jak rozwoju
sztuki w okresach późniejszych. Przyczyną tego — poza brakami w zespole za-
chowanych zabytków — jest także fakt, że twórczość artystyczna ludzi pierwot-
nych nie prowadziła do ukształtowania się stałych tradycji. Z pokolenia na po-
kolenie przekazywano niewiele. A te plemiona, które w dziedzinie sztuki osiągnęły
szczególne zasługi, za każdym razem rozpoczynały jej rozwój od początku.
Badanie istniejących zabytków pozwala nam mimo to wysunąć wniosek o wielkiej
różnorodności dzieł sztuki wśród najstarszych plemion łowieckich. Czołowe miej-
sce zajmują pośród nich ludy, które zamieszkiwały południową Francję i północną
Hiszpanię. Tam właśnie zachowała się większość jaskiń ozdobionych obrazami,
tam również wykopano największą ilość zabytków prehistorycznych. Zresztą
również i na Wschodzie mamy zabytki podobne do zachodnioeuropejskich;
zwłaszcza w Związku Radzieckim znaleziono wiele posążków przedstawiających
kobiety lub zwierzęta oraz — w Syberii i w Karelii — rysunki na skałach.
Sztukę dawnej epoki kamiennej dzielimy zazwyczaj na okresy nazywane od
miejsc, w których znaleziono zabytki. Okres oryniacki (aurignacien) obfituje
szczególnie w rzeźby, przedstawiające głównie postaci kobiece. Mniej bogaty
w artystyczne znaleziska jest okres solutrejski: powstawały wówczas przede
wszystkim rysunki i reliefy na skałach. Okres magdaleński (magdalenien) charak-
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teryzuje ponowny rozkwit twórczości artystycznej: należą do niego najlepsze
dzieła sztuki pierwotnej, a zwłaszcza malowidła znajdujące się w słynnych jaski-

I, 10, 11, 12 n j a c n Altamiry w północnej Hiszpanii i w Font-de-Gaume w południowo-za-
chodniej Francji. Do tegoż okresu należy zapewne zaliczyć, odkryte dopiero w 1940

'° roku, z zadziwiającą swobodą naszkicowane konie i woły z groty w Lascaux. Nie
mamy wprawdzie powodu do wyobrażania sobie, że okres magdaleński jest lo-
gicznym zamknięciem i zarazem szczytowym punktem rozwoju sztuki pierwotnej
w kierunku realizmu; w każdym jednak razie stwierdzić możemy bez przesady, że
mieszkańcy tych miejscowości mieli niezwykłe zdolności artystyczne.
Inne właściwości sztuki paleolitu ujawniają się w nieco późniejszych malowidłach
ściennych w Hiszpanii, wykonanych w jednym, przeważnie czerwonym kolorze,
nakładanym równomiernie, bez śladu prób modelowania. Znacznie więcej niż
starsze rysunki mówią nam one o życiu ówczesnych ludzi, o ich polowaniach
i o wojnie. Na jednym z owych ściennych obrazów widzimy długonogiego czło-
wieka, który wspiął się na drzewo i podbiera miód dzikim pszczołom, krążącym
wokół niego. Chcąc całe to wydarzenie uczynić zrozumiałym, nadano pszczołom
przesadną wielkość w stosunku do człowieka.

Życie przedstawione na tych malowidłach nie jest bardzo dynamiczne już choćby
dlatego, że wszystkie postacie narysowane zostały jako sylwetki. Lecz pewna

s- 42 scena walki, mimo schematycznego za pomocą kresek ukazania ludzi, jest zdu-
miewająco żywa. Nie warto nawet zaznaczać, że postaci wydają się płaskie, samo
zaś zdarzenie pokazane zostało z lotu ptaka — tak dalece podniecająca jest siła
owego starcia, tak porywające i pełne namiętności zdecydowanie, z jakim ludzie
ci zmuszeni zostali do walki przez twarde prawo instynktu samozachowawczego —
podstawę ludzkiej egzystencji.
W północnej i południowej Afryce odkryto niedawno rysunki skalne, zbliżone do

ściennych malowideł w Hiszpanii. Znajdują się wśród nich trzy sylwetki tańczą- s. 43
cych postaci, zasługujące na szczególną uwagę dzięki wyrażonemu w nich po-
czuciu rytmu. I mimo silnej stylizacji rysunku — ruchy ich są tak wyraziste, że
nawet w późniejszych okresach trudno spotkać podobne. Jeden rytm ogarnia
wszystkie trzy postaci, wyraża się jednak w różnych wariantach. Postać z lewej
strony wydaje się najbardziej nieokiełznana, druga — stoi na jednej nodze, jakby
zastygła w bezruchu, trzecia, z ciałem odrzuconym do tyłu, biegnie za towarzysz-
kami. Na innym afrykańskim rysunku skalnym wyraźnie rozpoznajemy przyczajone
giętkie ciała dwóch młodych tancerek. Na widok tych rysunków, tego sponta- s. 42
nicznego rytmu, zaczynamy pojmować, dlaczego tańce dzikich plemion wywierały
później tak silne wrażenie na Europejczykach.
Pośród plemion żyjących obecnie na szczeblu pierwotnym niedawno jeszcze
Buszmeni znajdowali się na etapie odpowiadającym kulturze łowieckiej; sztuka
ich pod wieloma względami przypomina dzieła z okresu paleolitu w Europie.
Rysunki Buszmenów cechuje zdumiewająca dokładność, natomiast nie rozwinęło
się u nich niemal wcale poczucie form dekoratywnych. Podobnie jak w hiszpań-
skich malowidłach ściennych, łatwo można rozpoznać zarysy ukazanych — w
gwałtownym ruchu — antylop i łowców. Buszmeni nie zawsze jednak ograniczali
się do ukazywania zwierząt z profilu, lecz umieli się także posługiwać znakomitymi,
śmiałymi skrótami perspektywicznymi, których pradawni Egipcjanie zazwyczaj
unikali. Podobne rysunki zwierząt znaleziono również w południowo-zachodniej
Afryce: pełne wdzięku sylwetki antylop ukazane zostały ostro z profilu i en face. s. 43
Mimo owych zalet nie dorównują one bezpośredniością i siłą wyrazu rysunkom
z Altamiry. Najwidoczniej kilka tysięcy lat łowieckiego trybu życia nie umożliwiło
człowiekowi tak pełnego rozwoju sił witalnych i tak spontanicznego wyrażania
siebie w sztuce jak okres dawnej epoki kamiennej.

Taniec, malowidło skalne z okolicy Przylądka
Dobrej Nadziei

Antylopy, malowidło skalne w tzw.
Leopold's Ravine, Afryka płd.-zach.
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Walka, malowidło skalne koło Morella la Villa,
Hiszpania

Tancerki, malowidło skalne w górach
Hoggar, Sahara, neolit



Młodsza epoka kamienna i następująca po niej epoka brązu obejmują w Europie
mniej więcej od 10 do 2 tysięcy lat p.n.e., a w Egipcie od 18 do 5 tysięcy lat p.n.e.
Zabytki dawnej epoki kamiennej spotykamy najczęściej w zachodniej Europie,
natomiast później najważniejsze ośrodki kultury przesunęły się na południowy
wschód, do krajów o cieplejszym klimacie. Zresztą pod koniec paleolitu można
stwierdzić pewne ocieplenie także i w Europie, co było nie bez znaczenia dla
świata zwierzęcego i roślinnego. Jelenie ruszyły na północ, mamuty wyginęły
całkowicie. Na terenie całej Europy ukształtował się klimat umiarkowany, który
zachował się do czasów obecnych.
W życiu człowieka nastąpił istotny zwrot, decydujący dla jego rozwoju w kie-
runku cywilizacji. Człowiek porzucił koczowniczy tryb życia i stał się istotą osiadłą.
Fakt ten miał dalekosiężne skutki: umożliwił bowiem uprawę roli oraz oswojenie
zwierząt. Również i w pracy swojej poczynił człowiek znaczne postępy. Nie
mieszkał już w rozpadlinach skalnych, lecz w osobnych budynkach, w niewiel-
kich chatach, które niekiedy umieszczone były przemyślnie na palach pośród
jezior i stawały się wskutek tego niedostępne dla dzikich zwierząt. Człowiek nau-
czył się kształtować z gliny naczynia, pleść kosze z wikliny, wytwarzać tkaniny
i polerować swoje kamienne narzędzia. W porównaniu z nimi zaledwie ociosane
narzędzia z paleolitu, o nie wyszlifowanych brzegach, wydają się niezwykle
prymitywne. Wykorzystywanie metali stanowiło oczywiście wielki krok naprzód.
Miedź i złoto dotarły do Europy najpewniej ze Wschodu. Początkowo używano
owych metali, ze względu na ich miękkość i podatność w obróbce, przeważnie
do sporządzania ozdób. Dzięki twardszej konsystencji cyny i miedzi można było
później zastąpić kamienne narzędzia metalowymi, a ponadto sporządzać narzędzia
o kształcie bardziej skomplikowanym i o wiele doskonalsze.
Dzięki nowym stosunkom produkcji zmieniło się życie i wyobrażenia człowieka
pierwotnego. Najważniejszym zjawiskiem tego okresu osiedlania się było powsta-
nie rodów. Ludzie, związani z żyzną okolicą, w której się osiedlili, otoczeni stadami
oswojonych przez siebie zwierząt i zajęci produktywną pracą, tworzyli plemię, które
składało się z rodów. Plemię było zalążkiem przyszłego państwa, lecz ów związek
rodowy nie znał jeszcze żołnierzy ani żandarmów, którzy w społeczeństwie kla-
sowym stali się podporą państwa (Engels). Oparty na ściśle przestrzeganej zasadzie
podporządkowania się najstarszemu, doświadczonemu wodzowi i niewzruszonym
poczuciu wspólnoty interesów wszystkich swoich członków, stwarzał ustrój
rodowy człowiekowi, który właśnie pokonał stan pierwszej dzikości, korzystne wa-
runki rozwoju. Ludzie zachowali w pamięci wspomnienie tego ustroju jako okresu
wspólnych sukcesów. Pamięć o nich w niektórych krajach przetrwała w ludowych
legendach aż do dnia dzisiejszego.

Cześć oddawana ojcu i stanowiąca podstawę ustroju patriarchalnego była ugrun-
towana w szczególny, tajemniczy sposób poprzez wiarę, iż ojciec szczepu pomaga
swemu plemieniu nie tylko za życia, lecz także po śmierci, i w niewidzialny sposób
r-ad nim czuwa. Tak tedy rozwinął się stopniowo kult zmarłych. Zwierzęciu, które
było niegdyś zdobyczą człowieka, przypisywano siły nadprzyrodzone i stawało
się ono opiekunem plemienia, symbolem jego łączności, który obecnie nazywamy
„totemem".
Wszystkie te przekonania wspierane były usilnie przez animizm, czyli przez wiarę
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w uduchowienie wszelkich przedmiotów. Buszmen na widok dwóch ilości:
większej i mniejszej, mówi: „Oto ojciec i syn". Nie sądźmy, że słowa te są jedynie
poetyckim porównaniem, użyte bowiem zostały w dosłownym znaczeniu. W ustroju
rodowym człowiek stworzył już dla swoich sił fizycznych nowe dziedziny działa-
nia, lecz świadomość jego była jeszcze całkowicie uwikłana w odczuwanie spraw
tajemniczych i niezwykłych. Nie umiał jeszcze oddzielać marzeń od rzeczywistości.
Chorobę czy głód uważał za takie same przedmioty czy żywe istoty, jak narzędzia
lub zwierzęta, nie czynił bowiem żadnej różnicy między przedmiotami a ludźmi.
Wraz ze swą bliższą i dalszą rodziną mieszkał w małych, okrągłych drewnianych
domkach lub ziemiankach. W szczególności dbał o odpowiednie mieszkanie dla
przodków, o miejsce godne tego, aby mogły mieszkać tam ich dusze. W neolicie
pojawiają się pierwsze kamienne zabytki architektury monumentalnej: menhiry,
dolmeny i kromlechy, a z początkiem epoki brązu spotykamy ich szczególnie
wiele. Pomniki te nie miały zbyt ściśle określonego celu. Istnienie ich polegało na
tym, że wyrażały jedność i siłę szczepu, dążenie człowieka do wszystkiego, co
wielkie i wzniosłe. Ponieważ rozmiary ich są tak ogromne, a kształty tak proste —
siła wyrazu owych monumentów polega przede wszystkim na ich wielkości.
Imponująco przedstawiają się zwłaszcza wówczas, gdy stoi obok nich człowiek.
Można sobie wyobrazić, z jaką dumą i zadowoleniem spoglądali na nie twórcy,
którzy własnymi siłami pokonali fizyczny opór kamienia i wznieśli te dzieła na
cześć swych przodków.

Cel wznoszenia owych kamiennych pomników zapewne dlatego nie został wy-
jaśniony ostatecznie, że trudno w nich znaleźć jakąś wyraźnie rozpoznawalną
ideę. Menhiry, ogromne, pionowo ustawione kamienie, związane były z obrzę-
dami grzebalnymi, nie stanowiły jednak kamieni nagrobnych w ścisłym znaczeniu
tego słowa. Być może posiadały jakieś znaczenie obrazujące, nie przedstawiały
jednak postaci ludzkich, lecz były raczej symbolicznymi znakami, w których na
wskroś jednoznacznie ujawnia się tylko jedna cecha ludzka: pionowa postawa,
jaką różni się od zwierzęcia. Może należałoby zaliczyć menhiry do rzeźby, lecz
kamień ustawiony tak mocno jak menhir stanowi również jedną z podstawowych
cech architektury. I nie jest przypadkiem, iż menhiry z istoty swej bliskie są dol-
menom, w których te architektoniczne zasady wyrażone są w jeszcze bardziej
dobitny sposób.

Dolmeny składają się zazwyczaj z dwóch pionowo ustawionych kamieni, na któ-
rych ułożona jest szeroka płyta kamienna. Niekiedy dolmeny bywały zamykane
ze wszystkich czterech stron kamiennymi płytami, czasami zaś sypano nad nimi
jeszcze mogilny kopczyk: dolmen stanowił wówczas niejako trzon pagórkowa-
tego grobu. W historii architektury zajmuje dolmen ważne miejsce. Po raz pierwszy
bowiem człowiek, spiętrzając materiał, wydzielił przestrzeń w wyraźny sposób,
przeciwstawiając części dźwigające spoczywającym, i przeciwstawienie to stało
się podstawą architektury. Wnętrze dolmenu było tajemniczym miejscem pobytu
dusz przodków, często też za pomocą niewielkich, okrągłych otworów w ścia-
nach łączono je ze światem zewnętrznym. Z tej świętej i niedostępnej dla czło-
wieka przestrzeni powstanie wnętrze architektoniczne.
Wspaniałość ówczesnej architektury wyraża się w alejach menhirów i kromlechach. I, 13
Równe szeregi tych ogromnych i w jednakowych odstępach ustawionych ka-
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Kromlech w Stonehenge, Anglia, neolit

mieni sprawiają uroczyste wrażenie. Stanowiły najwidoczniej ramy dla procesji
do grobu przodków. Przeznaczeniem tej architektury było wykształcenie obrzę-
dów kultowych. Jednocześnie .eoraz silniej dochodziło do głosu prawo wyraża-
nia przede wszystkim rytmu, prawo, które w tej czy innej formie stało się istotnym
elementem wyrazu artystycznego w architekturze. Rzędy owych menhirów za-
chowały mimo wszystko symboliczne swoje znaczenie jako wizerunki żywych
istot. Sprawiają wrażenie żałobnego orszaku garbatych mnichów w nasuniętych
kapturach.
Kult pierwotny polegał na dwóch podstawowych czynnościach, które w bardziej
złożonej postaci przetrwają do późniejszych czasów: na ruchu postępującym
w kierunku pewnego określonego celu, czyli procesji, lub też na ruchu okrąża-
jącym jakiś pomnik kultu, drzewo czy grobowiec. Stare kromlechy uważać należy
zatem za skamieniałe wizerunki tego kultowego korowodu. Szczególnie godny

s. 46 uwagi jest zabytek w pobliżu małej miejscowości Stonehenge w Anglii połud-
niowej, przejawiający znaczny postęp w wykonaniu. Widzimy tam grubo ocio-
sane czworokątne kamienie i kunsztowny sposób ich przykrycia. Najważniejsza
w tym zabytku jest oczywiście jego podstawowa idea architektoniczna.
W centrum kromlechu znajdował się ołtarz, otoczony kamieniami stojącymi
i przykrytymi grubymi płytami. Tworzyły one ogrodzenie, osłonę, lecz jednocześ-
nie jak gdyby uczestniczyły w kulcie; podobne do trzymających się za ręce ludzi,
zdawały się i one tańczyć w korowodzie, wypełniając święty obrządek, związany
oczywiście z kultem słońca. Słońce, które w dni zrównania dnia z nocą prze-
nikało przez ogrodzenie i oświetlało ołtarz, było symbolem płodności i narodzin
nowego roku. Architektoniczna koncepcja kromlechu oparta jest na symbolicz-
nym znaczeniu, wyrażonym we wspaniale prostej formie. W kromlechach łatwo
rozpoznać wzorzec późniejszych hipostylów, w których na zmianę występują
elementy podpory i ciążenia.
Neolit nazwać możemy drugim stopniem rozwoju sztuki. Ludzie uczynili w tym
okresie wielki krok naprzód, ale okupić to musieli pewnymi ograniczeniami. Wy-
razista obrazowość w sztuce dawnych łowców zastąpiona została przez formy

I, 15 oszczędniejsze, abstrakcyjne i prostsze. Porównanie naczynia w kształcie dwóch
por. I, 11, 12 zwierząt z neolitu z wizerunkami bizonów z paleolitu świadczy, iż zdolność ob-

serwacji u człowieka znacznie osłabła. Za to podkreślona zostaje teraz regular-
ność budowy i postawy zwierząt.
Rozwój ten posiadał pewien własny sens wewnętrzny. Miejsce witalności i bez-
pośredniości w sztuce zajmuje artystyczny wyraz poszukiwania istoty wszelkich
rzeczy, czyli duszy. Pierwotny oracz sądził, iż zdoła tę duszę wyrazić jedynie za

Grzebienie, neolit

pomocą prostych form geometrycz-
nych, dokumentujących bardziej ener-
giczny i aktywny stosunek ludzi do
otoczenia. Językoznawcy twierdzą, iż
początkowe wyrażenie na określenie
zabijania brzmiało: „Zwierzę zostało
przeze mnie zabite", a dopiero póź-
niej powstały takie twory syntak-
tyczne, jak „Ja zabiłem zwierzę".
Sztuka nie stała się jednak niereali-
styczna wskutek osłabienia momentu
obrazującego. Rzeczywistość objawiała się człowiekowi w bezmiarze swej głębi,
skomplikowania i wielostronności, usiłował więc wyrazić ją za pomocą jak naj-
trafniejszych znaków. Sposób myślenia człowieka pierwotnego z późnej epoki ka-
miennej poznać możemy dokładnie z jego mowy. Słowa nie służyły do oznaczania
poszczególnych przedmiotów, lecz tworzyły całe wiązki pojęciowe. Takim
znakiem słownym o wielu znaczeniach było w niektórych językach słowo „niebo",
oznaczające, w nawiązaniu do krągłości sklepienia niebieskiego, jednocześnie
koło — lecz również sklepienie, łuk i kulę. Owe znaczenia uboczne maskowały
i komplikowały znaczenie pierwotne i wywodziły się z podobieństwa wizualnego.
W innych wypadkach to samo słowo oznaczało słońce i sól, ponieważ mięso
suszono w słońcu, a dzięki soli chroniono je przed zepsuciem. Słońce i jęczmień
miały jednakowe określenie, gdyż jęczmień dzięki słońcu dojrzewał.
Podobnie jak słowa, również rysunki miały wiele znaczeń. Do dnia dzisiejszego
nie znaleźli jeszcze badacze wyjaśnienia tak prostych znaków geometrycznych,
jak koło, trójkąt i spirala, jakimi ozdabiano wówczas przedmioty. Zależnie od
okoliczności przedstawiały one wizerunek słońca, oka albo kwiatu.
Osobliwe połączenie różnorodnych znaczeń wyrażone było szczególnie dobitnie
w bardzo podówczas rozpowszechnionych „przedmiotach wilkołakach", które
odpowiadały nader skomplikowanemu, obrazowemu sposobowi myślenia. Na-
rzędzie było nie tylko pokrywane wizerunkami, lecz często jeszcze łączyło się
z nimi, stając się przedmiotem o dwoistym znaczeniu. Łuk, który odległe przed-
mioty przybliżał do rąk strzelca, sam otrzymywał kształt ludzki. Chciano mu przez
to nadać siłę istoty obdarzonej niemal duszą.
Spośród „przedmiotów wilkołaków" na szczególną uwagę zasługują grzebyki- s. 47
-wisiorki. Jeden z nich uważać by można na przykład za wizerunek człowieka,
ale także ptaka lub nieba (połączonego zazwyczaj z obrazem głowy), czy wresz-
cie deszczu, skraplającego ziemię. W innym kształt przedmiotu wyłania się z łba
zwierzęcia, tak iż zęby grzebienia mogą uchodzić za zwierzęce nogi (przypomi-
nają one również znak który w dawnym Elamie oznaczał
zarówno stado, jak i deszcz). W miejscu jednak, gdzie powinien znajdować się
ogon zwierzęcia, umieszczona została ludzka głowa, co zasadniczo udaremnia
cale to wyjaśnienie.
Nie tylko z fantazji przypisywali ludzie pierwotni wielorakie znaczenia przedmio-
tom. Dawali bowiem w ten sposób także wyraz swojemu wyobrażeniu o różno-
rodności i uduchowieniu życia we wszystkich jego przejawach.
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Wóz słońca z Trundholm, epoka brązu. Kopenhaga, zbiory muzealne

Ponadto w sztuce rozwijało się poczucie form rytmicznych i kompozycji. Orna-
ment, który wchodzi do tego zakresu pojęć, powstał już zapewne w dawnej epoce
kamiennej — obserwacja sztuki ludów pierwotnych doprowadza nas do wniosku,
że w niektórych wypadkach mógł rozwinąć się z motywu splotu, który doskonale
się odciskał w miękkiej glinie naczyń. Kiedy indziej znów widzimy, jak wzór or-
namentu powstaje z powtarzania pewnego motywu wizerunkowego (na przy-
kład rogów lub oczu), którego pierwotne znaczenie stopniowo zanika. Czystość
regularnego i skomplikowanego wzoru, piękno splotu, przenoszącego na ry-
sunek technikę tkactwa — wszystko to przecież odkryte zostało dopiero w okresie
osiedlania się. Przy ozdabianiu swych naczyń przejawiał człowiek wielką inwencję
oraz zamiłowanie do jasnych i prostych form geometrycznych: pasów, kół, linii
zygzakowatych i trójkątów; kształtów roślin nie spotykamy. Ornament naczynia

I, 14 podkreśla jego strukturę, oddzielając szyję od brzuśca, albo pokrywa neutralne
powierzchnie ruchliwymi liniami, będącymi dla ówczesnych ludzi wyrazem
życia.
Wynalazek brązu, doskonaląc technikę produkcji, doprowadził do powstania
bardziej skomplikowanych przedstawień, mimo iż wiele dawnych poglądów mi-
tologicznych zachowało się w nie zmienionej postaci. Jedno z dzieł tego okresu,

s. 48 znaleziony w Zelandii Wóz słońca, wyobraża mit aktualny dla całego okresu
ustroju plemiennego. Słońce sprowadzone tu zostało do złotego koła ciągniętego
przez konia po sklepieniu niebios i od rana do wieczora niestrudzenie pozosta-
jącego w ruchu. Wóz wykonany jest niezwykle misternie, pokrywające go orna-
menty nie znane były jeszcze ludziom sprzed epoki brązu. W misterności tej
jednak wyraziło się skostnienie mitu, a elegancja stylu odebrała dziełu siłę, jaką
odznaczały się mniej kunsztowne „grzebyki wilkołaki". Pomysł ustawiania koni
na kołach jest wprawdzie dowodem postępu techniki, lecz na znaczne osłabienie
pierwotnej fantazji wskazuje ceremonialna opisowość poetyckiego porównania
słońca z wozem ognistym. Sztuka dąży tu do naśladowania żywych istot, nie

s. 36 osiąga juz jednak takiej mocy i jasności, jakie zdumiewają nas w posążkach koni
z epoki kamienia łupanego.
Sztuka ustroju rodowego utrzymała się w północnej Europie aż do pierwszego
tysiąclecia naszej ery, a więc do chwili, gdy kultura rzymska przedostała się za
Alpy, do okresu wędrówki ludów i powstania państw feudalnych.

9 Koń, malowidło skalne w Lascaux koło Montignac-sur-Vezere
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10 Pasący się ren, malowidło skalne w Font-de-Gaume

1 Bizon, malowidło skalne
z Altamiry

12 Ryczący bizon,
Malowidło skalne z Altamiry



Cl£-£3

14 Naczynie gliniane, kultura
czasz dzwonowych

13 Aleja menhirów w Corasac

15 Naczynie gliniane
w kształcie dwóch zwierząt



16 Chaty z Kamerunu północnego

17 Maska z Afryki zachodniej

18 Maska z Kamerunu

19 Maska z Wybrzeża Kości Słoniowej



20 Figurka grobowa z Konga 21 Figurka drewniana z Mikronezji

22 Płaskorzeźba z brązu, Benin, Nigeria



24 Świątynia w Chichen Itza, Yucatan, Meksyk

23 Meksykańska bogini ziemi
25 Głowa wojownika z Tulą de Allende 26 Naczynie gliniane w kształcie głowy z Peru



27 Inkrustowana maska z Kolumbii bryt. w Kanadzie

Wspólnota rodowa przetrwała w swych najprostszych formach wśród plemion
Afryki, Oceanii i po części Ameryki jeszcze przez setki i tysiące lat. Sztuka tych
ludów daje nam pojęcie, jak ta najstarsza kultura, z której zachowało się bardzo
niewiele, rozwijała się w Europie — ponadto zaś posiada wielką wartość dzięki
bogactwu i różnorodności swych form.
Zachowane aż do naszych czasów chaty plemion afrykańskich w Kamerunie skła- I, 16
dają się z mocno zbudowanego rusztowania z gałęzi, pokrytego warstwą gliny.
Świadczą one o wybitnych zdolnościach budowlanych ich mieszkańców, i po-
dobnie jak rzeźby murzyńskie, są klarowne w formie i miłe dla oka. Lecz pod wzglę-
dem artystycznym są jeszcze bardzo mało rozwinięte, niesłychanie proste i można
by je uważać nie tylko za mieszkania ludzi, ale także za wielkie ule lub mrowiska.
Nie rozczłonkowane i niezależnie od swych rozmiarów pokryte takim samym
wzorem, wyglądają martwo i pozbawione są wyrazu. Wypowiada się tu otwarcie
dążenie do jednolitej, jak z jednego stopu odlanej formy, lecz człowiek nie panuje
jeszcze nad niepodatnym, ciężkim materiałem, który w zasadzie określa kształty
tych budynków.
Murzyni afrykańscy nadawali natomiast wielu budowlom, a zwłaszcza dziełom
sztuki stosowanej, rizyczne cechy istot żywych. W okresie późniejszym można
wprawdzie spotkać również w chatach rosyjskich ozdoby dachu w postaci bó-
stwa słońca, tzw. koniki na belce kalenicowej, lecz symbolika ta posiada jedy-
nie wtórne znaczenie i nie stanowi przeszkody dla wyrażenia w danym budynku
prawdziwej formy architektonicznej. Natomiast w budowlach ludów pierwot-
nych dachy są często zakończone głową jakiegoś potwora lub opiekuńczej istoty,
a cały dom tworzy wówczas jego korpus, we wnętrzu którego toczy się ludzkie
życie.
Jeszcze dobitniej wyrażone to zostało w wyposażeniu domu. Konstrukcja drew-
nianego fotela z Kamerunu da się wyjaśnić pełnym poezji słowem psalmisty:
„Wrogów twych złożę jako podnóżek por' twoje stopy". Za podstawę fotela
służy, skurczony niczym żółw, pokonany wróg, oparcie natomiast stanowi przy-
kucnięty na ziemi obrońca. Rzeźbiarz, który odznaczał się rozwiniętym poczuciem
formy, usiłował wprawdzie wzmocnić architektoniczność sprzętu nakładając
przykucniętej postaci ogromny ozdobny kapelusz, będący niejako tylnym opar-
ciem, należycie dostosowany do rzeźbionych ozdób na zewnętrznej krawędzi
siedzenia, lecz nieodparta plastyka modelunku ciała dochodzi do głosu tak bru-
talnie, że na pierwszy rzut oka nie możemy rozpoznać, iz nie mamy tu do czynienia
z rzeźbą figuralną lub z idolem, lecz z przedmiotem użytkowym, z meblem.
Całe życie mieszkańców Afryki i Australii przebiega wśród żywych, a często strasz-
nych istot, które działaniem tajemniczych sił zostały zaczarowane i przemienione
w martwe przedmioty. Krajowiec, biorąc do ręki kubek lub fajkę, widzi w niej gło-
wę jednego z pokonanych swoich wrogów. Płynie łodzią, której smukłe zakoń-
czenie podobne jest do długodziobego ptaka (motyw ten przetrwał na Północy
aż do czasów wikingów). Je z misy, lecz dostrzega w niej straszliwe zwierzę
o rozwartej paszczy. Naczynia przybierają kształt ryb lub innych zwierząt, nóżki ich
zaś są postaciami kobiecymi, podpierającymi je z wielkim wysiłkiem.
Ścisły związek sztuk plastycznych z obrzędami kultowymi wyrażony został do-
bitnie w wielkiej obfitości różnorodnych masek. Ustawione w szeregi za szkłem I, 18, 19
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gablotek w muzeum, wydają się raczej pozbawione sensu. Maska jest bowiem
dziełem plastycznym, którego zadanie polega na wzmacnianiu mimiki twarzy
kapłana doznającego świętej grozy i najwyższej ekstazy podczas wykonywania
rytuału. To spotęgowany do ostateczności wyraz owych sił magicznych, jakie
człowiek usiłował zachować we własnym ciele poprzez tatuaż. Niekiedy posługuje
się nią tez kapłan, by przybrać postać świętego zwierzęcia; stąd znajdujemy na
przykład wprawione w maskę prawdziwe zęby krokodyla lub przytwierdzone do
niej pęczki wełny. Maski nie zostały stworzone po to, by jak posągi trwać spokoj-
nie w miejscu. Przeznaczone były do oglądania w ruchu. Niektóre z nich po-
siadały nawet kołatki i skrzydła, które łopotały podczas tańca.
W maskach afrykańskich i australijskich najbardziej godny uwagi jest wyraz udu-
chowienia; ich wzniosłość graniczy z elementami budzącymi odrazę, a strach
z komizmem. Wywodzą się z wnikliwej obserwacji ludzkiej twarzy i jej mimiki,
którą dziki człowiek doskonale umiał uchwycić i wyrazić w formach ostro rysu-
jących się w pamięci. Przeprowadzając studia porównawcze nad większą ilością
masek, jesteśmy zaskoczeni faktem, ze twórcy ich bynajmniej nie dążyli do utrwa-
lenia jakiegoś ogólnoludzkiego typu, jak to miało miejsce później na dawnym

I, 18 Wschodzie i w Grecji. Każda maska przesadnie podkreśla jeden jakiś rys ludzkiej
twarzy, często w sposób doprowadzony do ostatecznych granic możliwości.

I, 17 Niemal kolista, spokojna w wyrazie głowa jednej z masek Kamerunu charaktery-
zuje się klarownym, szerokim układem form. W innej, zachodnioafrykańskiej,
miękka i płynna, wydłużona twarz pełna jest napięcia i namiętności. Najlepsze
maski murzyńskie świadczą o powściągliwości swych autorów. W masce Afryki

1,19 zachodniej mamy regularny owal głowy, długi i cienki nos, wąskie szpary oczu
i usta ledwie zaznaczone. Lakoniczne te środki wyrazu nadają owym dziełom
znamię szlachetnej surowości, przypominającej plastykę Cykladów.
Od tych masek krok juz tylko do szeroko rozpowszechnionych wśród ludzi
w Oceanii i przede wszystkim wśród Indian zachodnio-północnej Ameryki na
poły dekoracyjnych wizerunków potworów, gdzie przy jednym tylko podkreślo-
nym elemencie, jak na przykład otwartej paszczy lub wytrzeszczonych oczach,
rozwija się skomplikowany, splątany wzór. Potwory te pokrywały pale podpie-

I, 27 rające dom, zdobiły ławy, sprzęty gospodarskie, chusty i fartuchy, których In-
dianie używają przy obrzędach. W tych dziełach wyczuwa się szczególnie silnie
bliskie pokrewieństwo sztuki ludów pierwotnych z magią. Ostre, czarne kreski
i pstre kolory malowideł, inkrustacji i splotów mają wzmagać tajemną siłę przed-
miotu. Wzór pokrywa wszystko tak, jakby dziki człowiek lękał się pustej prze-
strzeni i jakby to, co naznaczy własną ręką, stawało się w jakiś sposób zaklęte.
Stosowanie barw uzupełniających — żółci i błękitu, zieleni i czerwieni — daje
akcenty podniecające jego dziełom, które wyróżniają się znacznie wśród wszyst-
kiego, co stworzył człowiek pierwotny. Jednolity rytm i bogactwo dekoracji na-
dają im rangę doskonałości.

W sztuce ludów na niskim szczeblu rozwoju z trudem tylko można rozpoznać
poszczególne kierunki. Zaobserwowano jednak, ze tkaniny Oceanii i Australii
wykazują większe bogactwo barw i inwencji, a kruche drewniane rzeźby wyko-
nane są misterniej. Wytwory Murzynów afrykańskich, zwłaszcza mieszkańców
Kamerunu, są mniej barwne i w swoim rodzaju bardziej plastyczne. Dążenie do
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zdecydowanie mocnych, surowych form przejawia się zarówno w chatach, jak I, 16
i w plastyce murzyńskiej.
U jednej z nagrobnych postaci w zachodnim Kongu podkreślono szczególnie I, 20
wszystkie zaokrąglenia kształtów. Wyraźnie można rozpoznać postawę siedzącą,
lecz jednocześnie budowa ciała podporządkowana została surowej formie drzew-
nego pnia. Powiększenie głowy w stosunku do nóg wzmaga wyraz głębokiego
smutku, wzruszającego jak lament pieśni ludów afrykańskich;

Odeszłaś w swoją drogę
A mnie nic nie powiedziałaś!
Napraw teraz ten błąd!
Córko czarnego twego ojca
Odwołaj mnie z życia!

Drewniany posążek z Oceanii jest mniej organiczny i słabszy w wyrazie. Nato- I, 21
miast widoczniej zaznaczona została budowa ciała, ustawienie jajowatej głowy
na cienkiej szyi, wydatne piersi i korpus. Widzimy tutaj początki nowego nader
bujnego rozwoju, spokrewnionego z plastyką wczesnogrecką.
Porównując twórczość ludów cywilizacyjnie nierozwiniętych z prehistoryczną
sztuką Europy i Azji, stwierdzamy, iż rzeźby starej epoki kamiennej są bardziej
zrównoważone i spokojniejsze; świadczy to o wielkim kunszcie, odporności
i zdrowiu ludzi okresu rodowego. Równowagi tej i spokoju jest znacznie mniej
w sztuce dzisiejszych ludów prymitywnych. Postaci przodków często noszą
znamię wewnętrznego napięcia. Toporne potworki z wytrzeszczonymi oczami,
wsparte na kikutach nóg, albo są zatopione w rozmyślaniach, albo tez usiłują
wyrazić coś znacznie przerastającego możliwości artystów i ich prymitywnych
środków. ,Najwidoczniej „anachroniczna" egzystencja uczyniła z tych plemion
przemądrzałe dzieci, pozbawione normalnego rozwoju artystycznych zdolności.
Wśród tych kultur — Benin w Afryce oraz Meksyk i Peru zajmują szczególne
miejsce. Wysoka kultura Beninu mogła powstać jedynie w nowych warunkach
państwa w swoim rodzaju feudalnego, które zniszczone zostało dopiero w 1897
roku przez angielską ekspedycję karną. Zabytki Beninu wykazują pewne podo-
bieństwo z europejską sztuką wczesnośredniowieczną. Płaskorzeźby ukazują
sceny uroczyste i bojowe, wodzów i zastępy strzegące ich pałaców. Kompozycja
jest rygorystycznie symetryczna, uderzające są rozmiary głów i oczu postaci.
Wyjątkowe umiejętności wykazali artyści Beninu w obróbce metali, głównie brązu.
Szczególnie piękne są dzieła z kości słoniowej, nabijane brązem. Plastyczną formę I, 22
płaskorzeźby, którą przeciwstawili rytmicznie dzielonemu ornamentowi i płaskiemu
wzorowi grawerowanemu, opanowali lepiej niz średniowieczni odlewnicy w Euro- por. II, 95
pie. Lecz krąg pojęć wyrażony w sztuce mistrzów Beninu nie o wiele przerasta
zasięg wyobrażeń ich barbarzyńskiego otoczenia. Nie wyszli poza uwielbienie
siły władców i ich zastępów.
Ludy, które w czasach prehistorycznych przekroczyły cieśninę dzielącą w miejscu
obecnej cieśniny Beringa Azję i Amerykę, pozostawały przez tysiące lat odcięte
na drugiej półkuli ziemskiej. Najstarsza kultura Ameryki w ciągu swej wielowieko-
wej egzystencji wytworzyła kilka wielkich, bardzo rozwiniętych państw oraz pismo
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hieroglifowe. Lecz mimo wszelkich wynalazków, az do pojawienia się Europejczy-
ków w początkach XVI wieku dawni mieszkańcy Ameryki nie znali ani żelaza,
ani kota garncarskiego. Kolonizatorzy, którzy dokonywali krwawych rzezi miejsco-
wej ludności, położyli kres staroamerykańskiej kulturze i sztuce.

I, 24 Państwo Majów, które powstało zapewne w I wieku p.n.e., przezywało okres
swego rozkwitu w wiekach X i XI. Ruiny świątyń Majów dowodzą wysokiego
poziomu artystycznego. Kolosalne świątynie, wznoszone w kształcie piramid
z pięknie ociosanych kamieni, miały na szczycie niewielkie ołtarze, związane
prawdopodobnie z kultem słońca. Wielostopniowy postument nadawał staro-
amerykańskim budowlom sakralnym wygląd wzniosły i uroczysty, różniący się

|, 16 zasadniczo od prostych w kształcie kromlechów europejskich, a jeszcze bardziej
od prymitywnych mieszkań ludności Afryki. Nietrudno odkryć podobieństwo
tych gmachów do form architektonicznych dawnego Wschodu i Egiptu, nie
należy jednak dopatrywać się w starych świątyniach Ameryki więcej niz odległej
jedynie analogii piramid.

Na krótko przed wylądowaniem Corteza w Ameryce, państwem Majów zawładnęli
nadeszli z północy Aztekowie. Ponieważ Aztekowie znajdowali się na niższym
stopniu rozwoju kulturalnego, można owo zdarzenie porównać z podbojem
Grecji przez Rzym. W XIV wieku założyli Aztekowie miasto Meksyk. Sztuka ich
była na usługach surowego, ponurego kultu. Nigdzie poza tym na świecie nie
przejawiał się on w tak nieludzko okrutnych formach i nigdzie bóstwo nie żądało
tak przerażających hekatomb z ludzi. Na starych płaskorzeźbach utrwalono
uroczysty obrządek nabożeństw, podczas których kapłan wydzierał serce żywej
jeszcze ofierze.

I, 23 Zabytkiem rzeźby Azteków jest bogini ziemi w postaci potwora. W niezwykle
kunsztownej formie wyrażone tu zostały elementy pradawnej magii oraz chęć
budzenia grozy. Pomijając głowę i ręce, przedstawiona jest w postaci drapieżnego
zwierzęcia gotowego do skoku. Wokół jej ciała wiją się węże, symbolizujące
potoki krwi — pasek zdobi ogromna trupia czaszka, stopy zakończone są pa-
zurami jaguara. W porównaniu z tą bestią maski murzyńskie wydają się dzie-

I 17 18, 19 cinnymi zabawkami. Niektóre rzeźby meksykańskie zdumiewają powagą swej
I, 25 formy plastycznej. Zachowują one masywność kamiennego bloku, znakomicie

rozegrane w nich zostało następstwo planów. Staromeksykańska plastyka
monumentalna osiągnęła tu rzadką dojrzałość!
Trzecią ojczyzną najstarszej sztuki amerykańskiej było Peru, którego kultura była
mniej surowa. Wśród znalezisk z dziedziny sztuki stosowanej, mianowicie wśród
wyrobów z gliny, istnieją naczynia w kształcie zwierząt lub ludzkich głów. Niektóre

I, 26 z tych wizerunków zdumiewają zgodnym z naturą odtworzeniem rysów chłopskiej
twarzy, jej mimiki i dobrodusznego wyrazu. Żywa ta sztuka była widocznie
rozpowszechniona wśród ludu w przedmiotach nie służących do celów kultu.
Świadczą one o tym, jak bardzo utalentowane były te najstarsze ludy Ameryki,
choć nie zdołały się w pełni rozwinąć.
Sztuka społeczeństwa pierwotnego odznaczała się wielką różnorodnością form.
Olśniewa nas i dziś jeszcze świeżością spojrzenia, żywością wyrazu i naiwną
często czystością swej prostoty. Odnosi się to zwłaszcza dc sztuki starej epoki
kamiennej. Siła jej i zgodność z rzeczywistością są tak wielkie, iz historycy mówili
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o realizmie pradawnych malowideł ściennych, a twórców ich uważali za swoistych
prekursorów impresjonizmu.
Naiwność i bezpośredniość można tez stwierdzić w dziełach sztuki niektórych
prymitywnych ludów odkrytych i rozsławionych dopiero z początkiem XX wieku.
Twórcy sztuki współczesnej w zachwycie nad prymitywem gotowi byli nawet
za jedną rzeźbę murzyńską oddać wszystkich bogów piękna antycznego, za
murzyński jazz — wyrzec się Beethovena.
Sztuka pierwotna nie znała twórców zawodowych, artyści pojawiali się samorzut-
nie, co miało zasadnicze znaczenie dla jej ludowości. Bogata fantazja, która
dochodzi tu do głosu, zapowiada juz późniejsze sukcesy ludzkiego umysłu,
jak słusznie zauważył Górki mówiąc o baśniach ludowych. Podstawą niektórych
mitów pierwotnych są zagadnienia, o rozwiązanie których ludzkość zabiegać
będzie przez całe stulecia.
Bezpośredniość folkloru i świeżość spojrzenia na świat sprawiają, ze sztuka ta
jest dla człowieka współczesnego szczególnie pociągająca. Dlatego też nie sposób
wybaczyć okrutnym kolonizatorom ich braku zrozumienia wartości kultural-
nych podbitych ziem i tego, ze bezlitośnie zniszczyli ich pradawne zabytki.
Lecz okres pierwotny bynajmniej nie był błogą idyllą, królestwem sprawiedli-
wości, altruistycznej pracy i niezmąconego szczęścia. Pierwsze kroki człowieka
w dziedzinie kultury utrudnione były absolutną nieznajomością otaczającego
go świata, a także własnej swej istoty. Żył pod strachem wiecznej tajemnicy,
na jego świadomości ciążyła straszliwa, niepojęta i nie dająca się wyjaśnić
„derna" — moc przodków.
Człowiek pierwotny nie znał uroku nagiej prawdy i nie potrafił jej odważnie
spojrzeć w oczy, ponieważ świat był dlań w zasadzie projekcją jego własnych
pragnień. Dlatego tez, doznawszy porażki, spiesznie układał pieśń o własnej
dzielności. Nieświadomość skłaniała go do okrucieństwa, ofiar z ludzi, ludozer-
stwa i sodomii. Gdy usiłował wniknąć głębiej w istotę wszystkich rzeczy, uzależ-
niony był od surowej materii i przekazanego tradycją schematu, który kazał mu
czcić bogi lub znakom nadawać cechy bóstwa.
Przejście na wyższy stopień kultury i rozwój twórczej swobody przekształci bóstwo
w piękny posąg, rytuał w korowód, a mit w poezję.



II. SZTUKA AZJI ZACHODNIEJ

Bel narysował potwora na niebie:
długi był na pięćdziesiąt mil, szeroki na
jedną milę,
sześć łokci miała jego paszcza, dwanaście
łokci jego szyja,
dwanaście łokci obwód jego uszu. <
Ogon podniósł wysoko do góry.
I pizeiazi/i się bogowie w niebiosach.

Bel i LABbu — legenda babilońska
o stworzeniu świata

Dlatego, Gilgameszu —jedz i pij, napełniaj
brzuch swój.
Dniem i nocą ciesz się tylko!
Czyńże sobie co dzień radosne święto!;
Raduj się dniem i nocą przy harfach,
fletach i tańcu!

Epos „Gi/gamesz", Tablica dziesiąta

Upadek ustroju plemiennego uzależnił twórczość artystyczną od klasowego roz-
warstwienia społeczeństwa. Odtąd na długi czas człowiek będzie musiał się pod-
porządkowywać surowemu, despotycznemu systemowi. Lecz nowy układ spo-
łeczny miał wielkie znaczenie dla rozwoju sztuki i całej kultury.
Najstarsze twory państwowe, despotie orientalne, powstały w tym samym mniej
więcej czasie na nizinach wokół Nilu i w krainie dwóch rzek. Zapewne juz w okre-
sie wspólnoty rodowej Azja Zachodnia zajęła czołowe miejsce śród innych krajów;
być może, że stąd właśnie bierze początek rozpowszechnienie brązu. Sztuka Azji
Zachodniej jest nam znana od najwcześniejszych jej czasów, a ponadto zachowała
ona długp swój pierwotny charakter. Wykopaliska w Suzie i Tępe Gawra ujaw-
niły najstarsze ślady kultury, sięgającej czwartego tysiąclecia p.n.e. Niestety, zna-
lezione tam ozdoby i narzędzia — niemal jedyne, jakie się zachowały — nie wy-
starczają do oceny całej kultury. Świadczą jednak o już rozwiniętych formach sztuki.
Naczynia z Suzy, pochodzące z najgłębszej warstwy wykopalisk, są w kształcie
swym znacznie doskonalsze od garnków z okresu neolitu. Niektóre z nich naśla-
dują kształt dyni, większości jednak nadano formę regularną przez użycie koła
garncarskiego. Stopa jest często oddzielona, u góry zaznacza się wstęga, brzeg
wygięty jest miękko, prostopadłe kreski mocno podkreślone. Naczynia te są
ozdobione motywami figuralnymi, w których mimo znacznych uproszczeń łatwo
poznać zarysy długodziobych ptaków, biegnących psów lub brodatych kóz

s. 55 z potężnymi rogami. Pewność, z jaką uchwycone zostały cechy charakterystycz-
ne poszczególnych zwierząt, oraz przesadne ich podkreślanie przypominają ścien-
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ne malowidła z dawnej epoki kamiennej. Lecz ich podobny do fryzu układ i umiar
w budowaniu formy były dla pierwotnych łowców i dla ludów na niskim szczeblu
rozwoju nieosiągalne.
Piękne są zwłaszcza dzieła najstarszej plastyki Mezopotamii. Figurka barana z Su- |, 28
zy wykazuje podobne uogólnienie form co malowidła na wazach z tej samej oko-
licy. Poczucie rytmu i plastyki jes tu silnie ukształtowane, a rogi, jako trafnie do-
strzeżona najważniejsza cecha zwierzęcia, mocno podkreślone. Ujęcie to powstało
z bezpośredniego stosunku człowieka do świata zewnętrznego i nie wykazuje
ani nadmiernej czujności pierwotnego łowcy, ani wyrafinowanej fantastyki lub I, 43
dziwacznej stylizacji epok późniejszych. Owe najstarsze wizerunki wydają się
raczej ludowe. Poufałym stosunkiem do zwierzęcia przypominają dawne baśnie
o zwierzętach, a skromna i zrozumiała forma przywodzi na myśl zabawki chłop-
skich dzieci. Nawiązywano do tych motywów artystycznych także i w czasach
późniejszych. Płaskorzeźba z El-Obed ukazuje idylliczne życie starych plemion
pasterskich pośród krów, cieląt i owiec.

Warstwa rządząca zabiegała zawsze troskliwie o utrzymanie w tajemnicy faktu
powstania społeczeństwa klasowego. Nie ulega jednak wątpliwości, że podstawą
dawnej despotii była przemoc. Zdolność myślenia była u ludzi ówczesnych jeszcze
mało rozwinięta, zwykli tedy wyrażać wszystkie ważne dla życia zagadnienia
w sposób materialny. Rządzący cieszył się większym uznaniem, jeśli udawało
się mu wraz z władzą zagarnąć na własność totem rodowy. Tak właśnie bóg
Horus, który w postaci jastrzębia był zapewne pierwotnie patronem jakiegoś
szczepu egipskiego, wskutek władzy zdobytej przez faraona stał się także i jego
obrońcą. Nowa władza musiała się opierać na wyobrażeniach, pochodzących
z okresu plemiennego. Dlatego król na obrazach występuje niekiedy z batem,
to znów w postaci rolnika idącego za pługiem lub jako
niosący koszyk robotnik budowlany. W ustnej tradycji
ludu przetrwały te wyobrażenia jeszcze długo. Pojęcia
jednak rychło utraciły swój pierwotny sens i forma wize-
runków skostniała. Początkowo wódz na znak swojej
przewagi i odniesionych zwycięstw ubierał się w skórę
upolowanego dzikiego zwierzęcia — obecnie przycze-
piano do szaty królewskiej ogon zwierzęcy, który stał
się atrybutem władzy monarszej.
W wyniku koncentracji władzy powołano do życia kastę
kapłanów, którzy zajmowali się porządkowaniem oraz
opracowywaniem ludowych tradycji i mitów. Obok
kapłanów działali też zawodowi artyści, osiągając znacz-
ną doskonałość produkcji artystycznej. Lud zaś, któremu
narzucono ciężkie prace, nie mógł juz tak bezpośrednio
jak dawniej zajmować się sztuką.
Despotyczne monarchie w Egipcie i Mezopotamii
może były ze sobą połączone, a może rozwijały się nie-
zależnie od siebie nawzajem, lecz w podobny sposób.
Najpewniej w tym samym czasie powstały despotie

Naczynie z Suzy. IV
tysiąclecie p.n.e. Paryż,
Luwr
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również w Chinach i w Indiach, lecz o nich do dziś wiemy niewiele. Wszystkie]
te państwa organizowały się na stosunkowo niewielkich terenach, na których
jednak poprzednio gwałtownie rozwijała się kultura.
Przez trzy tysiące lat w Azji Zachodniej tworzyły się i ginęły państwa, ludy nastę-
powały jedne po drugich, powstawały i rozpadały się królestwa. Najstarsze pań-
stwo utworzone zostało już w czwartym tysiącleciu p.n.e. przez Sumerów. W po-
łowie trzeciego tysiąclecia rządy objął Gudea z Lagasz i pod jego władzą państwo
sumeryjskie przeżyło niezwykły rozkwit kultury. Kraina dwóch rzek napadana była
nieustannie przez semickich koczowników, którym z początkiem trzeciego ty-
siąclecia przewodził Sargon. Założona przez Semitów monarchia babilońska
była szczególnie potężna w XX wieku p.n.e. pod władzą Hammurabiego. Mimo
to w połowie drugiego tysiąclecia p.n.e. wtargnęli tam Hetyci i Kasyci. Królestwo
Babilonii zastąpione zostało królestwem asyryjskim, które przeżyło okres rozkwi-
tu od IX do VII wieku pod rządami Assurnasirpala II, a później Assurbanipala. Po
nim nastąpiło państwo neobabilońskie, a wreszcie, w VI wieku p.n.e., monarchia
Cyrusa z Persji.

Owe zmiany ludów i królestw na starożytnym Wschodzie nosiły znamiona własnej,
wewnętrznej prawidłowości. Państwa powstawały w bogatych, żyznych dolinach
rzek, w krajach o rozwiniętym rolnictwie i rzemiośle. Plemiona pasterskie scho-
dziły z gór do owych urodzajnych dolin, zdobywały zamożne ziemie, osiedlały
się na nich, a kilka pokoleń później same padały ofiarą nowych uzurpatorów.
Zwycięzcy nie znali litości dla zwyciężonych, okrucieństwo klęski zaś podsycało
jeszcze skłócenie plemion pomiędzy sobą. Rabowano miasta, pałace i świątynie,
obalano posągi bóstw, usuwano napisy. Lecz mimo tak wielkiej pogardy dla cza-
sów minionych cała kultura dawnego Wschodu pozostawała przez wiele tysięcy
lat zadziwiająco wierna tradycji. W tej właśnie dziedzinie zwycięzcy stawali się
zawsze więźniami zwyciężonych. Marks podkreślał, że polityczne zawieruchy
w tych społeczeństwach nie naruszały ich podstaw ekonomicznych. Dotyczy to
nie tylko gospodarki, lecz także całej kultury, a w szczególności sztuki.
Istotą państwa Sumerów i Babilończyków polegała na silnej i nieograniczonej
władzy monarchy. Królowie opierali się na kapłanach, nigdy jednak nie dzielili
z nimi władzy. Władca z niebywałym okrucieństwem, którego ludzie owej epoki
nie nauczyli się jeszcze maskować pięknymi słowami, rozprawiał się ze swymi
wrogami, tłumił najdrobniejsze przejawy nieposłuszeństwa, umacniał swój auto-
rytet i po zwycięstwie rozpoczynał „budowlę niebiańską", aby zaskarbić sobie
łaski bogów i rozsławić swoje imię wśród potomnych. Król określał siebie jako
opiekuna ludu, jako tego, który bronić go będzie przed wszystkimi, którzy zamie-
rzaliby obrażać go lub uciskać (napis Urukaginy z Lagasz). Żądał jednak bez-
względnego posłuszeństwa i przestrzegania surowych, aż do najdrobniejszych
szczegółów opracowanych praw, takich na przykład, jakie Hammurabi kazał wy-
ryć na kamiennej płycie, przypominającej dawne menhiry.
Despoci dawnego Wschodu usiłowali oczywiście podporządkować światopogląd
swych poddanych, a przede wszystkim religię i sztukę, interesom swojej władzy.
Dzięki wpływom kapłanów stare mity uzyskiwały wyraźnie monarchistyczne za-
barwienie. Kapłani opracowali legendę o niebiańskim królu Marduku, mężnym
i okrutnym — który pokonał Tiamat i innych, krnąbrnych bogów i po krwawej

rozprawie stał się jedynym władcą przestworzy. Kapłani wszczepiali ludziom
wiarę w surowego i żądnego zemsty pana niebios, niewolniczą zależność od gwiazd
i straszyli mrowiem złych duchów, jakie stale ich rzekomo otaczają.
Zastraszanie i ujarzmianie ludzkiej woli stanowiło podstawę staroorientalnej religii.
Mgła, która otaczała człowieka pierwotnego, zgęstniała w nieprzeniknioną ciem-
ność. Za życia był ślepy i bezradny, ponieważ nie wiedział, co zostało mu z góry
przeznaczone przez bogów, po śmierci zaś oczekiwały go ponure obszary udręki.
Jedyną możliwością uwolnienia się od grzechów i pokus była modlitwa, zaklęcia
i ścisłe przestrzeganie rytuału. Ślepa wiara w ocalającą moc znaku w słowie i ob-
razie panuje w całej sztuce dawnego Wschodu.

Główne tematy sztuki ustalone były przez poglądy zwycięskiego i umacniającego
się despotyzmu. Sztuce przypadło zadanie sławienia istniejącego porządku
w formie alegorycznej: znalazły tu w szczególności zastosowanie wizerunki
zwierząt. Zwierzę było niegdyś zdobyczą człowieka, później stało się jego przy-
jacielem i obrońcą. W starych baśniach zwierzęta rozmawiały ze sobą swobodnie
w obecności człowieka, który znajdował w ich słowach odblask swej własnej,
życiowej mądrości. W sztuce despotii orientalnych zwierzę stało się ucieleśnie-
niem obcej siły, gnębiącej śmiertelnika. W poezji i sztukach plastycznych tego
okresu wyrażone to bywało w sposób zdumiewająco jasny i poglądowy. W eposie
0 Gilgameszu szlachetny bohater porównany zostaje do dzikiego byka, który
rządzi ludem. Z kolei ryczy z gniewu jak lew, dowiadując się o śmierci przyjaciela.
Marduk wlatuje do otwartej paszczy Tiamat. Bogowie zlatują się jak muchy do
wonnych uczt albo też, przerażeni, siadają nieruchomo jak psy. Te porównania
ze zwierzętami nie tylko podkreślają nadludzką siłę bogów, lecz także ich dzikie,
zwierzęce okrucieństwo.
W przeciwieństwie do małej figurki barana, stela kapłana Dudu z Tello (Lagasz)
wciela w ukazaną postać zwierzęcia ideę władzy. Naturalność i prostota wcześniej- por. I, 29
szego zabytku zostały tu zaniechane na rzecz sztucznej struktury. W starej baśni
babilońskiej, sięgającej najwidoczniej do podań ludowych, orzeł prowadzi mądrą
rozmowę z wężem. Na płaskorzeźbie sumeryjskiej decydującą sprawą nie jest
spokojna rozmowa, lecz zajadła walka, a ściślej mówiąc — władza zdobyta
walką. Orzeł co sił trzyma swymi szponami dwa lwy. Jest od lwów większy
1 ukazany został w postawie stojącej, z nastawionymi lwimi uszami. Cała kompo-
zycja sprawia wrażenie symbolu władzy (to znaczenie orła zachowało się aż do
czasów nowożytnych).
Mimo szczegółowego opracowania formy i kunsztownego oddania piór i mięśni, I, 28
całemu temu dziełu brak witalności dawniejszych wizerunków zwierząt. Jest ono
czymś pośrednim pomiędzy obrazem a znakiem heraldycznym, stąd też surowa,
symetryczna kompozycja płaskorzeźby spowinowaconej z magicznymi obrzę-
dami, jak modlitwy lub zaklęcia i ich nieustannie się powtarzające formuły. W tym
dziele sztuki sumeryjskiej wiele jest jeszcze wprawdzie życia i siły, lecz odtąd
rozpoczyna się już długi szereg wizerunków-emblematów, sięgający aż po sztukę
Sasanidów.
Oprócz przedstawień alegorycznych powstawały także dzieła bezpośrednio sła-
wiące króla i jego zwycięstwa. Stanowiły one podstawę nie znanego dawniej

56 57



gatunku sztuki: płaskorzeźby historycznej. Wśród nich — jak najbardziej godna
I, 30 uwagi jest Stela sępia, wzniesiona dla upamiętnienia zwycięstwa Eannatuma

z Lagasz nad Ummą. Po jednej stronie steii ukazano gęsty rząd dtugonosych
wojowników z tarczami prowadzonych przez Eannatuma. Król nie jest tu jeszcze
wyższy od wojowników, widocznie chodziło o pokazanie jego łączności z lu-
dem. Lecz zbrojna falanga budzi grozę swą straszliwą, dziką siłą.

s. 42 W prehistorycznych malowidłach ściennych walka pełna była jeszcze rozmachu,
w którym rozładowywały się namiętności ludzkie. Natomiast na płaskorzeźbie
sumeryjskiej wojownicy stapiają się w nieprzeniknioną masę, w prawdziwy mur,
gotów do przełamania wszelkiego oporu, do zmiażdżenia i zdeptania przeciwnika.
Płaskorzeźba wydaje się bardziej zwarta niż bitewny obraz prehistoryczny. Po-
staci wojowników oddane są w" sposób materialny, nie pokazano jednak, w jaki
sposób uczestniczą w walce: ich ciała nie zostały wprawione w ruch. Zdolność
ogarnięcia jednym spojrzeniem całej grupy i stworzenia wzniosłego obrazu siły
zbiorowej oznacza postęp w porównaniu z epoką kamienną. Jednak uogólnienie
to odbierało wyraz poszczególnym postaciom i są one, niczym części ornamentu,
podporządkowane abstrakcyjnemu schematowi.
Na podstawie tych najstarszych zabytków Orientu można prześledzić powstawanie
swoistego stylu płaskorzeźb. Obraz jest tu ściśle związany ze słowem, przypo*

s. 58 mina pismo obrazkowe. Znak na słowo „głowa" posiada pewne podobieństwo
z głową ludzką; „usta" oznacza się dwiema liniami jakby ręki ku ustom podnie-
sionej; dwie zygzakowate linie „wody" przypominają falę, a czasownik „pić"
oddany zostaje przez połączenie znaku „usta" ze znakiem „woda". Znaki te za-
chowały jeszcze w pełni swój obrazujący charakter, przypominają rebusy. Dlatego
też Babilończycy mogli później przejąć całkowicie owo pismo od Sumerów, mimo
iż słowa „pić", „głowa", „usta" i „woda" brzmiały u nich całkiem inaczej.
Przez zestawienie znaku „pić", który wymawiano „nak", oraz znaku „głowa",
wymawianego „risz", utworzyli Babilończycy słowo „nakrisz", czyli „wrogi".
Neologizm ten świadczy w zasadzie o oddzieleniu pisma od obrazu, lecz kres
pisma obrazkowego nastąpił znacznie później.

Najstarsze płaskorzeźby wydają się często jakby sumą znaków, tłumaczących obra-
zy słów na sam obraz. Metaforyczne wyrażenie „wrota niebios" oddane zostaje

przez wyobrażenie zamków do drzwi, takich
samych, jakie i dziś jeszcze używane są w kra-
jach Wschodu. Zwrot „sieci w ręku boga Nin-
girsu" wyobraził rzeźbiarz przez ogromną po-
stać z siecią, w której trzepocą postaci wrogów
króla. W tych najstarszych zabytkach opraco-
wano dla przedstawienia każdego poszcze-
gólnego przedmiotu pewien określony znak
graficzny. Postać ludzka jest zazwyczaj zupełnie
płaska, a jej głowa w stosunku do tułowia —
bardzo duża. Głowa i stopy ukazywane są z pro-
filu, tułów — en face. Postaci tworzą szereg,
akcja zaś przebiega na płaskorzeźbach rzędami,
umieszczonymi jedne nad drugimi.

Sumeryjskie pismo piktograficzne.
Na górze: głowa, usta, woda, pić
Na dole: pić — „nak" i głowa
— „risz" tworzą razem: słowo
„nakrisz" — wrogi

Starożytne płaskorzeźby sumeryjskie, podobnie jak odnalezione niedawno w Mari
jnkrustacje kamienne, wykonane są nader topornie. Więcej relacjonują, niż
wyrażają — modelunek słabo rozwinięty, sylwetki niezbyt wyraziste, rytm mo-
notonny. Wyjątek stanowi stela Naram-Sina z XXVII wieku p.n.e. Wyraz tępej,
nieokrzesanej siły łagodzi tu wyniosła postać króla, prowadzącego wojsko do
szturmu.
Król, znacznie większy od postaci wojowników i oświetlony promieniami słońca,
wstępuje wzwyż. Płaskorzeźba ta wydaje się bardziej zwarta, bardziej obrazowa
od dawniejszych.
Znaczny postęp sztuki dawnego Wschodu polega na tym, że jedno z najważniej-
szych miejsc zajmował w niej człowiek. Lecz i tu często jeszcze na pierwszy plan
wysuwano zwierzęcą siłę. Odnosi się to szczególnie do wizerunków królów i bo-
gów, a także do scen walki i zwycięstwa.
Juz z początkiem trzeciego tysiąclecia p.n.e. opisana została w sumeryjskim eposie
o Gilgameszu wspaniała postać bohatera, który w wyobraźni ludowej był wciele-
niem najwyższego ideału człowieka. Tradycja przypisywała mu odwagp i siłę,
wystarczające do pokonania lwa, dzięki czemu zdołał wyprzedzić wielk.e czyny
Heraklesa i Tezeusza. Najbardziej jednak charakterystyczny jest jego głód wiedzy,
jego dążenie do szczęścia i nieśmiertelności. Epos o Gilgameszu jest opowieścią
o człowieku, który szukał prawdy i który ją znalazł. W walce z dzikim zwierzęciem
dowodzi swego męstwa, przy spotkaniu z Enkidu poznaje siłę przyjaźni i urok,
jaki wywiera jego własna, boska piękność. Na drodze swojej doznaje rajskiej bło-
gości we wspaniałym ogrodzie i słucha rad mądrej kobiety, nakłaniającej go do
używania życia. Oprócz sagi o Gilgameszu powstała też legenda o Etanie, który
zuchwale wdarł się do nieba, lecz nie przeszedł zwycięsko wyznaczonych mu
prób — i historia o sprawiedliwym, który niczym biblijny Hiob doznawał nie-
zawinionych nieszczęść. Lecz pieśń o Gilgameszu jest najwspanialszym dziełem
starej, orientalnej literatury.

Mała gliniana płaskorzeźba, ukazująca Gilgamesza jako tego, który pokonał I, 32
niebiańskiego byka, uchodzić może za pierwszy w sztuce wizerunek człowieka-
-zwycięzcy. Przypomina się nam Herakles, pogromca byka kreteńskiego. Artysta
sumeryjski umiał podporządkować ludzkiej postaci osobliwie wygięte ciało
zwierzęcia. Lecz urok samej walki i wysiłek bohatera nie zachwycał ludzi Wschodu
tak bardzo, jak później Greków.
Najstarsza rzeźba sumeryjska świadczy o tym, ze sztuka służyła nie tylko sławie
ziemskich władców, lecz również czci należnej bogom. Ludy dawnego Wschodu
przeświadczone były, że człowiek tylko wtedy liczyć może na zbawienie, jeśli
przestrzegać będzie obrzędów. Posążki, ustawiane przez fundatorów w świą- I, 33
tyniach, miały ich zastępować w modlitwach i zawsze uczestniczyć w naka-
zanych przez kapłanów ceremoniach. Odpowiadało to wyobrażeniu, że wizeru-
nek może zastąpić żywego człowieka. Figurki te swym niesłychanie prostym wy-
konaniem przypominają rzeźby murzyńskie: i tutaj wszystko podporządkowane I, 20
zostało przejrzystej konstrukcji. Ich ciała są proste, kształty organiczne niejako
wytłoczone siłą — jak na przykład ogromna, brzydka głowa, długie ręce i nie-
foremny tułów.
Pod jednym względem różni się jednak rzeźba ludów niskiego szczebla rozwoju
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od prac artystów dawnego Wschodu. Wyraz pobożności, duchowego uniesienia
I, 34 i godności ludzkiej, przejawiający się w całej postawie, w geście złożonych rąk

i szeroko otwartych oczach, nie występuje w plastyce murzyńskiej. We wschod-
nich modlitwach o nieustannie powtarzanych, zawsze tych samych słowach
przetrwało wiele zaklęć dawnych czarowników. Lecz dopiero przez bezpośrednie
zwrócenie się do najwyższej mocy zdołał człowiek dotrzeć do sfery najwznioślej-
szych przeżyć duchowych. Obok tych niezdarnych posążków zachowały się jesz-

I, 31 cze inne, pełne wdzięku, jak np. posążek dziewczyny ze skierowanym w górę,
pełnym wiary spojrzeniem, z wyrazem pewności w całej postawie.

I, 34 Na szczególną uwagę, ze względu na siłę wyrazu, zasługuje znaleziona w Tello
głowa kobieca. Ogromne, szeroko otwarte, niemal wyłupiaste oczy stanowią
punkt ciężkości tego wizerunku.'Owe inkrustowane kolorowymi kamieniami oczy
lśnią gorączkowo i wydaje się, że zwrócone są w górę. Zaciśnięte wargi wzmacniają
wyraz tego spojrzenia. Twarz jest uderzająco żywa, zwraca uwagę stopniowaniem
cieni i wyczuciem miękkiej, organicznej formy. Artysta dążył do wizerunku zgod-
nego z naturą, nie umiejąc jednak jeszcze oddać piękna i harmonii całości, pod-
kreślił pierwiastek uduchowienia jedynie poprzez wyraz mocno powiększonych

I, 17, 18, 19 oczu. Pod tym względem przewyższył już zdecydowanie twórców masek pre-
historycznych.
Ostry kontrast z tym sposobem przedstawiania ludzi stanowi w dawnych rzeź-
bach sumeryjskich i babilońskich postać władcy. Gudea, jeden z najbardziej próż-

I, 36 nych królów, rozkazał wszędzie ustawiać swe posągi. Zachowało ich się kilka
tuzinów, wykonywane były z diorytu, bardzo odpornego, lecz drogiego, impor-
towanego materiału. Mimo obróbki łatwo możemy rozpoznać pierwotny kształt
kamiennej płyty. Statuy te są odpowiednikiem pionowo ustawianych kamieni,
tzw. betylów, którym oddawano zabobonną cześć. Twarze posągów odzwier-

I, 37 ciedlają brutalną energię dawnych władców i ich nieludzką żądzę władzy. Grube
rysy twarzy, bardzo duże oczy, gęste brwi, siodełkowaty, wydatny nos i mocno
zaciśnięte, mięsiste wargi są ostro podkreślone. Uwydatnione zostały również
mięśnie nie osłoniętej ręki — znak fizycznej siły władcy, mającej napawać szacun-
kiem i lękiem.
Posągi te sprawiają dlatego tak wielkie wrażenie, że w tradycyjny kształt kamien-
nej kolumny „zamknięte" zostało ciało żywego człowieka. Kamień nadaje mu
granitową twardość, wizerunek zaś z kolei ożywia kamień. Cylindryczny kształt
kolumny pozostaje niemal nienaruszony, postać stapia się z postumentem.
Lecz gdy dioryt jest dobrze oszlifowany (na przykład kamienie wyłowione z morza
i wygładzone przez fale), rozeznać można delikatne stopniowanie zarówno w kształ-
cie ręki zarysowującym się pod materią, jak i w linii pleców — co nadaje całej
postaci charakter organiczny. Te mocne i niemal nie podzielone formy pokrywano
później cieniutkimi jak pajęczyna żłobkowaniami.

Z architektury sumeryjskiej, a nawet z najstarszej architektury babilońskiej zacho-
wało się niewiele. Budynki wznoszono z niepalonej cegły i rozsypywały się nie-
bawem pod działaniem wilgoci, panującej na tych terenach. W trakcie najnow-
szych wykopalisk odsłonięto jedynie fundamenty starych budynków. Rekon-
strukcja pozostawia wprawdzie szerokie pole swobodnej fantazji, lecz nie przy-

Plan świątyni w Ur,
połowa III tysiąclecia p.n.e.

czynią się zbytnio do prawdziwego zro-
zumienia architektury. Władcy Azji Za-
chodniej przywiązywali do architektury
wielką wagę. W jednej z rzeźb Gudeę,
który pasjonował się budownictwem,
ukazano z linią w ręku. Najstarsze budow-
le w Azji Zachodniej, podobnie jak za-
bytki architektury z czasów prehisto-
rycznych, wykazywały niejakie podo-
bieństwo z kształtami spotykanymi w
przyrodzie. Betyle były to ogromne, pio-
nowo ustawione kamienie, świątynie
miały naśladować wielkie pagóry. As-
surbanipal znacznie jeszcze później miał
oświadczyć z dumą o świątyni Sza-
masza: „Wzniosłem wieże jak góry".
Wizerunkami gór, na których bogowie
ukazywali się ludziom, były też najwi-
doczniej zikkuraty — ogromne, opatrzone stopniami świątynie wieżowe, które
zaczęto wznosić już w trzecim tysiącleciu p.n.e. Jedną z najstarszych zikkurai
odkryto w Ur, w południowej Mezopotamii. Miała ona cztery tarasy, tworzyła
jednak zwartą całość, na szczycie której znajdowało się miejsce święte. Ściany
wyłożono barwnymi cegłami, a poszczególne piętra były w kolorach czarnym,
czerwonym i błękitnym. W ten właśnie sposób tłumaczono w budowlach motywy
z natury na język artystyczny. Odznaczały się one geometryczną regularnością,
ostro wyrównanymi krawędziami oraz podziałem horyzontalnym. W starych
tekstach jest mowa o świątyniach, które swym srebrem, złotem i brązem jaśniały
jako dzień.
Zarys fundamentów świątyni odkopanej w Ur pozwala przypuszczać, że służyła s. 61
ona również za fortecę. Miejsce święte kryły grube, niedostępne mury, bramy
pozbawione były jakichkolwiek ozdób; ciasne pomieszczenia grupowały się
wprawdzie wokół otwartych dziedzińców, lecz z rzadka jedynie z nimi połą-
czone — sprawiały wrażenie odizolowanych. Mimo doskonałości wykonania,
precyzji formy i bogatego wystroju murów ta najstarsza architektura sumeryjska
wyraża przede wszystkim surowe, wojownicze życie dawnego Wschodu, po-
nurą i spokrewnioną jeszcze z czarami religię oraz sztywność sposobu myślenia.
Pochodzące z tego samego okresu świątynie egipskie posiadają znacznie więcej
rytmu i ruchu, są piękniejsze. Budowniczowie ich zrozumieli już znaczenie pod-
trzymujących podpór i uczynili pierwszy krok w kierunku architektury kolumno-
wej. Sumer natomiast znał jedynie architektoniczną formę niszy: nieprzeniknioną
grubość ścian łagodzono nieco za pomocą płytkich wgłębień.
Na późnych płaskorzeźbach z Kujundżyk zachowały się wizerunki wschodnich
domów mieszkalnych. Sądząc z ich prymitywnych kształtów, pochodzą one z bar- s. 62
dzo dawnych czasów. Podobnie jak w najstarszych posągach sumeryjskich można
doszukać się analogii do plastyki murzyńskiej, tak domy z Azji Zachodniej, o pro-
stych zarysach i płaskich dachach, przypominają chaty dzikich ludzi, mimo iż
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Domy mieszkalne, płaskorzeźba
z Kujundzyk, VIII-VII w p.n.e

I, 16 wzniesione zostały za pomocą innych metod. Porównanie to ukazuje ponadto
wyraźnie kierunek rozwoju architektury. Chaty w Kamerunie pomyślane zostały,
jako jednolite, niepodzielne bryły, natomiast w domach Mezopotamii ściany są
już oddzielone od spoczywającej na nich kopuły. Można już w nich dopatrzyć
się podstawowej idei architektury: budynki składają się z części podtrzymujących
i podtrzymywanych, mimo iż są one jeszcze ze sobą w znacznym stopniu stopione!
Kopuły o okrągłym przekroju spoczywają na kwadratowych podstawach, a drzwi
tych budynków nic już nie mają wspólnego z niskim otworem chat dzikich ludzi1;
przeznaczonym do wczołgiwania się. W zależności od wysokości podstawy dach
jest wyższy albo niższy.
W drugim tysiącleciu p.n.e. powstały w Azji Zachodniej, obok Sumeru, nowe
ośrodki i bazy artystyczne, zastępujące po części sztukę sumeryjską. Niedawno
odkopano w Azji Mniejszej stare miasta Hetytów, które wzbudziły powszechne
zainteresowanie dzięki swym dość dobrze zachowanym budynkom. Hetyci zdołali
dzięki bogatym kopalniom miedzi umocnić w połowie drugiego tysiąclecia swą
potęgę militarną i rozciągnąć ją na całą Azję Zachodnią. Stolica królestwa Hetytów,
Boghazkój, i później powstałe miasto Zincirli były potężnymi fortecami, opasa-
nymi kilkakrotnie wieńcem murów obronnych, z wieżami i blankami podobnymi
do średniowiecznych zamków na Zachodzie,
Sztuka Hetytów nawiązuje w zasadzie do sztuki sumeryjskiej i babilońskiej.
Być może zresztą, że poszczególne motywy, jak na przykład uskrzydlone zwie-
rzęta, strzegące wejść do budowli, zostały przez nich wprowadzone do sztuki
po raz pierwszy i przejęte potem przez Asyryjczyków. Mimo to Hetyci nie byli
ludem obdarzonym zdolnościami artystycznymi. Dzieła ich są grubo ciosawe,
postaci zazwyczaj niezdarne i wielkogłowe, kompozycja zawiła i nierytmiczna,
technika płaskorzeźb zazwyczaj niezręczna i nieinteresująca.
W XXI i XX wieku p.n.e. monarchia babilońska pod wodzą Hammurabiego uzy-
skała władzę, lecz we wszystkich dziedzinach kultury zdobywcy znajdowali się
pod wpływem Sumerów. Wpływ ten zaznaczył się też wyraźnie w twórczości
artystycznej. Najważniejszą różnicę pomiędzy sumeryjskimi i babilońskimi dzie-
łami sztuki upatruje się w tym, iż twarze ludzi ukazywanych na płaskorzeźbach
babilońskich nie są podobne do długonosych Sumerów. Różnica ta nie jest jed-
nak decydująca dla artystycznych cech zabytków. Znacznie ważniejsze, że w sztuce
babilońskiej zatraca się stopniowo w postaciach ludzkich wyraz dzikiej siły
i zwierzęcości, ujawniający się uprzednio w zabytkach sumeryjskich. Sztuka Ba-
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bilonu przepojona jest uroczystym rytuałem, jaki przyjął się był na dworze. Zna-
lazło to wyraz nawet w postaci ze steli praw Hammurabiego, który modląc się,
wyciąga rękę do siedzącego na tronie boga Szamasza. Piękna znów głowa z dio-
rytu (Luwr), przedstawiająca zapewne jakiegoś króla babilońskiego, odznacza się
regularnymi rysami i spokojnym spojrzeniem i tym właśnie różni się od namiętnych,
podnieconych twarzy Sumerów.

Trzecim wielkim ośrodkiem kultury w Azji Zachodniej była Asyria. Sztuka asyryj-
ska z VIII i VII wieku p.n.e. jest szeroko znana w Europie, przede wszystkim dla-
tego, ze zabytki z tego okresu dobrze się zachowały. Wspaniałością swoją sztuka
asyryjska przyćmiewa wszystkie wcześniejsze artystyczne zjawiska Zachodniej
Azji. Lecz oczywistym błędem byłoby ocenianie sztuki dawnego Wschodu we-
dług asyryjskich dzieł artystycznych, podobnie jak błędem byłoby oceniać kla-
sykę grecką według zabytków cesarskiego Rzymu lub malarstwo renesansu we-
dług twórczości Delacroix. Asyryjczycy byli jedynie dziedzicami dawnego Ba-
bilonu i chętnie przyswajali sobie jego duchową kulturę. Nie na próżno też
asyryjski zwycięzca Babilonu przybrał to samo imię Sargon, które niegdyś nosił
założyciel dawnego królestwa babilońskiego.
Podstawą państwa asyryjskiego był nieograniczony despotyzm, którego nie
zdołały zachwiać nawet liczne powstania ludowe, tłumione w okrutny sposób
przez organa władzy. Widać jednak, że układ sił w obrębie państwa zmienił się
przecież znacznie od czasów Sumerów. Królowie asyryjscy potrzebowali już
osobnego uzasadnienia swych roszczeń do władzy: z władzą polityczną łączono
autorytet religijny, ogłaszając króla zastępcą boga na ziemi. Najważniejszym
jego oparciem była jednak, tak jak dawniej, brutalna przemoc militarna. Assur-
banipal z czterdziestu trzech lat swoich rządów spędził dwadzieścia siedem na
ekspedycjach karnych; Tiglatpileser, „król potężny, niszczyciel zła, pogromca
wrogich wojsk", w poglądowy sposób wylicza swe czyny: „Pokryłem ziemię
ruinami [...] usiałem ziemię trupami i potraktowałem moich wrogów jak dzikie
zwierzęta. Miasta wydałem na pastwę ognia, niszczyłem, rozbijałem i piętrzyłem
ruiny i zgliszcza i dokonywałem czynów, które spodobały się panu mojemu,
Assurowi". Król ów uważał okrucieństwo i despotyzm za przejawy pobożności.
U władców Asyrii spotykamy przy tym jeszcze inną cechę, nie znaną dawnym
królom Sumeru i Babilonu — troskę o wykształcenie. Zabiegał o nie zwłaszcza
Assurbanipal. Przejawiali ogromny zapał w gromadzeniu skarbów kultury daw-
nych czasów, założyli także wielkie biblioteki tabliczek pokrytych pismem kli-
nowym, którym zawdzięczamy najważniejsze dane o najstarszych kulturach Azji
Zachodniej. Z całą świadomością dążyli do odrodzenia wzniosłego stylu dawnej
sztuki, Sanherib zaś znany jest szczególnie ze swej pasji do budownictwa. Pa-
łace asyryjskie zdumiewały wspaniałością i przepychem; zawsze jednak dochodzi
w nich do głosu oficjalny, pompatyczny eklektyzm, w którym zatraciły się już osta-
tecznie resztki pierwotnej, naiwnej świeżości najstarszych zabytków Sumeru
1 Babilonu.

pałacu Sargona zachowały się do naszych czasów jedynie fundamenty murów,
'ecz na podstawie dawnych opisów możemy sobie wyobrazić pierwotny jego wy- s. 64
9ląd. Stał on na ogromnym nasypie u samego krańca murów miejskich. Wznosił
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Plan pałacu Sargona w Chotsabad,
ok. 707 p.n.e.

dumnie swe wieże i blanki, migocąc złotem,
srebrem i wieloma barwami, podobny mo-
że do klasztorów rosyjskich z XVII wieku,
o kolorowych ścianach i złotych, cebulo-
watych kopułach. Oglądany z bliska mu-
siał przede wszystkim zdumiewać olbrzy-
mimi swymi rozmiarami. Wyobraźmy sobie
czteropiętrowy dom, pozbawiony jednak
drzwi i okien i nie podzielony architekto-
nicznie — tak wyglądała sama tylko pod-
stawa, na której wznosiły się do wyso-
kości ośmiopiętrowego budynku ściany wła-
ściwego pałacu.
Szerokie schody o wielu stopniach wiodły
do głównej bramy pałacu. Tu, przed bramą,
zbierali się wszyscy, którzy mieli jakąś spra-
wę do władcy, i tu byli przyjmowani przez

wysokich dostojników. Budowa pałacu asyryjskiego odzwierciedla wyraźnie struk-
turę społeczeństwa orientalnego, podział na władców, orszak gwardii przybocznej
i poddanych, potencjalnych wrogów rządzącego. Tym też należy tłumaczyć fakt,
ze budowniczowie poświęcili szczególnie wiele uwagi ufortyfikowaniu bram.
Umacniano ich warowny charakter, z obu stron osłaniane były wieżami i blan-
kami, wchodzącego zaś zatrzymywały ogromne, fantastyczne zwierzęta o ciałach
byków, orlich skrzydłach, lwich ogonach i brodatych, męskich głowach z dziko
spozierającymi, wielkimi oczami. Demony te tkwiły po obu stronach wejścia
jak niestrudzeni strażnicy.
Owe uskrzydlone byki były wytworem ludowej fantazji, musiały jednak, niczym
oswojone zwierzęta, służyć swemu królewskiemu panu i czuwać nad jego spo-
kojem. Obok nich występuje często ludowy bohater Gilgamesz wraz z lwem,
utrwalony na wieki w kamieniu. Ze wspaniałością idei i starannością wykonania
tych portali łączy się ubóstwo fantazji i oschła wirtuozeria. Łatwo to dostrzec

I, 34 porównując głowę sumeryjską z głową uskrzydlonego byka z Nimrud. Zasada
por. I, 35 budowy twarzy o wielkich, wyłupiastych oczach i gęstych brwiach została zacho-

wana bez zmian, lecz wszystkie kształty jakby zastygły w schemacie. Żywa mimika
i wyczucie materiału zanikły niemal całkowicie. Pukle fryzury i broda stanowią już
tylko ornament.
Wrażenie, jakie sprawiało wnętrze pałacu, oparte było na kontraście olbrzymiego,
niemal nieogarnionego wewnętrznego dziedzińca o prawie dwudziestu pięciu
hektarach powierzchni, ze stosunkowo niewielkimi, a nawet ciasnymi budynkami
pałacowymi. Dziedziniec jaskrawo oświetlały promienie południowego słońca,
podczas gdy masywne mury i ciężkie sklepienia budynków pogrążone były w pół-
mroku. Nie było żadnego przejścia pomiędzy tymi dwiema skrajnościami. Twórcy
asyryjskiego pałacu nie znali stopniowego przechodzenia od wnętrza do widnej,
rozległej przestrzeni. W rozplanowaniu pałacu Sargona dostrzegamy wprawdzie
w porównaniu ze starymi fundamentami z Ur nieco więcej swobody, więcej ru-
chu i trochę mniej masywne mury, lecz ogromne pomieszczenia, rzadko tylko ze
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Rekonstrukcja świątyni Anu-Adada w Assur, XII w. p.n.e., przebudowanej w IX w. p.n.e.

sobą połączone, przytłoczone ciężkimi sklepieniami i zawężane ciasnymi przej-
ściami, musiały sprawiać wrażenie uroczystej niedostępności.
Od pałacu emanował chłód, w architekturze jego wyrażona była owa tendencja
do przechwalania się, panująca na dworach orientalnych despotów i nieustannie
przypominająca prostym ludziom, ze nie mają żadnego znaczenia. Doświadczenia
państwa despotycznego nauczyły budowniczych pałacu stosowania takiego
układu pomieszczeń, że zwykły śmiertelnik dopiero po przebyciu wielu dziedziń-
ców i przejść dotrzeć mógł do sali tronowej, gdzie przyłączał się do uroczystej,
wymalowanej na ścianach procesji, a na samą myśl o władcy serce jego przenikał
lęk i przerażenie.
Z pałacem Sargona związana była świątynia w kształcie starej zikkurat. Dość jasne
pojęcie o sakralnych budowlach asyryjskich daje świątynia Anu-Adada. Składały s. 65
się one z wielkiego dziedzińca, otoczonego wysokim, masywnym murem o ogrom-
nych bramach z podobnymi do spiczastych pagórków kamiennymi masywami
dwóch wieź — zikkurat. Po zboczach tych pagórków wstępowali kapłani na
wyższe tarasy, gdzie odbywały się rytualne ceremonie. Stamtąd tez usiłowali
wyczytać w gwiazdach na niebie ludzkie losy. Tak jednolitej i wspaniałej kompo-
zycji architektonicznej, tak czystej symetrii w podziale brył nie spotykamy w sztuce
ludów pierwotnych. Lecz w świątyniach asyryjskich nie ma tez jeszcze logicz- I, 16
nego podporządkowania partii mniej ważnych — istotnym, ani całkowicie wy-
raźnego odgraniczenia poszczególnych części budynku. Nawet wieże u pod-
staw stapiają się w jedno z masywem murów.
O sposobach budowania w Azji Zachodniej uzyskujemy pewne pojęcie na pod-
stawie późniejszych gmachów, na przykład bramy świątyni Isztar w Babilonie. 1,44
Wzniesiona z cegieł ozdobionych glazurą, zachowała mimo to swą surową formę
sześcianu. Jej spokojne, geometrycznie poprawne kształty rysują się wyraźnie,
a płaszczyzny powierzchni nie są niczym przerywane. Mury ożywione zostały
rytmicznie płaskorzeźbami, umieszczonymi w ściśle jednakowych odstępach
jedne nad drugimi. Dzięki tym reliefom podkreślona zostaje całkowita jedno-
rodność ścian we wszystkich partiach, nawet górna ich część nie została przez
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44 Zachodnia wieża świątyni Isztar, Babilon



budowniczych ani osłabiona, ani uwydatniona. Także wstęgi ornamentów obie-
gające mury są zarówno u góry, jak i u dołu absolutnie jednakowe, co jest sprzeczne
z zasadami klasycznego układu kolumnowego.

Mury pałaców asyryjskich, zwłaszcza pałacu Assurnasirpala II w Nimrud z IX
wieku p.n.e. i pałacu Sanheriba w Kujundzyk z VIII i VII wieku p.n.e., były bogato
pokryte płaskorzeźbami, z których większość znajduje się dzisiaj w British Mu-
seum. Ukazują one życie dworu asyryjskiego niemal tak sugestywnie, jak pamięt-
niki Saint-Simona — dwór w Wersalu. W całej starożytności, az po czasy Rzymu
cezarów, nie spotkamy juz tak wspaniałej płaskorzeźby historycznej.
Mistrzowie asyryjscy mieli dość osobliwe pojęcia o historii. Nie szukali w niej
faktów ani historycznej prawdy, lecz tylko obrazów, sławiących panującego i jego
zauszników. Styl tych asyryjskich opowieści jest bogaty, ciężki, pochlebczy,
niekiedy zbliża się do pustej retoryki. Napisy na cześć króla porównują go do
nieustraszonego duszpasterza bądź do niepokonanej fali, to znów do zwycięzcy,
który opiera stopę na karku przeciwnika. Dowodzą, iz jednym słowem król po-
trafił niszczyć góry i morza, cytują tez długą listę podbitych przez niego krajów.
Świat interesował twórców tych historycznych płaskorzeźb o tyle tylko, o ile
dotyczył króla.
Widzimy nieskończoną ilość zawsze jednakowych scen wojennych, atakujące
wojska, szybkie wozy bojowe, galopujących jeźdźców i piechotę biegnącą
w szeregach; widzimy jak nieulękli wojownicy szturmem biorą fortecę, jak po
sznurowych drabinach wspinają się na strome mury; inni znów przebywają rwące
rzeki na nadmuchanych powietrzem skórach zwierzęcych lub pędzą niezliczone
trzody zdobytego bydła i jeńców. Wszystko to dzieje się na cześć króla, jest świa-
dectwem jego wszechmocy i siły. Niekiedy na płaskorzeźbach ukazane jest po-
wszednie życie: zwózka drewna na budowę pałacu w Chorsabad lub transport
uskrzydlonego byka, przeznaczonego do pałacowego portalu. Poprzez sceny
z życia obozowego, niczym czerwona nić, przebiega myśl, ze wszystkie prace do-
konywane są dla króla i ze wojownicy przygotowują się do bitwy, aby rozsławić
imię władcy.

I, 38 Wiele tych płaskorzeźb zajmuje się dworskim życiem króla i jego świty. Dużo
miejsca poświęcają uroczystym procesjom i audiencjom. Ogromna, ciężka postać
siedzi na tronie w otoczeniu skrzydlatych, brodatych geniuszów i mnóstwa uzbro-
jonych, przybocznych gwardzistów o potężnych mięśniach groźnie napiętych na-
gich ramion i nóg. Z lewej i prawej strony króla rozciągają się w nieskończoność
szeregi niosących dary poddanych, jeńców ze związanymi rękami i dzikich cu-
dzoziemców w charakterystycznych szatach, z rękami pełnymi bogactw z podbi-
tych krajów. Po odniesionym zwycięstwie król wydawał ucztę: spoczywał na
wspaniałym łożu w ogrodzie, w cieniu palm, słudzy chłodzili go wachlarzami
i radowali jego serce grą na harfie. Gdy król nie wyrusza w pole, zabawia się po-
lowaniem na dzikie zwierzęta: kozice, dziki i lwy. Łowy utraciły juz od dawna
życiodajny sens, jaki posiadały w czasach prehistorycznych; dzikie zwierzęta wy-
puszczano umyślnie z klatek dla rozrywki władcy. Upolowanie ich przychodziło
mu zapewne tak łatwo jak Tartarinowi, gdy polował w Afryce na lwa zbiegłego
z menażerii. Nawet przechwałek myśliwskich nie brak w tych scenach z polowa-
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nia. Niczym legendarny Gilgamesz, ukazywany był król w walce z lwem — trzy-
mając przy tym zwierza za ucho.
Artyści asyryjscy rozwijali w licznych płaskorzeźbach swój własny styl. Sposób
życia pod władzą orientalnego despoty, gdy pojedynczy człowiek ginął w masie
poddanych, przejawiał się również w organizacji działalności artystycznej.
Ogromne zespoły robocze, w których zatracał się indywidualny artysta, kompo-
nowały owe monotonne opowif ści o niezliczonych, rozsianych na całym szero-
kim polu postaciach. Ta przypominająca fryz kompozycja stała się ulubioną formą
płaskorzeźby asyryjskiej: fryzy pokrywały rzędami wysokie mury budynków
pałacowych. Jeśli ukazywane przedmioty znajdowały się na różnych płaszczyz-
nach, ustawiano je w rzędach, niczym wiersze tekstu jedne pod drugimi — nawet
wówczas, gdy akcja toczyła się pośród gór lub drzew albo na tle fortecznych
murów.
Wykonanie płaskorzeźb asyryjskich jest doskonałe. Pełne życia, wyraziście mo- I, 39
delowane kształty występują tam obok partii traktowanych bardziej miękko,
przechodzących często w najdelikatniejszy, żłobkowany rysunek. Mistrzowie
asyryjscy dobrze umieli oddać silną budowę ciała ówczesnych ludzi, ich napięte
mięśnie i kędzierzawe włosy. Równie trafnie odtwarzali zdobione haftem szaty,
metalowe ozdoby, bogatą uprząż koni i dekoracyjny przepych ubiorów dwor-
skich.
Słabą stroną mistrzów asyryjskich nie było płaszczyznowe traktowanie kompo-
zycji i poszczególnych postaci na reliefach. Lecz sztuka, służąca jedynie chwale
despotyzmu, utraciła pierwotną swoją świeżość i prawdziwość. Nie kończące się
procesje, orszaki wojenne i audiencjonalne gasiły wyobraźnię twórców, przy-
tępiały ich zmysł obserwacji. Sławiąc brutalną siłę fizyczną, musieli ze swej te-
matyki wykluczyć zarówno kobiety, jak i dzieci; obce im było połączenie wdzięku
i silnych namiętności, a poczucie rytmu, swobodnej kompozycji i linii mieli nader
słabo rozwinięte. Żywo ukazane, odsłonięte części ciała łączyli w osobliwy spo-
sób z workowatymi, niezdarnymi zarysami sztywnych i nieruchomych postaci.
Nie znali poszukiwania prawdy i bezpośredniego, wizualnego ujmowania przed-
miotów, które później tak bardzo interesowało Greków. Na płaskorzeźbach asy-
ryjskich momentalny ruch łączy się z suchym i drobiazgowym odtwarzaniem I, 39
szczegółów, których oko nie jest w stanie od jednego razu ogarnąć; dlatego po- por. I, 1 2C
staci wydają się jakby zastygłe i dziwacznie usztywnione, co uwydatnia się szcze-
gólnie przy porównaniu z figuralnym reliefem klasycznym. Interesujące i pełne
życia detale przytłacza schematyczna konstrukcja i monotonia nieustannie się
powtarzających fryzowych kompozycji.
W ornamencie asyryjskim znalazła lapidarne sformułowanie istota sztuki Azji Za-
chodniej. Wystarczy wyobrazić sobie ogromne płaszczyzny pałacowych murów, I, 40
zdobione od góry do dołu dekoracyjnym wzorem, by uświadomić sobie ich po-
dobieństwo do drogocennego, ciężkiego dywanu, którego barwy przesłaniają
właściwą strukturę budynku. Wszystkie pola takiego dywanu pokryte były za-
zwyczaj wielopłatkowymi, gwiaździstymi kwiatami, umieszczanymi tak ciasno
obok siebie, ze płatki jednego tworzyły juz część następnego kwiatka; w ten spo-
sób pokrywano gęsto całą płaszczyznę jednolitym wzorem, organiczną jedność
motywu poświęcano na rzecz całości. Przypomina to ukształtowanie brył w ar-
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chitekturze asyryjskiej. Okrągłe kwiaty obramowania są bardziej plastyczne niż
gwiazdy na polach płaszczyzny, co w pełni odpowiada charakterowi sztuki asy-
ryjskiej i jej wielkiemu zamiłowaniu do wspaniałości i przepychu. Brzeg wypeł-
niony jest stylizowanymi, przypominającymi ornament egipski kwiatami lotosu
i pękami granatu. Rośliny te, umieszczone na przemian obok siebie, nie tracą swej
niezależności. Rytm płaskorzeźby asyryjskiej, przeładowanej formami, jest po-
wolny. Niektóre motywy wydają się wprawdzie bardzo żywe, zestawione są
jednak schematycznie. Nie jest tez przypadkiem, ze kwiaty na obramowaniu
zwrócone są nie tylko wzwyż, ale we wszystkie cztery strony.
We wcześniejszych stadiach rozwoju sztuki zakres swobody twórczej był za-
leżny nie tyle od udziału tej lub innej osobowości, co od tematu. Fakt ten wyjaśnia
nam, dlaczego na płaskorzeźbach asyryjskich tak dużą rolę odgrywają zwierzęta.
Spotykamy je w scenach polowań króla asyryjskiego, a układ ich często łamie za-
sadę fryzu. Przedstawiając spłoszone stado dzikich kóz, artysta z Kujundzyk kazał
u dołu fryzu biec zwierzętom wzdłuż brzegu w jednym rzędzie, natomiast zwierzęta
znajdujące się na górze tworzą luźną grupę; płaskorzeźba doskonale oddaje bez-
ładną, gwałtowną ucieczkę kóz, pragnących schronić się przed myśliwym,
i koźlę, które z trudem tylko może za nimi nadążyć.

Ukazywanie zwierząt w sztuce ma swoją prehistorię. W dawnej epoce kamiennej
człowiek patrzył na nie oczami łowcy chciwego łupu: stąd jego wyostrzony zmysł
obserwacyjny. Z kolei stały się zwierzęta przedmiotami kultu, znakami totemów,
które człowiek uważał za swych przyjaciół i obrońców: temu pojęciu odpowiadało
schematyczne traktowanie ich wizerunków. W sztuce asyryjskiej przedstawianie

I, 35 zwierząt miało podwójne znaczenie. Z jednej strony posługiwano się wyimagino-
wanymi, fantastycznymi formami, tworząc nieorganiczne związki różnych ele-
mentów — w ten właśnie sposób powstawali straszliwi strażnicy królewscy.
Z drugiej strony, gdy polowanie stało się rozrywką, otworzyło człowiekowi oczy
na piękno zwierzęcia, na jego siłę i nawyki, na całą jego specyfikę. Dzięki temu
powstać mogły tak wspaniałe arcydzieła późnej sztuki asyryjskiej, jak ginący

I, 42 z upływu krwi lew lub umierająca lwica.

W tej ostatniej płaskorzeźbie zwraca uwagę delikatny, miękki modelunek, zna-
komite odtworzenie szkieletu potężnego zwierzęcia, a także kontrast pomiędzy
masywną, przednią częścią jego ciała i bezsilnymi, poranionymi przez strzały tyl-
nymi łapami. Cała postać jest świetnie skomponowana, można ją bez trudu za-
mknąć w pełnym trójkącie. Szczególnie jednak uderza nas wyraz głębokiego
cierpienia, dosłyszalne niemal głuche wycie, które zdaje się dobywać z na pół
otwartej paszczy zwierzęcia.
To doprawdy zdumiewające! Artyści asyryjscy mogli spokojnie przypatrywać się
setkom trupów: odrąbanym głowom lub ciałom poszarpanym przez wozy bo-
jowe. Nigdy nie przyszło im na myśl, by odtworzyć życie wewnętrzne, wyraz
podniecenia, namiętności, miłości lub cierpienia na twarzy ludzkiej. Całe natomiast
współczucie, do jakiego tylko zdolny był człowiek pod rządami orientalnego de-
spotyzmu, przelewają na wizerunki dzikich zwierząt. Lwica z Kujundzyk była
w historii sztuki z pewnością pierwszym wizerunkiem cierpienia żywej istoty.
Poruszony tu został temat, który podjęła później sztuka grecka i który znalazł
trwałe miejsce w sztuce czasów nowożytnych.
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Bez obcych wpływów, na wskroś samodzielnie doszli artyści asyryjscy w VIII
i VII wieku p.n.e. do tego rodzaju wizerunków, lecz realistyczne te początki nie
mogły dostatecznie się rozwinąć w zasięgu kultury starożytnego Wschodu.
Rzecz znamienna przy tym, ze charakter tej sztuki nawet w ostatnim jej okresie,
w Persji, nie uległ zasadniczym zmianom w kontaktach z innymi kulturami.

Potęga asyryjska załamała się w roku 606 p.n.e. Nastąpiło po niej krótkotrwałe
królestwo neobabilońskie, które istniało do 558 roku. Z początkiem VI wieku mo-
narchia Achemenidów przejęła całe dziedzictwo wielowiekowej kultury Azji
Zachodniej. Dariusz założył największe z wszystkich królestw, jakie dotąd ist-
niały — Asyria, Babilon, Media, Egipt i inne kraje Wschodu bywały jego sa-
trapami. Siejąca strach i przerażenie władza króla perskiego sięgała az po Morze
Egejskie i Azję Mniejszą, gdzie w owym czasie rosły i umacniały się młode pań-
stwa greckie.
Nowi zdobywcy odznaczali się znacznymi zdolnościami artystycznymi i pod tym
względem górowali nad swymi poprzednikami. Zabytki starej kultury perskiej
odznaczają się szczególną delikatnością i elegancją; dzieła Asyryjczyków wydają
się przy nich ciężkie i pospolite, a ludzie z asyryjskich wizerunków — nieforemni
i nieludzko okrutni. Rozprzestrzeniając się po całej Azji Zachodniej, zetknęli się
jednak Persowie z różnymi szkołami i zaczęli je naśladować tracąc własną sa-
modzielność artystyczną. Z Asyrii przejęli styl zbliżonej do fryzu płaskorzeźby
i wizerunki fantastycznych zwierząt; od Egiptu nauczyli się stosowania kolumn;
sztuka Grecji służyła perskim artystom za wzór przy tworzeniu postaci ludzkich.
Wykwintny gust i wielkie mistrzostwo nie uchroniły sztuki perskiej od nalotu wy-
rafinowanego i nadmiernie wysubtelnionego manieryzmu.
Zgodnie z całą tradycją Azji Zachodniej, również i w staroperskiej architekturze
najważniejszą budowlą był pałac królewski. W Persepolis wzniesiono na ogrom-
nych tarasach wiele gmachów tego rodzaju. Dzięki naturalnemu usytuowaniu
tarasy te sprawiają wrażenie fortec. Ponieważ jednak w VI i V wieku p.n.e. życie
na dworze perskim przybrało raczej publiczny charakter, najwięcej uwagi poświę-
cono olbrzymim salom recepcyjnym, tzw. apadanom. Sale te, budowane na pla-
nie kwadratu, były z jednej strony otwarte i obramowane wysokimi wieżami.
Całe ich wnętrze wypełniały kolumny, wysokości niemal dwudziestu metrów —
liczba ich często dochodziła do stu.
Otwarta strona apadany i wypełniające przestrzeń, rytmicznie rozmieszczone ele-
menty kolumn, nie znane w dawnej Asyrii, świadczą o stopniowym włączaniu
przestrzeni w kompozycję architektoniczną. Wszystko to jednak nie wystarczało
do przezwyciężenia wrażenia nieludzkiej wielkości, jaką emanował cały ów bu-
dynek. Wnętrze apadany wydawało się zamkniętą w sobie, niepodzielną całością.
Przypominało tajemniczy gaj: kolumny nie rozstępowały się nawet po to, zęby
przepuścić procesję, czy oddzielić miejsce, gdzie siedział na tronie król. Potężne
działanie apadany polegało na niezwykłej dysproporcji pomiędzy ludźmi i forma-
mi architektonicznymi. Podkreślały ją jeszcze setki olbrzymich byków lub koni,
zawieszonych ciężko i bezładnie na wysokości kolumn. Jedynie dzięki stylizacji I, 43
owych zwierząt i rozmieszczeniu ich u kapitel pod sufitem, wchodzący do tego
wnętrza człowiek nie czuł się przytłoczony ogromem fantastycznego stada.
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por. I, 42 Zwierzęce płaskorzeźby staroperskie oparte są na wzorach asyryjskich. Wystarczy
porównać uskrzydlonego lwa z Suzy z lwicą z Niniwy (Kujundzyk), aby prze-
konać się, co z asyryjskiego dziedzictwa rozwijali dalej artyści perscy. W postaci
lwa utrwalony został żywy, giętki ruch, miękka modulacja dobrze odtwarza jego
muskulaturę. Całe to przejęte z natury życie przekształcone teraz zostało w orna-
ment liniowy, wyrafinowany w rytmie, jakby wycyzelowany, oparty na formie spi-
rali. Tej zasadniczej formie podporządkowana jest linia ogona, spłaszczone rogi,
zarysy mięśni pod skórą i nawet potężne skrzydła zwierzęcia. Artysta perski
dobrze uchwycił spieszny chód drapieżnika, a wyrafinowanym rytmem swego
dzieła przewyższył wszystko, co znamy ze sztuki asyryjskiej. Elegancja perskich
wizerunków odejmuje owym zwierzętom wiele straszliwej siły, tak charaktery-
stycznej dla rzeźb wcześniejszych. Sztuka starych Persów bliska już była pojęć
artystycznego wdzięku i piękna, ponieważ jednak nie potrafiła stworzyć obrazów
zgodnych z życiem, popadała najczęściej w wyrafinowaną stylizację.
W dawnej Persji niezmiernie rozpowszechnione było stosowanie glazurowanych
kafli. Wykorzystanie glazury do celów artystycznych pozwalało na szczególnie

I, 41 dekoratywne i bogate rozwiązywanie płaskorzeźb. Długi szereg łuczników gwardii
por. I, 39 przybocznej Artakserksesa, zdobiący płac w Suzie, oparty został na wzorach

z Asyrii i Babilonu, dawniej jednak nie spotykaliśmy ciał tak giętkich i eleganckich.
Budowa twarzy odznacza się taką regularnością i wyrazistością proporcji, iż przy-
puszczenie, że artystom perskim służyły za wzór dzieła greckie, wydaje się na
wskroś usprawiedliwione. Elementy ekspresji — duże oczy, grube wargi i ha-
czykowate nosy — nie zostały nawet w twarzach szczególnie podkreślone. Główny
problem polegał tu na znalezieniu prawidłowych, wzajemnych proporcji czoła,
nosa i brody, na właściwym wyważeniu poziomej linii twarzy w stosunku do pio-
nowych linii opaski na czole i ukazaniu kształtów ciała poprzez odzież.
Staroperska płaskorzeźba utraciła silną plastykę swoich form. Poszczególne detale
nie tyle są wymodelowane, ile raczej uwypuklone nieznacznymi zgrubieniami,
rytowanym konturem lub kolorem. Artyści perscy nie mogli jednak oderwać
się od orientalnej tradycji. Łucznicy z Suzy pokrywają całą ścianę nie kończącą
się monotonną wstęgą. Technika glazurowanej cegły, polegająca na łączeniu
poszczególnych płytek, umożliwiała mechaniczną produkcję ogromnej ilości
jednakowych postaci. Wystarczy wyobrazić sobie te długie pasy płaskorzeźb,
aby zrozumieć, iż postać ludzka zgodnie z całym systemem monarchii orientalnej
przekształcona została w motyw podporządkowany i zamknięty w ciągle powta-
rzającym się wzorze.

W V wieku p.n.e. Persowie zetknęli się z Grekami nie tylko w dziedzinie militar-
nej, lecz przede wszystkim na polu kultury. Wiemy, że w pałacu perskiego króla
znajdowały się posągi Harmodiosa i Aristogeitona, obrońców wolności Grecji,
którzy zamordowali tyranów, a grecki artysta Telefanes służył na perskim dworze.
Mimo to kontrast obu kultur został zachowany: wyrażał się zarówno w życiu, jak
i w sztuce i nie uszedł uwagi ruchliwej inteligencji Greków. Nie darmo Kseno-
fonta tak bardzo zdumiewały drzewa we wspaniałym ogrodzie Cyrusa Młodszego,
zgodnie z systemem tyranii ustawione w szeregu, niby gwardia króla.
Sztuka starożytnego Orientu ma ogromne znaczenie historyczne. Z jej rozwojem
łączy się zarówno helleński antyk, jak sztuka średniowieczna.
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W Azji Zachodniej wytworzyła się ciągłość dziedzictwa artystycznego, łącząca
mocnymi więzami pierwsze początki tamtejszej sztuki z następującymi po nich
stadiami rozwoju. Niektóre formy przedstawiania występowały na Wschodzie
bardziej trwale niz w społeczeństwie pierwotnym; tu dopiero można zacząć mówić
0 jednolitym stylu w niektórych gałęziach sztuki. Twarda dyscyplina całego spo-
łeczeństwa dawnego Wschodu wyciskała piętno również na twórczości arty-
stycznej.
W przeciwieństwie do okresu prehistorycznego, w którym ludzie mieli jedynie
cząstkowe wyobrażenia o świecie, podstawą sztuki starożytnego Wschodu są
usystematyzowane już pojęcia o porządku świata, bogata mitologia i dojrzałe idee
artystyczne. Główny temat tej sztuki był również jak na owe czasy postępowy:
sławienie silnego, aktywnego człowieka, aczkolwiek człowiek ten był zazwyczaj
przedstawiany w postaci despoty. W tym mocnym, potężnym człowieku budziło
się już gwałtowne pragnienie szczęścia i osobistego wyzwolenia, dążenie do
sprawiedliwości i wiara w jej urzeczywistnienie, podkreślone więc były ludzkie
rysy jego wizerunku.
W Azji Zachodniej powstały dwa kierunki religijne, które odegrały ważną rolę w dal-
szym rozwoju ludzkości. U podstaw religii Izraela leży idea o niewidzialnym bogu,
którego prorocy wynieśli ponad naturalne zjawiska. Bóg ten jest surowy i żądny
zemsty, podobnie jak dawni bogowie Babilonu, lecz żąda od ludzi nie tyle zacho-
wania rytuałów, ile raczej przestrzegania przepisów, praw. Niekiedy objawia się
1 sam rozmawia ze swymi wybrańcami. Za tą religią opowiedział się lud, który na-
wet wówczas, gdy utracił świątynie, wierzył we wszechobecność swego boga.
W głębi Iranu powstała religia Zaratustry, również monoteistyczna, w której czło-
wiek, wolny od rytuałów i nie związany z jakąkolwiek świątynią czy bóstwem,
szukał osobistego zbawienia. Religia ta trafiała w szczególności do serc ludzi
gnębionych, pouczała bowiem o nadchodzącym i ostatecznym zwycięstwie dobra.
Obie te religie były raczej mało związane z twórczością artystyczną, obcy im
był nawet sposób artystycznego myślenia, jaki rozwinął się w Azji Zachodniej.
Lecz idee ich zapłodniły później twórczość artystyczną i na długi czas opanowały
myśli całej ludzkości.
Artystyczne tradycje dawnego Wschodu przejawiały się jeszcze niejednokrotnie
w sztuce hellenistycznej, bizantyjskiej, a także w sztuce średniowiecznej na Za-
chodzie. W zasadzie jednak Wschód wywarł na Europę najsilniejszy wpływ nie
poprzez swe osiągnięcia artystyczne, przyćmione niebawem sztuką grecką, lecz
poprzez swoje mity i legendy.
Starożytny Orient nie zdołał wcielić wszystkich swych płodnych idei w sztukę
plastyczną. Sztuka orientalna pozostawała pod wpływem prymitywnego ubós-
twiania przyrody, zwierząt i wszystkiego, co zwierzęce. Nie potrafiła uwolnić się
od przekonania, iż bóstwo jest istotą obdarzoną nieludzkimi, obcymi, niedosięż-
nymi dla człowieka siłami. Niebywały nadmiar straszliwych, fantastycznych po-
tworów przetrwał długo w sztuce dawnego Wschodu. I owej obcości wobec świata
nie mogły przezwyciężyć ani sporadyczne przejawy realizmu, ani rozwijające się
Wyczucie rytmu w architekturze, ani tez rozproszone, żywe elementy, jakie prze-
niknęły do sztuk plastycznych dawnego Wschodu.
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III. SZTUKA STAROŻYTNEGO EGIPTU

Chwalą ci, boże, wielki mistrzu prawdy !
/ sprawiedliwości... Oto staję przed tobą!... •
Nie spowodowałem ludzkie/krzywdy, przy-
musu ani gwałtu krewnym moim nie :
zadawałem. Ani też bezprawiu nie da-
wałem miejsca zamiast prawa i ze złymi \
nie przestawałem... Nie kazałem innym i
trudzić się ponad miarę. Ani tez z próż-
ności nie knułem podstępów. Nie drę-
czyłem sług moich... Łaknącemu nie od-
bierałem pożywienia... Darów ofiarnych nie
kradłem w świątyniach. Haniebnych czy-
nów nie dopuszczałem się w murach świą-
tyń... Trupami ryb nie usiłowałem ryb łowić...
Jestem czysty! Jestem czysty! Jestem
czysty! Jestem czysty!

„Księga zmarłych", rozdział 125

Przychodzę... aby się kąpać przed tobą.
Pozwałam ci oglądać moje wdzięki w ko-
szu/i z najdelikatniejszego królewskiego
płótna, skropionej... oliwą, uwieńczonej
mirtem... Pójdź, a spojrzyj!

Pieśń egipska na skorupie z Giza.

Równocześnie z początkiem rozwoju artystycznego Azji Zachodniej w pół-
nocno-wschodniej części Afryki powstawał nowy, niezmiernie ważny ośrodek
sztuki. Juz w okresie pierwotnym istniały tam pomyślne warunki do rozkwitu
kultury, stanowiące znakomitą podstawę jej dalszego rozwoju.
W czasach najdawniejszych, o których mało jeszcze wiemy, cały ów kraj pokjyty
był rzekami obfitującymi w ryby i toczącymi wielkie masy wody. W nadbrzeżnej
gęstwinie pełno było ryb, ptactwa, hipopotamów — wszystkiego, czym żywili
się rybacy i myśliwi. Gdy z początkiem dziesiątego tysiąclecia p.n.e. ukształtował
się w Europie klimat umiarkowany, kraj ten nawiedziła wieloletnia susza. Urodzajne
niegdyś niziny nadrzeczne przekształciły się w bezludne pustynie, wszystkie zaś
istoty żywe — czworonogi, ptaki i ludzie — przeniosły się nad rzekę, nad Nil,
który dzięki regularnie występującym wylewom użyźniał pobliskie okolice. Tu,
na niewielkiej przestrzeni, powstała kultura starożytnego Egiptu, zajmująca czo-
łowe miejsce pośród pozostałych kultur dawnego Wschodu. Suche, pustynne
obszary przyczyniły się do skoncentrowania całego życia wokół doliny Nilu i przez
długi czas ubezpieczały je od wrogich napaści.

W czasach najdawniejszych Egipt podzielony był na poszczególne nomy, rozcią-
gające się wzdłuż doliny Nilu. Każdy nom miał swoje bóstwo opiekuńcze w postaci
jakiegoś zwierzęcia. Wspomnienie tego okresu zachowało się jeszcze długo.
W Buto czczono węża, w Mendes — kozła, w Hermopolis — świętego ibisa,
a w Memfis — lwicę. Zabytki artystyczne z tego okresu zdumiewają świeżością
ujęcia i wielkim, choć prostym mistrzostwem. Niektóre z nich przypominają po-
wstałe w tym samym czasie dzieła z Azji Zachodniej.
W świadomości ludzkiej nie można było wówczas jeszcze oddzielić wyobrażenia
o zwierzęciu od pojęcia fetysza, obiektu kultu. Ibis, na którego strzelec mógł się
zaczaić w gęstym sitowiu nad Nilem, był jednocześnie obrońcą rodu. Jego natura
nie była jeszcze podówczas sprzeczna z pojęciem jego boskości. Ludzie umieli
uchwycić wygląd małpy, psa, ryby lub żaby i odtwarzali go dokładnie w kamieniu.
Szczególnie piękne są małe, łupkowe tabliczki w kształcie rozmaitych zwierząt, I, 71
tak zwane paletki, przeznaczone do rozcierania farb, dobrze się do tego nadające
dzięki swej stosunkowo dużej, gładkiej powierzchni. Wybierano tez zwierzęta
0 odpowiednich kształtach: okrągłe żółwie, tłuste hipopotamy, brzuchate ryby
albo ptaki z niewielkimi ogonkami. Forma tych paletek jest pełna tak szlachetnej
prostoty, jaką nie zawsze spotykamy nawet w misternie wykonanych przedmio-
tach sztuki stosowanej okresów późniejszych. Krągłe, niskie, pękate lub harmo-
nijnie wydłużone naczynia ówczesne posiadają piękne proporcje, natomiast
wizerunki ludzi z tej samej epoki są mniej udane. Człowiek nie znalazł się jeszcze
w polu widzenia egipskiego artysty.

Powstanie despotyzmu z końcem IV tysiąclecia p.n.e. połączone było w Egipcie
1 Mezopotamii ze zmianą dawniejszych pojęć i sposobu życia. Przemoc, towarzy-
sząca kształtowaniu się społeczeństwa klasowego i wprowadzaniu monarchii,
znalazła swój wyraz również i w sztuce.
Sceny spotykane na płaskorzeźbach przypominają na pierwszy rzut oka obrazki
rodzajowe. Na jednej z nich na przykład stoi mężczyzna z motyką w ręku, lecz jako
władca — jest niemal dwukrotnie większy od otaczających go ludzi. Na innej
płaskorzeźbie w uroczystej procesji kroczy człowiek, przed którym na drągach
niosą wizerunki zwierząt: to totemy podbitych krajów. Bezpośredniość, z jaką naj-
starsi Egipcjanie widzieli zwierzęta, zaczęła stopniowo zanikać. Na łupkowych
paletkach z tego okresu możemy zobaczyć, jak ogromny, silny byk, opuściwszy
ciężki łeb, bodzie człowieka rogami — sam atakowany przez wściekłego lwa.
Nietrudno za tymi alegoriami dostrzec gorzką rzeczywistość owych czasów, gdy
władcy Egiptu łamali opór poszczególnych krain, żeby zapewnić sobie jedyno-
władztwo. Aby wytworzyć sobie pewien obraz panujących wtedy stosunków,
wystarczy spojrzeć na paletkę króla Narmera z Muzeum w Kairze, wyobrażającą
ogromną postać króla z prawicą podniesioną do uderzenia wroga. W tych naj-
starszych dziełach artystycznych Egiptu postaci zwierzęcia, bóstwa, króla i pros-
tego człowieka przenikają się nawzajem. Przedstawianie prawdziwych zwierząt
najwidoczniej nie wystarczało już Egipcjanom i stąd wynajdywali fantastyczne
skrzyżowania: czworonogom dodawali długie, jakby ptasie szyje; wszystkie zaś
zwierzęta budzą niepokój już samą swą nadnaturalną wielkością.
Człowiek ówczesny zaczynał już posługiwać się ogólnymi pojęciami artystycz-
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nymi, a jednocześnie kształtowały się pewne trwałe zasady artystyczne. Wizerunki!
poddawano ścisłemu porządkowi rytmicznemu, postaci szeregowano we fryzy,
nawet jeśli zdobić miały niewielkie jedynie przedmioty. Rozpoznajemy w tym
wszystkim pierwsze oznaki konwencji, jaka ostatecznie uformowała się w epoce
dynastii egipskich. We wczesnym okresie istnienia Egiptu doszukać się można
jeszcze wielu punktów stycznych ze sztuką Azji Zachodniej, lecz już w Starym
Państwie (lata 3000 do 2000 p.n.e.) rozwinie się styl, który nawet niewprawne oko
odróżni bez trudu od sztuki Mezopotamii. W porównaniu z tym nowym stylem,
który w zasadzie przetrwał trzy tysiąclecia, najstarsza sztuka Egiptu wydaje się
niedojrzała.
W Egipcie umocnił się niczym,, nie ograniczony absolutyzm, surowa hierarchia
z faraonem na szczycie, z rzeszą pozbawionych wszelkich praw rolników. W hie-
rarchii tej osobiste wartości człowieka nie posiadały żadnego znaczenia; w na-
pisach wymieniano często tylko jego rangę, pomijając nazwisko. Faraon był za-
stępcą boga na ziemi, potomkiem boga Horusa; arystokracja tworzyła najbliższe
jego otoczenie, nad porządkiem religijnym czuwali kapłani. Bezwolnym narzę-
dziem w rękach panujących byli niewolnicy, których liczba stale wzrastała.
Słowo „niewolnik" znaczyło tyle co „ten, którego by należało zabić, lecz który
pozostał przy życiu". Stosunki społeczne układały się analogicznie jak na Wscho-
dzie, prawdopodobnie jednak w Egipcie, mimo wprowadzonej tyranii, dłużej za-
chowywały się obyczaje patriarchalne. Twórczość artystyczna i świadomość reli-
gijna w żadnym z krajów Wschodu nie były tak rozwinięte jak w Egipcie.
Religia w starożytnym Egipcie stanowiła stadium przejściowe pomiędzy pier-
wotnym ubóstwieniem natury a wyobrażeniami o bogach w ludzkiej postaci.
Egipcjanie wprawdzie nadal jeszcze czcili zwierzęta, wznosili świątynie na cześć
sokoła, szakala, a nawet pawiana, lecz jednocześnie stworzyli postać mądrego
sfinksa, świętego lwa o ludzkiej głowie. Niczym boga czcili Nil, dający im ożyw-
czą wodę — czcili boga słońca Ra i siły przyrody, ucieleśniane przez bogów.
Skończyło się ślepe uwielbianie zwierzęcia, pozostała natomiast tendencja do
traktowania życia jako integralnej całości i znajdowała swój symboliczny wyraz
w ówczesnej sztuce.

Następujące po sobie pory roku, obraz śmierci i odnawiania się przyrody, ubrali
Egipcjanie w szatę poetyckiej legendy o niewinnym męczenniku Ozyrysie, jego
wszystko wokół niszczącym wrogu Secie i miłującej go siostrze i małżonce Izy-
dzie, która go opłakuje i uzyskuje dlań powrót do życia. „Wróćże szybciej do
domu — woła w swej pieśni-lamencie — czyż mnie nie widzisz? Serce moje
rwie się z żalu za tobą. Oczy moje szukają cię, by na ciebie patrzeć. Czyż znuży
mnie kiedykolwiek przypatrywanie się tobie, napawanie się tobą? Patrzeć na
ciebie to szczęście..."
Religię Azji Zachodniej cechowały wyobrażenia o ponurym, pozbawionym wszel-
kiej radości świecie pozagrobowym. W Egipcie natomiast zrodziła się i poprzez
całą kulturę egipską przewija się niczym czerwona nić tęsknota człowieka za
nieśmiertelnością. Wraz z ideą życia po śmierci usiłował człowiek przekroczyć
granice bezpośrednio doznawanej egzystencji i uczestniczyć w wartościach ab-
solutnych, nie podlegających prawom czasu i zniszczenia. W dążeniu do nie-
śmiertelności władcy ziemscy korzystali ze wszystkich przywilejów, których nie \

posiadali ich poddani. W gruncie rzeczy jednak i poddanym nie zamknięto w pełni
dostępu do „nieśmiertelności". W okresach późniejszych niższe warstwy lud-
ności usilnie domagały się, aby i im wolno było przeistoczyć się w nieśmiertelnego
boga Ozyrysa. Stopniowo kształtująca się idea równości wszystkich ludzi przy-
brana była w Egipcie w dawne praktyki magiczne.
Nader pilnie i troskliwie opracowali kapłani Heliopolis legendę o życiu nadprzy-
rodzonym, którą zamknęli w uroczystej „Księdze zmarłych". Obyczaj łączenia spraw
wzniosłych z przedmiotami, tajemniczymi zaklęciami i obrzędami doprowadził do
przekonania, że nieśmiertelność człowieka zależna jest od niezniszczalności jego
ciała. Dusza wylatuje z ciała jak ptak i powraca do niego, ciało i dusza połączone
są ze sobą cudownymi więzami. Wiara ta zrodziła zwyczaj balsamowania zwłok,
a konieczność ich przechowywania doprowadziła do powstania wielkiej archi-
tektury grobowców. Potrzeba dokładnego odtworzenia twarzy zmarłego przyczy-
niła się do rozwoju plastyki. Zabobony i zaklęcia nie stłumiły bynajmniej dążenia
do czystości obyczajów, miłości bliźniego i miłosierdzia. Myśl o świecie nadprzy-
rodzonym łączyła się w Egipcie z wiarą w sąd pośmiertny, gdy człowiek stanie przed
tronem Ozyrysa i trybunałem czterdziestu dwóch boskich sędziów, gdy złe i dobre
jego czyny zostaną zważone i otrzyma za nie należną mu zapłatę.
Egipcjanom obce było myślenie abstrakcyjne, teoretyczne, które tak wiele zna-
czyć miało dla Greków. Nawet dowód geometryczny nie przekonywał ich, dopóki
nie sprawdzili go doświadczeniem. W życiu codziennym cechowała ich szczególna
ruchliwość, mieli też niezmiernie rozwinięty zmysł praktyczny. Jeden ze staro-
egipskich tekstów zachwala w sposób nader realistyczny zawód pisarza, jako
przynoszący najwięcej korzyści. Egipcjanie nie stworzyli filozofii, jak starożytni
Grecy. Lecz dominujące w ich naturze skłonności praktyczne nie przeszkadzały
im w artystycznym wyrażaniu własnych mitycznych wyobrażeń.
Sztuka była w starożytnym Egipcie zawsze mocno związana z obrządkami, magią
i literaturą. Posąg odgrywał rolę sobowtóra zmarłego, takie było jego najważniej-
sze zadanie — wspaniałe rzeźby egipskie zamurowywano więc w grobowcach,
gdzie przetrwały nietknięte i ukryte, dopóki nie wtargnęli tam poszukiwacze skar-
bów, a później archeologowie. Natomiast starożytni Egipcjanie nie znali ani kon-
templacji, ani też takiej oceny dzieł sztuki, jaka przyjęta jest w naszych czasach.
Nowożytność poczytuje artyście za zasługę, jeśli zdoła stworzyć coś nowego, co
służy dalszemu rozwojowi sztuki. Egipcjanie natomiast przestrzegali raz na zawsze
juz ukształtowanego wzorca, który był równie niezmienny, jak na wieki wprowa-
dzony rytuał. Wznoszenie grobowców i ustawianie posągów stanowiło, obok
pieśni religijnych, tańców i modlitw, rytualną stronę religii dawnego Egiptu.
Sztuki plastyczne Azji Zachodniej były przez długi czas ściśle związane z pismem
obrazkowym: w Egipcie związek ten występuje jeszcze znacznie wyraźniej. Na
Wschodzie pismo obrazkowe zastąpione zostało niebawem pismem klinowym,
natomiast w Egipcie hieroglify w świętych napisach zachowały swój obrazowy
charakter. Artyści, którzy pracowali nad tymi znakami, wykonywali je często I, 54
równie starannie, jak malarstwo ścienne lub płaskorzeźbę, mimo iż obrazek odgry-
wał w napisach jedynie pomocniczą rolę. Wszelkie zresztą odtwarzanie było w Egip-
cie poniekąd hieroglifem: posiadało bowiem symboliczny charakter i miało za-
zwyczaj tę samą od dawna ustaloną formę.
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Mimo ścisłego związku z religią i pismem rozwinęła się w Egipcie wspaniała,
prawdziwie wielka sztuka o niezrównanym mistrzostwie. Egipcjanie doskonale
rozumieli witalne znaczenie sztuki, nazywali artystów twórcami życia, wierzyli
także, ze bóg Chnum ulepił pierwszego człowieka z gliny. Stare grobowce wzno-
szone były na podobieństwo domów — ale nie z cegieł, tylko z mocniejszych od
nich kamieni. Na ścianach grobowców malarze umieszczali sceny opowiadające
o ziemskim życiu ich mieszkańców, ukazywali powszednie ich bytowanie, bo-
gactwo wrażeń, pracę i rozrywki człowieka.
Do sztuki egipskiej przeszły wszystkie najważniejsze idee o życiu nadprzyro-
dzonym. Artyści, chcąc zrealizować swe zadania według wskazań religii, musieli
bacznie obserwować realne życie, umiłowali jego piękno jak żaden inny naród
na dawnym Wschodzie. Osiągnęli tez pełne opanowanie tworzywa artystycznego.
Wznosili monumentalne budowle z pięknie ociosanych kamieni, lecz ścian ich
nie pokrywali ornamentami, tak jak w Azji. Posągi z diorytu, bazaltu i innych
twardych gatunków kamienia były gładko wyszlifowane i posiadały nieskazitelne
kształty. Wszystko to nadaje zabytkom Egiptu niezmiernie wielką wartość.

47, 48 Największym i najwspanialszym wytworem architektury Starego Państwa są
piramidy, a najsłynniejsze z nich znajdują się koło Giza: Chufu, Chafre i Men-
kaure. Nie ma budowli równie prostych w kształcie, jak piramidy Starego Państwa.
Z dala wydają się podobne do równoramiennego trójkąta, którego podstawę
stanowi kwadrat: przedstawiają niemal zwartą masę kamienia. We wnętrzach
znajdują się jedynie bardzo ciasne pomieszczenia dla sarkofagów faraona i jego
rodziny oraz kilka pomieszczeń bocznych. Prostota piramid nie świadczy o ubo-
giej fantazji ich budowniczych, lecz o ich wielkiej dojrzałości artystycznej.
Przypuszczalnie piramidy wykształciły się z niskich grobowców zmarłych do-
stojników. Grobowce te składały się z trzech pomieszczeń: w otwartym odprawiano
żałobne ceremonie, w zamurowanym mieszkał sobowtór zmarłego, w trzecim,
głębokim jak studnia szybie spoczywały zabalsamowane zwłoki zmarłego.
Pierwotnie za grób uważano jedynie miejsce, w którym chowano zwłoki. Wraz
ze wzrostem władzy królewskiej pojawiły się nowe zadania grobu, stał się miejscem
uczczenia zmarłego, pomnikiem jego sławy. Niskie, nieco ukośne grobowce wiel-
możów coraz się podwyższały, niekiedy nawet umieszczano jedne nad drugimi.
W ten sposób powstały najstarsze, stopniowe piramidy w Sakkara i Med[.im.
Świadczą one o starodawnym rodowodzie wyszukanej formy piramidy, mimo iż
same wykazują jeszcze pewien brak proporcji. W nieco późniejszych piramidach
doświadczenia stuleci znajdą juz bezbłędne i genialne proste rozwiązanie.
Despotyczne metody stosowane przy budowie piramid zdumiewać będą uczo-
nego greckiego epoki Peryklesa, Herodota, lecz dla ludzi żyjących dwa i pół ty-
siąca lat przed nim i pięć tysięcy lat przed nami, największy wysiłek tysięcy ro-
botników, którzy wznosili te kamienne kolosy za pomocą najprostszych narzędzi
i nie mając nawet zwierząt jucznych do dyspozycji, stanowi jedyną możliwość
stworzenia czegoś wspaniałego. Zaiste nadludzkie to dzieło ludzkich rąk. Władcy
egipscy nie ukrywali znaczenia tych prac: „Wznoś sobie pomniki, aby zastępy
niewolników okazały się przydatne panu swemu" — pouczał faraon Merikere
swego syna.
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Nie należy jednak przypuszczać, że jedynie samowoli i uporowi władców za-
wdzięczamy powstanie tych imponujących budowli. Piramida była grobowcem
króla, pomnikiem jego sławy, lecz związek jej z konkretnym królem był niezbyt
określony i niepewny. Później panujący królowie kazali niekiedy zacierać napisy
pierwszego budowniczego, usiłując przywłaszczyć sobie jego sławę. Piramida
oznaczała najwidoczniej w oczach ludu coś znacznie większego niż jedynie gro-
bowiec zmarłego króla. Ów poemat w kamieniu był, niczym ludowy epos, ucie- por. s. 90
leśnieniem zbiorowego trudu. Stanowił wyraz dążeń ku wszystkiemu, co wielkie,
ważne, doskonałe i żywe w świadomości ludu. W tym tez sensie wyraziła się
w piramidach wola mas, choć nie do tego stopnia co w katedrach gotyckich.
Zgodnie z wierzeniami Egipcjan faraon był synem słońca, więc i piramida ucho-
dziła za pomnik ku jego czci: wyjaśnia to jej podobieństwo do tak zwanych świą-
tyń słońca.
Piramida miała przyjąć ciało zmarłego króla, ukryć je i zachować od zniszczenia.
Jednocześnie stanowiła pomnik, wysławiający wszechpotęgę władcy, utrwalający
na wieki jego wspomnienie wśród poddanych. Idee wiekuistej niezniszczalności,
wiekuistej sławy, wreszcie kosmicznej bliskości ze słońcem nadają tym budow-
lom wieloznaczność prawdziwego dzieła sztuki. Kamienny masyw kryje we wnętrzu
starannie wmurowany sarkofag faraona i dzięki swej najbardziej statycznej formie
zapewnia zwłokom wieczne istnienie. Piramida jest pełna tajemnic, zewnętrzny
jej wygląd niczym nie zdradza struktury wewnętrznej, jest przy tym widoczna
juz z daleka, ponieważ wznosi swój wierzchołek wysoko ku niebu, a jej gigantyczna
sylweta góruje nad całym otoczeniem.
Podobnie jak wykuty z jednego głazu sfinks — piramida wzniesiona z pustynnego,
żółtego piaskowca przypomina ogromną górę z grobem zmarłego we wnętrzu.
Lecz góra ta jest symetryczna, kamień poddany został matematycznym oblicze-
niom i przybrał postać równobocznego trójkąta. Być może, iz ten właśnie geo-
metryczny element piramid posiadał dla dawnych Egipcjan jakieś magiczne zna-
czenie, lecz juz sama klarowność proporcji cieszy wzrok. Piramida — to przykład
statyki i harmonijnego współbrzmienia poszczególnych partii, z podkreśleniem
spokojnej, dolnej linii poziomej o bocznych krawędziach ostro ją odgraniczających
od otaczającej przestrzeni, a wszystkie jej siły koncentrują się w wierzchołku.
Niewypowiedziany patos przejawia się w tym podporządkowaniu prostej i jasnej
formule wielu tysięcy kamiennych płyt, całej tej ogromnej masy (niemal sto
pięćdziesiąt metrów wysokości). Nawet sfinks, ów wykuty z ogromnej skały
gigantyczny obraz człowieka o ciele lwa, łączył się z tą geometrycznie precyzyjną
kompozycją architektoniczną. Krawędzie chusty sfinksa odpowiadają bowiem
zarysom piramidy.
W piramidzie wyraża się dualizm artystycznego sposobu myślenia dawnych
Egipcjan. Wzniesiona z ogromnych, kamiennych płyt, działa swym ciężarem
i masywnością bryły — a poprzez to, że widzimy ją na tle błękitnego nieba, za-
traca swoją cielesność i wydaje się niemal niematerialną, płaską sylwetą — hie-
roglifem, wyrysowanym na ścianie. Nie ma w niej nic nieokreślonego ani chwiej-
nego — harmonizuje doskonale z przyrodą swego kraju, z ostrym blaskiem słońca
i cieniami jakby nożem poodcinanymi od światła, z niebem Egiptu, które nie zna
zmierzchu i po zachodzie słońca natychmiast pogrąża się w ciemność.
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Lecz piramida stanowi zaledwie jeden aspekt twórczości architektonicznej Sta-
I, 46 rego Państwa — drugi dochodzi do głosu w budowie świątyń. Najpiękniejszym

s. 78 zabytkiem z owych czasów jest świątynia-pomnik przed piramidą Chafre w Giza.
Wydaje się wykuta w skale, tak zdecydowanie dominuje jej masa nad stosun-
kowo niewielkim i ciasnym wnętrzem w kształcie litery „T". Pod tym względem
najstarsza świątynia egipska spokrewniona jest z piramidą, lecz jest od niej bar-
dziej rozczłonkowana: przeciwstawiono w niej sobie części podtrzymujące i pod-
trzymywane, słupy i stropy przykrycia. Pojęcie pułapu jako elementu nakrywa-
jącego tkwiło mocno w wierzeniach dawnych Egipcjan o stworzeniu świata:
sądzili bowiem, ze bogini niebios Nut osłania sobą całą ziemię, niczym poziomo
ułożone belki. Mit ten przekształcił się w architekturze w czytelną kompozycję
i wzajemną współzależność masywnych, kamiennych płyt. Stosunek kolumn
i horyzontalnych, poprzecznych belek podtrzymujących uwidoczniony został

s. 78 w budowie świątyni w Giza w sposób równie dobitny, jak w dziecinnych dom-
por. s, 46 kach z klocków. Rytmiczne następstwo prześwitu i podpory, które widzieliśmy

juz w kromlechach, występuje tu jeszcze wyraźniej. Ciemnoczerwone płyty gra-
nitu są do tego stopnia doskonałe w proporcjach i tak oszlifowane, ze nie przy-
tłaczają swoją masą. W ciasnym wnętrzu świątyni znajdują się wprawdzie po-
nadto posągi faraona, lecz podpory i prześwity następują po sobie w rytmie ta-
kiego spokoju i równowagi, iz w całej budowli nie wyczuwamy ani śladu napięcia,
przymusu czy pogoni za efektem.

Najstarsza architektura Azji Zachodniej niemal nie znała kolumn, budowlom na-
dawano nieco lżejszy charakter przez zagłębienia w murze. Tłumaczy się to nie
tylko stosowaniem cegły w budownictwie Mezopotamii, lecz także całym tam-
tejszym sposobem architektonicznego myślenia, opierającym się zasadniczo na
współzależności nieprzeniknionej masy muru z cegieł i płasko na nich rozpostartej
glazury oraz ozdób ze szlachetnych metali. W budowlach egipskich, wzniesio-
nych przeważnie z kamienia, znacznie dobitniej wyrażono wzajemne stosunki
płyt kamiennych i rodzaj tworzywa. Nawet i później płaskorzeźby nie zacierały
bynajmniej faktu, ze ściany składają się z poszczególnych płyt. Wyjaśnia nam to
częściowo, dlaczego architektura kolumnowa była w Egipcie bardziej rozwinięta
niz na Wschodzie. Budowniczowie egipscy o wiele lepiej pojmowali znaczenie
najważniejszych proporcji w architekturze. W niektórych budowlach w pobliżu

Plan dolnej świątyni
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Schemat konstrukcyjny świątyni Chafre koio Giza

piramidy Dzesera w Sakkara cała ściana jest rytmicznie poprzedzielana smukłymi
i z geometryczną precyzją ukształtowanymi półkolumnami.
W Egipcie najczęściej występowały kolumny uformowane na wzór roślin: pa-
pirusa, lotosu albo palmy. Pochodzenie ich nie zostało jeszcze ostatecznie wy-
jaśnione. Jedni badacze przypuszczają, ze powstały one ze zwyczaju ustawiania
drzew po obu stronach uroczystych procesji; inni sądzą, ze kolumny egipskie, wzo-
rowane na pniach drzew, miały upodobnić wnętrze pałacu lub świątyni do świę-
tego gaju. Przypuszczeniu temu odpowiadały również przedstawienia wyle-
wów Nilu, malowane na posadzkach, i błękitne sufity, usiane złotymi gwiazdami.
Papirus i lotos, według których kształtowali Egipcjanie swoje kolumny, były rośli-
nami giętkimi i niezbyt się nadawały do spełniania funkcji kolumn, mocno pod-
pierających pułap. Ponadto w świątyniach umieszczano często znacznie więcej
kolumn, niz by było potrzeba dla podparcia dachu. Pod tym względem rzędy kolumn
egipskich różnią się w sposób zasadniczy od późniejszych, klasycznych.
Kolumna egipska niemal od zarania wykazuje pewne swoiste cechy, które później
jeszcze się rozwinęły. Jej charakterystyczny kształt plastyczny określa zarówno
integralność całości, jak i samodzielność poszczególnych części. Kapitele kolumn
papirusowych wyrastają jakby z wiązki łodyg przytrzymanych ciasnym pierście- I, 49
niem. W wykutych w kamieniu kształtach papirusu artyści egipscy zachowywali
okrągłość każdej łodygi, bujność kwiatowych kielichów w górze oraz napięcie
związującej opaski. Wszystko to nadało kolumnie egipskiej siłę wyrazu plastycz-
nego, zanim jeszcze uwydatniło się w pełni jej właściwe przeznaczenie architek-
toniczne.
Rzeźba egipska miała od czasów Starego Państwa jedno tylko zadanie: przed-
stawić w kamieniu, glinie lub drewnie postać zmarłego. Rzeźbiarz nazywany był
w starożytnym Egipcie „tym, który utrzymuje przy życiu". Im bardziej stworzony
przezeń wizerunek przypominał zmarłego, tym rzekomo był skuteczniejszy. Prze-
konania te ugruntowały realistyczne podstawy plastyki egipskiej i jej rzucający
się w oczy charakter portretowy. Egipcjanie przekonani byli, ze siła witalna
zmarłego zostaje zachowana w jego wizerunku i na znak trwającej nadal jego
zdolności płodzenia potomstwa umieszczali w grobach figurki przedstawiające
niemowlęta. Rzeźby egipskie wywodzą się, być może, z masek pośmiertnych,
które zdejmowano ze zmarłych i poddawano oczywiście dalszej obróbce pla-
stycznej.
Juz w Starym Państwie rzeźby noszą znamię realizmu. Słynna polichromowana
statua pisarza z Luwru sprawia niesłychanie żywe wrażenie dzięki spojrzeniu
otwartych oczu i dynamicznej postawie ciała. Znany posąg Chafre z sokołem
był nawet przez długi czas uważany za dzieło z czasów Nowego Państwa, tak
niewiarygodne wydawało się przypuszczenie, ze juz u podstaw rzeźby egipskiej
powstawały dzieła obdarzone pełnią życiowej prawdy.
Lecz plastyka egipska nigdy nie ograniczała się do prostego naśladownictwa.
Tęsknota za wiecznością, poszukiwanie form zdolnych do wyrażenia najważniej-
szych i najgłębszych problemów życia, towarzyszyły sztuce egipskiej przez
wszystkie okresy jej rozwoju. Wyraziło się to przede wszystkim w posągach prze-
znaczonych do grobowców. Egipcjanie nawiązywali tu do prastarych wierzeń.
Na dawnym Wschodzie brama była symbolem strzeżonego wejścia do mieszka-
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nia panującego boga. W starożytnym Egipcie bramy i drzwi łączyły się z wyobra-
żeniami o narodzinach i śmierci, a także z pojęciem boskości (,,Ja jestem brama;
ktokolwiek wejdzie przeze mnie, zostanie zbawiony", czytamy znacznie później
w ewangelii św. Jana).

I, 50 Zmarły, zrównany z bogiem Ozyrysem, przedstawiany bywa w chwili gdy wy-
chodzi z drzwi grobowca. Kroczy powoli naprzód, choć jest na wieki przykuty do
miejsca. Często, aby łatwiej mu było zstąpić, umieszczano przed wnęką lub przed
tak zwanymi ślepymi wrotami niewielkie schodki. Cała postać zmarłego wyraża
zawsze wielki spokój. Zazwyczaj stoi on prosto, przylegając ściśle plecami do
znajdującej się za nim kamiennej płyty, a stóp nie odrywa od ziemi, choć jedną
nogę wysunął do przodu. Powolny, uroczysty ruch nie jest w pełni uchwytny,
zaledwie tylko zaznaczony. „Na obu stopach idąc stojący i stojąc idący" —
określił trafnie Tomasz Mann („Józef w Egipcie"). „Żywi zmarli i zamarłe życie";
istotnie: wielka żywość tych postaci łączy się z wyrazem promiennej szczęśli-
wości i oderwania od wszelkich spraw ziemskich. Na wzór zmarłego wychodzącego
ze ślepych wrót ukształtowana została cała rzeźba Egiptu.

Ów uroczysty, wzniosły wyraz wzmaga się jeszcze przez szacunek dla tworzywa,
jaki zawsze obserwujemy w egipskiej plastyce. W posągu egipskim nietrudno
odgadnąć zarysy kamiennego bloku, z którego został wykuty. Często ułatwia to
jeszcze kamienna płyta za plecami symetrycznie skomponowanej postaci, a także
gładkie powierzchnie i określone formy geometryczne, tak ulubione przez egip-
skich artystów. Figury te bardzo są już bliskie zasadzie geometrycznej, która naj-
dobitniejszy wyraz znajdzie w piramidach. Ta abstrakcja geometrii nie przeszkadza
wcale mistrzowskiemu modelunkowi idealnie gładkiej powierzchni, przechodzą-
cemu niekiedy w płytko żłobiony rysunek. Artystycznym zadaniem plastyki egip-
skiej było odtwarzanie w trwałym kamieniu ułomnego i nietrwałego ciała, wyko-
nanie postaci ludzkiej w formie zdolnej przetrwać wieki. Te wartości rzeźby egip-
skiej nie straciły swej urzekającej mocy aż do czasów najnowszych.

I, 51 Podobne cechy rozpoznajemy także w rzeźbach głów. Głowę króla Chafre cha-
rakteryzuje spokój, naturalność i prostota. Stanowi ona znakomity przykład od-
powiadającej prawdzie, realistycznej sztuki Starego Państwa. Nie znajdziemy w niej
ani śladu owego uniesienia, jakie płonie w oczach powstałej w tym samym mniej

por. I, 34 więcej czasie postaci kobiety sumeryjskiej — przyciągnie natomiast nasz wzrok
harmonia jej czytelnej konstrukcji. O mistrzostwie artysty świadczy modelunek
oczu, nosa i brody, której kształt nadaje całej twarzy wyraz zdecydowania. Zdol-
ność obserwacji połączona tu została z abstrakcyjną zasadą podporządkowania
szczegółu sprawom najbardziej istotnym. W tym portrecie najpotężniejszego
władcy starego Egiptu twórca pragnął odtworzyć jego spokojną życzliwość,
bynajmniej nie sprzeczną ze znaczeniem i godnością faraona.

I, 52 Podobny wyraz zauważyć też można w jednej z głów z Giza: otwarte, spokojne
spojrzenie, skierowane w dal, i ledwo dostrzegalny uśmiech na wargach. Mło-
dzieńcza ta głowa, wymodelowana jeszcze staranniej, nie zatraca przy tym swej
jednolitości; nie ma tez w niej tego nadmiernego podkreślenia szczegółów, jakie
znamy z wczesnych wizerunków rzymskich. W arcydziele tym najistotniejsze cechy
charakteru zostały oddane jak najtrafniej.

I, 53 W muzeum w Kairze znajduje się para posągów przedstawiających Rahotepa
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45 Faraon na polowaniu, malowidło ścienne z grobu koło Teb



46 Świątynia Chafre koło Giza

48 Piramida Chafre i pole mastab

47 Piramida Chafre koło Giza i sfinks



49 Kolumny papirusowe w Karnaku, w świątyni Amona 50 Ślepe wrota z grobowca Teti w Sakkara



52 Głowa z nekropoli w Giza

53 Głowa Neferet

51 Portret Chafre z Giza



55 Powrót z pola, płaskorzeźba z grobowca Ti w Sakkara

56 Gęsi z grobowca w Medum

54 Płaskorzeźba drewniana
dostojnika Hesire
z grobowca w Sakkara



57 Służebnica przy pracy,
statuetka z grobowca

58 Model łodzi nilowej,
rzeźba drewniana

59 Głowa Senusereta III z Medamud



60 Pylony świątyni Chonsu w Karnaku

61 Aleja sfinksów z głowami baranów przed świątynią Amona w Karnaku 62 Wielka sala kolumnowa świątyni Amona w Karnaku



63 Walczący Ramzes III, płaskorzeźba w świątyni w Medinet-Habu

64 Płaczki, płaskorzeźba

65 Księżniczka, 18 dynastia



66 Achenaton(?), praca Totmesa z Amarny 67 Neferetiti, praca Totmesa z Amarny

69 Staw z rybami, malowidło ścienne z grobu skalnego w Tebach

68 Dzikie kaczki wśród trawy i papirusów, fragment malowidła z Amarny



71 Paletka
do rozcierania farb

w kształcie ptaka

72 Figurka hipopotama

73 Szkatułka na pachnidła
w kształcie

postaci kobiecej

70 Statuetka architekta Senmuta z Księżniczką Nefrure



74 Postać kobiety, fragment malowidła w grobowcu Userhat w Tebach

Naczynie z jagodami w
płaszczyznowym ujęciu
malarstwa egipskiego i
ujęcie perspektywiczne

i jego małżonkę Neferet. Ukazani w modlitewnej pozycji ^ por. I, 33
siedzącej, przywodzą na myśl stare statuetki sumeryj-
skie, lecz przewyższają je wdziękiem i urodą. Pełni są
dziecięco naiwnej czystości i pobożności, jak święci
z fresków Giotta. Cała ich postawa, gest rąk złożonych
na sercu i spojrzenie zdradzają powściągliwe, skupione
uniesienie, a przy tym i dumę człowieka przejętego swym
uczestnictwem w tajemnicy. Wielkiej plastyczności tych
wapiennych figur nie osłabia wcale lekka polichromia.
Wszystko zostało tu oparte na wymiennym rytmie płasz-
czyzn i brył, linii pionowych i poziomych. I podobnie
jak masyw piramidy przechowywał w swym wnętrzu
ciało faraona, kamienna osłona tych egipskich posągów
kryje w sobie żywą, ludzką duszę.
Nie należy jednak sądzić, by posągi w Starym Państwie
sporządzane były zawsze według tego samego wzoru.
Słynny Wójt z Sakkara, również znajdujący się w mu-
zeum w Kairze — to spokojny, otyły mężczyzna, idący
w sposób niewymuszony. Oba posągi Ranofera, ukazu-
jące go w latach młodzieńczych i wieku dojrzałym, sprawiają wrażenie bardziej
surowe. U siedzącego Hem-ona uderza przede wszystkim poczucie godności
i siła fizyczna. W Luwrze oglądamy postaci starego urzędnika i jego żony: dwoje
wątłych staruszków wędruje razem przez życie, żona drepce za mężem. W rzeźbie
krótkonogiego karła podkreślono znów silnie brzydotę. A wszystkie te dzieła,
nawet rzeźby zwierząt z okresu Starego Państwa, zdumiewają pełnią wyrazu
i skromną szlachetnością. Ludzie żyjący w tych czasach musieli posiadać wyraźną
świadomość istnienia wyższego jakiegoś ładu i odczucie prawdy.
W żadnej jednak dziedzinie twórczości plastycznej starożytnego Egiptu samodziel-
ność myśli i formy artystycznej nie uwydatnia się tak dobitnie jak w płaskorzeź-
bie i rysunku. Historycy sztuki jeszcze niedawno całkiem serio dowodzili, ze egip-
skie wizerunki na płaskiej powierzchni są ,,błędne" i że można je porównać do
rysunków dzieci lub dzikich ludzi. Za punkt wyjścia takiej oceny brali współcze-
sny sposób przedstawiania przedmiotów, znajdujących się na płaszczyźnie.
Niektórzy sądzili, że Egipcjanie nie byli zdolni do „wiernego odtwarzania przed-
miotów", inni zaś, pragnąc usprawiedliwić artystów egipskich, mówili o „stylizacji"
tak, jakby „wierność" posiadała decydujące znaczenie w sztuce lub jakby każde
przedstawienie na płaskiej powierzchni nie wymagało posługiwania się elemen-
tami „stylizacji".
Egipcjanie, przenosząc trójwymiarowe przedmioty na płaszczyznę, łączyli ze so- s. 81
bą ich widoki z góry i z boku. Chcąc ukazać, ze jedne przedmioty znajdują się
w tyle za innymi, układali je w pasma; w pejzażach zestawiali widok jeziora
z góry z drzewami widzialnymi z profilu. W innych wypadkach unikali skrótów I, 69
perspektywicznych, woleli zawsze widoki z boku, które łatwiej można dostoso-
wać do płaszczyzny. Wybierali zazwyczaj taki punkt widzenia, który by im po-
zwolił uchwycić przedmiot w charakterystycznych dlań konturach i z którego był
on najbardziej podobny do hieroglifu. Dążyli do zachowania wrażenia płaszczy-
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zny, jakie dawała ściana lub kamienna płyta, którą mieli ozdobić — także i z tego
względu woleli profil od skrótu perspektywicznego, i unikali zestawienia warstw
przestrzennych na powierzchni obrazu. Szczególne te cechy zasługują jednak na
nazwę stylu, gdyż stanowią ogólnie obowiązujący zespół artystycznych środków
wyrazu, jakimi Egipcjanie, w zależności od różnorodnych swych zadań, umieli
się odpowiednio sprawnie posługiwać.

I, 54 We wspaniałej płaskorzeźbie przedstawiającej dostojnika Hesire te dążenia do
płaszczyznowego ujęcia bryły dały nieporównanie piękny efekt. Zestawienie po-
staci z umieszczonym nad nią napisem podkreśla spokrewnienie płaskorzeźby
egipskiej z hieroglifami. Postać jest delikatnej budowy, lecz przy tym pełna siły;
podąża naprzód jak posągi egipskie, ale w jej spokoju wyczuwamy więcej zde-
cydowania; mimo miękkości form i łagodnego zharmonizowania powierzchni
sylwetka jest nieco kanciasta, niemal twarda. Bez przesady można powiedzieć,
iz całe bogactwo charakterystyki dostojnika Hesire polega na połączeniu wyglądu:
głowy z profilu, ramion z przodu, tułowia w trzech czwartych i nóg z boku. Mięk-
kie modelowanie, oddanie zarysowującego się pod skórą kośćca, w szczegól-
ności obojczyków, wiąże się tu z egipską tendencją sprowadzania żywych kształ-
tów do prostych znaków geometrycznych i uwydatniania, zwłaszcza w sylwet-
ce ludzkiego ciała, dwóch trójkątów oraz linii pionowych i poziomych. Ten kanon
w przedstawianiu ludzkiej postaci długo przetrwał w sztuce egipskiej, a nawet
jeszcze w czasach grecko-rzymskich artyści świadomie próbowali pracować
,,na sposób Egipcjan". Wystarczy jednak porównać Hesire z jakąkolwiek płaską
figurą z późnego okresu sztuki egipskiej, aby starszy wizerunek uderzył nas swą
żywością, czystością konturów, ich elastycznością i harmonią; cechy te zanikną
w późniejszych naśladownictwach.

Płaskorzeźba egipska ukazuje głowę z profilu, lecz ramiona i oczy en face. Artysta
rysuje kontury wyraźnie i harmonijnie, postać zdaje się równocześnie zwracać
do widza i przechodzić obok niego. Jeśli w myśli „skorygujemy" taką płaskorzeź-
bę egipską, podobnie jak Delacroix „korygował" swój obraz, gdy zarzucano mu
jakieś anatomiczne nieścisłości, zepsujemy w tej nowej formie cały jej poprzedni
urok, podobnie jak zepsuł swój obraz Delacroix. Gdy zaś wyobrazimy sobie oczy
i ramiona w skrócie perspektywicznym — zrozumiemy, iz w ten sposób rozbili-
byśmy płaszczyznę, „postać" utraciłaby całą wymowę, a oko znaczenie znaku
pisarskiego — ramiona zaś pozbawilibyśmy siły ruchu.
Uroda płaskorzeźb egipskich z czasów Starego Państwa polega na wysokich
wartościach warsztatu. Na brzegach delikatnych zaokrągleń i wypukłości form
występują wyraziste, choć nieznaczne zgrubienia. Giętka budowa ciała przeciw-
stawia się ostro zarysowanej w murze siatce włosów, płaskorzeźba zyskuje przez
to architektoniczną zwartość i spoistość. Przy mocnym oświetleniu z boku obraz
przekształca się w delikatną koronkę linii. Reliefy z lekka polichromowano: bar-
wy dodawały ukazanym kształtom nowych odcieni.
Obok zabytków „wyższego rodzaju", uroczystych posągów, wspaniałych pła-
skorzeźb i portretów, rozwijała się w Egipcie także powszednia i znacznie żywsza
sztuka popularna. Nie należy jednak sądzić, by oba te rodzaje nie miały ze sobą
żadnych punktów stycznych. Wyższy rodzaj z pewnością nie ograniczał się wy-
łącznie do sztuki warstw wyższych, podobnie jak niższy nie dotyczył jedynie pra-
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cującego ludu. Być może jednak, ze dwóm różnym kręgom tematyki odpowiada-
ły dwa różne rodzaje myślenia artystycznego. Przedstawianie zmarłego lub wład-
cy wymagało surowych, powściągliwych form i narzucało artyście znaczne ogra-
niczenie. Swobodniej natomiast mógł on ukazywać obrazy z życia na ziemi, którą
zmarły opuścił. Życie to nie posiadało wprawdzie dla Egipcjan jakiejkolwiek sa-
modzielnej wartości; uzyskiwało blask jedynie dzięki panu, któremu służyło,
dzięki idei uwieczniania zmarłego, panującej w całej sztuce. I tylko ze względu
na tę zależność włączano do sztuki sceny pracy lub 'obrazy polowania, żniw czy
innych prac na roli.
Ukazywanie otoczenia władcy, jego bogactw, sług, krewnych i poddanych sięga
w istocie barbarzyńskiego obyczaju, który polegał na wysyłaniu w ślad za zmar-
łym panem jego żony, konkubin, niewolników i zwierząt domowych. W starożyt-
nym Egipcie zrezygnowano z tego okrutnego zwyczaju, zastępując żywe istoty
ich wizerunkami. Barwny obraz codziennego życia miał cieszyć zmarłego pana
jak miły sen i przedłużać jego istnienie. Pod tym względem wiele motywów ro-
dzajowych przeniknęło do sztuki, która rozszerzała zakres swej tematyki.
Odtwarzając codzienne życie na ścianach grobowców, artyści egipscy wykazali
niezwykły dar obserwacji. Widzimy tam lekkie, ostrodziobe łodzie egipskie, wpra-
wiane w ruch jednym, wspólnym uderzeniem wioseł, sunące po spokojnej po-
wierzchni ogromnej rzeki. Marynarze spiesznie zwijają żagle, rybacy ciągną sieci,
kobiety zażywają przejażdżki wśród przybrzeżnych zarośli stawu, na polu wie-
śniacy zbierają len i wiążą snopy, w ogrodach rozpoczęło się winobranie, rze-
mieślnicy, nie podnosząc oczu, pracują w swych warsztatach, kupcy pilnie han-
dlują, a w chwili odpoczynku ludzie kręcą się w tańcu.
Ze szczególnym zamiłowaniem ukazywali egipscy artyści życie zwierząt; w tej
dziedzinie juz w trzecim tysiącleciu p.n.e. osiągnęli poziom artystów asyryjskich
z VIII i VII wieku p.n.e. Egipcjanin docierał w gęstwinę sitowia, gdzie mieszkało
wiele ptactwa, podpatrywał ryby igrające w bystrej wodzie. Uwagi jego nie uszło
nawet, w jaki sposób gazele rodzą swe młode pośród skał na pustyni. Na jednej
z płaskorzeźb z Sakkara z przejmującym ludzkim współczuciem przedstawiono |, 55
żałośnie lamentujące cielę, zabrane od stada przez parobka, i smutno za nim patrzące
krowy. Usiłując odtworzyć wszystko, co widział, artysta egipski nie umiał jednak
wyzwolić się z tradycyjnych zasad stylu swojego rzemiosła. Postaci rodzajowe,
a nawet dzikie zwierzęta ustawiane są w długim szeregu, jakby uczestniczyły
w uroczystej jakiejś procesji; sceny następują kolejno po sobie w jednakowych,
rytmicznych pasach, pokrywających ściany grobowców od góry do dołu. Obrazy
powtarzają się nieskończoną ilość razy, niczym zaklęcia w świętych tekstach.
Fragment ściennego malowidła ze Starego Państwa, przedstawiają gęsi z Medum, I, 56
jest wspaniałym osiągnięciem najstarszego malarstwa egipskiego. Nienaganna
zwięzłość obrazu i pewność ręki artysty dorównują jedynie starochińskim wize-
runkom zwierząt. Niczego tu nie przerysowano, artysta ustrzegł się wszelkich
wymuszonych efektów lub alegoryczności sztuki Azji Zachodniej. Dokładność por. I, 3(
rysunku łączy się wyraźnym poczuciem rytmu. Malarzowi egipskiemu spodobało
się zapewne u gęsi to, ze zazwyczaj trzymają się gromady i poruszają się w jedna-
kowy sposób, z łatwością tez mógł je obrysować równoległymi konturami. Skom-
ponował swoje ptaki łącząc wszystkie trzy gęsi tym samym rytmem linii, a przy tym
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ukazał niejako dwa momenty tej samej czynności. Wskutek tego ptaki uzyskują
własny swój wyraz, a cały obraz ścienny sprawia monumentalne wrażenie.
Połączenie motywów rodzajowych z elementami wielkiego stylu nadaje drobnym

I, 57 posążkom staroegipskim szczególny urok. W jednej z tych statuetek ukazano
opaloną, silną kobietę gniotącą z wysiłkiem gęste ciasto w dzieży. Patrzy ona zre-
sztą przed siebie równie niewidzącym spojrzeniem, co wielkie posągi — tak jak-
by ta praca jej nie interesowała. Artysta egipski wyraził tu swój pogląd artystyczny
uogólniając kształty, zaznaczając rytm konturów niekiedy ostrych, niekiedy zao-
krąglonych, wreszcie stapiając niemal postać kobiety z dzieżą tak, ze cała figura
stanowi zamknięty blok.

W okresie Starego Państwa plastyka osiągnęła wysoki poziom artystyczny. Jest
to klasyczna, złota era sztuki egipskiej we wszelkich jej postaciach. Urzeka swą
czystością i prostotą, zwartością i harmonią form. Światopogląd, stanowiący jej
podstawę, zawiera elementy prawdziwego humanizmu. Mistrzami dawnej sztuki
nie zawładnął był jeszcze duch niepokoju i wątpliwości, obca im była gorzka na-
miętność walki, nie poszukiwali efektów artystycznych. Sens istnienia, wewnę-
trzna jego istota, silnie przemawiał do ich poetycko-naiwnej wrażliwości, byli
w swych dążeniach pozytywni, aprobowali świat, życie i człowieka. Najwidocz-
niej stosunki patriarchalne, ukształtowane jeszcze w okresie rodowym, dłużej
zachowały się w Egipcie aniżeli w Azji Zachodniej, gdzie despotyzm w trakcie
nieustannych podbojów, wojen i walk z ludami koczowniczymi przybrał twardy
i okrutny charakter.

Mocne podwaliny pod całą kulturę Egiptu stworzone w Starym Państwie prze-
trwały późniejsze, zmienne losy tego kraju. Lecz w połowie trzeciego tysiącle-
cia p.n.e. scentralizowana władza faraona została znacznie osłabiona na rzecz jego
zastępców w poszczególnych nomach — nomarchów. Stale wzrastający ucisk
stosowany przez tych drobnych władców wywoływał opór najniższych warstw
ludności. Ruchy społeczne z początku drugiego tysiąclecia p.n.e. miały duży
wpływ na kulturę, a w szczególności na sztukę Egiptu. Wzrosła wartość jednostki,
poszczególny człowiek zgłosił swe prawo do istnienia, czyli w tłumaczeniu na
język pojęć egipskich — do nieśmiertelności.
W ówczesnej literaturze egipskiej rozpowszechniać się zaczęła niezbyt przedtem
rozwinięta forma autobiograficznej opowieści. Dworski urzędnik Sinuhet, autor
takiej autobiografii, zachowuje wprawdzie zawsze głęboki szacunek dla swego
pana — lecz opowieść o tym, jak stanął przed nim po długiej rozłące, świadczy
mimo wszystko o wzrastającym zainteresowaniu osobistymi przeżyciami ludzkimi:
„Zastałem jego królewską wysokość siedzącego na wielkim tronie w złotej sali.
Tedy ległem jak długi na brzuch mój i anim wiedział, co począć w jego królew-
skiej obecności. Lecz bóg ten powitał mnie łaskawie. Byłem jako człowiek, któ-
rego wyprowadzają z ciemności, dusza moja zamarła, członki me zanikły, serce
mnie opuściło i nie było go juz w moim ciele, tak iz nie zdołałbym odróżnić życia
od śmierci".

Tak głębokich przeżyć, takiego zamętu uczuć nie znali starzy Egipcjanie. Osobo-
wość, która dopiero co zaczęła wyrażać się w sztuce, utraciła — wobec rozbicia
i rozkładu tego, co można by określić słowami ze starego tekstu, ze „krokodyle
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poczuły się syte" — wewnętrzną jedność i równowagę, tak charakterystyczne dla
Starego Państwa. Po raz pierwszy w historii poznał człowiek smak rozczarowania
i niepewności, wewnętrznego rozdarcia i przesytu — nastroje, które znacznie
później wyraził żydowski prorok Jeremiasz. „Ten, kto widział zepsucie świata —
czytamy w dialogu człowieka «z/amanego życiem)) — nie lęka się śmierci."
Jak słaba pociecha brzmi w pieśni ówczesnej harfiarki wezwanie do radowania
się przelotną chwilą mimo nietrwałości świata.
Wszystko to w okresie Średniego Państwa (lata 2000-1600 p.n.e.) zmieniło za-
sadniczo charakter egipskiego portretu. Wystarczy porównać staroegipską głowę |, 51
Chafre z domniemanym portretem Senusereta II ze Średniego Państwa, aby po- por. I, 59
jąć, jak głęboki przełom dokonał się w owych latach w ludzkiej świadomości.
Łagodny spokój zastąpiony został wyrazem duchowego napięcia. Widzimy głę-
boko osadzone oczy, sfałdowane policzki, cienkie, wygięte wargi. Ta twarz czło-
wieka o ileż bardziej skoncentrowanego, o ileż bardziej skupionego na sobie sa-
mym niz tamto dawne oblicze o życzliwym, otwartym spojrzeniu — mówi nam
0 skomplikowanych przeżyciach wewnętrznych i zwiększonej samoświadomości
ludzi z epoki Średniego Państwa.
Wrażenie to osiągano za pomocą nowych środków plastycznych. Wizerunki głów
z czasów Starego Państwa miały kształt czytelny i harmonijny, gładką fakturę
1 twarze mocno zbudowane. Portrety w okresie Średniego Państwa zawdzięczają
swą żywość większej swobodzie modelunku, kontrastom świateł i cieni i niemal
malarskiemu traktowaniu powierzchni. Ale mimo całej swej ekspresyjności głowy
te pod względem artystycznym nie dorównują dziełom powstałym w Starym Pań-
stwie.
Wprawdzie i w Średnim Państwie przestrzegano zasad dawnej sztuki portretowej,
szczególnie w rzeźbie monumentalnej — lecz poprzez tradycyjną powściągliwość
przebija zawsze jakaś osobista, indywidualna nuta. Dotyczy to zarówno licznych
portretów Senusereta III i Amenemhata III, jak i sfinksa z Tanis, któremu artysta
dał twarz faraona. Lecz indywidualne te cechy nie najlepiej wzbogacały ludzką
osobowość. Coś okrutnego kryje się w kącikach mocno zaciśniętych warg, w fał-
dach skóry na ostro wystających kościach policzkowych. „Nie miłuj żadnego
ze swych braci, nie znaj przyjaciela i zaufanych sobie nie czyń — doskonałości
w tym nie znajdziesz. Strzeż serca swego nawet we śnie." Takich życiowych mą-
drości czył Amenemhat I swe potomstwo. Stąd wniosek, ze człowiek, w którym
podówczas obudziło się poczucie własnej osobowości, nie umiał z wszystkich
swych doznań i doświadczeń wyciągnąć niczego ponad naukę nienawiści, nie-
ufności i egoizmu, które z kolei ograniczyły znaczenie indywidualizmu rodzącego
się w owych latach w Egipcie.
Zaprzestano również niemal całkowicie wznosić budowle monumentalne. Zbrak-
ło juz tak ogromnych środków materialnych, jakimi dysponowali faraonowie
w Starym Państwie, lecz głębsza przyczyna tkwiła w niezdolności tej przejściowej
epoki do stworzenia wielkiej sztuki.
Natomiast w czasach tych bardziej niz w Starym Państwie, obok portretu, rozwi-
nęła się sztuka plastycznej narracji. Wiele płaskorzeźb z tego okresu zachowało
się w grobowcach koło Meir, a groby skalne w Beni Hasan zdobią liczne malo-
widła ścienne. Ukazano na nich powszednie życie starożytnego Egiptu w sposób
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dokładniejszy i wnikliwszy niż w grobowcach Starego Państwa: prace w polu,
zbiór papirusu, budowanie łodzi, robotników dźwigających ciężary, wychudzo-
nego starego pasterza z zaprzęgiem wołów — a także cudzoziemców, jak na przy-
kład grającego na lirze Semitę lub poganiacza osłów. Doskonale oddane zostały
różne ptaki i czworonogi.

Rozszerzenie zakresu tematyki i wyraźnie opisowe założenia przyczyniły się do
przezwyciężenia niektórych dawnych, zbyt surowych kanonów kompozycyj-
nych. Układ postaci dostosowano do płaszczyzny obrazu, zasadę fryzu zastą-
piono zwartą- grupą, choć i tu zachowano rytmicznie powtarzające się kontury.
Postęp ten dokonał się jednak kosztem czystości stylu, tak uderzającej w Starym
Państwie. Widać to na przykład w sposobie przedstawienia czającego się w gęstwi-
nie dzikiego kota w Beni Hasan lub ptaków śpiewających na drzewie: obrazy
te mają wprawdzie ostro zarysowane kontury, brak im jednak harmonijnych pro-
porcji dawnych wizerunków.

W okresie Średniego Państwa rozpowszechnił się pewien rodzaj drobnych form,
w których egipscy artyści najlepiej wyzwolili się z kanonów plastyki monumental-
nej. Najczęściej drewniane statuetki miały, podobnie jak ścienne malowidła
w grobowcach, przypominać zmarłemu jego dawne życie. W grobie pewnego
wojskowego dostojnika przedstawiono z drobiazgową dokładnością oddział
osiemdziesięciu wojowników, uroczyście wyruszających w pole; w grobie
właściciela niewolników znajdujemy mały obrazek z życia wsi: stado łaciatych
krów przechodzi powoli obok schodów, z których przygląda mu się zmarły pan;
w grobach rzemieślników natomiast umieszczano sceny z ich warsztatów.

I, 58 Szczególnie często ukazywana była łódź na Nilu: zmarły siedzi w niej wraz ze
swymi krewnymi i wyciągniętymi ramionami wita wschodzące słońce. Małe te
posążki, urocze i delikatne jak zabawki, to malowane modele, odtwarzające
w miniaturze otoczenie zmarłego, a nawet pejzaż; są one wyrazem narracyjności
tak charakterystycznej dla Średniego Państwa. Rzeźby te stanowią kontrast tak

por. I, 57 z monumentalną, jak i z drobną plastyką rodzajową Starego Państwa i mądrym
jej umiarem. Dochodzi tu do głosu silna tendencja realistyczna z pominięciem
stylizacji. Figurki te istnieją właściwie poza granicami sztuki: nie można się w nich
doszukać ani rytmicznego ładu w kompozycji, ani artystycznego traktowania
tworzywa. Widocznie nie powiodły się w Egipcie próby przezwyciężenia stylu
plastyki monumentalnej. Dalekie echo tych statuetek znajdziemy jeszcze jedynie
w plastyce romańskiej.

Trudno powiedzieć, jak by przebiegał rozwój sztuki egipskiej i całej kultury Śred-
niego Państwa, gdyby nie zahamował jej napad Hyksosów (około 1800 p.n.e.)
i okres długotrwałych walk. Egipt wyszedł wprawdzie z tych bojów zwycięsko
(około 1600 p.n.e.), lecz utracił wiele elementów dawnego układu społecznego,
W Starym Państwie Egipcjanie prawie nie stykali się z innymi krajami i narodami,
a w ogóle nie znali zbrojnych starć. Hyksosi niejako obalili bariery oddzielające
dotąd losy Egiptu od innych krajów Azji Zachodniej, obudzili nacjonalizm u lud-
ności egipskiej, a u władców Egiptu — pragnienie podbojów. Szczególnymi
sukcesami w tej dziedzinie odznaczył się wojowniczy Ramzes III. Faraonowie
Nowego Państwa (lata 1600-1000 p.n.e.), dążąc do przywrócenia autorytetu wła-
dzy centralnej, brali przykład ze Starego Państwa. Jednak obecnie musieli sto-
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sować zupełnie inne metody rządzenia. Skomplikowane stosunki społeczne wy-
magały ogromnie rozbudowanego aparatu urzędniczego i propagandowego. Razi
nas wyliczona w jednym z papirusów litania dobrych uczynków i wielkich zasług
Ramzesa III w porównaniu ze spokojnym, choć pewnym siebie tonem tzw.
Tekstów piramid ze Starego Państwa.
Do tej ideologicznej propagandy wciągnięto przede wszystkim religię. Kapłani
tebańscy znacznie zmodyfikowali dawne wierzenia i dotąd zachowany naiwny
kult przyrody. W opracowanych przez nich tekstach poza wielkim mistrzostwem
poetyckim widoczne są postulaty stawiane świadomie w interesie państwa.
Amon i Re — bóg słońca — połączyli się, jako Amon-Re, w jednego boga zwycię-
skich podbojów. Lokalne bóstwa musiały obecnie przed nim ustąpić, podobnie
jak władcy podbitych ziem musieli podporządkować się faraonowi.
To poczucie jedności zostało wyrażone w niezwykle pięknej formie poetyckiej
w hymnie do Amona: .Jedyny pośród bogów, byku wspaniały, posiadaczu praw-
dy, ojcze bogów, stworzycielu ludzi, zwierząt i owoc wydających traw! Ty, któ-
ryś stworzył wszystkich ludzi i dał im życie, który dzielisz ich według barwy skóry,
który wysłuchujesz ubogich i uciskanych, który masz serce łaskawe dla tego, który
cię wzywa, który bojaźliwego uwalniasz od pyszałka, a na biednych i bogatych
wyrok wydajesz, ty dajesz zwierzętom trawę na pożywienie, a człowiekowi drze-
wo owoc niosące, dajesz życie rybom w rzece i ptakom na niebie i oddech temu,
co z jaja się wykluwa, ty żywisz wszelkie stworzenia pełzające i myszy w ich no-
rach, i ptaki na drzewach".
Również i sztuka w Egipcie, zawsze ściśle związana z religią, uległa tym samym
wpływom ideologicznym. Utraciła ona w Nowym Państwie dawny swój charak-
ter spokojnej wielkości, stała się aktywniejsza, bardziej zróżnicowana, wdzięcz-
niejsza, a w środkach wyrazu niekiedy nawet manieryczna. Popadała w patos
i emfazę lub w przesadną elegancję. Świadoma stylizacja i naśladownictwo daw-
nych wzorów przeplatały się z odważnymi próbami dotarcia do prawdy życia.
We wspaniałym dziele literackim z czasów Nowego Państwa, w „Opowieści
0 dwóch braciach", znajdują się, obok opisów scen rodzajowych z życia chłopów
egipskich, ustępy poświęcone obronie czystości moralnej oraz sporo elementów
baśniowych, spowijających mitologiczne podłoże całej tej legendy o wędrówce
dusz.
Sztuka Nowego Państwa urzeka swym bogactwem, ekspresją i mistrzowskim,
często z wirtuozerią graniczącym wykonaniem. Brak jej jednak jednolitości i we-
wnętrznej dyscypliny, stanowiących o sile sztuki w Starym Państwie.
Najważniejszymi zabytkami architektury z czasów Starego Państwa były groby,
kamienne budowle surowe i wzniosłe, w których ludzie owej epoki usiłowali
wyrazić swoje dążenia ku wieczności i absolutowi. Najstarsze świątynie egipskie
były pomnikami grobowymi. Natomiast w Nowym Państwie pojęcia te rozdzie-
lono i wzniesiono wiele świątyń nowych, które miały zbliżyć religię do szerokich
warstw ludności.
Świątynia Hatszepsut w Dejr el-Bahari pomyślana została jako całość wspaniała s. 88
1 ogromna. Przylega do stromej, skalistej góry, a ponura surowość przyrody wzmac-
nia jeszcze jej wyraz architektoniczny. Wzniesiona w sąsiedztwie starszego i oz-
dobionego niewielką piramidą grobu króla Mentuhotepa, zbudowana została w for-
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Świątynia w Dejr el-Bahari, połowa II tysiąclecia p.n.e.

mie trzech tarasów, które wznoszą się stopniowo i w ten właśnie sposób ze sobą
się łączą. Wrośnięte niejako w stromą skałę, zespalają się z nią i przez to wywierają
jeszcze większe wrażenie. W Azji Zachodniej kompozycja świątyni, jej ogromna,

s. 65 ciężka bryła, mniej była zróżnicowana, mniej rozwinięta. Natomiast w następstwie
tarasów i balustrad z Dejr el-Bahari wyrażone zostało wielkie poczucie rytmu —

por. I, 56 to samo, które nadaje tyle uroku egipskiemu malarstwu i rzeźbie. Ciemne kolumny
i jasne przestrzenie pomiędzy nimi powtarzają się na przemian i dzięki temu całe
budowle wydają się lekkie i uduchowione — a co najważniejsze, w stopniu
znacznie większym niż architektura asyryjska, odwołują się do człowieka: świąty-
nia jakby ogarnia wchodzącego i wiedzie go w tajemnicze wnętrze góry.

s. 89 Najwspanialsze świątynie z okresu Nowego Państwa znajdują się w Luksorze
i Karnaku: ogromne te budowle, stworzone pracą wielu pokoleń, łączy ze sobą

I, 61 długa aleja sfinksów. Cała uczona, niekiedy cokolwiek sztuczna symbolika, opra-
cowana przez ówczesnych teologów, znalazła tu swoje architektoniczne odbicie.
Świątynia posiadała podwójne znaczenie. Przede wszystkim jej uroczysta i pod-
niosła forma służyć miała rozsławianiu władzy królewskiej. W poziomym rzucie
przypomina też plan królewskiego pałacu, a stojące u jej wrót cztery potężne ko-
losy przedstawiają nie boga, lecz faraona i to w czterokrotnym powtórzeniu, jak

I, 60 w uroczystej pieśni pochwalnej. Samo wejście, z dwiema olbrzymimi wieżami
por. I, 44 wykazuje odległe podobieństwo do bram fortecznych z Azji Zachodniej — a na-
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bozeństwo odprawiane w świątyni było odpowiednikiem uroczystości korona-
cyjnych lub ceremoniału przy stole królewskim.
Podobieństwo do pałacu nie wyklucza drugiego, uniwersalnego znaczenia świą-
tyni — jako wizerunku świata, ukształtowanego według wyobrażeń starożytnych
Egipcjan. Zestawione rzędami kolumn sale miały przypominać tajemniczy, ska-
mieniały gaj, pułap był niebem z latającymi ptakami i złotymi gwiazdami, w sacro-
sanctum zaś, tzw. sali świętej barki, stała dokładna kopia tej samej łodzi, w której
Re, bóg słońca, codziennie przemierzał niebo. Obie świątynie były tak usytuo-
wane, że ostatni promień słońca, przenikając jak strzała przez bariery pylonów
i kolumn, musiał upaść na miejsce najświętsze.
Tajemnicze te powiązania odsłaniają jednak jeden tylko aspekt egipskich świą-
tyń: koncepcję ich budowniczych. Dla szerokich rzesz ludności były one przede
wszystkim miejscem uroczystych procesji. W tym właśnie wyraziło się pokrewień- I, 61
stwo sztuki egipskiej z architekturą czasów prehistorycznych i tym się tłumaczy por. I, 13
osobliwy charakter architektonicznych form świątyni. Postać bóstwa przenoszona
była z Karnaku do Luksoru. W procesjach brało udział wiele ludzi; byli oni bogato
przystrojeni i poruszali się dostojnym krokiem przy śpiewie pochwalnych pieśni,
wśród dymów kadzideł. Uroczystość ta została opisana w jednym z hymnów egip-
skich: ,,Wrota wielkich świątyń są otwarte. Barkę wynoszą z wielkiej świątyni.
Teby wznoszą okrzyk radości, Heliopolis się cieszy, a Karnak triumfuje. Radosne
okrzyki słychać na niebie i ziemi. Ludzie i bogowie zebrali się, aby uradować się
tym, co stało się na ziemi. Tłum wykrzykuje i chwali boga Amona-Re".
Świątynia składała się z szeregu następujących po sobie układów architektonicz-
nych. Długa aleja sfinksów lub baranów, wytyczając drogę, stanowiła w swej I, 61
nużącej nieco monotonii rodzaj uwertury. Ogromne święte zwierzęta, ustawione
rzędem niczym na płaskim ściennym fryzie, miały wprowadzać pielgrzyma w od-
powiedni nastrój, uprzedzając działanie sakralnej architektury. Zwrócone głowami
ku przechodzącym w procesji, miały ich odciągać od świeckich myśli i równo-
cześnie pomóc im należycie się skupić przed wstąpieniem w progi świętego przy-
bytku. Nad uczestnikami procesji wprawdzie jaśniało jeszcze niebo, lecz powinni
już byli w tym momencie koncentrować swe wewnętrzne siły.
Teraz, przed samym wkroczeniem na teren świątyni, potrzebna była chwila po- 1,60
stoju — dlatego na drodze procesji stawiano dwie wielkie wieże, nieprzenik-
niony niemal mur dwóch potężnych pylonów. Przed tą ścianą wznoszono czę-
sto, twarzą do procesji, olbrzymie posągi króla, tak zwane kolosy, a także i obeliski.
Tu odprawiano modły i dopiero po tej krótkiej przerwie, po pokonaniu tej bariery,

Plan świątyni w Luksorze, połowa II tysiąclecia p.n.e.
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można było dotrzeć do pierwszego dziedzińca świątyni. Był on czworokątny,
otwarty i otoczony kolumnami, których środkowy szereg wyznaczał czasami bieg
głównej osi. Następna część świątyni to zamknięta niemal ze wszystkich stron,

I, 62 zatopiona w półmroku sala kolumnowa. Promienie słońca mogły tam dotrzeć
jedynie od strony otwartego dziedzińca lub z góry, poprzez wolne przestrzenie
pomiędzy dachem na wysokości środkowych kolumnach a pokryciem niższych
kolumn bocznych. Do tej sali przynoszono świętość — nazywała się dlatego ,,Salą
objawienia" — a dostęp do niej dozwolony był nielicznej jedynie grupce dostojni-
ków. Olbrzymie kolumny, których pojedynczy człowiek nie mógłby sam objąć,
wypełniały niemal całkowicie salę, nie pozostawiając prawie wcale wolnej prze-
strzeni. Z daleka, w mroku, zarysowywało się miejsce najświętsze, do którego
wchodzić mogli juz tylko kapłani. Nie docierało tu światło, panowała wieczna i ta-
jemnicza, grobowa ciemność.
Na siłę oddziaływania egipskiej świątyni składało się wiele wspaniałych elemen-
tów, zintegrowanych w jedną całość mówiącą o nabytej w wielowiekowym do-
świadczeniu umiejętności wywoływania zamierzonych efektów. Budowniczo-
wie świątyń z okresu Nowego Państwa musieli brać pod uwagę ludzi, którzy prze-
szli już różne próby i wątpliwości, którzy potrzebowali mocnych duchowych prze-
żyć i odmiany wrażeń. Architektura świątyń egipskich w Nowym Państwie nie
była już odbiciem spokoju i radosnego uwielbienia. Sens kompozycji architekto-
nicznej polegał na prowadzeniu wiernych długą drogą procesji, drogą, na której
budziło się odczucie uczestnictwa w tajemnicy. Uczestnictwo to było źródłem
radości, lecz tajemnicę skrywały ciemności sanktuarium i pośród znaków świę-
tego pisma, pośród procesji postaci na pokrywających ściany, w nieskończoność
ciągnących się wstęgach fryzów, człowiek pozostawał zdany na samego siebie
w zamęcie własnych uczuć.

Artyści egipscy epoki Nowego Państwa wnieśli do architektury ruch, odkryli pięk-
no kontrastów barwnych i półtonów i byli już bliscy stworzenia prawdziwie archi-
tektonicznego wnętrza. Lecz na to, by ciężar ogromnych kamieni, mógł działać jako
abstrakcyjny symbol — był właściwie zbyt mało materialny: kolumny i mury tra-
ciły wiele ze swej masywności, gdyż ich pokryte płaskorzeźbami powierzchnie

Porównanie skali: piramidy, zikkurat, Partenonu, mauzoleum w Halikarnasie, Koloseum,
pagody, katedry w Strasburgu

nie wyzwalały wewnętrznych sił architektury: kolumny niemal niczego nie pod-
pierały, a poruszanie się człowieka po linii prostej sprowadzało się do stąpania
w miejscu. Przestrzeń architektoniczna dlatego nie mogła znaleźć w Egipcie wy-
razu, że otwarty dziedziniec jej nie odgraniczał, w sali kolumnowej wypierały ją
podpory, zaś w miejscu najświętszym roztapiała się w ciemnościach. Niestety,
jedynie na podstawie później powstałych świątyń egipskich możemy sobie mniej
lub więcej ściśle wyobrazić, jak wyglądały starsze pomieszczenia wewnętrzne.
W porównaniu z ich przeładowanym i pełnym przepychu wystrojem, zabytki I, 62
z czasów Starego Państwa wydają się szczególnie piękne w swej wzniosłej pro- por. I, 46
stocie.

Tak architektura, jak i sztuki plastyczne Nowego Państwa charakteryzuje dążenie
do ekspresji. Doprowadziło ono do pewnego patosu w dziełach monumental-
nych, a w sztuce przedstawiającej do form wyrażających głębokie uczucia i na-
miętności. ,,Wszystko, cokolwiek sobie postanowię, spełnia się... Byłem pod
dwoma i pół tysiącem wozów bojowych, lecz rozbiły jej moje konie. Żaden z wro-
gów nie znalazł rąk do walki ze mną... Wpędziłem ich do wody jak krokodyle. Pa-
dali na twarze swoje, jeden po drugim": takimi słowami opiewano zwycięstwa fa-
raona w tekstach Nowego Państwa. Na płaskorzeźbach ukazywano go w postaci
ogromnej, znacznie przerastającej zwykłych śmiertelników. Pędzi czasem za-
przęgiem wspiętych dęba koni, innym razem idzie wielkimi krokami na wroga mie- I, 63
rżąc do niego z łuku lub wreszcie chwyta zwyciężonego za włosy szerokim, nieco
manierycznym gestem. Sceny tego rodzaju spotykamy już w samych początkach
samodzielnego rozwoju sztuki egipskiej, a wysławianie panującego jako wodza
armii zbliża owe dzieła do zabytków Azji Zachodniej. W przeciwieństwie jednak por. I, 38
do twórców płaskorzeźb babilońskich i asyryjskich, artyści egipscy i w tym wy-
padku nie tracili poczucia rytmu i proporcji, dbali o subtelność modeluhku i mięk-
kość konturów.

W Egipcie rozpowszechnił się podówczas typ płaskorzeźby en creux (o pogłę-
bionych konturach), którego nigdzie poza Egiptem nie spotykamy. Szczególna
cecha tego rodzaju reliefu polega na tym, że przedstawiane postaci modeluje się
plastycznie, mimo iż są nieco zagłębione i nie wystają ponad poziom ściany. W ten
sposób idealna płaszczyzna zostaje nienaruszona.
Rozwój wyszukanego stylu osłabiał znaczenie pierwiastka wzniosłości w ofi-
cjalnej sztuce Nowego Państwa. Płaskorzeźba i malarstwo wyzwalały się z daw-
nych reguł kompozycji, przy czym płaskorzeźby należą do najwybitniejszych dzieł
ówczesnych artystów.
Na reliefach z Dejr el-Bahari widzimy, jak przygotowuje się wyprawa do odleg-
łych części kraju Punt, jak fale niosą okręty o wydętych żaglach i jak tubylcze ple-
miona podejmują posłów: typy owych krajowców, w szczególności Murzynów,
zostały doskonale podpatrzone. Na reliefach z Memfis brodaci, cudzoziemscy
posłowie głośno objawiają swą cześć faraonowi, gestykulując przy tym żywo
rękami: mimika barbarzyńców przeciwstawiona została egipskiej powściągliwo-
ści i opanowaniu. Wśród płaskorzeźb Nowego Państwa spotyka się również dzieła
0 tematyce religijnej, na przykład sceny składania ofiar lub uroczystych modłów.
Z uwagi na bardziej narracyjny sposób przedstawiania postaci tracą spokój i u-
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miar ruchów. Pomiędzy wielkimi zespołami figuralnymi zostawiali artyści wolne
przestrzenie, rozmieszczając przy tym postaci na różnych planach. W reliefach,
tych szczególnie pięknie oddano pośpiech grup wojowników oraz miękkie, ela-
styczne pary tańczących.
Ciała Płaczek na płaskorzeźbie ze szkoły w Memfis przenika cierpienie. O ile

I, 64 w okresie Starego Państwa odnoszono się do śmierci z większym męstwem
i spokojem, a lament żałobny był przede wszystkim uroczystą ceremonią, o tyle ,
w Płaczkach śmierć budzi ból, rozpacz i głębokie współczucie i dlatego płasko-
rzeźba z Nowego Państwa wydaje się współczesnemu człowiekowi bliższa. Wy-
gięte ciała, a w szczególności wyciągnięte ramiona lamentujących kobiet, od-
dają przejmującą wymowę starego pogrzebowego tańca, któremu towarzyszyły
smutne pieśni.
Artysta znalazł środki do wyrażenia przebiegającego przez tłum poruszenia: po-
wtórzył w różnych wariantach wężowe linie ramion, złączył je wspólnym rytmem,
a poszczególne postaci związał w jednolitą całość. Takiej siły obrazowania, tak
zwartej kompozycji nie znała sztuka egipska ani w Starym, ani w Średnim Państwie,
artyści z tamtych czasów nie ożywiali ruchów ciał ludzkich takim podnieceniem

por. I, 54 uczuć. A jednak, porównując Płaczki z płaskorzeźbą Hesire, stwierdzić możemy,
że w umiarkowaniu dostojnika Starego Państwa więcej tkwi głębi niż w wyszu-
kanych skłonach tych figurek. Również w wykonaniu tej płaskorzeźby, w jej gru-
bych wgłębieniach, zatraciła się nieskazitelna czystość konturu i delikatny mode-
lunek dzieł ze Starego Państwa.

pof. I, 49 W malarstwie dążyli artyści Nowego Państwa do kompozycji żywszych i śmiel-
szych. Żaden twórca staroegipski nie odważyłby się podjąć tak skomplikowanego
tematu, jak atak kota na dziką kaczkę w sitowiu nadbrzeżnym. Zarówno giętki
zarys kota, jak i rytmicznie skomponowane, przeplatające się sylwetki ciał ptaków
i ludzi ukazane zostały na różnych planach i dekoracyjnie wypełniają całą po-
wierzchnię; ich kontury wzajemnie się uzupełniają: szyja kaczki na przykład rów-
noważy doskonale sprężystość kota i linię jego ogona. Obraz zdumiewa swym
bogactwem mocnych zestawień barw uzupełniających. Porównując jednak oma-

I, 56 wiane malowidło z obrazem gęsi z Medum, dochodzimy do wniosku, ze artyści
Starego Państwa mimo wszelkich ograniczeń i surowej dyscypliny formalnej
byli wnikliwszymi obserwatorami otaczającego ich życia.
Nowe problemy osłabiają wyczucie rytmu linii u malarzy i wrażliwość plastyczną
u rzeźbiarzy Nowego Państwa; stąd też w okresie tym, a także jeszcze później,
nieraz podejmowano próby powrotu do dawnych, bardziej zwartych form. Uwy-
datnia się to zwłaszcza w tak zwanych statuetkach kubicznych, w których ciała

I, 70 siedzących postaci przybierają kształt idealnie regularnej kostki. Może naprowadził
artystów na tę myśl nawyk wykuwania posągu z jednego bloku, ze wszystkich
czterech stron pokrytego znakami. Kamień tych posążków jest tak oszlifowany,
że ledwie odgadujemy ukryty w bloku płytki modelunek skrzyżowanych ramion,
nogi i stopy postaci. Ta geometryczna regularność kostki nie chciała się mimo
wszystko zgodzić z organicznym kształtem ludzkiej głowy. W Starym Państwie

I, 51 ta sama zasada obowiązywała w traktowaniu i twarzy, i całego ciała.
Poważne sukcesy uzyskano natomiast w całkiem innej dziedzinie: sztuka stoso-
wana Nowego Państwa przewyższa znacznie wszystko, co w tym zakresie osiąg-
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nięto w przeszłości. Drobne ozdoby i prace złotnicze znamy przede wszystkim
z grobowców, gdzie składano je wraz ze zmarłymi. Skarb taki odkryto w grobow-
cu Tutanchamona. Kobiety egipskie prawdopodobnie i za życia nie gardziły
przedmiotami zbytku. Wśród narodów starożytnego Wschodu Egipcjanie słynęli
z elegancji. U podstaw tej troski o kulturę ciała spoczywają pozostałości dawnych
wierzeń; tatuaż zamienił się z czasem w kosmetykę, amulety stały się zabawkami,
a czarodziejskie praktyki zrodziły formy wyrafinowanego estetyzmu. Wytrwała,
drobiazgowa praca nad każdym przedmiotem i doskonały smak wykonawcy
przydawały szczególnej świetności kosztownym wyrobom ze złota i szlachetnych
kamieni.
Zachowały się złote diademy, kolczyki zdobione złotymi kwiatami, pierścienie,
bransolety, a nawet przybory toaletowe, towarzyszące Egipcjankom za życia i nie
opuszczające ich po śmierci: lusterka z brązu, naczynia z alabastru, gliniane mi-
seczki i metalowe spodeczki. Przedmioty te odznaczają się wyjątkowo wdzięcz-
nymi kształtami: naczynie z wonnościami wygląda na przykład jak wpółotwarty
kwiat, szkatułkę z maściami nieraz podtrzymuje naga, rzeźbiona w kości pły-
waczka — sobowtórek czarującej właścicielki, w niczym nie ustępując później-
szym figurkom z Tanagry. Delikatne kształty tchną jakże egipskim urokiem, cienka
kość słoniowa doskonale odpowiadała tym smukłym postaciom. I, 73
W niewielkich, fajansowych figurkach hipopotamów odkrywamy cechy przypo- I, 72,
minające egipską plastykę monumentalną. Artyście nie chodziło wcale o iluzjo-
nistyczne przedstawienie, a przecież rysując liście papirusowe na starannie wy-
modelowanym, grubym ciele zwierzęcia, zdołał wywołać wrażenie gęstych za-
rośli u brzegów Nilu.

Osobne miejsce w historii sztuki Nowego Państwa zajmuje twórczość z epoki
Amenhotepa IV, zwanego również Achenatonem (1375-1358 p.n.e.). U źródeł
reformy religijnej podjętej przez młodego króla znajdują się dążenia istniejące
juz w początkadh rozwoju kultury egipskiej w Starym Państwie — a echa tego
wydarzenia odzywać się będą długo jeszcze po zwycięstwie kapłanów tebańskich.
Nikt jednak przedtem, ani potem, nie miał odwagi Achenatona, by tak stanowczo
zerwać z dawnymi wierzeniami, by dawnemu kultowi bogów przeciwstawić kult
przyrody, przede wszystkim słońca, jako dawcy wszelkiego życia na ziemi. Dla
kapłanów egipskich niebiańskie światło było jedynie symbolem boskości, Achena-
ton natomiast chciał wprowadzić oddawanie czci samemu słońcu, w przekonaniu
ze wolno człowiekowi nawiązywać bezpośredni kontakt z bóstwem. Usiłowania
reformatora chybiły celu nie tylko z powodu intryg jego przeciwników, ale rów-
nież na skutek niedojrzałości społeczeństwa egipskiego do przyjęcia tego rodzaju
reform. Na stelach z el-Amarna młody król modli się do słońca, które posiada ręce
zgodnie ze starymi wyobrażeniami mitologicznymi. Promienne światło niebios
Przeistacza się dzięki temu w wieloramienne bóstwo na podobieństwo dawnych,
orientalnych potworów. Do deformacji doprowadziły również próby zwiększenia
siły wyrazu portretów faraona, jego małżonki i dzieci: podkreślano nadmiernie
wydłużoną szyję, drobne stopy, wystający brzuch, manieryczność gestu.
Zainicjowany przez Achenatona ruch reformatorski zainspirował powstanie wielu
dzieł wybitnych: hymn Achenatona należy do najznakomitszych utworów li-
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rycznych w literaturze światowej: „Gdy z rana wynurzasz się na horyzoncie, jako
Aton lśniąc we dnie, ustępuje przed tobą ciemność, gdy tylko wyślesz swe pro-
mienie... Wszystko bydło zadowolone jest z pastwisk swoich, zielenią się drzewa
i zioła. Ptaki wyfruwają z gniazd swych, wznosząc swe skrzydła na cześć twojej
siły!... Statki płyną z prądem i przeciw prądowi, każda droga się otwiera, po-
nieważ ty świecisz. Ryby w rzece wyskakują przed obliczem twoim; promienie
twe przenikają az do głębi morza!..." Poeta ogarnia tu całą przyrodę jednym spoj-
rzeniem i wszędzie dostrzega przejawy budzącego się życia.
Dzieła sztuki, znalezione w grobowcach rezydencji Achenatona w Amarnie,
świadczą o podobnym odczuwaniu życia, a zwłaszcza zjawisk przyrody. W ma-

| 68 Iowidle, na którym ukazano wylatujące z gęstwiny dzikie kaczki, porządek ryt-
miczny o wiele mniej jest wyraźny niz w zabytkach Starego Państwa: kontury są

por I, 56 tu miękkie, niemal się rozpływają, natomiast zachwyca nas wrażliwość, z jaką
oddano nastrój jednej krótkiej chwili.
Najwybitniejsze rzeźby z Amarny odkryto w pracowni artysty Totmesa. Licznych

I, 66 rnasek, używanych jako środki pomocnicze przy portretowaniu, nie uważamy
oczywiście za wytwory wyłącznie rzemieślnicze, ponieważ ukształtowała je ręka
artysty. Po nich właśnie poznajemy, jak głęboką wiedzę o człowieku posiadł juz
wtedy egipski artysta i jak bogatymi środkami plastycznymi rozporządzał.

I, 67 Znane popiersie królowej Neferetiti, znajdujące się w Berlinie, najwięcej nam mówi
o tradycyjnej sztuce egipskiej. Współczesnemu widzowi znacznie bliższa wyda
się natomiast nie dokończona głowa królowej, również z berlińskiego muzeum,
odzwierciedlająca wyraźnie nowatorstwo stylu Amarna: cieszy przede wszystkim
możność uchwycenia procesu twórczego wielkiego egipskiego rzeźbiarza i po-
znania indywidualnych cech jego sztuki. Urzekający wdzięk młodości łączy się
tu z nieco chorobliwą subtelnością rysów. To twarz owiana tchnieniem życia,
nosząca piętno psychicznego trudu. Nigdy dotychczas w egipskiej sztuce nie
odegrały tak wielkiej roli światła i cienie położone na przedmiotach oraz delikatne
uformowanie szyi, oczu i policzków. Łączą się w tej rzeźbie w nie spotykany do-
tąd sposób bardzo odmienne cechy: surowość z miękkością, realizm kształtu
z abstrakcją wyrazu, precyzja modelunku z lekkością barw polichromii. Oglądana
z różnych stron rzeźba tej kobiecej głowy zdaje się wyrażać raz chłodne opano-
wanie, raz tęsknotę i dobroć. Trudno na jednej fotografii uchwycić pełnię wrażeń,
jakie wywołuje to arcydzieło. Nie dokończona głowa z Amarny śmiało może
stanąć, obok kor ateńskich, Mony Lisy i dziewczyny z obrazów Vermeera, w rzędzie
piękniejszych klejnotów sztuki światowej. Po raz pierwszy objawiła się w sztuce
tak wielka swoboda, tak zdecydowane dążenie do przekroczenia granic tradycji.
Porównanie z tą głową wytrzymałby jeszcze fragment nagiego kobiecego torsu,
tak znakomity, iz nie ustępuje urodą zabytkom greckim z IV wieku p.n.e.
Epoka Achenatona, mimo iz nie stała się decydującym przełomem w kulturze
Egiptu, pozostawiła jednak ślady, które spotkać można jeszcze i w późniejszych

|, 65 dziełach. Portret kobiety znajdujący się we Florencji charakteryzuje większa po-
wściągliwość niz głowy Totmesa, bardziej podkreślona została misterna linearność
nakrycia głowy. Indywidualność tej twarzy rysuje się tak ostro, jak nigdy dotąd
w całej wcześniejszej rzeźbie egipskiej. Mamy tu juz do czynienia z czymś w ro-

|_ 182 dzaju duchowego prekursorstwa wizerunków późnorzymskich.
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Również i w malarstwie spotykamy ślady wpływów szkoły z Amarny. Profil
kobiecy w jednym z tebańskich grobowców utrzymany jest w tradycyjnej, czy- I, 74
telnej i mocnej formie. Lecz delikatność rysów, płynność gestu, połysk barwnych
zestawień, jak choćby czerni włosów na plamie czerwieni — wszystko to razem
wskazuje, iż osiągnięcia epoki Achenatona nieprędko poszły w zapomnienie.

W historii sztuki starożytnej Egipt sąsiaduje z Azją Zachodnią. Ich artystyczny roz-
wój przebiegał jednocześnie, w niektórych wypadkach dochodziło nawet do
wzajemnych kontaktów. W piramidach doszukać się możemy analogii do zikku-
ratów, w sfinksach — do uskrzydlonych byków. Zarówno w Egipcie, jak i na
Wschodzie ulubioną formą kompozycji były nieskończenie długie fryzy płaskorzeźb.
Niemniej i różnice zarysowały się juz wcześnie. Nie zdarza się prawie nigdy, by
dziełu sztuki egipskiej przypisywano pochodzenie z Babilonu lub Asyrii. W hi-
storii sztuki zajmuje Egipt miejsce szczególnie zaszczytne, plastyka służyła tam
bowiem do przezwyciężania śmierci, a człowiek osiągał nieśmiertelność poprzez
doskonałą formę stworzonego dlań dzieła: piramidy, kamiennego sobowtóra czy
obrazu przedstawiającego. Zadanie sztuki nie sprowadzało się do sławienia siły
i odpędzania złych mocy, miała wyrażać już wyższą doskonałość piękna. W Egipcie
po raz pierwszy w dziejach zaczęto w sztuce wielbić wdzięk i poezję smukłego
ciała kobiecego, rysującego się pod materią szaty. Po dziś dzień cieszy nas uroda
owych późnych, niewielkich figurek, które juz tak bardzo podobały się Egipcjanom.
Egipt był pod tym względem ważnym prekursorem sztuki greckiej. Nie darmo też
Grecy okazywali tyle szacunku dla osiągnięć Egipcjan, byli w nich prawdziwie
rozmiłowani. Platon wysoko cenił egipską sztukę i stawiał ją za wzór swoim współ-
czesnym. Lecz bynajmniej nie w procesie rozwoju zbliżyła się ta sztuka do grec-
kich ideałów. Najściślejsze, wewnętrzne pokrewieństwo z antykiem greckim
znajdujemy nie w później, eklektycznej epoce dynastii saickiej (663-525 p.n.e.),
nie w Nowym Państwie, lecz w surowych, wspaniałych formach najdawniejszej
klasyki starożytnego Egiptu. Archaiczna sztuka grecka i dzieła sztuki z V wieku
wykazują największe podobieństwo do plastyki Starego Państwa, zaś analogię
z doryckim układem kolumnowym znajdziemy u protodoryckich kolumn egip-
skich z trzeciego i drugiego tysiąclecia p.n.e.
Kulturze egipskiej brakowało najwidoczniej elementów umożliwiających jej
osiągnięcie dalszego etapu rozwoju historycznego. Despotyczny system rządów
i autorytet kapłanów hamowały pełny rozkwit ludzkich sił. W starożytnym Egipcie
miarą oceny człowieka wartościowego, „Sar", nie była mądrość lub dobroć,
lecz wytworność. Przy bardzo wyrobionym poczuciu piękna brak było Egipcja-
nom dalekiego nawet wyobrażenia heroizmu. Ideałem ich był oderwany od rze-
czywistości święty człowiek albo pozbawiony skrupułów karierowicz.
Egipcjanie nie mieli specjalnego słowa na określenie piękna; słowo „nefer"
oznaczało zarówno to, co dobre, jak i to, co doskonałe, piękne lub pożyteczne.
Tak estetycznej postawy wobec świata zarówno w życiu, jak i w sztuce nie spo-
tykamy u innych narodów starożytnego Wschodu.
..Pewnego razu Senefer był smutny" — czytamy w egipskiej opowieści z czasów
Średniego Państwa — ,,l mędrcy poradzili mu, aby zabawił się nad jeziorem,
i wyszukali dziesięć pięknych kobiet o wspaniałych nogach i piersiach, kobiet,
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które nigdy jeszcze nie rodziły, i odziali je zamiast w szaty w przejrzyste sieci...
I widok ten zabawił faraona, a serce w nim się uradowało."
Obraz faraona o tak silnie rozwiniętym poczuciu estetyki, ze sam widok pięknych
kobiet koi jego troski, nie mógłby powstać w Azji Zachodniej — ani u Sumerów,
ani u Babilończyków, ani też u Asyryjczyków — i ta właśnie wrażliwość każe
nam, współczesnym, wyżej cenić plastykę egipską. Lecz rozkoszy estetycznej,
jakiej na widok człowieka doświadczali ówcześni Egipcjanie, nie opromieniała
wiara w rozum ludzki i w ludzką świadomość, w tak wysokim stopniu ożywiająca
później starożytnych Greków.
Twórczy rozwój wybitnych artystów egipskich był ograniczony tamtejszym ustro-
jem społecznym. Cieszyli się wprawdzie szacunkiem — zachowały się nazwiska
dawnych budowniczych i rzeźbiarzy, a wielu z nich należało do zaufanych
faraona — lecz szczycili się nie tyle talentem, co raczej — na podobieństwo rze-
mieślników — swą techniczną sprawnością. Warto przytoczyć charakterystyczny
szczegół, iz pewien dumny zleceniodawca rozkazał na swej grobowej steli
zaznaczyć, że artysta był zadowolony z otrzymanego wynagrodzenia. Przywią-
zanie do tradycji wśród ludów starożytnego Wschodu, lęk przed jakimkolwiek >j
odejściem od ogólnie przyjętego zwyczaju, preferencja wartości wypróbowanych,
skłonność do naśladowania uznanych wzorów przy braku zainteresowań nowa-
torskich — oto przyczyny, które hamowały również artystyczny rozwój Egiptu
i które zarazem tłumaczą, dlaczego sztuka egipska nie mogła przekroczyć granic
kultury starożytnego Wschodu.

Musiały pojawić się nowe narody i nowe formy życia społecznego, aby w sztuce
przezwyciężona została sprzeczność pomiędzy naturą i duchem, aby dzieło
artystyczne nie musiało juz usprawiedliwiać swojego istnienia jedynie magicznym
swym wpływem, aby wizerunki nie potrzebowały już teologicznego uzasadnienia
i aby o wielkości człowieka nie stanowiło dopiero pośmiertne upodobnienie się
do bóstwa.

IV. SZTUKA KRETY I ANTYK GRECKI

„Mentorze, wspomóż mnie i ratuj swego
mi/ego, który ci dobrze czynH i w jednym
wieku jest z tobą!"
Tak przemówił, Atenę, narody zachowującą,
przeczuwając.

„Odyseja", XXII, 208—210

Cóż może się tu, na ziemi, mierzyć z uro-
kiem Bacchusa, gdy z dna pucharów słodki
ogień wystrzela i dreszczem serce na-
bożnego biesiadnika przejmuje...

Bakchylides, „Pieśni miłosne"

Dawne kultury Wschodu wiodły jeszcze nadal spokojną swą egzystencję, gdy
na południowym i morzem otoczonym cyplu Europy powstał nowy porządek
społeczny i nowa forma kultury. Klimat tych okolic odznaczał się szczególną
łagodnością. Brzegi wyspy urzeźbione były licznymi, głębokimi zatokami. Morze
chroniło ją od wrogich sąsiadów, a przez handel łączyło jednocześnie z odległymi
krajami. Korzystne te warunki nie były, oczywiście, jedynym powodem wspania-
łego rozwoju greckiej kultury —wszak później, pod rządami Turków, przyroda
grecka nie wydała jednak Homera. Lecz w czasach, gdy podstawy kultury grec-
kiej dopiero się kształtowały, warunki naturalne też się do tego przyczyniły.
Pejzaż Grecji wygląda jakby uformowała go ręka człowieka. Wzrok raduje przede
wszystkim jego rozległość i czystość konturów. Góry pojawiają się w nim na
przemian z otwartymi dolinami, morze na przemian z rzekami, skały z lasami;
zmienne obrazy przyrody są niezwykle różnorodne, lecz każdy z nich jest na
swój sposób doskonały, jedynie klasyczne zabytki greckiej architektury zdolne
były godnie uwieńczyć ów pejzaż. Wiele lat jednak miało upłynąć, zanim przyroda
grecka znalazła wyraz w twórczości artystycznej mieszkańców tego kraju.
W tym samym czasie, gdy w Azji Zachodniej i Egipcie powstawały pierwsze
elementy kultury, rozpoczął się także rozwój ludów mieszkających w Helladzie
i na pobliskich wyspach. Pomiędzy szóstym a trzecim tysiącem lat p.n.e. wy-
twarzano tam polerowane narzędzia kamienne, potem pojawiła się miedź i w koń-
cu — wielobarwne naczynia gliniane. Podobnie jak Azja Zachodnia kraj ten znaj-
dował się nieustannie w niebezpieczeństwie: groziły mu napaści wrogów, którzy
przybywając z Północy, z kontynentu, w niektórych wypadkach przeprawiali się
nawet na wyspy. Z początkiem drugiego tysiąclecia p.n.e. osiągnęła swój punkt
szczytowy kultura na wyspie Krecie, lecz już w połowie tegoż tysiąclecia zaczęła
chylić się ku upadkowi i przybysze z kontynentu stosunkowo łatwo rozprawili
się z jej szczątkami.
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Archeologom nie udało się dotychczas odcyfrować dawnych kreteńskich znaków
pisarskich; stąd też sfera myśli i uczuć ich twórców pozostaje dla nas zagadką.
Natomiast bardzo wiele mówiące i różnorodne są tamtejsze relikty kultury ma-
terialnej. Opuszczone miasta kreteńskie znacznie lepiej zachowały się pod na-
kładającymi się na nich stopniowo warstwami niż wiele zabytków późniejszych.
Dzięki nim dowiadujemy się o niezwykłej aktywności ich mieszkańców, którzy
żyli w wielkich skupiskach bądź rodowych, bądź pod rządami jednego panującego.
Pałace ich i domy nie miały ani wysokich murów, ani wież, ani obwarowanego
wejścia. Hodowali bydło, zajmowali się rzemiosłem, uprawiali handel z zamorskimi
krajami i w swych podróżach docierali aż do Egiptu. Ceramika i złote wyroby
kreteńskie cieszyły się zasłużonym wzięciem, natomiast kupcy kreteńscy mieli
fatalną opinię. W ojczyźnie czcili świętego byka i odprawiali przeróżne uroczyste
ceremonie, lecz nade wszystko oddawali cześć morzu, aby zjednać sobie jego
łaskawość podczas dalekich wypraw. Byli zabobonni i nosili amulety, lubili po-
nadto wesołe zabawy, tańce i wszelkiego rodzaju zapasy, urządzali na przykład
turnieje podobne do walki byków. Mężczyźni byli odważni i zręczni; kobiety
wiodły życie niezależne i cieszyły się wielkim szacunkiem, ubierały się w szaty
bogate, ozdobione piórami. Zdaniem gości z Egiptu i ze Wschodu życie na Krecie
było zadziwiająco swobodne i niczym nie skrępowane.

Sztuka posiadała na Krecie wielkie znaczenie. Mieszkańcy wyspy byli równie jak
Egipcjanie utalentowani, nie usiłowali jednak wykorzystywać sztuki do spraw
nie związanych z realnym życiem i nie marzyli o lepszym świecie pozagrobowym.
Sztuka otaczała owych ludzi wszędzie, cieszyła ich oczy swym bogactwem i pięk-
nem i była ściśle związana z dniem powszednim.
Przy całej swej różnorodności sztuka kreteńska charakteryzowała się jednolitością
stylu. Artyści egipscy starali się ukazywać prawdziwe życie w raz na zawsze
ustalonych formułach, natomiast Kreteńczykom podobała się zmienność i prze-
mijalności zjawisk. Nad czytelność kształtu przedkładali świetne refleksy, nad
linie proste — faliste wygięcia lub krzywizny, nad powagę trwałości — elegancję
form wyszukanych.
Fundamenty pałaców kreteńskich w Knossos i Faistos są zdumiewająco kręte
i zawiłe. Musiały sprawiać wrażenie labiryntu swymi nieskończonymi korytarzami
i komnatami o dziwnych kształtach. Ta plątanina murów i przejść o zaskakujących
rozwiązaniach była wyrazem ruchliwości mieszkańców pałacu.
W samym środku pałacu znajdował się bardzo duży, czworokątny dziedziniec,
usytuowany w kierunku wschodnio-zachodnim i służący najwidoczniej do rytual-
nych ceremonii. Wokół tego dziedzińca, oddzielone od niego bezokiennymi mu-
rami, znajdowały się komnaty. Nie były do siebie podobne: jedne przykryte da-
chem lub otwarte, niektóre zaopatrzone w werandy i galerie, inne —w ogrzewane
baseny. Pomieszczenia kwadratowe lub prostokątne były jasne bądź ciemne,
bądź pogrążone w półmroku, miały kolumny pośrodku lub pod ścianami. Bu-
downiczowie postanowili widocznie wznieść pałac, w którym nie znalazłyby się
dwie sale podobne do siebie. Jedyną cechą łączącą wszystkie te pomieszczenia
był ruch, przenikający je jak w baśni: raz górą, raz dołem i znowu górą, poprzez
otwarte werandy i jasno słońcem oświetlone balkony, aż po ciemne sale, zacho-
wujące podczas letnich upałów odświeżający chłód. Nie sposób opisać tego
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bogactwa widoków, jakie na każdym kroku ukazują się w pałacu w Knossos,
tych szerokich perspektyw, tych zmieniających się ustawicznie form, tych igra-
szek świateł i cieni.
Zasadnicze znaczenie dla budowy pałacowych komnat miały kolumny. Wpraw-
dzie nie spoczywało na nich główne przykrycie, ale służyły jako podpory pomocni-
cze i przyczyniały się do właściwego podziału wnętrza. Nie były tak masywne
jak egipskie, nie stały tak gęsto obok siebie i zwężały się nie ku górze, lecz ku por. I, 62
dołowi. Drewniane, często pokryte były zygzakowatym wzorem, który jeszcze I, 76
bardziej maskował ich funkcjonalność. Wszystko to miało na celu podkreślenie
ruchliwości kompozycji architektonicznej. Układ pałaców egipskich musiał
z pewnością wydawać się kupcom kreteńskim bardzo nudny i schematyczny.
Artyści starożytnej Krety byli niezwykle bystrymi obserwatorami. Niektórzy ba-
dacze przypuszczają, że raz obejrzany przedmiot utrwalał się w ich pamięci jak
na czułej błonie fotograficznej. Interesował ich szeroki zakres tematów: przedsta-
wiali świąteczne orszaki nie skrywających swych wdzięków kobiet i gibkich
młodzieńców o smukłych, niemal dziewczęcych figurach, niosących naczynia
w wyciągniętych dłoniach; mężnych wojowników podejmujących walkę z roz-
szalałymi bykami; zbiór wonnych, złocistych kwiatów szafranu; kota czatującego
w gąszczu na bażanta, a nawet świat podwodny z roślinami i uskrzydlonymi ry-
bami. Zrozumienie i miłość przyrody uwrażliwiały Kreteńczyków, rozszerzały ich
horyzonty i pomagały odróżniać sedno sprawy od zjawisk przypadkowych.
Chyba przeczuwali, iż świat nie sprowadza się wyłącznie do bezpośrednio do-
strzegalnej strony wszelkich rzeczy, lecz w sztuce swej nigdy poza te granice
nie wyszli. Nie przechowywali w pamięci dawno minionych wydarzeń.
W malarstwie przejawiali artyści kreteńscy zdumiewające wyczucie barwy i linii.
Stosowali najchętniej jasne, żywe kolory na niebieskim tle, dającym wrażenie
głębi. Ponieważ przekonali się, że oko pociągają barwy dopełniające, zestawiali
często róż z zielenią lub żółcień z jasnym błękitem. Swobodnie rzucone na obraz
linie nie tyle obrysowują przedmioty, co raczej falistym ruchem wyrażają pulsu-
jące życie, którego na przykład artyści egipscy jeszcze nie wyczuwali. Na niektó-
rych płaskorzeźbach, na wizerunku kozy z koźlęciem na przykład, obydwie
postaci zwierzęce narysowane zostały jedną linią — artystę kreteńskiego frapo-
wało zapewne naśladowanie żyłkowania marmuru, tak jakby giętki kontur na-
kreśliła sama przyroda.
Wystarczy porównać fragment fresku z Knossos, przedstawiający profil dziew- I, 78
częcy, z wizerunkiem tebańskim z tego samego okresu, aby zrozumieć zasadniczą por. I, 74
różnicę dwóch ujęć artystycznych. Z jednej strony rytualna postawa Egipcjanki,
z drugiej — pełna wdzięcznej kokieterii, niewymuszona, malarska kompozycja,
wibrująca grą barw dopełniających. Nieprzypadkowo nazwano ów obraz Małą
paryżanką.
Wazy kreteńskie świadczą o subtelnym smaku artystycznym. Niektóre z nich budzą
nasz podziw kształtem kwiatu, inne — ściankami, cienkimi jak skorupki jajka.
Wczesne wazy minojskie, w stylu Kamares (początek drugiego tysiąclecia p.n.e.)
swobodne motywy roślinne o zaokrąglonych płatkach kwiatów, malowane były
dwoma kolorami, przy wyraźnie wyczuwalnym rytmie linearnym. Szczególnie
piękne są wazy stylu tak zwanego późnominojskiego z połowy drugiego tysiącle-
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I, 77 cia p.n.e. Jednym z najlepszych przykładów tego stylu jest waza z Gurnia z ośmior-
nicą. Już sam wybór atramentowego gtowonoga jako motywu dekoracyjnego na
pojemnik świadczy o skojarzeniu celu naczynia z jego ozdobami. Ponadto ośmior-
nica nie pojawia się jako prosty rysunek na powierzchni naczynia, lecz wprost
je obejmuje swymi długimi, ruchliwymi ramionami. Kształt wazy o miękkich,
zaokrąglonych konturach i uchwytach odpowiada z kolei kształtom głowonoga.
A wszystko to zostało wyrażone za pomocą płynnych, bujnych linii, które artystom

I, 79 kreteńskim wydawały się wyrazem życia.
Sylweta tulipana na wazie z Melos powtarza formę naczynia. Miękki bieg kon-
turów łączy przedmiot i dekorację w harmonijną całość.
Dobrze zachowane zabytki pozwalają nam poznać twórczość kreteńską lepiej
niż wiele późniejszych procesów artystycznych. Brak źródeł pisanych pozostawia
nam znaczną swobodę w interpretacji tego dziedzictwa. Sztukę starożytnej Krety
porównywano już z rokokiem lub sztuką z końca XIX wieku, w istocie swej jednak
posiada ona więcej punktów stycznych ze starożytnym Wschodem. Misterne
statuetki wydekoltowanych kobiet w krynolinach — to nie eleganckie damy
z osiemnastowiecznej porcelany miśnieńskiej, lecz zaklinaczki wężów. Baseny
budowano w pałacach nie z racji komfortu, lecz do uroczystych, rytualnych
ablucji, a płaskorzeźba przedstawiająca pijących żniwiarzy jest nie tyle scenką
rodzajową, co wyobrażeniem kreteńskich kapłanów podczas religijnego obrzędu.
Niektóre mity greckie powstały być może już na Krecie — ale ideał ludzkiej
doskonałości i bohaterstwa, jaki rozwinął się w kulturze greckiej, był Kreteńczy-
kom jeszcze nie znany. Nie stworzyli też chyba nawet początków żadnej filo-
zofii ani pojęcia tragizmu. Kultura kreteńską trwała niedługo. Jedynie w legendzie
o Minotaurze zachowało się wspomnienie labiryntów kreteńskich. Za mało to
oczywiście, by uznać Kretę za podstawę starożytnej Grecji w tym samym stopniu,
w jakim w Grecji widzimy podstawę kultury rzymskiej, a w konsekwencji całej
sztuki i kultury europejskiej.

Stopniowo zaczęły zanikać na Krecie twórcze siły artystyczne. Długoletniego
doświadczenia nie ożywiał juz nowatorski światopogląd. Równocześnie na lą-
dzie stałym utrwalał się nowy ład i srogi obyczaj wojowniczych przedstawicieli
tak zwanej kultury mykeńskiej (XIV—XIII w. p.n.e.). Ten twardy, dzielny lud
nie mógł mierzyć się z Kretą w dziedzinie artystycznej. Dlatego do dekoracji
swoich siedzib sprowadzał artystów z wyspy, a broń swą ozdabiał scenami
myśliwskimi, przypominającymi malowidła ścienne w pałacach kreteńskich.
Lecz w istocie swej sztuka mykeńska jest całkowicie różna od sztuki starożytnej
Krety.

Mieszkańcy stałego lądu wyszukiwali zazwyczaj urwiste skały, na których wznosili
s. 101 niedostępne i mocnymi murami otoczone zamczyska. Zamek w Tyrynsie powstał

w miejscu dawniejszej, okrągłej, potężnej budowli, siedziby wieloosobowego
rodu. Mimo że stromizna stanowiła juz dostatecznie pewną osłonę, panujący
wznieśli na niej jeszcze wysokie, blisko dwudziestometrowe mury. Były one
zbudowane z tak wielkich kamieni, że potomni przypisywali legendarnym olbrzy-
mim Cyklopom wciągnięcie ich na skałę. Forteca, u stóp której znajdowały się
wioski ludności poddanej, górowała wysoko nad całą okolicą. Szczególną uwagę
poświęcono umocnieniu bramy. Była ona tak umieszczona, ze atakujący musieli
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zwracać się ku niej prawym bokiem, nie chronionym przez tarczę. W fortecy znaj-
dowało się również tajemne wyjście, którym uciekać mogli mieszkańcy ratując
się podczas długotrwałego oblężenia. Po przejściu kilku bram wchodziło się na
otwarty i ze wszystkich stron otoczony kolumnami dziedziniec, a dalej do tak
zwanego megaronu, prostokątnego, głównego pomieszczenia mieszkalnego
z paleniskiem pośrodku. Tu właśnie zimą zbierali się „Feaków panowie wspaniali —
uroczyście przy jadle, napoju — i z dnia na dzień ucztowali" („Odyseja", VII, 99).
Obok znajdowały się mniejsze wnętrza, również wychodzące na odkryty
dziedziniec. Megaron znajdował się na głównej osi pałacu, a poprzez własny
portyk połączony był z kolumnadą dziedzińca. Nie było tu przeciwstawiania por. s. 64
przestrzeni zamkniętej i otwartej; dziedziniec z megaronem tworzyły jednolitą
i mieszkalną całość.
Surowa prostota nagich murów zewnętrznych stanowiła ostry kontrast z bo-
gactwem i luksusem wyposażenia wnętrz. Górna część wewnętrznych ścian
była ozdobiona alabastrowymi fryzami, część pozostałą pokrywał barwny ko-
bierzec różnobarwnych fresków; kolumny były grubo obłożone złotem, tym łatwym
łupem wojowników mykeńskich. W poezji ludowej długo przetrwało wspomnienie
jaśniejących sal: świeciły one niczym słońce lub księżyc na niebie. Śmiali zdo-
bywcy usiłowali dorównać przepychem królom orientalnym, gromadzącym
bogactwa przez całe wieki. Lecz pod jednym względem pałace mykeńskie różniły
się zasadniczo od orientalnych: panował w nich surowy ład symetrii i czytelnych
form. Zamiast mnóstwa odrębnych pokojów i w nieskończoność ciągnących się
fryzów pałaców Wschodu znajdujemy tu wyraźnie zaznaczone punkty centralne
0 symetrycznie usytuowanych wokół pomieszczeniach i oznaki kompozycji tak
zwartej, jakiej nie znała sztuka starożytnej Krety.
Malarstwo rezygnuje teraz z żywości i swobody fresków kreteńskich, a w całej
sztuce daje się zauważyć dążenie do większej prawidłowości i surowości. Półtony
1 zestawienia barw dopełniających — środki, za pomocą których artysta kreteński
usiłował przedstawić bogactwo świata — zanikają w sztuce mykeńskiej. Kolor
łączy się obecnie trwale z przedmiotem: na przykład w Tyrynsie w scenach z po-
lowania na dziki psy są zawsze jaskrawobłękitne.
Podobieństwo mogił mykeńskich do grobowców Orientu zostało stwierdzone już
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w czasach starożytnych. Zwrócił na nie uwagę grecki podróżnik Pauzaniasz, po-
równując piramidę z tak zwanym skarbcem Atreusa w Mykenach. Jest on złożony
z potężnych kamieni, ma fundament na planie koła o piętnastu metrach średnicy
i przypomina dawne, sklepione pomieszczenia orientalne. Kamienne ściany we-
wnątrz ozdobione złotymi kwiatami, świecącymi niczym gwiazdy na sklepieniu
niebios — przywodzą na pamięć symbolikę orientalną. Kompozycja odznacza się

s. 102 jednak większą przejrzystością i lepszym wyczuciem proporcji.
W Mykenach często wyrabiano gemmy, niektóre z nich nawet wykonywali artyści
kreteńscy. Lecz pełnej namiętności sceny walki ukazanej na jednym z tych kamieni
próżno by szukać w sztuce kreteńskiej. Artysta uchwycił tu najbardziej pasjonu-
jący moment pojedynku, wyrażając tak zaciekłość zwycięskiego wojownika, jak
i zajadły opór powalonego na kolana młodzieńca. Potyczce tej przeciwstawiono
postać nagiego, spokojnie na ziemi siedzącego mężczyzny oraz pędzącego na
pomoc wojownika, osłoniętego ogromną tarczą. Podjęcie takiego tematu musiało
się opierać na uważnej obserwacji ruchów ludzkiego ciała. Artyści kreteńscy
nauczyli wprawdzie rzeźbiarzy mykeńskich kompozycji grupy w owalu, lecz obra-

por. s. 42 zu takiego pojedynku, zapowiadającego już ducha eposu Homera, nigdzie wcze-
śniej nie spotykamy.
Sztuka mykeńska na tyle już zerwała z tradycjami starożytnej Krety, iż mogła stać
się punktem wyjścia nowego rozwoju. Lecz w wieku XII, w epoce gwałtow-
nego ruchu narodów, gdy na wschodzie Hetyci przygotowywali się do napaści
na Mezopotamię, a do Italii wtargnęli z Azji Mniejszej Etruskowie, Grecja znowu
stała się łupem zdobywców. Pojawili się na półwyspie utartym już szlakiem z pół-
nocy i zajęli kraj. Zniszczyli wprawdzie mykeńskie pałace, nie mogli jednak zatrzeć
wszystkich śladów tej starej kultury. Tradycją przekazana historia o porwaniu
pięknej kobiety przez młodego króla i o waśni dwóch narodów, jakiej to porwanie
stało się przyczyną — została później poetycko przetworzona w „Iliadzie" Ho-
mera. Starożytni Grecy umieszczali te legendarne wydarzenia, może zresztą nie
bez racji, w odległych czasach zmagań pomiędzy ludami.

Homer — to osobny rozdział greckiej historii kultury, juz starożytni porównywali
go do rozległego oceanu. Wiele spraw w jego eposach pozostaje po dziś dzień
nie wyjaśnionych i kto wie, czy nie są to sprawy najważniejsze. Wydarzenia sta-
nowiące trzon legendy rozegrały się juz w drugim tysiącleciu p.n.e., a w IX i VIII
wieku przybrały postać opowieści, której tekst ostateczny ustalił się dopiero w VI
wieku p.n.e. A przecież w eposach Homera trudno wyodrębnić poszczególne
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jej części, stopione w jednolitym poemacie. Dlatego też późniejsze pokolenia
pragnęły powstanie tego poematu przypisywać jednemu tylko człowiekowi. Samo
życie pełne było bogatych, poetyckich treści, legendy stanowiły niejako ruszto-
wanie, wokół którego wić się mogła bujnie poetycka opowieść. Dzieło Homera
odzwierciedla powstawanie kultury greckiej i zapowiada cały jej rozwój.
Na Wschodzie sztuka służyła kultowi religijnemu i podejmowała wysiłki, przerasta-
jące jej możliwości, by zawrzeć w swych dziełach całą mądrość teologiczną.
Natomiast u Homera chodzi o wzbogacenie przekazanych tradycją wyobrażeń
mitologicznych siłą wyrazu artystycznego. Poezji Homera obce są abstrakcyjne
metody myślenia i zakres pojęć oderwanych. Poeta miał przede wszystkim żywą
i różnorodną wizję artystyczną, którą ujmował w świetnych metaforach, porówna-
niach i epitetach.
Świat poezji Homera różni się zasadniczo od świata, w którym żyły narody Azji
Zachodniej. Nie powstał on z nicości, a przyszłość pozagrobowa rysuje się w nim
w sposób nieokreślony, gdyż prawdopodobnie niewiele zajmowała miejsca w
ludzkiej wyobraźni. Najważniejsze było życie na ziemi; bogowie olimpijscy, włą-
czając się do spraw ludzkich, zmuszeni byli przyjmować ludzką postać, ludzkie
słabości i namiętności. Prócz bogów wiele jeszcze innych tajemniczych sił wy-
znaczało na świecie ludzką drogę, każdy musiał iść za własnym losem; niekiedy
człowiek wrażliwy i roztropny mógł zrozumieć świat wrózebnych znaków (ominą).
Właśnie w tych poetyckich opisach, w tym świecie z rzadka tylko i jakby w na-
głym błysku słońca pozwalającym poznać tajemne swe siły, tkwi głęboki wewnę-
trzny sens i piękno poezji Homera. Człowiek doskonały, mąż godny i szlachetny,
stanowi w tych opowieściach postać najważniejszą. Po raz pierwszy heroizm
ucieleśniony zostaje w sztuce. Bohaterem jest piękny młodzieniec Achilles, który —
nieświadom losu, jaki zgotowało mu przeznaczenie — męstwem zdobywa naj-
większą sławę wśród Achajów. Bohaterami są sprytny Odyseusz i syn jego, Te-
lemach, których Atena nie opuszcza w nieszczęściu, lecz którzy liczą wyłącznie
na własne siły, mimo iż czują bliskość bogini.
Nie można sobie wyobrazić świata Homera bez tych poetyckich postaci, bez
wspaniałych porównań i obrazowego języka jego wierszy. Zamknął w swym dziele
cały repertuar form literackich: mamy tu wzniosły heroizm walki i komiczną opo-
wieść o oszukanym Polifemie, sielankę pobytu Odyseusza u świniopasa Eumaiosa
i pierwsze zapowiedzi burleski w kłótni bogów na Olimpie. Każdy epizod charakte-
ryzują odpowiednie środki wyrazu. Pożegnanie Hektora z Andromachą widzimy
tak, jakby było wykute w kamieniu, a przecież uczestników tej sceny przenikają
uczucia bardzo różnorodne: lęk Andromachy ujawnia całą siłę jej miłości do męża,
naturalne przerażenie małego synka na widok miedzianego hełmu spotyka się
z ojcowską czułością bohatera, a ponad wszystkim dominuje głos obowiązku
i męstwa. Rytmy Homera dają opis życia niezmiernie prosty i harmonijny, długo
też wzorowała się na nich starożytna poezja. Ajschylos wyznaje, że pożywił się
,,okruchami z uczty Homera".
Zdobywcy Grecji Dorowie, którzy dotarli tu z Północy, znajdowali się na dość
niskim stopniu kultury. Grecja, która zdążyła już była przyswoić sobie tradycje
Wschodu i Krety, cofnęła się wówczas do poziomu, jaki można by porównać
z okresem halsztackim w zachodniej Europie. Lecz choć agresja Dorów niewątpli-
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wie wpłynęła na zubożenie kultury, wraz z najeźdźcami wtargnął na jej teren
ożywczy powiew innego światopoglądu, który umożliwił dalszy rozwój mykeń-
skiego dziedzictwa. Początkowo oddawano w megaronach boską cześć zwykłym
klocom drewna, z daleka tylko przypominającym kształt ludzkiej postaci. Z cza-
sem zaczęto jednak poddawać drewno artystycznej obróbce, na co wskazują
późniejsze naśladownictwa w kamieniu.
Z początków pierwszego tysiąclecia p.n.e. zachowała się wielka ilość małych,

I, 80 glinianych idoli, które w porównaniu ze statuetkami egipskimi i posążkami z Azji
por. I, 31, 33 Zachodniej wydają się naiwne i prymitywne. Z wielu jednak względów figurki te

zasługują na szczególną uwagę. Przede wszystkim uderza ich wielka różnorodność
oraz brak jakiegokolwiek ustalonego kanonu. Postaci ludzkie uformowane są na
najrozmaitsze sposoby, spotykamy raz kształt stożka, innym razem skrzypiec.
Wyglądają często jak karykatury, lecz deformacja ta ułatwiała ówczesnym ar-
tystom uzyskanie bardziej dosadnej charakterystyki. Dlatego wydłużali szyje
i ręce, dlatego rozpłaszczali ciała swych figurek. Malowane na różne kolory,
bożki te, w przeciwieństwie do kultowych statuetek dawnego Wschodu, nie
budzą grozy, lecz sprawiają wrażenie raczej miłe i wesołe. Lepiono również z gliny
małe, rodzajowe figurki, zdradzające naiwną radość artysty z odtwarzania ludz-
kiej postaci. Greckie spiżowe statuetki z VIII wieku są od równorzędnych wy-

I, 81 tworów egipskich bardziej abstrakcyjne, wyglądają nawet jak robocze szkielety
por. I, 70 posążków. Lecz w tych stojących czy przykucniętych postaciach, zwłaszcza w naj-

rozmaitszych potworkach, tkwi tyle afirmującego życie humoru i tyle witalnej
świeżości, iż łatwo pojąć, że z tego właśnie zalążka rozwinąć się mogła cała
późniejsza plastyka grecka.
Z tego okresu pochodzą również dobrze zachowane malowidła na wazach.
W porównaniu z rysunkami z Krety i Myken wydają się jeszcze bardzo nieporadne.
Styl ten ze względu na schematyczność przedstawień nazwany został geome-
trycznym. Jego twórcy wypracowali własną metodę malowania ludzi, przedmio-
tów i zwierząt; posługując się daleko idącymi uproszczeniami, potrafili w zdu-
miewający sposób ukazać podobieństwo przedmiotów. Z niewymyślnych,
prostych form składali skomplikowane kompozycje, pokrywające niczym orna-

I, 82, 83 menty ściany wielkich naczyń. Najczęściej występują tematy walki, wesołych
uczt, korowodów i tańców, łodzi z wioślarzami i ceremonii pogrzebowych.
Wszystkie te kompozycje są wielofiguralne. Artyści starali się najwidoczniej
ukazywać jak najwięcej przedmiotów.
Opowieść Homera o tarczy Achillesa jest oczywiście pięknym pomysłem, lecz
stanowi raczej niedoścignione, nigdy nie zrealizowane marzenie; znamienne, że
Grecy, jak żaden inny naród, odczuwali potrzebę mówienia w swoich dziełach
0 całym świecie: ziemia i morze, słońce i księżyc, miasta i żyzne pola, winnice
1 stada zwierząt, tańce chłopców i dziewcząt obok wielu innych jeszcze moty-
tywów składają się na zespół tematyczny, który nawet dla sztuki plastycznej
w późniejszych czasach nie zawsze był osiągalny.
Przy całej swej poetyce dzieła plastyczne ówczesnej Grecji wydają się nieporadne,
jak gaworzenie dziecka. Za to w porównaniu z osiągnięciami stylu geometrycz-

s. 55 nego na Wschodzie, czy w zachodniej Europie, reprezentują większe bogactwo
scen i postaci, a przy tym trafnie ujmują istotę i charakter rzeczy przedstawianej.
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Zdradzają też żywość fantazji swych autorów, a także ich wynalazczość w sto-
sowaniu różnych środków plastycznych do ukazywania różnych przedmiotów.
Wszystkiego tego brakowało skostniałemu, hieroglifowemu stylowi Egipcjan.
Wprawdzie wymienione tu cechy nie wystarczyły do wykształcenia wielkiej sztuki,
lecz wyraźne poczucie rytmu oraz umiejętność czytelnego komponowania scen
wielofigurowych uczyniły z geometrycznego stylu ważny etap rozwoju greckiej
twórczości artystycznej.
Kilka wieków po inwazji wojowniczych Dorów powstały w Grecji warunki, które
doprowadziły do pierwszego rozkwitu kultury greckiej: sztuki archaicznej. Ple-
miona zdobywców okazały się bardziej wytrwałe od swych poprzedników i stop-
niowo rozprzestrzeniły się po całym półwyspie i pobliskich wyspach. Poszukując
nie zamieszkanych dotąd okolic, a także pragnąc umocnić swoje stosunki handlo-
we, przenosiły się na tereny przybrzeżne i osiadały tam, nie tracąc jednak łączno-
ści z krajem ojczystym.
Przejście od rodowej organizacji wspólnego władania ziemią do systemu miast-
-państw z całym ich skomplikowanym układem społecznym miało dla Grecji
ogromne znaczenie. Mimo że w danych gminach miejskich długo jeszcze miały
przetrwać niektóre cechy ustroju patriarchalnego, różne warstwy ludności pod-
legały tam ustawicznym fluktuacjom. Walka klasowa przebiegała tam w sposób
znacznie mniej zamaskowany niż w sztywnych ramach orientalnych despotii.
Nowe ruchy ogarniały nawet właścicieli starych ziemskich posiadłości, którzy
w przeciwieństwie do arystokracji Wschodu — zaczęli w osobistej zasłudze i wo-
jennym męstwie szukać podstaw swej społecznej przewagi. Tyrani greccy także
różnili się całkowicie od wschodnich boskich władców. Opierali się na miastach,
dążyli do sławy i popularności, wiele uwagi poświęcali organizacji życia publicz-
nego.
Na arenę życia ymin greckich wstępuje całkiem nowa grupa społeczna: miesz-
czanie stanowili fundament greckiej demokracji, a zarazem byli klasą najbardziej
aktywną, dynamizującą całe społeczeństwo. Powstanie takiej klasy nie do po-
myślenia było na Wschodzie. Prawodawstwo Solona i Klistenesa wcześnie
zadecydowało o rozwoju miast. W gospodarce opartej na produkcji niewolniczej
wszystkie przywileje posiadali wolni właściciele niewolników. Społeczeństwo
dzieliło się na dwie nierówne części: pełnoprawną mniejszość i z wszelkich praw
wyzutą, pozbawioną możliwości uczestnictwa w życiu obywatelskim, większość.
Wydaje się, ze religie starożytnego Wschodu nie miały żadnego wpływu na rozwój
greckich form kultowych, które narodziły się od nowa i odznaczały się wielką
prostotą. Grecy czcili pamięć bohaterskich przodków, nadając im przy tym wszel-
kie znamiona wzniosłego humanizmu. Kult bohaterów, związany z określonymi,
ogrodzonymi miejscami, na których wznoszono pomniki i budowano świątynie,
posiadał niezmiernie doniosłe znaczenie dla państwa: umacniał jedność gminy.
W nim też przejawiały się charakterystyczne cechy greckiego światopoglądu:
wysokie wyobrażenie o człowieku i przywiązanie do ojczystego kraju.
Pierwsza z nich sprzyjała rozwojowi plastyki, druga — architektury. Miejsca kultu,
zwłaszcza zaś ośrodki panhelleńskie, ściągały Greków z różnych okolic półwyspu,
z wysp i nawet z odległych kolonii; podczas takich spotkań czuli się jeszcze bar-
dziej ze sobą związani wspólną wiarą i wspólnym językiem.
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Lecz religia grecka nie znała ani świątyń, w których zbierałaby się gmina, ani
osobnej kasty kapłanów pośredniczących pomiędzy bogiem i ludźmi, ani dogma-
tów. Świątynia z posągiem bóstwa traktowana była po prostu jako miejsce, gdzie
oddawano cześć świętości i gdzie się do niej modlono. Obrzędy Greków były
naturalne i nieskomplikowane.
Już w owych czasach Grecy wielbili w bóstwie cechy człowieka. W mrocznych
kultach starożytności, w wierze w tajemne siły przyrody coraz dobitniej docho-
dziła do głosu ludzka świadomość. Urok greckiej religii polega właśnie na racjo-
nalistycznym podłożu każdego z jej poetyckich mitów, wyrosłych z ogólnospo-
łecznego doświadczenia.
Tu także narodziła się nowa forma umysłowej działalności człowieka. Na Wscho-
dzie wszelkie wyobrażenie o świecie czy porządku świata przedstawiano w po-
staci uchwytnej dla zmysłów. Filozofia grecka rozwijała się w ścisłym związku
z dążeniem do jasności, do naukowego zgłębiania istoty wszystkich rzeczy, nie-
zależnie od sztuki i religii. Na rozwój twórczości artystycznej wywrzeć to zresztą
miało w konsekwencji korzystny wpływ. Najstarsi filozofowie doszukiwali się
w zjawiskach fizycznych, bądź psychicznych, praprzyczyny wszelkich rzeczy; oni
to właśnie postawili zasadnicze problemy, które później przez wiele jeszcze wie-
ków zaprzątać będą ludzkie umysły. Mówili o bycie, o myśli, o materii i duchu,
o egzystencji i widzialności zjawisk, o jedności i wielości, o wszystkich tych po-
jęciach, które przedtem były ludzkości nie znane, a Grecy uczynili z nich przesłanki
myślenia. I właśnie stąd wywodzi się materialistyczny pierwiastek filozofii an-
tycznej.

Mieszkańcy miast greckich byli towarzyscy i otwarci, sam tryb ich życia musiał
kształtować świadomość człowieka, budzić w nim ufną pewność siebie i poczucie
piękna. Grecka zasada „pasiphanes arete", z góry zakładająca uczciwość ludzkiej
natury, przejawiała się w postaci zewnętrznej i w całym zachowaniu każdego
Greka. Tu narodziło się późniejsze pojęcie cnoty i wysokie wyobrażenie o ideale
człowieka, które miało stać się dla Greków wielką pomocą w działalności prak-<
tycznej. „Paideia", kwestia wychowania człowieka i obywatela, nabrała wiel-
kiego znaczenia; u młodzieńców od najmłodszych lat rozwijano te cechy, które
miały ich zbliżyć do doskonałości. Jednym z najważniejszych elementów grec-
kiego ideału był rozwój wszystkich cielesnych i duchowych zdolności; do tego
rodzaju wychowania w wielkiej mierze przyczyniała się sztuka.
Była ona w Grecji ściśle związana z religią i mitem. Związek ten nie sprowadzał
się bynajmniej do tego, że budowniczowie wznosili świątynie, rzeźbiarze wykuwali
posągi bogów, malarze zaś ilustrowali dawne legendy. „Mitologia — powiada
Marks — służyła sztuce greckiej nie tylko jako arsenał, lecz także jako gleba."
Sztuka grecka była czymś więcej niż prostym tylko nadawaniem wymyślonym
uprzednio mitom formy plastycznej lub literackiej. Każdy mit nosił w sobie ziarenko
twórczej, artystycznej siły, a poeci i rzeźbiarze coraz bardziej je rozbudowywali.
Bogowie i bohaterowie, jak na przykład idealny Zeus lub młodzieńczy Apollo, byli
najdoskonalszym wcieleniem ideału ukształtowanego już w dawnych legendach.
Wiele fantastycznych postaci przeszło do Grecji ze Wschodu. Lecz uskrzydlone
kobiety — greckie Niki, czy konie z męskimi torsami — Centaury, są z artystycz-
nego punktu widzenia bardziej przekonywające od uskrzydlonych byków asy-

ryjskich: skrzydła Nike wyrażają pęd ruchu. Centaur zaś — jeźdźca, zrośniętego
z koniem. Wprawdzie starożytni Grecy tworzyli zrazu rozmaite potwory, Gorgone,
Artemidę z głową konia czy czterorękiego Apolla, lecz najbardziej dla nich cha-
rakterystyczne jest bóstwo objawione w pięknie i harmonii ludzkiej postaci.
I jeśli nawet pojęcie bóstwa było u Greków, tak jak i u innych narodów, połączone
z określonymi zjawiskami przyrody — to jednak na podobieństwo człowieka
stworzony bóg mógł się z tego porządku rzeczy wyzwolić.
Pomniki greckie posiadały przez dłuższy czas znaczenie przedmiotów, które
w cudowny sposób odwracają zło — „apotropaion". Stąd ich ważność, ich często
okrutne piękno, mocno zapisujące się w pamięci. Lecz znaczenie, jakie posiadały,
polegało przede wszystkim na ich artystycznej wartości, i to właśnie stanowiło
gwarancję dalszego rozwoju całej plastyki greckiej.
Sztuka grecka powstała w wyniku podziału pracy, lecz jej twórcy nie stanowili
tak odizolowanej, tak zarówno duchowym jak i świeckim władcom podporządko-
wanej grupy, jak na Wschodzie: sztuka była sprawą całego narodu. Nie na próżno
czytamy w późniejszym traktacie o ,Rzeczypospolitej ateńskiej", że lud przepędził
mistrzów gimnastyki i sztuki, ponieważ zechciał oddać się tym zajęciom bezpo-
średnio. Oczywiście ów udział ludu w sztukach plastycznych nie mógł być tak
szeroki jak w poezji, muzyce czy gimnastyce, gdzie urządzano powszechne, lu-
dowe turnieje i igrzyska, lecz w każdym razie artyści greccy w znacznie większym
stopniu czuli się wyrazicielami myśli i uczuć szerokich mas ludowych niż skrę-
powani surowymi rygorami artyści-rzemieślnicy w kraju faraonów.
W VII i VI wieku p.n.e. w literaturze greckiej pojawia się liryka i rozwijając się
bujnie, zastępuje epicką opowieść. Liryka grecka nie jest podobna do liryki cza-
sów nowożytnych, opartej przeważnie na czysto osobistych doznaniach. Zadaniem
jej było raczej opiewanie życia we wszystkich jego przejawach, lecz w przeciwień-
stwie do eposu — większe w niej znaczenie posiada indywidualność poetycka
twórcy i jego osobisty stosunek do świata, wyrażany często w urywku pieśni,
w rzuconej jakby od niechcenia replice. W liryce greckiej sławiono hałaśliwe uczty
i smakowite potrawy, piękne dziewczęta, uroczych chłopców i musujące wino;
opisywano radosne porywy życia, płomienne upojenie miłością lub trunkiem,
hart ciała, czułość serca i szlachetność duszy. Zachwyt ten przechodzi czasem
w spokojną refleksję, uduchowienie przenika cały widzialny świat, śmiejące się
niebo i ciemnobłękitne morze. W okresie afirmującej życie liryki Alkajosa i Safony,
Anakreonta, Bakchylidesa i innych poetów grecka sztuka plastyczna przeżywa
swój. pierwszy rozkwit.

Podobnie jak w Egipcie, każde miasto posiadało swój własny kierunek artystyczny
— lecz greckie ośrodki lokalne, samodzielne i niezależne jako odrębne całości,
zawsze wyrażały różne strony greckiego geniuszu i zarazem jego ogólne prawi-
dłowości. W VII i VI wieku p.n.e. jednolity charakter sztuki greckiej reprezento-
wany był trzema głównymi szkołami: jońską, dorycką oraz attycką.
Szkoła jońska rozwinęła się w koloniach greckich na wybrzeżu Azji Mniejszej.
Cała specyfika kultury greckiej przejawiała się tam jeszcze dobitniej niz w ojczys-
tym kraju w aktywnym rozwoju handlu, demokratycznych swobód i szkół filozo-
ficznych. Równocześnie stale dawała się odczuć bliskość wschodniego sąsiada:
władza królów perskich rozciągała się aż po greckie kolonie i szkoła jońska-przez
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dłuższy czas pośredniczyła w przekazywaniu tamtejszych wpływów. W VII i VI
wieku powstaje oryginalny joński kierunek artystyczny, czerpiący najważniejsze
swoje motywy z zabytków orientalnych, i tym się tłumaczy szybki jego rozwój
i wysoki poziom w zakresie sztuki dekoracyjnej. Malarze jońskich waz nie po-
wtarzają jednak ponurych wytworów fantazji orientalnej, zastępując potwory
i sfinksy wdzięczniejszymi motywami artystycznymi.
Artyści jońscy wypowiadali się także w formach monumentalnych: szeroko
w świecie słynęła okazała świątynia Artemidy w Efezie. Specyfika tego kierunku
polegała na wyraźnej skłonności do wystawnej elegancji. W Azji Mniejszej roz-
powszechnione były świątynie o podwójnym szeregu kolumn; stąd właśnie
wywodzą się smukłe kolumny i wolutowe kapitele, w których orientalny motyw
roślinny obdarzony został szczególnym urokiem. Był to pierwszy krok w stronę
humanistycznego pierwiastka wiecznej kobiecości, plastyka jońska będzie odtąd
dążyła do uchwycenia przelotnego, niematerialnego ruchu, przypisując przy tym
wielkie znaczenie grze świateł i cieni. Poematy Homera znajdą swój plastyczny
wyraz w wesołej narracji malowideł na jońskich wazach.
Wręcz w przeciwnym kierunku rozwijała się szkoła dorycka na Peloponezie.
Obejmowała Argos i Spartę, po części także Kretę i kilka innych wysp, gdzie sy-
stem arystokratyczny utrzymał się dłużej, a rodziny wojowników przestrzegały
dawnego obyczaju przodków, którzy jako zdobywcy pojawili się ongiś na tych
terenach; ten wojowniczy duch szlachty peloponeskiej przekazany nam został
w pieśniach Tyrteusza. Dorycka sztuka plastyczna nie ma w sobie nic z wdzięku
szkoły jońskiej. Jej surowość, twardość i zdecydowanie miały ochronić Greków
przed beztroskim i powierzchownym rozkoszowaniem się życiem. W architekturze
styl dorycki charakteryzuje się prostotą form, skąpym wystrojem i brakiem to-
lerancji w stosunku do orientalnego luksusu. Plastyka peloponeska stworzyła
krzepką postać atlety o silnie rozwiniętych mięśniach. Niezależnie od surowego
kierunku peloponeskiego, lecz również przeciwstawnie do szkoły jońskiej,
rozwijała się szkoła beocka. Chłop beocki, który w pocie czoła uprawiał ziemię
pługiem zaprzężonym w woły, nie mógł liczyć na łatwe zarobki śmiałych jońskich
żeglarzy. Twardą prozę jego bytowania, głęboko skrywane uczucie, pracowitość
i czystość obyczajów wiernie oddają wiersze Hezjoda, w których pogodna fan-
tastyka Homera ustępuje miejsca trzeźwemu poglądowi na świat i przekonaniu,
ze radość i beztroska przynależą do sfery legend. Na malowanych, glinianych
tabliczkach i płaskorzeźbach beockich częściej niż na jońskich spotykamy mo-
tywy rodzajowe, mniej tu mitologii, za to więcej realizmu w przedstawianiu życia
rzemieślników i chłopów.
Attyka w owych najdawniejszych czasach była artystycznym ośrodkiem mniej
samodzielnym i mniej produktywnym. W każdym jednak razie w VI wieku p.n.e.
popierali tam sztukę Pizystratydzi, a od Wschodu przybywali artyści jońscy i ich
wpływy łączyły się z tradycjami lokalnymi. Niezdarna, krępa i ponura bogini
attycka o ciężko pofałdowanej szacie, pochodząca z VII wieku i znajdująca się
obecnie w Państwowym Muzeum w Berlinie, nie dorównuje, oczywiście, wdzię-
kiem słynnym dziewczętom jońskim o szatach spływających miękko, o wijących
się włosach i policzkach ozdobionych dołeczkami kokieteryjnego uśmiechu. Za
to skupiając siły do walki przeciw orientalnym despotom, odegrała Attyka decy-
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dującą rolę i w rozwoju greckiej sztuki. Tu dorycka surowość złączyła się z pełnym
wdzięku jońskim uduchowieniem, a połączenie to stało się podstawą dalszego
rozwoju. Nie było bowiem prostym podsumowaniem, lecz prawdziwą i twórczą
syntezą, i na niej polega historyczne znaczenie szkoły attyckiej.

Pierwszy okres rozkwitu sztuki greckiej charakteryzował się wykształceniem
samodzielnego typu świątyni, tak zwanego peripteros. Dom boga powstał naj-
pewnej z domu mieszkalnego, z megaronu pałacu królewskiego. Juz megaron
zamku w Tyrynsie posiadał małe przedsionki, składające się z dwóch wystających s. 101
ścian i z dwóch umieszczonych pomiędzy nimi kolumn. Najstarsze budowle
sakralne o podobnym kształcie nazywają się świątyniami antowymi. Znacznie
później zaniechano budowania owych ant (czyli wystających ścian, stanowią-
cych boki przedsionka), a zaczęto ustawiać albo cztery kolumny przed świątynią,
albo tez po cztery z przodu i z tyłu świątyni. O typie peripteros możemy mówić
dopiero wtedy, gdy mamy do czynienia z budowlą otoczoną kolumnami z wszy- s. 134
stkich stron. Rozwoju tego z pewnością nie można porównać z konsekwentnym
wykształceniem się z jednej komórki całego złożonego organizmu — mogły się
nań złożyć także przypadkowe sukcesy poszczególnych budowniczych. Jedno nie
ulega wątpliwości: do powstania kolumnad przyczyniła się w znacznym stopniu
konieczność stosowania drewnianych podpór dla ochrony glinianych ścian przed
wpływami zmiennej pogody.
Najstarsze świątynie peripteralne pochodzą z IX i VIII wieku p.n.e. W VII wieku
zbudowane zostały świątynie Hery w Olimpii i Apollina w Thermon, w VI — wielka
świątynia w Selinuncie o potężnych, gładkich kolumnach i tak zwana Bazylika
w Paestum, która, w przeciwieństwie do większości układów peripteralnych, I, 84
podzielona jest wewnątrz nie na trzy, lecz tylko na dwie części. Z początkiem V
wieku peripteros dorycki osiągnął pełną swoją dojrzałość, nie zatracając elemen-
tów pierwotnej surowości i siły. Do świątyń z V wieku należą: świątynia Afai na
Eginie, Posejdona w Paestum, Zeusa w Olimpii oraz świątynia w Agrygencie, I, 87
zaplanowana w tak olbrzymich rozmiarach, ze nie można było jej ukończyć. Do
tej grupy świątyń należy również nieco późniejszy Tezejon w Atenach.
W porównaniu z budowlami rzymskimi lub nowożytnymi — architektura grecka
odznacza się prostotą metod konstrukcyjnych. Główne znaczenie świątyni greckiej
polega na doskonałości artystycznej. Adaptacja jej pomieszczeń dla celów kultu
i wymogi struktury wewnętrznej ujęte zostały w pełną poezji, niezwykle atrakcyjną
formę.
świątynia grecka pomyślana została jako dom, ogrodzenie i osłona posągu bóstwa.
Podobnym celom służyła również świątynia egipska, sprawiała jednak przytła-
czające wrażenie tajemniczą niedostępnością bryły przez kontrast zewnętrznego
światła i wewnętrznej ciemności i przez swój bezmiar, wyrażający się juz samą
rozległością kompozycji. Świątynia grecka natomiast niczego nie ukrywa: ko-
lumny jej ustawione są wokół celi i, której ściany otaczają posąg bóstwa, podobnie
Jak skorupka orzecha osłania i ochrania delikatne ziarno. „Odwiedzający (świą-
tynię) wierny — pisze Wilamowitz-Moellendorff — wchodził przez wielkie wrota:
°ne jedynie dawały dostęp światłu. Światło to padało na znajdujący się naprzeciw
wizerunek bóstwa; boczne nawy pogrążone były w ciemności. Wchodzący zbliżał
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się powoli do posągu bogini; witał ją może podniesieniem prawego ramienia, mo-
że tez odmawiał jakąś formułkę lub cichą modlitwę. Nabożeństwo jego polegało
na pełnej skupienia kontemplacji nieziemskiego piękna.
Świątynia grecka nie jest tylko osłoną, lecz sama staje się wizerunkiem żywej
istoty: człowieka. Zbudowana jest wprawdzie na planie regularnego prostokąta
i ma po obu krótszych bokach dwie fasady, lecz dzięki kolumnom, otaczającym
cellę z wszystkich stron, przypomina z daleka rotundę. Wnętrze świątyni nie
mogło pomieścić ciżby ludzkiej, procesje mogły więc ją okrążać jedynie ze stron
zewnętrznych, tworząc dokoła pierścień, podobnie jak smukłe kolumny wokół
cel li. Oglądana z pewnej odległości świątynia zdaje się być wyciosana z jednej
bryły; kolumny w skrócie perspektywicznym stapiają się z sobą jakby w drugą
ścianę, lecz wszystko to nie przekształca bynajmniej świątyni w jakąś wyizolowaną
i nieprzeniknioną masę. Pozostaje zawsze otwarta i dostępna dla widza. Istotę
greckich świątyń doskonale zrozumiał Goethe w Paestum: „Można je ożywić
jedynie obchodząc je wokół i poprzez nie przechodząc; wówczas dopiero wy-
czuwa się tchnienie życia, którym pragnął obdarzyć je budowniczy".

I, 116 Świątynie greckie stały przeważnie na wzniesieniach; wyrastając niekiedy całą
swoją masą nad nizinę, wyglądały same jak malownicze małe pagórki. Każda
świątynia, w zależności od bóstwa, któremu była poświęcona, posiadała własne
imię, niczym rozumna istota: wezwanie Hery, Ateny lub Zeusa. Ten rodzaj perso-
nifikacji był charakterystyczny dla sposobu myślenia Greków: nawet rzeki i góry
uważali za żywe istoty, za piękne dziewczęta lub siwobrodych starców.
Świątynia grecka to nie tylko puzdro na klejnoty, to przede wszystkim zespolone
z przyrodą święte miejsce objawienia się bóstwa. Tak należy rozumieć uderzającą
współzależność tych budowli z naturalnym ukształtowaniem terenu, stąd też
wywodzi się ich otwarta konstrukcja tak wiele mówiąca o nowatorstwie greckiego
światopoglądu. Ludzie pierwotni, by doznać wtajemniczenia, zstępowali w mro-
czne jaskinie; na Wschodzie budowano świątynie-fortece. Świątynia grecka nie jest
przestrzennie zamknięta. Jedynym jej źródłem światła były zawsze szeroko otwarte
wrota, zresztą wiele z nich może w ogóle nie posiadało dachu. Umieszczone na
zewnątrz, a niekiedy i we wnętrzu, kolumny redukowały nieprzenikliwość ścian.
Jak pióra ptaka, otaczały centrum przejrzystą osłoną (grecka nazwa świątyni —
peripteros — znaczy: uskrzydlona ze wszystkich stron).
Grecy patrzyli na przyrodę inaczej niz Egipcjanie. Nad dziedzińcami świątyń
egipskich rozpościerał się ciemnobłękitny pułap południowego nieba, które co
dzień przemierzała płomienna łódź słońca. Na ścianach greckich świątyń i w
złobkowaniach kolumn odzwierciedla się rozmaitość tonów lazurowego* nieba,
przezroczystego powietrza i migotliwego światła. Świątynia grecka otwarta była
na wiatr i na słońce.
Od dawna juz stwierdzono ścisły związek zachodzący pomiędzy świątynią grecką
a budową ciała ludzkiego. Nie dość, ze posąg człowieka był jądrem świątyni, ale
i za jednostkę miary przy jej budowie służyła ludzka stopa. Warto przypomnieć,
ze i w prozodii greckiej podstawowa miara wiersza nosiła nazwę stopy. Najdo-
bitniej jednak wyrażała ów związek grecka kolumnada. Na Wschodzie — kolumny
były przeważnie wzorowane na roślinnych motywach lotosu, palmy czy papirusa.
Kolumny greckie także były podobne do pni drzewnych, lecz Grekom nie przesz-
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kadzało to wcale przyrównywać je do postaci ludzkiej,
i na odwrót: Odyseuszowi widok pięknej Nausikai
przypominał smukłą palmę. Poetom późniejszych epok,
zwłaszcza Witruwiuszowi, nasuwają się zbyt chyba
uproszczone skojarzenia kolumny doryckiej z postacią
męską, jońskiej z kobiecą, korynckiej z dziewczęcą —
lecz na sam pomysł porównania kolumnady z żywymi
istotami wpadli budowniczowie greckich świątyń.
Grecy mieli nader wzniosłe pojęcie o człowieku. Boha-
terowie, półbogowie i bogowie byli ludźmi i do nich
przystosowywano cały układ budowli. Posągi w miej-
scach świętych były nadnaturalnej wielkości, a wszy-
stkie części świątyni musiały odpowiadać wysokości
wzniesionego w niej posągu. Stopnie, wiodące z wszy-
stkich stron do wejścia, bywały tak wysokie, że na uży-
tek ludzi trzeba było pomiędzy nimi umieszczać dwa
lub trzy razy niższe schodki. Świątynia górowała dumnie
nad domami zwykłych śmiertelników, mieszkających
u stóp wzgórza. Musiała sprawiać wrażenie potęgi,
dostojeństwa i spokoju, była obrazem zaufania czło-
wieka do własnego prawa i do poczucia godności.
Trudno przypuścić, by wznoszone z piaskowca lub mar-
muru dotychczas zachowane świątynie greckie były pospolitym naśladownictwem
juz nie istniejących, wcześniejszych drewnianych budowli. Ich twórcy mieli zbyt
silnie rozwinięte wyczucie materiału, aby lekceważyć jego swoiste właściwości.
Z drugiej jednak strony, przeszłość była dla Greków świętością. Jeszcze za czasów
Pauzaniasza, w II wieku n.e., w świątyni Hery w Olimpii znajdowała się stara,
drewniana kolumna jako relikwia, podczas gdy wszystkie pozostałe kolumny były
juz z kamienia. Grecy zachowali pierwotny kształt kolumn, przypominający pień s. 111
drzewa, wynaleźli jednak metodę budowania ich z łączonych ze sobą kamiennych
cylindrów. Jeszcze wyraźniej widać ową zależność od drewnianych prototypów
w tryglifach i tak zwanych łezkach, powtarzających elementy konstrukcji cie-
sielskiej. Wszystko to oczywiście nie oznacza bynajmniej naśladownictwa, dawny
wzór — to niejako stary mit, któremu twórcza siła Greków nadała kształt arty-
styczny.
Sokrates zdołał za pomocą swych paradoksów przekonać słuchaczy, ze wszelkie
przedmioty i budowle będące dziełem ludzkich rąk mogą być piękne, jeśli od-
powiadają swemu zadaniu. Brzydka jest złota płyta, jeżeli do niczego nie służy —
twierdził, natomiast kosz na gnój, odpowiadający swemu przeznaczeniu — piękny.
Grekom ówczesnym obce było skrajne rozumowanie Sokratesa, niemniej nawet
najwcześniejsze ich świątynie zdumiewają celowością wszystkich swych ele-
mentów.
Celowość ta wyraża się najpełniej w kolumnach. Egipcjanie byli pod tym wzglę-
dem prekursorami starożytnych Greków, kolumny egipskie stały jednak w świą- I, 62
tyniach zbyt gęsto i stanowiły zbyt wielką masę w stosunku do spoczywającego
na nich pułapu. Wiodły pasywną egzystencję symbolicznych jedynie znaków.
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I, 85 Kolumna grecka znacznie lepiej odpowiada swemu zadaniu podpory pułapu
i dachu. Przestrzeń pomiędzy kolumnami określona jest długością kamiennych
bloków belkowania. Dowodzi to, że już przy budowie najstarszych świątyń
greckich kierowano się zasadą rozumnej celowości, nie darmo ich twórcy byli
współcześni najstarszym greckim filozofom.
Nie należy jednak przypuszczać, iż cała koncepcja świątyni doryckiej podporząd-
kowana była wyłącznie celom użytkowym. Jej oryginalne piękno wywodzi się
zarówno z tradycyjnych elementów drewnianej architektury, jak i z troski o siłę
wyrazu artystycznego konstrukcji kamiennych, cieszących wzrok doskonałością
kształtów i żywym bogactwem architektonicznej bryły.
Poziomym liniom szerokich stopni, oddzielających od ziemi i stanowiących mocną
podstawę świątyni doryckiej, odpowiada poziom pułapu. Kolumny, podtrzy-
mując przede wszystkim pułap, przysłaniają równocześnie ściany celi. Wyznaczają

I, 87 one przestrzeń pośrednią, chwytają w swe wyżłobienia promienie słońca i nadają
płaszczyźnie ściany żywy wyraz plastyczny. Kolumny doryckie są pośrodku nieco
pogrubione, co z jednej strony przeciwdziała optycznemu wrażeniu zwężania
się, nieuchronnemu przy regularnej cylindrycznej formie, z drugiej zaś — mocniej
podkreśla napięcie, wywołane wysiłkiem podpierania znacznego ciężaru. Już
to samo daje obraz różnorodności problematyki greckiej świątyni i mówi o zna-
czeniu greckiej kolumny, jakiego trudno się doszukać w kolumnach egipskich.
Funkcjonalność kolumny doryckiej widoczna jest także w głowicy, której dolna
część (echinus) ma kształt poduszki i podkreśla punkt największego napięcia,
górną zaś stanowi kwadratowa płyta przykrywająca (abakus), związana poprzez
nasadę z okrągłością kolumny, a przez kwadratowy swój kształt — ze spoczywa-
jącym na niej belkowaniem.

Belkowanie doryckie składa się z trzech części, odpowiadających zazwyczaj
trzem stopniom podstawy świątyni. Dolna partia belkowania (architraw) pozba-
wiona jest wszelkich ornamentów i stanowi element dźwigający. Partia środkowa
(fryz) dzieli się na tryglify i metopy, ozdabiane niekiedy płaskorzeźbami. Pionowe
żłobkowania tryglifów stanowią odpowiednik żłobkowania kolumn i przeciwwagę
dominujących w tej części świątyni linii poziomych. Górna część, gzyms (karnis),
znacznie wystaje i chroni belkowanie przed deszczem; w dni słoneczne cień ostrą
linią oddziela budynek od nieba. Dwuspadowy dach tworzy na krótszych ścia-
nach świątyni trójkątny szczyt z tympanonem. Trzy naroża przyczółka zdobią

I, 94 akroteria, często w kształcie palmet o drobnych liściach lub glinianych statuetek.
Każda partia świątyni doryckiej służyła własnemu celowi i w tym sensie były
od siebie niezależne. Szczególną uwagę zwracano na to, aby każda część kształtem
swym wyrażała opór, jaki sama stawia, i nacisk, jaki na nią wywierają pozostałe
części. Dlatego też pojedynczo rozpatrywane elementy tej architektury sprawiają
wrażenie doskonale samowystarczalnych całości. Zróżnicowanie to podkreślały
także kolory. Błękitne lub czerwone tło w tympanonach czy metopach uwydat-
niało bryłowatość reliefów i rzeźb. Ściśle obliczone efekty świateł i cieni wydoby-
wały plastyczność tych ornamentów, a dzięki właściwości marmuru — pochła-
niania promieni słonecznych — wzbogacała się bardzo gra świateł i półtonów.
Świątynie doryckie charakteryzuje zwartość i harmonia poszczególnych elemen-
tów, dzięki czemu nawet ruiny budowli zachowały pełnię uroku. Każdy szczegół:

75 Dionizos płynie przez morze, czara Eksekiasa
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76 Sala pałacu w Knossos 78 Postać kobieca z profilu, tzw. „Mała
paryżanka", malowidło ścienne z Knossos

79 Waza z Phylacopi

77 Waza z Gurnia



80 Idol, statuetka terakotowa z Beocji

81 Postać siedząca,
odlew w brązie z Peloponezu

82 Taneczny korowód, dekoracja hydrii attyckiej

83 Oblubienica wkraczająca na statek, dekoracja dzbana ateńskiego



84 Tak zwana Bazylika i świątynia Posejdona, Paestum



85 Herajon w Olimpii, kolumny w narożniku potudniowo-wschodnim

86 Skarbiec Ateńczyków w Delfach 87 Świątynia Posejdona w Paestum



Kuros z Paros

89 Apollo Piombino



90 Głowa kurosa z sanktuarium świątyni Apollina Ptoiosa, Beocja 91 Posąg chłopca z Akropolu, tzw. Kritios



92 Kora z Akropolu 93 Kora z Akropolu



95 Ćwiczenia w palestrze, płaskorzeźba attycka z podstawy posągu z Dipylonu

94 Zeus z Ganimedesem, terakota z Olimpii
96 Srebrna dekadrachma z Syrakuz



97 Krater Klitiasa i Ergotimosa, tzw. waza Francois

98 Zaprzęg czterokonny,
waza z Chalkidy

99 Głowa Dionizosa,
część dekoracji

amfory Kleofradesa



100 Flecista, malowidło z grobowca Leopardów, Tarkwinia

kolumna, kapitel, gzyms czy choćby tylko sam akroterion — cieszy wzrok nieska-
zitelnością proporcji, a zwłaszcza dotyczy to kolumny. I tak na przykład kolumny
świątyni Apollina, jedyna pozostałość z całej korynckiej budowli, sprawiają
wrażenie doskonale skończonego dzieła sztuki. Według słów Goethego — natura
kolumny polega na tym, że stoi ona swobodnie.
Zwartość poszczególnych elementów świątyni greckiej nie wyklucza architek-
tonicznej jednolitości całego dzieła. Wywodzi się ona przede wszystkim z pewnej
określonej prawidłowości, jakiej podlegają rozmiary tych elementów. Stosunek
części większych do mniejszych mógł w jednym wypadku wynosić w przybli-
żeniu 1 : 1,6, w innym — 1 : 1,23; jednak nie ten czy inny stosunek cyfr był tutaj
najważniejszy, lecz konsekwentne jego przestrzeganie. Wrażliwi Grecy znajdować
musieli szczególne zadowolenie w stwierdzeniu, że proporcje metop odpowia-
dają określonym stosunkom wielkości w całej świątyni, a wysokość szczytu —
połowie długości kolumny. Jak prawdziwi poeci, posiadający wrodzone poczucie
miary wiersza, w razie potrzeby zawsze byli gotowi zrezygnować z jakiegoś
określonego taktu — lecz dzięki zachowaniu stałego stosunku poszczególnych
części do siebie nawzajem i do całości kompozycji uzyskiwali taką doskonałość
swej świątyni, że niczego juz tam dodać ani ująć nie można. W przeciwieństwie
do starożytnego Wschodu budowle greckie nie były symbolicznym odbiciem
cząstki widzialnego świata, lecz przypominały owego świata strukturę. Był to
świat w pomniejszeniu — mikrokosmos — w którym ujawniało się wewnętrzne
pokrewieństwo filozofii greckiej i sztuki.

W VI i V wieku p.n.e. ukształtował się w Grecji typ świątyni doryckiej. Na pierwszy
rzut oka wydaje się on bardzo trwały we wszystkich reprezentujących go bu-
dowlach: formy przestrzegano tu równie skrupulatnie, co w świątyniach egipskich
z okresu Nowego Państwa. Lecz w Egipcie punktem ciężkości kompozycji był s. 89
plac przeznaczony na procesje — dłuższy lub krótszy, obramowany dopiero
różnymi bryłami architektonicznymi. W Grecji natomiast stałą wielkość podsta-
wową stanowił wzajemny stosunek poszczególnych części świątyni. Dzięki
konsekwencji w przestrzeganiu tej zasady dostrzec można najdrobniejsze nawet
odmiany proporcji lub detali i dlatego każda z zachowanych świątyń doryckich
posiada charakterystyczny wygląd i własną wymowę plastyczną. Wydłużonej
fasadzie świątyni w Assos odpowiadają zwiększone odstępy między bardzo
wysokimi kolumnami oraz ozdoby architrawu. W Tezejonie ateńskim szczególnie
smukłe są kolumny od strony wejściowej. W Paestum dwie budowle peripteralne I, 84, 87
stoją tuż obok siebie: przy ciężkiej sylwecie świątyni Posejdona i potężnych jej
krępych kolumnach, kolumny Bazyliki wydają się wiotkie i kruche. Obydwie
świątynie doskonale się nawzajem uwydatniają.

Umieli także Grecy znajdować dla swych świątyń najlepszą lokalizację w terenie.
Najstarsze świątynie greckie wznoszą się na stromo ku morzu spadających brze-
gach, wśród lasów, lub w głębi lądu, na górach. Wyobrażenie bóstwa zespolone
było u starożytnych Greków z majestatycznym pięknem przyrody. Człowiek
współczesny z trudem już tylko pojmuje stosunek tych budowli do ich naturalnego
otoczenia. Nie chodziło tu o stopienie w jednym obrazie budynku i pejzażu, świą-
tynia dorycka nie miała być ramą dla widoków rozpościerających się pomiędzy
jej kolumnami. Materialność bryły świątyni raczej sama równoważyła otaczające
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ją pagórki lub stanowiła zwieńczenie jakiegoś wzniesienia, którego masyw włą-
czał się w jej potężny rytm. Na tym polegał ówczesny związek budownictwa
z przyrodą, mocniejszy niż we współczesnym, wizualnym traktowaniu zespołów
architektonicznych.
Chcąc dać bliższe pojęcie o greckich świątyniach, pokazuje się najczęściej
wizerunki każdej z nich osobno. Uchodzi wtedy uwagi pewna niesłychanie ważna
cecha tej architektury, a mianowicie swobodne łączenie poszczególnych budowli
w jeden architektoniczny kompleks. Przykładem takiego układu są obie budowle

I, 84 w Paestum, choć zachowały się jedynie częściowo. Świątynia Posejdona stoi tak
blisko Bazyliki, że oglądana pod pewnym kątem, może być potraktowana jako
organiczna jej kontynuacja, nie tracąc zresztą swej samodzielności. Z kolei do-
chodzimy do wniosku, że i pagórki w tle stanowią ogniwa tego szeroko rozciągnię-

s. 88 tego łańcucha. Jakże odmienne wrażenie wywołuje świątynia egipska, wtopiona
niemal w strome góry. W Paestum nawet smukłe cyprysy i pnie sosen zdają się
stanowić odpowiednik kolumn doryckich.
W usytuowaniu miejsc kultu starożytnych Greków trudno dopatrzyć się jakiegoś
z góry przyjętego planu, poszczególne budowle nie są na przykład rozstawione
symetrycznie, ich rzędy nie stanowią również obramowania ulic czy placów.
Takie Delfy ze swą ogromną świątynią Apollina i licznymi małymi skarbcami, taka
Olimpia z wielkimi świątyniami Zeusa i Hery, z małymi pojedynczymi budowlami
sakralnymi na granicy świętej dzielnicy — musiały sprawiać wrażenie niepo-
rządnego skupiska rozrzuconych na zboczu jakiegoś pagórka budynków, nawet
nie zwróconych w jedną stronę. Lecz swobodna kompozycja nie wykluczała ich
wewnętrznej harmonii, gdyż były uformowane według ogólnego typu — z dwu-
spadowym dachem i kolumnami przed wejściem. Góry, na zboczach których wzno-
siły się te świątynie, olśniewały swym wzniosłym pięknem. Człowiekowi, wstę-
pującemu po krętej ścieżce do miejsca kultu, wszystkie te budynki ukazywały się
w całej różnorodności swych brył, niczym wariacje jednego tylko motywu, stale
i w coraz to inny sposób oddziaływające na siebie.

I, 86 Skarbiec Ateńczyków, zwłaszcza oglądany z boku, daje pojęcie o surowej regu-
larności kształtów archaicznej architektury, jej harmonijnych proporcjach i czy-
telnym założeniu całości. Tłumaczy się tu wyraźnie przeznaczenie świątyni na
mieszkanie bóstwa.

Równocześnie z uformowaniem się greckiego peripteros ustalił się typ posągu
greckiego. Wywodzi się on z figur prymitywnych bożków, sporządzonych ze
smukłych pni drzewnych, w których jedynie wyobraźnia starożytnych dopatrzyć
się mogła podobieństwa do ludzi. Niektóre archaiczne posągi kamienne jeszcze
przypominają obrobione drewniane kloce, w innych, najstarszych zabytkach
greckich można doszukać się również naśladownictwa wzorów orientalnych,
szczególnie egipskich. Sztuka egipska pociągała greckich rzeźbiarzy przede wszy-
stkim swymi monumentalnymi i w ciągu stuleci wypracowanymi kształtami, lecz
plastyka grecka wywodziła się z innych potrzeb.
Rzeźba grecka rozwijała się równolegle z gimnastyką i kulturą fizyczną stadionów.
Igrzyska hartowały, wyrabiały dzielność, rozwijały zmysł obserwacji, a także
zamiłowanie do tego rodzaju widowisk. Tam również nauczyli się Grecy traktować
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nagie ciało ludzkie z tak czystą naturalnością, jak żaden inny naród na świecie —
przed nimi czy po nich. Olimpiady posiadały znaczenie ogólnonarodowych uro-
czystości ludowych. Kultura fizyczna związana była ściśle z kultem religijnym,
nagość była miła bogom i na tej zasadzie mógł powstać w rzeźbie greckiej typ
posągu nagiego człowieka, określany zazwyczaj jako archaiczny Apollo (kuros). I, 88
Zajmuje on w dziejach rzeźby to samo miejsce co dorycki peripteros w historii
architektury.
Rzeźby Apollina pojawiają się w Grecji już w VII wieku p.n.e. Powód stwarzania
tych posągów nie został dokładnie wyjaśniony; być może poświęcano je bogowi
zwycięskich zawodników. Z całą pewnością nie były to zwykłe portrety atletów,
jak na przykład słynny Dyskobol Myrona. Artyści greccy nadawali wcieleniom
swych wizualnych wrażeń o wiele szersze, ogólnoludzkie znaczenie. Pochwałę
człowieka wyrażali porównując go z bóstwem, potęgując jego cechy indywidualne
do rangi typowych. Ten sposób myślenia był jeszcze całkiem obcy plastyce egip-
skiej, w założeniu portretowej, a w przeznaczeniu — magicznej. Grecy wyrażali
doskonałość człowieka przede wszystkim przez ukazanie całej jego istoty. Archa-
iczny kuros przedstawia najwyższą czystość i niewinność ludzkiej nagości, przy nim
nawet Hermes Praksytelesa z odrzuconą szatą wydaje się rozebrany i sprawia I, 131
wrażenie, ze nie w pełni panuje nad swym wypielęgnowanym ciałem.
Człowiek dopiero co wyzwolił się spod władzy tajemnych mocy i stoi oto taki,
jakim go stworzyła natura: młody, pełen radości życia, energii i siły — zaiste
jedyna to chwila i jakże szczęśliwa! Greckie kurosy zajmują w historii sztuki
poczesne miejsce. W okresie wcześniejszym człowiek był bądź wyposażonym por. I, 20
w nadprzyrodzoną siłę przedstawicielem władzy, bądź tez zwracał się namiętnie
ku sprawom doczesnym. Później natomiast obraz człowieka stanie się obrazem I, 36 i I, 53
skłócenia istoty z jej dążeniami, rzeczywistości z ideałem, szczegółu ze sprawą
ogólną. W archaicznym kurosie wszystkie cechy człowieka stopiły się w niepo-
dzielnej jedności. W tej fizycznej postaci wyraża się duch, ta twarz promienieje
radością, młodość tryska zdrowiem, a ruchy zdradzają siłę i energię. Nic go nie
rozprasza, nic nie zdoła zamącić jego zgody ze światem i z samym sobą, nie zna
żadnych przeszkód, żadnych granic; zdrowie ciała i czystość myśli stanowią
dwie strony jego osobowości. I właśnie dlatego tak trudno określić, czym są owe
posągi: nie można ich uznać za wizerunki atletów, gdyż pomniejszyłoby się ich
znaczenie — nie można również nazwać ich wizerunkami bogów, ponieważ
pierwiastek ludzki ujawnia się w nich zbyt wyraźnie. „Piękny czyn — powiada
Bakchylides — uwieczniony, jak przystoi, pieśnią, wzbija się ku wysokiej siedzibie
bogów." Ta poetycka strofa wyjaśnia znaczenie kurosa, jego ludzkie piękno
i związek z bóstwem.
Wraz z powstaniem nowego obrazu człowieka rozwijają się ośrodki kształtowania
plastycznego. Pogląd, że twórcy tych najstarszych posągów dopiero szukali swej
artystycznej drogi i ze byli ograniczeni niedostatecznym opanowaniem warsztatu —
powstał na skutek niedoceniania prawdziwego piękna tej sztuki. Już wówczas
bowiem plastyka grecka osiągnęła bardzo wysoki poziom, a doskonałość postaci
kurosa osiągalna będzie tymi właśnie, żadnymi innymi środkami wyrazu. Ta
świeżość i nieomylność wypowiedzi zachodzi zawsze wtedy, gdy oczom artysty
odkrywa się nowa i nie znana dotąd prawda o świecie czy życiu.
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I, 88, 89 Kurosów zachowało się dość dużo. Niektóre z nich, na przykład wykonane przez
Polimedesa z Argos, prezentują brutalną siłę mocno rozwiniętej muskulatury,
natomiast sylwetka słynnego Apolla z Tenei, znajdującego się obecnie w Mona-
chium, jest delikatniejsza. Te oraz inne mniej znane rzeźby tego rodzaju należą
do największych osiągnięć greckiej plastyki.
Młodzieńcy ukazani są zawsze w postawie stojącej i w naturalnej wielkości, takie
właśnie ujęcie podkreślało ich podobieństwo do smukłego pnia drzewnego,

por. I, 36 Nie wydają się jednak sztywni, jak posągi orientalnych władców, wysuwają bo-
wiem jedną nogę, by uczynić zdecydowany krok naprzód. Nie jest to powolny
chód posągów egipskich, symbolizujący wędrówkę w świat pozagrobowy.
Młodzieniec grecki idzie spokojnie, lecz energicznie. Symetrycznie skompono-
wany tors nabiera życia dzięki ruchowi zaznaczonemu układem nóg.
Juz w tych dziełach stwierdzić można antyczną zasadę modelowania, którą
Rodin przeciwstawiał plastyce nowożytnej. Ciało Apollina jest napięte niczym
cięciwa łuku, podkreślają to występujące na przemian partie wypukłe i płaskie.

I, 90 Do kulistego kształtu głowy dostosowane są poszczególne elementy twarzy i układ
włosów: zwinięte nad czołem obramowują twarz, opadają na ramiona i dają moc-
ne oparcie głowie. W ustawieniu frontalnym — potężna, szeroka klatka piersiowa
przechodzi w pionową płaszczyznę brzucha, z którą kontrastuje mocno pod-
kreślony cylindryczny kształt bioder. W tej przemianie płaszczyzn, wzmagającej
plastykę figury, wyraża się zdolność do abstrahowania w ujmowaniu cech naj-
bardziej istotnych. W zestawieniu z posągiem greckim modelunek egipski wydaje

I, 57 się powierzchowny, nie czyni bowiem różnicy między szkieletem i ciałem. Artysta
grecki, odznaczając się ponadto mocno rozwiniętym wyczuciem materiału, po-
trafił umiejętnie wyzyskać właściwości marmuru i jego delikatnych półtonów;
umiał też zharmonizować wyakcentowane płaszczyzny i bryły z delikatnym, line-
arnym rytmem konturów. Każdy element ciała jest na wskroś doskonały, wszystkie
zaś razem tworzą jednolitą całość. Postać ludzka w rzeźbie i kompozycja greckiego
peripteros w architekturze świadczą o tych samych tendencjach artystycznych
epoki.
Na przełomie wieku VI i V powstają liczne posągi młodzieńców, opracowane

I, 89 jeszcze precyzyjniej. Tak zwany Apollo Piombino powstał w Italii południowej,
lecz można zaliczyć go do kierunku doryckiego. Przy całym swym wdzięku nie
traci nic z tradycyjnie surowej postawy. Miękko wymodelowanemu ciału prze-
ciwstawia się płaski grawerunek włosów. Zabarwione czerwonawą miedzią wargi
i sutki nie osłabiają plastycznego działania, świadczą jedynie o naiwnej próbie
ożywienia postaci. Według napisu posąg ten jest wizerunkiem boga Apollina —
lecz w jego twarzy ludzkie, niemal intymne elementy uwydatniają się dobitniej niz
w dziełach wcześniejszych. Osadzenie głowy, wargi wygięte uśmiechem, nieco
zadarty nos — nadają temu uroczemu chłopcu wyraz dobrodusznej chytrości.
W tak zwanym chłopcu Kritios delikatne, stopniowane modelowanie zespoliło
się z wyrazistym rytmem ciała o szczupłej, choć nie chudej budowie, utrzymującej
całość w równowadze. Rytm wyraża się nie tylko w płynnych konturach i geome-
trycznej prawidłowości sylwetki, jaką przyjęto już w VI wieku, lecz także w zaokrą-
gleniach kształtów. Ciało nie jest już tylko zestawieniem poszczególnych jego
partii, lecz wyraźnie połączoną, organicznie spójną całością.
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Obok kurosa spotykamy w plastyce greckiej także postać dziewczęcą. Tak zwana I- 92, 93
kora jest wytworem szkoły jońskiej, a najbardziej w tym zakresie interesujące są
wotywne małoazjatyckie posążki z Delf oraz rzeźby powstałe pod wpływem joń-
skim w Attyce. Tworzą figurki dziewcząt, artyści greccy przyjmowali odmienne
założenia niż przy posągach młodzieńców. Chłopcy — t o budząca się siła, dziew-
częta — urok radości i wesołości. Także i te postaci przekazują nam stosunek
greckich artystów do życia.
Według zwyczaju starożytnej Grecji dziewczęta zawsze brały udział w uroczy-
stościach ludowych, jako żywe wcielenie piękna i pełnej nadziei przyszłości.
Posągi przedstawiają właśnie te uczestniczki uroczystości: niosą dary i uśmiechają
się tak samo jak młodzi zwycięzcy. Lecz w przeciwieństwie do chłopców, dziew-
częta zawsze są ubrane: pod kosztownymi, barwnymi, chitonami ledwo się za-
rysowują piękne kształty ich młodych ciał. Długie, jasnorude loki opadają az na
ramiona, gdzie przechodzą w drobne fałdy kolorowej szaty i strojnego płaszcza.
Urzekają nas te postaci kokieteryjnym powabem miękkich, opływowych linii.
Niekiedy spotykamy tez figury bardziej surowe, przyodziane w gładkie peplos,
z dwoma długimi warkoczami jako jedyną ozdobą. Kora Antenora w bogato
sfałdowanym płaszczu wydaje się, przy całym kunszcie swej fryzury, uroczysta
i powściągliwa, niemal jak kapłanka, wdzięcznie przytrzymującą chiton.
Od tych posągów datuje się zainteresowanie postacią ubraną greckich rzeźbiarzy.
Szata pomagała w podkreślaniu poszczególnych kształtów ciała, wprowadzała
rytm i wyrażała ruch. Fałdy, opadające w ciężkich, równoległych liniach, przy-
pominają żłobkowanie kolumn greckich. Czasami rytm układu przerwany zostaje
bardziej niespokojnym sfałdowaniem szaty spodniej lub powstałe na brzegach
materiału drobne, zygzakowate ornamenty stapiają się z lokami włosów. W tych
wdzięcznych posągach dziewcząt greccy artyści dawali swej wyobraźni więcej
swobody. Nie na próżno spartański poeta Alkman porównuje dziewczęta z chóru
do wesoło galopujących klaczy, opiewając złote sploty ich włosów, srebrzystość
ciał i piękno nóg.
Prekursorami tych rzeźb były egipskie wizerunki z okresu Nowego Państwa,
w których wdzięk i delikatny urok kobiecy z równą mocą dochodzi do głosu. I, 92, 93
Różnią się jednak wyrazem; rzeźby dawniejsze cechuje ponura zaduma samotnoci. por. I, 65
Osobowość człowieka jest tam więzieniem dla ducha. Inaczej kory: uderzają
nastrojem błogiej radości, są zadowolone i szczęśliwe, a zaokrąglonym kształtom
odpowiadają na wskroś ludzkie rysy twarzy.
Niedawno odnaleziono w Olimpii terakotowy posążek ukazujący dość niekonwen-
cjonalnie ojca bogów jako wędrowca z kijem w ręku, podtrzymującego swego
ulubieńca Ganimeda, przypominającego kurosa. Może być, ze ta rodzajowa I, 94
grupa stanowiła akroterion, wieńczący szczyt jakiejś budowli. W każdym razie
jest to dzieło dość w charakterze odległe od wzniosłych wyobrażeń olimpijskich
i posiada wiele cech wspólnych z malarstwem okresu archaicznego.
W najstarszych greckich malowidłach, a także w płaskorzeźbach, spotykamy między
innymi również motywy rodzajowe. Stosowano w nich wprawdzie zasady stylu
geometrycznego, lecz dawne układy ożywione zostały nową treścią. Co prawda
nie przedstawiano tu spraw codziennych, lecz tylko wydarzenia szczególnie ważne
i uroczyste, jak bitwy, igrzyska, uczty, pochody i polowania. Wizerunków tych
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Ornament palmetowy, stosowany
w malarstwie wazowym,
V w. p.n.e.

nie można właściwie nazwać scenami rodzajowymi sensu stricto, ponieważ ów-
cześni Grecy nie widzieli sprzeczności pomiędzy historyczną wzniosłością a po-
wszedniością życia codziennego — między pierwiastkiem boskim i ludzkim.
Bogowie polują lub uczestniczą w obfitych ucztach wespół z bohaterami, przy
czym zarówno polowanie, jak i uczty odbywają się na oczach wszystkich. Te
najstarsze sceny greckie mają taką samą treść ideową co archaiczne kurosy,
będące zarówno wizerunkami atletów, jak i bogów. Również i Ajschylos w nie-
których swoich tragediach traktował współczesne mu wydarzenia jak mitologię
lub historię.

I, 95 Znaleziono niedawno płaskorzeźbę z końca VI wieku p.n.e., przedstawiającą
ćwiczenia w palestrze. Nasuwa się tu przede wszystkim porównanie z analo-
gicznymi scenami w twórczości ludów wcześniejszych: z dzikim upojeniem walką

por. s. 42 w sztuce pierwotnej, okrucieństwem wojowników na płaskorzeźbach oriental-
nych, pojedynkiem na arenie mykeńskiej. Artysta grecki jest bardziej bezstronny,

I, 30 i s. 102 po prostu cieszy go widok młodych, pięknych, dobrze zbudowanych męskich
ciał, ich siła, napięcie i ruchliwość, a także widoczny wysiłek obu zawodników,
z których żaden nie chce okazać się gorszy od drugiego. Juz sam charakter grec-
kiego pojedynku, jego surowy regulamin, ujawniał moralne zasady walki, jej
humanistyczne, wychowawcze znaczenie, łatwe do odczytania w samej kompo-
zycji płaskorzeźby greckiej. Prawidłowość, określająca wszystkie najważniejsze
zjawiska życia, interesowała Greków od dawna — lecz w VI wieku przestali
juz trzymać się kurczowo abstrakcyjnych, geometrycznych form. Środkowe po-
staci w ruchu tworzą grupę w kształcie wyraźnej piramidy. Dwaj młodzieńcy,
stojący za plecami walczących, poniekąd uczestniczą sami w pojedynku: jeden
z nich, jak się zdaje, zagrzewa do walki zapaśników, drugi wysuwa naprzód
tyczkę trzymaną w wyciągniętej ręce — moment ruchu wydaje się rozprzestrze-
niać niemal do granic zburzenia zwartości grupy środkowej. Rytm linii ramion
młodzieńca po lewej znajduje kontynuację w wysuniętej naprzód nodze lewego
z walczących, podobna zgodność występuje także po prawej stronie płaskorzeźby.
Kompozycja ta przypomina wzór ze splecionych liści, czyli motyw, który w tym

s. 118 samym czasie spotykamy również w ornamencie greckim. Tak skomplikowanych

por. I, 40 i zwartych form kompozycyjnych nie było na Wschodzie.

Narracyjna zdolność Greków uwidacznia się zwłaszcza w archaicznym malar-
stwie wazowym. W czasach starożytnych wazy greckie znane były w całej oko-
licy Morza Śródziemnego, stanowiąc jeden z najważniejszych obiektów handlu
greckiego i zajmując honorowe miejsce w greckiej sztuce. Skorupy ich znajduje
się wszędzie, gdziekolwiek stąpili greccy żeglarze. Wiek VI i początek wieku V
były okresem rozkwitu tego malarstwa. Wazy nie były przedmiotem tak luksu-
sowym, jak na przykład kosztowne flakony, wydobywane z grobów egipskich.
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Wyrabiano je w warsztatach rzemieślniczych ze zwyczajnej gliny, a następnie
cała armia malarzy pokrywała czerwone powierzchnie naczyń czarnymi ma-
lowidłami. Mimo prostoty wykonania są one nadzwyczaj cenne i wykazują
niezrównane mistrzostwo swych twórców. W czasach nowożytnych nigdy już
nie spotkamy takiego uwznioślenia spraw codziennych.
Godne są one uwagi dzięki doskonałemu zharmonizowaniu kształtu z figuralną
dekoracją. Juz bardzo wcześnie opracowali Grecy pewne określone rodzaje waz,
odpowiadające najrozmaitszym celom, jakim służyły, mimo że i tutaj, podobnie
jak w architekturze, panowała wielka swoboda. Smukła amfora o dwóch wysokich
uchwytach, przeznaczona do przechowywania oliwy i wina, stanowi typ greckiej
wazy chyba najpiękniejszy i najszlachetniejszy. Hydria na wodę ma trzeci uchwyt,
aby pustą można było nosić w pozycji leżącej. Krater, który rozszerza się u góry,
a u dołu często posiada dwa uchwyty, służył do mieszania wina z wodą. Kyliks —
to płaska czasza z dwoma uchwytami, wreszcie w smukłym, małym lekycie z szyjką
przechowywano oliwę na grobach zmarłych.
Każdy typ wazy odpowiadał jakiejś potrzebie życia codziennego i posiadał za-
razem własny kształt artystyczny. Z tego punktu widzenia wazy przypominają
greckie świątynie. Wydają się organicznie zamknięte w sobie, uformowane po-
dobnie jak ludzkie ciało: zawsze można doszukać się w nich analogii do tułowia,
szyi i ramion. Budowa ich nie była zapewne oparta na dobranych świadomie
proporcjach, lecz wrażliwi Grecy wynajdywali kształty o harmonijnym rytmie i naj-
odpowiedniejszych wymiarach. Były to więc samodzielnie istniejące twory,
kształtowane przez artystów w doskonały sposób; miękkie ich zarysy, zbliżone s. 55
niekiedy do kształtu idealnego koła, piękniejsze są od naczyń z Mezopotamii, por. s. 11S
które w porównaniu z nimi wydają się oschłe i sztywne.
Ogromny krater Klitiasa i Ergotimosa należy do najwybitniejszych przykładów I, 97
greckiej sztuki ceramicznej z VI wieku p.n.e. Cała powierzchnia wazy pokryta
jest dekoracją pasową. Każdy pas zawiera inną opowieść, którą odczytujemy ni-
czym epos Homera: wszystkie postaci opatrzone są objaśniającymi napisami.
Szerokość poszczególnych pasów uzależniona jest od kształtu wazy i od znacze-
nia przedstawianego tematu. Największą część zajmuje procesja bogów i za-
przęgów bojowych, zdążających uroczyście na zaślubiny nereidy Tetydy z Pe-
leusem — pary, z której zrodzi się grecki heros, Achilles. Powyżej i poniżej tej
głównej sceny umieszczono węższe pasy, obrazujące zdarzenia bardziej dyna-
miczne, jak pogoń Achillesa za Troilosem oraz wyścigi woźniców na rydwanach.
Górny brzeg ukazuje polowanie na dzika kalidońskiego, dolny — walkę zwierząt
i sfinksów. Na stopce odtworzono legendarne zmagania Pigmejów z żurawiami.
Trudno ustalić, czy tematy te łączy jakiś wewnętrzny związek. Jedno jest pewne:
wszystkie sceny przedstawiają życie w walce i w ruchu. Artysta namalował swoją
opowieść z wielkim talentem narracyjnym i z niesłychanym wyczuciem rytmu,

Kształty waz greckich: hydria, kylix, krater, amfora, krater, lekyt
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który dostrzegamy nie tylko w poszczególnych pasach, lecz także w dekoracji
catej wazy: uderza staranność, z jaką opracowano stopniowe przejścia od pasów
środkowych, ilustrujących ważne wydarzenia mitologiczne, ku górnym i dolnym,
na których ukazane są sytuacje bardziej rodzajowe, prowadzące z kolei ku orna-
mentowi.
Najważniejszym momentem dekoracyjnym w greckim malarstwie wazowym jest
czarna sylwetka na czerwonym tle palonej gliny. Bielą malowano jedynie postaci
kobiece lub jasne szaty. W porównaniu z polichromiami starożytnego Egiptu
lub Krety wydawać się może ów sylwetkowy sposób przedstawiania pewnym
zawężeniem środków plastycznych. Ograniczenie to zaostrzało jednak zmysł
obserwacji i zmuszało do wynajdywania najoszczędniejszych, najwyrazistszych
form graficznych. Występujących na wazach greckich bohaterów rozpoznajemy
po typowych atrybutach: Atena trzyma tarczę, Herakles jest ubrany w skórę
pokonanego zwierza, a Hermes, wysłannik bogów, ma stopy uskrzydlone.
Napisy miały jedynie pomagać do zrozumienia treści, często były to jakby mimo
woli wyrwane okrzyki: „Patrz, jaskółka!" — woła młodzieniec na jednej z waz;
„Cztery!" — rzuca Achilles, „Trzy!" — odpowiada podniecony grą w kości
Ajaks. Sylwetowość malarstwa greckiego umożliwiała obejmowanie jednym
spojrzeniem postaci, przedmiotów i niekiedy całych scen, rozwijała przy tym
u artystów poczucie rytmu linearnego. Z daleka cała skomplikowana kompozycja
wydaje się miłym dla oka, pokrywającym całkowicie powierzchnię naczynia
wzorem ornamentalnym, o występujących na przemian ciemnych i jasnych
plamach, o miękkich i płynnych konturach.

I, 98 Na jednej z waz z połowy VI wieku przedstawiono czterokonny zaprzęg, zbliżony
charakterem do ozdobnej kompozycji monumentalnej ze szczytu czy metopy
jakiejś budowli. Wpisane w krąg obramowania konie nie przypominają motywów
rodzajowych znanych nam ze sztuki starożytnego Wschodu. Ukazany w perspek-
tywicznym skrócie zaprzęg grecki wydaje się raczej posiadać magiczne znaczenie
apotropaionu, podobnie jak i drapieżne ptaki oraz wąż. Cały obraz jest bardzo
piękny, a zarazem jakby przed czymś przestrzegał, o czymś świadczył lub o czymś
napomykał, jednak wrażenie to zostało osiągnięte raczej doskonałością zwartej
formy niż magicznymi znakami.
Późniejsze sceny z drugiej połowy VI wieku są w wyrazie o wiele łagodniejsze.
Najwybitniejszym ówczesnym mistrzem czarnofigurowego malarstwa był Eksekias,

I, 75 jego Dionizos na lodzi, malowidło na dnie czaszy (kyliksa), należy do tych dzieł
greckiego zdobnictwa wazowego, w których poezja dawnej uczty (sympozjonu)
znalazła najpiękniejszy odpowiednik. Zasadniczą rolę odgrywa tu trójdźwięk:
wino — morze — Dionizos. Jest to opowieść o Dionizosie pojmanym przez
marynarzy i przemienionym w delfina. Mit stał się tu pretekstem do nader kun-
sztownego rozwiązania malarskiego, w którym wszystkie elementy przenikają
się nawzajem, zachowując jednak swe różnorodne znaczenia. Wino, które wlewa
się do kyliksa i poprzez które przezierają winogrona, oznacza morze. W morzu
pływają delfiny, również i łódź ma kształt-delfina. Dionizos spoczywa na niej
w pozie człowieka ucztującego — warto przypomnieć, ze zastawiony stół często
w greckiej poezji przyrównywany był do załadowanego statku. Wszystkie fragmen-
ty kompozycji, związane ze sobą znaczeniowo, są doskonale scharakteryzowane
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za pomocą konturów. Rozpoznajemy z łatwością wydęty, śnieżnobiały żagiel,
winogrona czy swobodnie pluskające delfiny, które same juz wystarczają do
umiejscowienia akcji w morzu. Gdy oglądamy ten piękny obraz, nie wydaje nam
się wcale istotne, ze łódź Dionizosa otoczona jest morzem i z góry, i z dołu.
Kompozycja tej czaszy jest nieskazitelna. Siedem delfinów i siedem winnych
gron otacza grupę centralną — a ruch delfinów, delikatne wygięcie winnej la-
torośli i zarys zaglą znakomicie odpowiadają kolistemu obramowaniu, podkreśla-
jącemu zwinność płynnego ruchu łodzi i igraszek delfinów.
Z końcem VI i na początku V wieku p.n.e. czarnofigurowe malarstwo wazowe
ustępuje miejsca czerwonofigurowemu. Nie chodziło tu zapewne o bardziej
realistyczne ujęcie, czerwona barwa ciał nie była przecież mniej umowna, za-
chowano także sylwetowość postaci. Przyczyny zmiany należy raczej szukać
w potrzebie znalezienia bardziej dynamicznych środków wyrazu artystycznego.
Technika malarska waz czarnofigurowych przypominała raczej warsztat graficzny
lub grawerski. Obecnie, swobodne obciąganie obrysu pędzlem pozwala na I, 83
znaczne ożywienie rysunku. Zanika tez dawne schematyczne przeciwstawienie por. I, 99
czarnych postaci męskich i jasnych — kobiecych.
Był to czas, w którym greckie malarstwo wazowe doszło do szczytowego roz-
kwitu; wielu wybitnych artystów znaczyło swoje wazy własnym nazwiskiem lub
imionami pięknych, powszechnie podziwianych młodzieńców. Czerwonofigu-
rowe wazy Andokidesa są jeszcze bardzo zbliżone do monumentalnego stylu
czarnofigurowego. Dzieła słynnego Eufroniosa charakteryzuje niezwykłe bo-
gactwo i żywość rysunku oraz finezja odtwarzania najdrobniejszych nawet
szczegółów. Rywalem Eufroniosa był Eutymides, który na jednej ze swych waz
napisał: „Takiego naczynia Eufronios nigdy nie wykonał!". Epiktet pracował
w sposób prostszy, lecz i wdzięczniejszy — rezygnując niemal całkowicie ze
zdobienia wnętrza wazy. Duris odznaczał się wielkim zmysłem dekoracji i czy-
telnością rysunku. Brygos zaś ukazywał swobodę obyczajów doprowadzoną
nieraz dość daleko.

Zasięg tematyki malarstwa wazowego stale się rozszerzał. Mitologią posługiwano
się z coraz większą swobodą i dynamiką, z walk i korowodów powstawały wokół
dna czary całe girlandy. Z upodobaniem malowano skaczące, rozpustne satyry,
niczym karykatury ludzi. Wiele miejsca zajmowały sceny miłosne, uczty i hetery,
obrazki z rzemieślniczych warsztatów i gimnazjonów.
Niektóre tematy w wykonaniu innych artystów okazać by się mogły prostackie
lub wulgarne, lecz grecki pędzel przystraja je zawsze czarującym wdziękiem.
Jedna z późniejszych waz Brygosa przedstawia skutki zbytniego ucztowania.
Młodzieniec, oddający nadmiar wypitego wina, i dziewczyna, podtrzymująca
mu troskliwie głowę, namalowani zostali bez żadnego szyderstwa, bez żadnej I, 109
ukrytej intencji moralizatorskiej — na dnie czaszy służącej do picia. Chyba jeszcze
tylko w liryce greckiej napotykamy intymne tematy potraktowane z tak natural-
nym i uroczym bezwstydem. Tylko nieskazitelna forma może być źródłem tak
nieskalanej niewinności.
Porównując pracę Eksekiasa z kompozycją Brygosa łatwo możemy prześledzić
tendencje rozwojowe greckiego malarstwa wazowego na przestrzeni lat niemal P°r- I, 75
Pięćdziesięciu. Widzimy, jak artysta rezygnuje z symetrii na rzecz przedstawienia
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bardziej obrazowego, mimo że nadal operuje sylwetami. Zanika również ten-
dencja do wypełnienia pustej płaszczyzny, a czarne tło oznacza powietrze, ota-

por. I, 99 i czające postaci. Okrągły kształt naczynia nie wpływa juz tak decydująco na
I, 109 układ kompozycji, znajduje jednak echo w miękkich zarysach figury kobiecej

i w cofniętym przedramieniu młodzieńca, odpowiadającym górnemu brzegowi
obramowania. Rytm ornamentu nabiera swobody dzięki kontrastowi drobnych,
gęstych fałd szaty dziewczęcia i szerszych, a zarazem ostrzejszych linii odzienia
chłopca. Pion kompozycji podkreślony jest linią sękatego kija.
Ornament dochodzi w greckim malarstwie wazowym do wielkiego znaczenia.
Rozpoznajemy w nim wyraźnie zasady kompozycji stylu archaicznego. Naj-
częściej spotykane motywy — to palmeta i meander. Powtarzając wielokrotnie

s. 118 roślinny motyw palmety, tworzono często całe fryzy, odznaczające się większą
por. I, 40 lekkością w porównaniu z ornamentem orientalnym. Punkty centralne poszcze-

gólnych palmet są mocniej wyakcentowane, a ich połączone łodygi dają całości
harmonijne zrytmizowanie. Meander jest wzorem abstrakcyjnym, powstałym
z linii załamujących się pod kątem prostym, podyktowanych może wymogami
obróbki materiału. Z idealną precyzją wykonane poszczególne części dają w po-
łączeniu wrażenie ruchu jednostajnego i ciągłego. Wolne miejsca pomiędzy
liniami są często tej samej szerokości co same linie, przez co osiągnięta zostaje
równowaga pomiędzy tłem i wzorem.

1,100 Na terenie Grecji nie znajdujemy monumentalnego malarstwa ściennego, tym
większą wartość przypisujemy więc najstarszym zabytkom malarstwa etruskiego,
znacznie bliżej spokrewnionego z Helladą niz ze sztuką, która miała się później
rozwinąć na ziemi włoskiej. Malowidła w etruskich grobowcach przedstawiają
tańce i gry, które rytmem i dekoracyjnością oraz sylwetowym ujęciem postaci
zbliżają się do greckiego malarstwa wazowego. Z harmonijnymi akordami jasnych
i czystych barw współdziałają puste płaszczyzny, gdyż pod wpływem malowanych

por. I, 74 i konturów ożywiają się pola niezakolorowane. Wesoła tonacja etruskich polichromii
I, 78 różni je zasadniczo od pełnych napięcia prac egipskich, a nawet kreteńskich.

Omawiając grecką sztukę tego okresu, nie wolno nam zapominać o monetach.
Niewielkie srebrne syrakuzańskie dekadrachmy stanowią przecież wierne od-
bicie artystycznych tendencji stylu archaicznego. Nie pozbawione znaczenia

I, 96 jest zestawienie głowy kobiecej z delfinami, czyli połączenie pierwiastka ludzkiego
z symbolem żywiołu morza. Umiejętne wkomponowanie motywów o wysokiej
wartości plastycznej nadaje tym drobnym przedmiotom wysoką rangę artystyczną.

Okres sprzed V wieku p.n.e. do niedawna jeszcze uważano za początkowy etap
rozwoju greckiej sztuki. Uznawano jej wartość o tyle, o ile wiodła do sztuki
klasycznej — przywiązując większą wagę do zadań, jakie stawiała, niż do zna-
lezionych przez nią rozwiązań, widząc w niej raczej próbę niz osiągnięcie. Po-
pularny był pogląd o niemożności przezwyciężenia przez nią twórczych trud-
ności; posągom zarzucano niedostatecznie wypracowane mięśnie i sztywność
ruchu. Ganiono brak krajobrazu i perspektywy w malarstwie wazowym, a w archi-
tekturze — skromność i niewyszukają prostotę typów budowli.
Niezależnie od tego, jakie znaczenie zechcemy jej nadać, stwierdzić jednak na-
leży, ze sztuka grecka z VII i VI wieku p.n.e. jest niezmiernie doniosła dla dalszego
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artystycznego postępu całej ludzkości. Nawet gdyby rozwój Grecji w V wieku się
zatrzymał, gdyby zwyciężona kraina stała się perską satrapią — dziedzictwo greckie

tak zajmowałoby honorowe miejsce w historii kultury światowej. W każdym bądź
razie pierwszy okres swego rozkwitu przeżyła sztuka grecka w czasie, gdy sko-
stniałe i ku przeszłości zwrócone sztuki Asyrii i Persji juz zamierały, a Europa,
mająca w przyszłości odegrać tak świetną rolę, trwała jeszcze na etapie halsztackim.
Juz w tym okresie zarysowała się w Grecji cała podstawowa problematyka, jaką
nadal miały się zajmować późniejsze pokolenia. Wykształciła się forma posągu
boga na wzór człowieka, tektonika i układ kolumn w architekturze, a także pelno-
plastyczna statua. Co więcej — wczesną twórczość grecką cechuje szczególna
świeżość, bezpośredniość i czystość wyrazu. Różnorodność zjawisk obejmuje
ta sztuka zwartym światopoglądem i wykazuje trafność obserwacji przy umie-
jętności przekazywania spraw we wszechświecie najistotniejszych. Towarzyszy
zaś temu wielkie, niekiedy graniczące z wirtuozerią mistrzostwo wykonania za-
chowanych zabytków.
Dzięki tym właśnie cechom należy się greckiej sztuce archaicznej wielkie uznanie —
kto wie, czy nie większe niz niektórym późniejszym okresom. Z drugiej jednak strony
nie wolno zapominać, ze był to etap początkowy, po którym nieuchronnie nastąpić
musiał okres klasyczny. Klasycyzm miał dalej posuwać ów rozwój, tracąc przy
tym, jak w każdym dojrzewaniu, wiele z pierwotnego uroku świeżości i bez-
pośredniości. Cieszy nas nie rozkwitły jeszcze pąk, nie smucimy się przecież,
gdy powstaje z niego wspaniały kwiat — choć zbliża się przez to chwila, gdy
jego płatki zaczną opadać.



V. SZTUKA GRECKA V WIEKU p.n.e.

Zazwyczaj otwartymi patrząc oczami nic
nie widzieli, słuch ich nie słyszał nic, po-
dobni do postaci ze snu mieszali i mącili
nieustannie wszystko na oślep... bez lądu,
bez celu
było, co czynili, aż im wyjaśniłem...

Ajschylos, „Prometeusz skowany"

Wiele płakałem i wiele ścieżek troski
przemierzyłem w długich podróżach ro-
zumu

Sofokles, „Król Edyp"

W starych kronikach zachowały się wspomnienia wielu krwawych wydarzeń,
lecz wojny grecko-perskie zajmują wśród nich miejsce specjalne. W starciu
państwa króla perskiego Dariusza z małymi państewkami greckimi zetknęły się
dwa systemy, dwie kultury, dwa światopoglądy; rezultat tego spotkania miał
w sposób decydujący i na długo wpłynąć na losy całej ludzkości.
Armia Dariusza składała się z regularnego wojska, a jego taktyka opierała się na
starych metodach orientalnych zdobywców. Przekraczając Hellespont dał wzo-
rowy przykład znakomitej sztuki wojowania: wysłał zwiadowców do obozu
wroga, niezbyt jednak był wysokiego mniemania o dzielności swych przeciwni-
ków. Wojsko greckie składało się z pospolitego ruszenia; była to piechota utwo-
rzona z chłopów i wioślarzy-rybaków. W imię zwycięstwa gotowi byli opuścić
swe rodzinne miasta, narażając miejsce kultu na zbeszczeszczenie. Sławne zwy-
cięstwa pod Maratonem i Salaminą w znacznej mierze były zasługą odważnych
zawodników greckich. Wynik wojny potwierdził wewnętrzną siłę greckiej de-
mokracji; opierała się ona na drobnych właścicielach, którzy pokonali arysto-
kratycznych eupatrydów i zatroszczyli się o podniesienie produkcji krajowej.
Każdy obywatel był jak najściślej związany z interesami całego państwa, a ze-
wnętrzne niebezpieczeństwa coraz bardziej zacieśniały więź, łączącą wszystkich
Greków. Państwo greckie opierało się na pojęciu praworządności, które na
próżno usiłował wyjaśnić perskiemu despocie pewien wygnany król Sparty.
Pierwsza połowa V wieku p.n.e. upłynęła pod znakiem nieustannych walk z Per-
sami i jednoczenia sił narodu. Wzbudziło to w Grekach poczucie wielkiego ich
powołania, uświadomiło im ich misję historyczną. Sztukę tego okresu nazywa
się zazwyczaj sztuką stylu surowego. Przedstawicielem jej w literaturze był
Ajschylos. Główną inspiracją jego tragedii były pewne obrzędy wyrażające pod
osłoną mitologii stosunek człowieka do przemijającej i ponownie budzącej się
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do życia przyrody. Czynnością rytualną było opłakiwanie zmarłego boga i wy-
sławianie nowego. Ceremonia ta odbywała się na okrągłym placu, przeznaczonym
na różne uroczystości. Uczestniczył w niej cały wieloosobowy ród — pieśniom
towarzyszyły tańce i muzyka.
Za sprawą wczesnych dramaturgów greckich rytuał przemknął do sztuki. W tra-
gediach Ajschylosa dawne, epickie opowieści o bohaterach i bogach występują
na przemian z lirycznymi, pochwalnymi pieśniami chóru. Najważniejsze było
jednak poczucie dramatu, jakiego doznawał widz, gdy na jego niejako oczach
różne zewnętrzne siły zderzały się w akcji, której odpowiadało wewnętrzne
napięcie w świadomości bohatera.
W ,,Prometeuszu" stworzył Ajschylos postać bohatera, który sprzeciwia się bo-
gom, aby obdarzyć ludzi wolnością. Utwór jest peanem na cześć rozumu i takiej
wolności, jakiej nie znał ani Gilgamesz, ani nawet bohaterowie pieśni Homera.
W „Persach" zwycięstwo Greków nad Persami ma być zwycięstwem zasady
świata nad siłami ciemności. W „Orestei" autor posłużył się losem człowieka,
dokonującego krwawej zemsty, aby wysławić siłę państwa, uosobionego przez
Atenę.
Dramaty Ajschylosa w postaci dobrze skonstruowanych trylogii uderzają wielkością
swych zasadniczych idei. Autora interesowały przede wszystkim postaci jego
bohaterów, ich wzniosłe i ważkie przemowy. Właściwej akcji nie ukazywał na-
tomiast niemal wcale na scenie, czas i miejsce zaledwie zaznaczając.

Sztuka plastyczna z początkiem V wieku wywodzi się z tego samego ducha
co tragedia Ajschylosa. Wprawdzie kształt świątyni doryckiej uformował się już
w VII wieku, lecz najdoskonalsze jej realizacje pochodzą z wieku V. W świątyni
Posejdona w Paesturń i w świątyni Afai w Eginie pierwotny, jednolity masyw
najstarszych budowli peripteralnych ustąpił miejsca tendencjom do wyrażania
pełnego napięcia dramatu. Mocniej teraz podkreślono funkcjonalność poszcze-
gólnych części, nadając im wyraz potężnej siły lub spokojnego dostojeństwa.
Tradycyjne formy uzyskały dzięki temu przesunięciu akcentów szczególne zna-
czenie. Dzięki grubym, potężnym kolumnom, otaczającym cellę ze wszystkich
stron ciasnym pierścieniem, uzyskiwała ona znaczenie punktu centralnego, do-
puszczając porównanie z ujętą w ramy chóru akcją tragedii greckiej.
Panowanie surowego stylu rozpowszechnia się w plastyce zwłaszcza podczas
wojen perskich, chociaż już w VII i VI wieku sztuka grecka doszła do wielkiego
rozkwitu. W niektórych dziełach wysubtelnienie i wirtuozeria techniczna dopro-
wadzała do osłabienia wewnętrznego napięcia i forma plastyczna, podobnie
zresztą jak liryka grecka tej samej epoki, nabierała cech zmanierowanej dekadencji.
Lecz z początkiem wieku piątego i tragedia, i plastyka greckie stają się bardziej
opanowane i odnajdują w sobie siłę, która pozwoli im sięgnąć do wyżyn dosko-
nałej prostoty.

Zobaczymy to bardzo wyraźnie, gdy porównamy korę z Akropolu z Woźnicą I, 92
z Delf, jedną z nielicznych oryginalnych figur brązowych tego okresu. Woźnica por. I, 102
był posągiem wotywnym i wchodził w skład dużej, nie zachowanej grupy. Stoi
wyprostowany, w uroczystej, nieruchomej pozie, tak jakby wcale nie zwracał
uwagi na czterokonny zaprzęg, którym kieruje. W przeciwieństwie do analogicz-
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I, 36 nych posągów ze Wschodu — w powadze greckiej rzeźby nie ma nic nienatu-
ralnego ani wymuszonego. Smukła postać wyraża siłę i świadomość własnej oso-
bowości. Spływające fałdy szat i łagodny zarys całej figury nadają jej ludzką
godność bohaterów tragedii Ajschylosa, tak jak jej dostojeństwo niczym nie

por. I, 90 przypomina zadzierzystości roześmianego kurosa archaicznego.
Twarz Woźnicy nie stanowi punktu ciężkości kompozycji, ale jej znaczenie jest

I, 103 bardzo istotne, równorzędne z całością postaci. Dostrzegamy w niej owo po-
łączenie piękna i szlachetności, które starożytni określali słowem „kalokagathos":
fizyczna doskonałość znajduje tu potwierdzenie moralne. Kształt głowy Woźnicy
równie jak u posągów archaicznych nie gubi się w szczegółach, lecz całą twarz
zbudował rzeźbiarz bardziej racjonalnie, wyprzedzając niejako w ten sposób
późniejszy pogląd reprezentowany przez Sokratesa (Ksenofont IV, 5—7), iż
człowiek jest organizmem rozumnie skonstruowanym. Każdy szczegół twarzy
wydaje się tez równie samowystarczalny i doskonały, co poszczególne elementy
układu doryckiego, które podporządkowane są jednocześnie całości. Czysty
owal linii głowy przerywają tylko pukle włosów, wysuwające się bujnie spod
szerokiej opaski na czole, wyznaczającej granicę pomiędzy twarzą a sklepieniem
czaszki i spełniającej rolę podobną do gzymsu w architekturze. Wydatny nos
jest punktem oparcia dla konstrukcji całej twarzy i przeciwstawia się zarazem bar-
dziej miękko potraktowanym pozostałym partiom. Pełne wargi wysuwają się
mocno do przodu, mniej silnie zaakcentowane są oczy i ciężka broda, a włosy
na głowie jedynie zaznaczono sposobem rytowniczym. Takiego stopniowania
modelunku nie znała rzeźba wcześniejsza.

Znakomitym dziełem klasycznej plastyki greckiej jest znaleziona przed trzydziestu
I. 104 zaledwie laty brązowa statua boga, prawdopodobnie Posejdona. W zasadniczej

swojej koncepcji dzieło to, w porównaniu z kurosami, posuwa się o krok dalej.
Także i tutaj widzimy rozkwit pierwiastka humanistycznego: niczym nie skrępo-
waną swobodę i afirmację życia poprzez siłę fizyczną, w pełni odpowiadającą
postawie duchowej. Lecz to, co ludzkie, nosi jednocześnie boski charakter. Siła
jest równa sprawiedliwości, życie — prawu. Ciało i duch, poruszenie i równowaga

I, 105 stają obok siebie, a nie przeciw sobie. Głowa Posejdona pozbawiona jest despotyz-
por. I, 35 mu bóstw orientalnych, za to wyraz męskości, który dochodzi w niej do głosu, ma

I, 89 o wiele większe znaczenie niz chłopięcy wdzięk Apolla Piombino.
Pindar nie zapomniał o tym, iz człowiek idzie na oślep za swym losem, ,,to jednak
zostało nam dane — powiedział — co podnosi nas wzwyż ku bogom: potęga
ducha lub siła i piękno ciała".
Rzeźby w świątyni Zeusa w Olimpii (468—456 p.n.e.) dzieli w czasie zaledwie
kilka dziesiątków lat od rzeźb z przybytku Afai w Eginie, lecz obydwa przyczółki
egineckie z postaciami walczących, zgrupowanymi po prawej i lewej stronie
Ateny, cechuje jeszcze pewna niedojrzałość kompozycji i środków wyrazu.
Wprawdzie przedstawione elementy ruchu są zróżnicowane, modelowanie ciał
delikatne, a ginący z uśmiechem na wargach wojownicy tchną urokiem naiwnej
świeżości, lecz ściśle symetryczny układ całości hamuje dynamikę sceny. Staranne,
nieco oschłe opracowanie wszystkich szczegółów anatomicznych i kostiumo-
logicznych nadaje postaciom niejaką elegancję w duchu późnego archaizmu,
osłabia jednak wewnętrzną ich wielkość i dramatyczne napięcie akcji.
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jak wszystkie dzieła z okresu wojen perskich, rzeźby w świątyni w Olimpii są
pełne życia. Oba szczyty ozdobione zostały wspaniałymi kompozycjami ułożo-
nymi z licznych figur nadnaturalnej wielkości. Na frontonie zachodnim ukazano
walkę Lapitów z Centaurami, na wschodnim — chwilę przed pojedynkiem Pelopsa
z Ojnomaosem o jego córkę, Oba te mity były wówczas na swój sposób aktualne.
Walka Centaurów z Lapitami obrazowała zmagania Greków, przedstawicieli
humanizmu, z barbarzyńskimi Persami, a pojedynek Pelopsa przypominał igrzyska,
które odbywały się w Olimpii.
Przyczółek wschodni upamiętnić ma wydarzenie o wielkim znaczeniu. Stojący
w centrum Zeus jest potężny i majestatyczny. Na twarzach wspartych na oszcze-
pach zawodników, ustawionych po lewej i prawej stronie, nie maluje się żadne
podniecenie przed czekającą ich walką. Podobnym spokojem tchną postaci ko-
biece. Mamy przed sobą chwilę decydującą: oto ma się odbyć pojedynek, z któ-
rego Pelops, przekupiwszy woźnicę, wyjdzie zwycięsko i, zgodnie z umową,
otrzyma córkę Ojnomaosa. Obok pięciu stojących postaci widzimy dwie kwadrygi;
przy nich rozmieszczono figury siedzące, spośród których wyróżnia się wyniosłą
postawą sędziwy, pogrążony w zadumie wróżbita.
W przeciwieństwie do przyczółka wschodniego, rzeźby zachodniego tympanonu
pełne są ruchu. Wszystkie postaci, nawet te, które znajdują się w rogach trójkątnej
płaszczyzny, wciągnięte zostały w wir namiętnego starcia. Rozgrywające się na
naszych oczach gwałtowne zderzenie przeciwników ujęte zostało w ściśle wy-
rażoną kompozycję. Kobiety bronią się mężnie przed napaścią Centaurów, mło-
dzieńcy spletli się z nimi w jeden kłąb — uparta walka trwa. Bój uświęca obecność
dumnego Apolla, który pomaga człowiekowi darząc go pewnością zwycięstwa.
Pomijając różnice tematu, kompozycje na obu szczytach są ze sobą spokrewnione.
W jednej i drugiej nad całością kompozycji panuje centralna postać boga, prze-
rastająca zwykłych śmiertelników i dobitnie wyrażająca religijno-obyczajowe
podstawy całej ówczesnej greckiej sztuki. Wieloosobowe grupy przenika rytm
potężnego ruchu, wzbierającego od brzegów, gdzie umieszczone zostały postaci
lezące. Ciąg tego ruchu przerywany jest przez cenzury i zamyka się w trzech
postaciach stojących pośrodku.

Jedną z ulubionych form wczesnej sztuki greckiej był fryz o charakterze epickiej
relacji. Najstarsze budowle greckie, zwłaszcza archaiczny Akropol, były ozdobione
takimi właśnie kompozycjami. Natomiast scena z przyczółka w Olimpii posiada
wyraźnie dostrzegalne centrum: dlatego wydaje się bardziej zwarta, bardziej
napięta i stopniowym narastaniem dramatu akcji i symetrią kompozycji przy-
pomina starożytną tragedię. Grupy przyczółkowe stanowiły dla każdego, kto
wkraczał do świątyni olimpijskiej, wspaniały widok, który i dziś jeszcze w pełni
Tiozemy ocenić mimo znacznego zniszczenia tego zabytku. Postaci odznaczają się
niocnym modelunkiem, wyrazistą formą plastyczną oraz bogactwem szczegółów.
Naturalizm niektórych twarzy — zwłaszcza dzikich Centaurów, posępnych star-
ców i wiekiem pomarszczonych kobiet — nie osłabia bynajmniej wzniosłego
heroizmu całości. Podobnie jak w tragediach Ajschylosa, pokazano tu, ze człowiek,
jeśli tylko idzie za głosem swego ducha, zdolny jest do wypełniania wielkich
zadań. Najgłębsze jednak swe uzasadnienie znajdują bohaterskie ludzkie czyny
w decyzji bogów wyobrażających prawo państwowe. Orestes dopiero za sprawą
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bogini Ateny uzyskuje uniewinniający wyrok areopagu, zdejmujący z niego
zbrodnię matkobójstwa i uznający straszliwy ten czyn za konieczny. W rzeźbach
świątyni olimpijskiej ten sam porządek rzeczy odczytujemy wyraźnie z zachowa-
nia się zarówno ludzi, jak i bogów.
Malarstwo wazowe VII i VI wieku p.n.e. opowiada o pracach Heraklesa jak o zaj-
mujących, sensacyjnych przygodach — w metopach świątyni olimpijskiej te
same czyny otrzymują głęboko moralne, niemal kosmiczne wyjaśnienie. Tema-
tem poszczególnych płaskorzeźb są tu bowiem takie wydarzenia, które wskazują
na ludzki sens dziejów bohatera.

I, 106 W metopie Herakles, Atlas i Nimfa heros uparty i wytrwały dźwiga na osłoniętych
poduszką plecach cały ciężar wszechświata, a cała potężna jego postać tchnie
siłą, determinacją i niezachwianą ufnością. Atlas podchodzi, by podać mu zdo-
byte jabłka Hesperyd, a nutę kobiecości wnosi w tę scenę nimfa — podobnie jak
lo w ,,Prometeuszu" Ajschylosa. Ręka nimfy wzniesiona jest jakby ku pomocy
dźwigającemu, lecz w całej postaci niemal nie dostrzegamy wysiłku, ruch wyraża
tu jedynie życzliwość dobrej chęci. W reliefach greckich tej epoki najprostsze
nawet gesty posiadają głębokie znaczenie wewnętrzne. Na jednej z płaskorzeźb
świątyni w Selinuncie wyciągnięte ramię Zeusa i odrzucony welon Hery wyrażają
cały sens wydarzenia: królewską przemoc boga i wstydliwość jego małżonki.
Kompozycja metopy olimpijskiej, choć nie ściśle symetryczna, wyważona została
precyzyjnie — wypukłą postać Heraklesa otaczają płaskie reliefy figur bocznych.
Z początkiem V wieku p.n.e. ukształtował się w Grecji typ wysokiej płaskorzeźby,
nie znany w sztuce starożytnego Wschodu ani w Egipcie. Punktem wyjścia
tego rodzaju kształtowania było z jednej strony rozwinięte poczucie formy trój-
wymiarowej, z drugiej zaś — potrzeba uwydatnienia wewnętrznej struktury uka-
zywanych przedmiotów, aby łatwiej móc je związać z architekturą. Gdy wyobrazimy
sobie kompozycję metopy olimpijskiej, ujętej w ramy dwóch potrójnie żłobkowa-
nych tryglifów — zrozumiemy, jak dobitnie w tych figurach wyrażała się zasada
architektoniczna, a także jak dobrze się one prezentowały w takim właśnie obra-
mowaniu. Starożytnych Greków od dawna interesował problem świadomego
przeciwstawienia człowieka nieruchomej materii. W omówionej wyżej płasko-
rzeźbie, przedstawiającej Heraklesa, moment etyczny —wytrzymałość bohatera —
przeistacza się w kształt architektoniczny. Podobne korelacje stwierdzić można
również i w innych wypadkach: na przykład rąbek płaszcza Hery ze świątyni
w Selinuncie, opadający pionowo przez środek kompozycji, podkreśla zarazem
opór bogini wobec natarczywości jej małżonka.

I, 112 Na jednej z metop olimpijskich oblicze Ateny, wręczającej Heraklesowi stymfa-
lijskiego ptaka, cechuje prostota o rzadko spotykanej szlachetności. Spokój i opa-
nowanie bogini nie kłócą się bynajmniej z jej otwartym spojrzeniem i wyrazem

por. I, 93 współczucia, którego nie przejawiały jeszcze archaiczne kory. Mistrzostwo olim-
pijskiego artysty polegało na tym, ze wychodził on zawsze z założeń całościowych,
ze całość kompozycji była dla niego sprawą pierwotną, i dlatego nie gubił się
w szczegółach, czego zazwyczaj nie umieli uniknąć artyści szóstego nawet
wieku.
Sztuka orientalna znała jedynie trójwymiarowe posągi, którym należało się przy-
patrywać ze wszystkich czterech stron, i płaskorzeźby płytko wyżłobione w ścia-
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nie. Artyści greccy w V wieku nie zamierzali odrywać figur od płaszczyzny tła,
lecz starali się tak miękko je modelować, by uzyskać wrażenie stopniowanej
głębi. Kompozycje takie przeznaczone były wprawdzie do oglądania z jednej
tylko strony, lecz zarazem miały charakter brył jakby stojących w wolnej prze-
strzeni. Ten sposób rzeźbiarskiego kształtowania bryłowatości i głębi utrwalił
się na dobre w późniejszych etapach rozwoju sztuki greckiej.
Obok rzeźb w świątyni Zeusa do stylu surowego należy także fragment tronu
Ludovisi, tak zwane Narodziny Afrodyty. Zasadnicza różnica pomiędzy obu tymi I, 107
dziełami wynika prawdopodobnie z tego, iz reprezentują dwie odmienne szkoły —
peloponeską i jońską. Może jednak odzwierciedlają one tez różnice założeń
filozoficznych, które w jednych kierunkach wywodzą się z pojęcia bytu stałego —
w innych zaś z przekonania o nieprzerwanym procesie ulegającego przekształ-
ceniom stawania się. Artysta z Olimpii trzyma się mocnego gruntu, trwałość jest
dla niego najbardziej istotną cechą wszystkich rzeczy. Natomiast dla twórcy
oparcia tronu Ludovisa wszystko znajduje się w stadium powstawania, cała ma-
teria podlega ciągłym fluktuacjom. Taki właśnie stosunek do świata wyraża się
zasadniczo w Narodzinach Afrodyty. Temat tej kompozycji nie tłumaczy się jasno.
Być może, ukazano tutaj rodzącą kobietę lub korę, której dwie Hory pomagają
wydobyć się z wnętrza ziemi. Znaczenie artystyczne tego dzieła polega na tym,
ze naturalne formy pięknego kobiecego ciała tworzą niezwykle harmonijną syl-
wetę, której łagodnym zaokrągleniom odpowiada miękki układ fałd: ciało gubi
się w płynnym rytmie linii, i nawzajem, z odmętu tego wynurza się na wskroś
uchwytny kształt konkretnej cielesności.

Z pierwszej połowy V wieku p.n.e. zachowało się wiele znakomitych zabytków
greckiej rzeźby i architektury, nie pozostało natomiast nic z monumentalnego
malarstwa owej epoki. A przecież Grecy więcej cenili swe malarstwo niz rzeźbę.
Dopiero na podstawie odnalezionych waz możemy wytworzyć sobie pewne
pojęcie o wczesnym malarstwie monumentalnym. Na jednej ze swych czar
ukazuje Duris spór Ajaksa z Odyseuszem, rozsądzony przez Atenę. Podobnie jak I, 108
w późniejszych tympanonach budowli olimpijskiej ważność bóstwa podkreślona
została kompozycją ściśle symetryczną, lecz giętkość linii w rysunku Durisa
przywodzi na myśl raczej tron Ludovisi.
Największym i najbardziej w połowie V wieku cenionym mistrzem malarstwa
monumentalnego był Polignot. Mimo iż część swoich prac wykonał on dopiero
z początkiem drugiej połowy wieku, sztuka jego należy do surowego stylu star-
szego pokolenia. Zachowały się dokładne opisy jego prac, według których archeo-
logowie usiłowali je zrekonstruować — zresztą na próżno. W Atenach i Delfach
znajdowały się obrazy Polignota przedstawiające zdobycie Troi, walki Greków
z Amazonkami, bitwę pod Maratonem i sceny z „Odysei". Te mitologiczne te-
maty najpewniej były pretekstem do wyrażania etycznych ideałów ówczesnej
epoki. Arystoteles wysoko cenił Polignota za to, ze wznosił człowieka ponad
naturę i nadawał swym postaciom wyraz moralnej harmonii (ethos).
Pewne pojęcie o jego stylu dają zachowane malowidła na wazach, na przykład
na kraterze z Orvieto. Przedstawiono na nim Apolla i Artemidę zabijających Nio- I, 110
bidów. Twórca owej wazy, przenosząc motywy obrazu Polignota na ścianki wazy,
musiał uwzględniać warunki techniczne malarstwa czerwonofigurowego, lecz
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nie zagubił wzniosłych i monumentalnych cech pierwowzoru. Nietrudno sobie
wyobrazić, jak znakomicie ozdabiała taka kompozycja ściany wielkiej jakiejś
budowli. Postaci swoje traktował Polignot sylwetowo, nie biorąc pod uwagę
cieni.
Scena tej walki ukazana została nadzwyczaj podniośle. Artemida swoją smukłością

por. I, 102 kolumny przypomina statuę Woźnicy z Delf. Porównanie z posągiem Posejdona
i i , 104 z przylądka Artemizjon nasuwa Apollo, energicznym ruchem napinający łuk,

a lezące u jego stóp przeszyte strzałami martwe dzieci Niobe noszą jeszcze ślady
doznanych cierpień. Z wszystkich ruchów postaci, z całego mistrzostwa tego
wspaniałego obrazu tchnie przeczucie nieubłaganego przeznaczenia. W VI wie-
ku p.n.e. nie stać jeszcze było Greków na ukazywanie bogów w tak wielkim do-
stojeństwie. Dopiero epoka surowego stylu odchodzi równie daleko od budzą-
cych grozę bóstw Wschodu, co od uwielbienia sił natury w najstarszej religii grec-.
kiej. Bóg staje się obecnie podobny do człowieka pięknie zbudowanego, odważ-
nego i sprawiedliwego. W postaci Apollina, który to pomaga ludziom, to znów
karze, wyrażone zostało zaufanie do zdrowego rozumu, przenikające cały grecki
światopogląd. Rozmyślając nad wazą z Orvieto dochodzimy do wniosku, że
Arystoteles był dobrym pedagogiem, gdy zalecał swym uczniom kontemplować
obrazy Polignota.
Z początkiem drugiej połowy V wieku p.n.e kultura grecka osiągnęła stadium
największej dojrzałości. W życiu państw greckich okres, który nastąpił po wojnach
perskich, zaznaczył się wielkimi sukcesami politycznymi i rozkwitem demokracji
Peryklesa. Wprawdzie nie wszystko w miastach greckich było tak doskonałe,
jak się to z historycznej perspektywy wydawać miało późniejszym pokoleniom.
Istniało niewolnictwo, skazujące dużą część ludności na wyzutą z wszelkich praw
egzystencję; pogłębiała się też stale nierówność majątkowa, a intrygi polityczne
tuszowano demagogiczną frazeologią. Mimo wszystko jednak słowa, które
przypisuje się mądremu i aktywnemu wodzowi ateńskiemu — Peryklesowi,
najpełniej wyrażają greckie ideały z V wieku i są kamieniem milowym w rozwoju
ludzkiej świadomości: „Poruszamy się swobodnie w sprawach życia publicznego
i pomiędzy sobą wśród codziennych utarczek i przykrości; ...Jesteśmy przyja-
ciółmi piękna, przestrzegając prawości, i przyjaciółmi mądrości, w gnuśność nie
popadając. Z bogactwa raczej dla dobrych celów czynimy użytek, niz aby w sło-
wach nim się chełpić. Przyznawać się do nędzy nie jest hańbą; lecz nie uciekać
przed nią za pomocą pracy jest bardziej niz haniebne... Działanie nasze oparte
jest na własnych sądach i własnym przeświadczeniu, nie uważamy tez mowy
za niebezpieczeństwo dla czynu, lecz raczej to, gdy się kto mową dać pouczyć
nie zechce, zanim do czynu przystąpi". Ludzie działają, pracują i starają się opa-
nować siły natury, usiłują również zdać sobie sprawę ze znaczenia swych czynów
i wyobrażeń etycznych. Hasłem epoki staje się prawo człowieka do decydowania
o własnym losie.
Grecja ściśle przestrzegała pradawnych obrzędów i obyczajów, lecz w epoce
Peryklesa igrzyska i uroczystości nie stanowią juz pobożnych praktyk, lecz jedynie
swego rodzaju odpoczynek po pracy. Podobne zmiany zaobserwować można
również w dziedzinie sztuki.
W połowie V wieku pojawiają się w Grecji, obok rozmaitych szkół i kierunków,
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artystycznie ukształtowane indywidualności, których nazwiska otoczone były
powszechnym szacunkiem. Styl poszczególnych mistrzów rozpoznajemy nawet
w zachowanych kopiach. Współcześni dobrze zdawali sobie sprawę z narastają-
cego znaczenia artystycznej osobowości. Zleceniodawcy pewnego konkursu
na wykonanie posągu Amazonki, w którym między innymi uczestniczyli Fidiasz
i Poliklet, nie bez przyczyny zaproponowali, aby artyści sami wybrali dwa naj-
lepsze rozwiązania. Każdy z uczestników obok własnej swej pracy wymieniał
jeszcze dzieło jednego z kolegów. Najwyższą ocenę uzyskał wówczas posąg
wyrzeźbiony przez Polikleta.
Twórczość Myrona przypada na drugie dwudziestopięciolecie V wieku p.n.e.,
iecz dzieła jego różnią się zasadniczo od takich zabytków surowego stylu, jak
szczyty i metopy w Olimpii. Zarówno współcześni, jak i potomni dostrzegali
w dziełach artysty nie spotykane dotąd zainteresowanie postacią człowieka
w ruchu. Poeci opiewali posąg Ladosa za to, ze zdawał się gwałtownie oddychać
w szybkim biegu. O rzeźbie przedstawiającej krowę opowiadano, ze była tak
realistyczna, iż cielęta ssały jej wymię, a lwy chciały na nią napaść. Niestety,
wyobrażenie o dwóch największych dziełach Myrona: grupie Atena i Marsjasz oraz
o Dyskobolu, przekazują nam jedynie zachowane kopie.
Rzeźba grupowa ukazywała, jak stary Marsjasz usiłuje podnieść odrzucony przez
Atenę flet, aby móc wezwać do współzawodnictwa samego Apollina. Spokój
Ateny uwydatnia się przez kontrast z gwałtownymi, kanciastymi ruchami Marsjasza.
Sądząc z marmurowej kopii, znajdującej się obecnie we Frankfurcie nad Menem,
postać Ateny odznaczała się szczególnym wdziękiem, bez cienia napięcia czy
uroczystego patosu. Drobne fałdy chitonu bogini spadają spokojnie i pionowo,
pod bardzo wysokim hełmem lekko pochyla się głowa w koronie gęstych loków.
W porównaniu z Ateną w Olimpii, rzeźba Myrona zwraca uwagę urokiem tak por. I, 112
osobistym, tak wielką intymnością i delikatnością, jaka u artystów z VI wieku była I, 113
jeszcze nie do pomyślenia. Uważniejsze jest również spojrzenie bogini, a jej
powściągliwej rezerwie przeciwstawia się poza Marsjasza, który dziwacznym
grymasem zdradza swą na pół jeszcze zwierzęcą naturę; odskakuje on od po-
rzuconego fletu, z jedną nogą wysuniętą do przodu i drugą cofniętą. Męskie ciało
Marsjasza jest dobrze rozwinięte, lecz twarz ma owłosioną, nos płaski, oczy wąskie
jak szparki, a uszy, osadzone wysoko jak u kozy, są niemal spiczaste. Postać
ta sprawia wrażenie odrażające. Próby archeologów, podejmowane w celu zre-
konstruowania omawianej grupy, trudno uznać za w pełni udane. Lecz zasadnicza
idea tej rzeźby, która wystawiona była w Atenach na widok publiczny, nie budzi
wątpliwości. Boska patronka miasta symbolizowała tu pozytywne zasady ludz-
kiej istoty, Marsjasz zaś uosabiał dzikość, brzydotę i barbarzyństwo. Osiągnięty
tym przeciwstawieniem efekt artystyczny był czymś całkowicie nowym w sztuce.
Nowe również było takie usytuowanie rzeźby, ze widz stawał się jakby ukrytym
współuczestnikiem sceny przypadkiem podpatrzonej. I mimo posągowego spo-
koju Ateny widzimy, jak daleko juz odbiegł Myron od wzniosłej wielkości postaci
ze szczytów świątyni olimpijskiej.
Radośnie uśmiechnięci atleci z VII i VI wieku wydawali się niemal bogom podobni I, 88
w świątecznym rytmie swoich kroków, natomiast młody Dyskobol wprost z życia I, 114
przekuty został w bryłę posągu. Choć statua ta nie jest płaskorzeźbą, przeznaczona
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była do oglądania z jednego tylko miejsca, jak obraz. Tego rodzaju frontalne ujęcie
miało się później bardzo w rzeźbie rozpowszechnić i utrwalić, a wynikło z niego
odtwarzanie jednego tylko, krótkiego momentu ruchu, podobnie jak w sztuce

I, 12 łowców z epoki kamienia. Młodzieniec bierze zamach przed wyrzuceniem dysku,
całe jego ciało pręży się w wysiłku, jakiego jeszcze prawie nie było widać w posągu
Posejdona.
Dzieła Myrona wychwalali juz starożytni za żywość ich wyrazu. W ostatnich
czasach porównanie Dyskobola ze zdjęciami filmowymi z zawodów sportowych
pozwoliło stwierdzić, ze nieomylne oko rzeźbiarza uchwyciło moment największego
fizycznego napięcia. Myron podporządkowywał jednak przejrzystej konstrukcji
wszystkie szczegóły ciała postrzeżonego w jednym mgnieniu oka. Nie wtłaczając
swych obserwacji w żaden z góry obmyślony schemat, starał się wyrazić je
w taki sposób, by ułatwić widzowi wyczucie związku odpowiednich partii ciała
z określonym momentem ruchu.
Kompozycja Dyskobola oparta jest na pewnych prawidłowościach, które możemy
wyraźnie rozpoznać w zrekonstruowanych kopiach. Górna część postaci z wy-
suniętym do tyłu barkiem i układem ramion przypominającym jarzmo jest sy-
metryczna: można by się tu dopatrzyć podobieństwa z frontalnym ujęciem
rzeźb z VII i VI wieku. Zarys ramion wraz z linią lewej cofniętej nogi tworzy pół-
kole, przypominające napięty łuk. Regularna forma, powstała w wyniku połą-
czenia nóg i ramion, bynajmniej nie odbiera poszczególnym partiom ciała ich
przedmiotowego charakteru i świadczy o metaforycznym sposobie myślenia
Myrona. W rzeźbie tej znalazło również rozwiązanie zagadnienie statyczności:
pion prawej nogi wraz ze znajdującym się nad nią ramieniem młodzieńca stanowi
mocną podporę całego posągu, uda i tułów spotykają się w punkcie przecięcia
dwóch dokładnie wykreślonych przekątnych, okrągły zarys głowy odpowiadał
kolistości dysku. Wszystkie te elementy razem wzięte dostarczają nam przy oglą-
daniu Dyskobola niezmiernej przyjemności. Bez trudu percypujemy czytelne pro-
porcje i rytmy, odczuwamy wartość należycie zharmonizowanych interwałów.
Rozumiemy tez doskonale, ze twórca posągu współczesny był wielkim budowni-
czym świątyń doryckich V wieku.
Spośród rzeźbiarzy działających w V wieku p.n.e. zachowały się ponadto nazwiska
Agoladasa, uważanego za nauczyciela wielu znakomitych ówczesnych artystów —
zwolennika dawnych tradycji Kalamisa, a także Kresilasa, twórcy jednego z portre-
tów Peryklesa. Na podstawie wnikliwych opracowań starano się scharakteryzować
twórczą osobowość Pitagorasa z Region i przypisać mu autorstwo Erosa So-
ranzo, znajdującego się obecnie w Ermitażu. Zachowany posąg Nike zwycięskiej
zidentyfikowano na podstawie napisu jako niewątpliwie autentyczne dzieło
Pajoniosa. Lecz indywidualność twórcza żadnego z wymienionych artystów na-
wet w przybliżeniu nie jest tak oczywista, i;>k w przypadku Myrona.

Dzieła Polikleta przetrwały do naszych czasów w bardzo złym stanie, niemniej
możemy z nich odczytać zasadnicze cechy stylu tego artysty. Reprezentuje on
inny kierunek klasyki greckiej niż Myron, często tez stanowi jego przeciwieństwo.
Wynika to zapewne z faktu, ze działalność Polikleta przypadła na drugą połowę
V wieku p.n.e., ponadto zaś obaj artyści należeli do różnych szkół: Myron do
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attyckiej, Poliklet — do peloponeskiej. Zresztą, mimo całego wpływu szkoły
wszystkie dzieła związane z nazwiskiem Polikleta ujawniają wyraźnie ukształ-
towaną indywidualność artystyczną.
Od dawna ulubiony temat artystów ze szkoły peloponeskiej: zwycięzcy w igrzy-
skach atleci, stanowili również główny przedmiot twórczości Polikleta. W prze-
ciwieństwie do na poły kultowych posągów Apolla, statuaryczne rzeźby Polikleta
są przede wszystkim wizerunkami ludzi, obdarzonych wszelkimi cechami męskiej
doskonałości. Pod tym względem zbliża się Poliklet do twórcy Dyskobola Myrona
i do niektórych jeszcze innych artystów z V wieku. Myrona jednak fascynuje
przede wszystkim ciało ludzkie w ruchu, stara się on wykorzystać wszystkie swoje
wrażenia i obserwacje i przekazać je widzowi bezpośrednio. Poliklet natomiast
przeciwstawia tak pojętemu przedstawianiu wzniosły i trudno osiągalny ideał
doskonałości. Wśród starożytnych mówiono, ze poszukiwał w swej pracy jakiegoś
kanonu, nie opierając się juz w swoich dążeniach na mitologicznym podłożu
legend o bogach i dawnych bohaterach, pragnąc dać raczej wyraz swej filozo-
ficznej postawie wobec świata. Nie na próżno łączono dzieła Polikleta z naukami
pitagorejczyków. Usiłował on znaleźć proporcje doskonałe, korygując studium
natury na drodze obliczeń matematycznych. Proporcje te nazwano kwadratowymi,
ponieważ punktem ich wyjścia były cztery boki kwadratu. Nie uszło również
uwagi, że Poliklet zarzucił modelunek z natury na rzecz pracy według sztucznych
wzorów. Zapewne w wielu wypadkach twierdzenia te są przesadną relacją uczniów
0 skłonnościach mistrza, który przecież odznaczał się wielkim temperamentem
1 wielkimi zdolnościami twórczymi, a w żadnym razie nie był ani pedantem, ani
doktrynerem.
Niestety Doryforos (oszczepnik), najsłynniejszy posąg Polikleta, znany jest
jedynie z oschłej, marmurowej kopii. Rzeźba młodzieńca, przewiązującego włosy
opaską, tzw. Diadumenos, powstała u schyłku życia artysty. Nieco pełniejsze po-
jęcie o oryginałach otrzymujemy z kilku małych statuetek z brązu, będących kopiami
posągów Polikleta — między innymi warto wymienić postać młodzieńca znaj-
dującą się obecnie w Luwrze. Umiłowanie proporcji nie umniejszyło bynajmniej
zainteresowania Polikleta żywymi ludźmi. Obdarzył postaci swoich młodzieńców
pięknem, którego fizyczna doskonałość równa jest moralnej sile. Są to wizerunki
ludzi wolnych, którzy w samym życiu widzą sens istnienia.
Archaiczne postaci Apollinów urzekają nas radością, z jaką wkraczają w życie —
lecz mimo wszystko życie to jeszcze nimi włada, poddani są elementarnym siłom
natury. W Dyskobolu ukazano siłę ludzką wyzwoloną wysiłkiem mięśni, natomiast
młodzieńcy Polikleta są gotowi do czynu: za chwilę zegna nogi, zrobią krok
naprzód, odwrócą głowę. Artysta chwytał moment tuż przed wykonaniem ruchu,
lecz jednocześnie nadawał swym posągom wyraz umiaru i rezerwy. W ten sposób
dane nam zostało do zrozumienia, ze człowiek powinien zharmonizować swe
gesty, a w domyśle także i czyny, z własnym rozsądkiem i przekonaniem. Atleci
Polikleta tak pięknie są zbudowani, ze zwycięstwa ich w zabawach i igrzyskach
wydają się oczywiste. Lecz największy triumf odnoszą przezwyciężając samych
siebie, opanowując swoją wolę, uświadamiając sobie własną siłę i czerpiąc du-
mę ze sprawności wyćwiczonego ciała. Wyczuwa się w nich to samo poczucie
własnej godności, którą przepojone były mowy Peryklesa.

133

I, 115



Do plastycznego odtwarzania owej postawy stuzył przede wszystkim kontrapost.
W posągach Polikleta zawsze jedna noga wyraźnie służy za podporę całemu ciału,
podczas gdy druga jest lekko ugięta; układ ramion jest także odpowiednio zróż-
nicowany. Linia przeprowadzona wzdłuż środkowej osi posągów Polikleta nie
będzie nigdy prosta, lecz z lekka wygięta. Poliklet opierał się na tej zasadzie
świadomie i konsekwentnie. Artyści z VI wieku p.n.e. ukazywali współzależność
płaszczyzn i brył składających się na ludzką postać, Poliklet pozwala nam wyczuć,

I, 115 że zarówno szkielet, jak i mięśnie i powłoka skóry dopiero razem tworzą całość,
por. I, 88 By to osiągnąć, musiał stosować precyzyjniejszy modelunek i dokładniejsze

stopniowanie płaszczyzn. W tym samym celu posługiwał się połyskliwym matę-'
riałem odbijającego światło brązu.
Struktura całego ciała ludzkiego i wzajemne stosunki poszczególnych jego części
przedstawiał Poliklet w sposób znacznie bardziej skomplikowany. Podkreślał wy-
razisty kształt głowy i potężne mięśnie piersi i brzucha, górną część ud opraco-
wując juz mniej szczegółowo. W tym odmiennym traktowaniu różnych partii
rozeznać można jakiś świadomie ustalony ład. Poliklet mocno zaznaczał granice
pomiędzy takimi częściami jak piersi i brzuch, czy tułów i uda; ramię składał
zawsze z trzech odrębnych członów. Lecz zdecydowane rozdzielanie poszcze-
gólnych partii nie naruszało jednolitości całego ciała ani nie osłabiało podporząd-
kowania tych partii całości, której wrażenie osiągał głównie za pomocą miękkich
linii konturów. Płynnym ich rytmem zespalał wszystkie elementy posągu, podkreślał
nimi elastyczność ciała atlety i nadawał konstrukcji stawów taką jednolitość,
jakby zamierzał jednocześnie uzmysłowić krwiobieg. Z całej struktury posągu
poznajemy nie tylko ścisłe wyczucie proporcji matematycznych, lecz także wielką
muzykalność artysty. Współcześni Polikleta hołdowali wszak przekonaniu, ze
harmonię muzyki wyrazić można w sposób matematyczny.

Myron i Poliklet reprezentują dwa kierunki klasycznej sztuki greckiej V wieku p.n.e.,
których połączenie nastąpiło w Attyce w czasie, gdy Ateńczycy pod wodzą Pery-
klesa na krótko opanowali całą Grecję (460—431). Najwybitniejszym zabytkiem
z tego okresu jest ateński Akropol, związany ściśle z twórczością Fidiasza, trze-
ciego wielkiego rzeźbiarza w V wieku.

Plan Akropolis ateńskiej
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Rekonstrukcja Akropolis ateńskiej

W historii powstania i rozwoju ateńskiej Akropolis odzwierciedla się rozkwit całej
ówczesnej sztuki greckiej. W odległych czasach kultury mykeńskiej na stromych
tych skałach wznosił się królewski zamek. Wraz z zaprowadzeniem demokracji
przybytki Akropolu stały się miejscem ogólnie dostępnym, a w jego centrum wznie-
siono Hekatompedon, bogato ozdobiony barwnymi posągami. W czasie wojen
perskich Akropol mocno ucierpiał: w trudnej sytuacji Grecy musieli go porzucić,
został splądrowany przez nieprzyjaciela. Po zwycięstwie odniesionym nad Persami
przystąpiono do rozbudowy Akropolu na wielką skalę, uwieńczonej wspaniałym
sukcesem w wyniku wyjątkowo sprzyjających okoliczności. Sztuka grecka w owym
okresie osiągnęła już pełnię dojrzałości i artyści bez trudu mogli rozwiązywać
wszelkie zadania, jakie przed nimi stawiano. Nic więc dziwnego, ze w przekona-
niu, iz to, co stworzą, znacznie przewyższy wszystko, co istniało uprzednio —
budowniczowie Akropolu zużywali jako materiał budowlany szczątki zniszczo-
nych przez Persów dawnych świątyń i archaicznych posągów.
Ważnym czynnikiem powodzenia w rozbudowie Akropolu były również ogromne
środki finansowe, którymi rozporządzał ateński skarbiec państwowy dzięki
wpływom od sprzymierzeńców. Budowa Akropolu trwała krótko: w latach
447—432 wzniesiono Partenon, w latach 437—435 Propyleje, a mniej więcej
w latach 450—421 małą świątynię Ateny Nike; jedynie Erechtejon powstał nieco
później (420—407). Akropol, niemal całkowicie zbudowany na nowo w tak
krótkim czasie, pozwala nam wyraźnie odczytać przebieg niczym nie hamowane-
go, naturalnego rozwoju sztuki greckiej w okresie jej rozkwitu z drugiej połowy
V wieku. Różnorodność elementów wchodzących w skład Akropolu łączy się
w wewnętrznej jedności całego zespołu budowli, których proporcje dzisiaj jeszcze
stanowią doskonałe zwieńczenie potężnego wzgórza.

Rokrocznie uroczysta procesja wyruszała do przybytków ateńskiego Akropolu.
Co cztery lata obchodzono w sposób szczególnie świąteczny Panatenaje. Wczes-
nym rankiem w ateńskiej dzielnicy Kerameikos formowała się procesja, w której
uczestniczyli czcigodni starcy i córki znakomitych rodów obok przedstawicieli
Państw sprzymierzonych i zwycięzców w igrzyskach. Młodzieńcy jechali konno,
wozy sunęły powoli naprzód, ludzi zdobiły wieńce. Dziewczęce wychowanki
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Erechtejonu niosły na długim maszcie bogato haftowane peplos w darze dla
opiekunki miasta, dziewicy Ateny. Pochód kierował się na wschód, jakby na po-
witanie wschodzącego słońca. Akropol rysował się wyraźnie w czystym powietrzu,
u jego podnóża połyskiwały srebrzyście gaje oliwne. W porannym brzasku lśnił
z daleka złoty pentelicki marmur świątyń.
Na Akropol wchodzono od strony zachodniej. Tłum Ateńczyków podążał krętą
drogą na szczyt wzgórza. Tuz przed wejściem wznosiła się monumentalna bu-
dowla — tak zwane Propyleje, przypominające frontową ścianę jakiejś świątyni.
Przed oczami widzów wyrastały potężne kolumny doryckie, uskrzydlone po bo-
kach kolumnami również doryckimi, lecz mniejszymi i wytworniejszymi. Z prawej
strony, na naturalnym występie skalnym, znajdowała się mała świątynia Nike,
która w tym właśnie miejscu musiała wyglądać szczególnie urzekająco. Stała
nieco ukośnie, a jej kontury, zarysowujące się wyraźnie na tle nieba, łatwo można
było ogarnąć jednym spojrzeniem.
Juz ten pierwszy widok Akropolu sprawiał niezwykle głębokie wrażenie. Przy
całej swobodzie owej urozmaiconej kompozycji wydawał się zapewne zwarty,
dzięki koncentrycznemu skupieniu poszczególnych elementów architektonicz-
nych, przy czym każdy z nich, a zwłaszcza świątynia Nike, stanowił jakby samo-
dzielny, zamknięty w sobie organizm. Juz wskutek tego różnił się Akropol zasadni-

s. 89 czo od wszystkich poprzednich miejsc kultu — nie tylko egipskich, w których po-
szczególne budowle stapiały się ze sobą, lecz i od wczesnych świątyń Grecji,
które wznoszono oddzielnie, poza jakimkolwiek układem zespołowym. Widz,
obejmując spojrzeniem wszystkie ku niemu zwrócone budynki Akropolu, równo-
cześnie z łatwością percypował wygląd każdego z nich z osobna. Mógł także
smakować regularne proporcje świątyni Nike, gdy idącemu w procesji prezen-
towała coraz to inną swą stronę.
Procesja przechodziła przez obydwie — przednią i tylną — doryckie kolumnady
Propylejów, które dzięki wewnętrznym schodom znajdowały się na różnych po-

I, 118 ziomach i pięły się w górę. Obie kolumnady związano umieszczonymi w prze-
strzeni wewnętrznej smukłymi kolumnami jońskimi, których podstawy były na tej
samej wysokości co niżej stojących kolumn doryckich, kapitele zaś zrównano ze
stojącymi wyżej. W ten sposób osiągnięto pewną odmianę i nie rezygnując z jed-
nolitości, znaleziono uzasadnienie śmiałego połączenia porządku doryckiego
z jońskim. Kompozycja Propylejów była trzyczęściowa: po wspaniałym maestoso
następowało wdzięczne allegro, całość zaś kończyła się spokojnym andante.
Na idącego przez Akropol czekało po drodze mnóstwo nowych wrażeń. Z chwilą
gdy przestąpił juz próg Propylejów, mógł, odwróciwszy się, zobaczyć na tle
dalekich gór spomiędzy potężnych doryckich kolumn maleńką świątynię Nike,
zanurzoną całkowicie w świetlistym powietrzu.
Za Propylejami otwierał się wspaniały widok na święte przybytki Akropolu.
Wysoko wznosił się ogromny posąg Ateny Promachos: złote ostrze jej włóczni
służyło za drogowskaz statkom, zbliżającym się do Pireusu, a postać niemal za-
krywała mały Erechtejon. Po prawej zarysowywał się masyw Partenonu, najważ-
niejszej i najwspanialszej świątyni Akropolu. Ukośne jego usytuowanie z pew-
nością nie było kwestią przypadku: miało raczej pozwolić patrzącemu ogarnąć
jednym spojrzeniem nie tylko fasadę, lecz całą bryłę budowli. Dla tych samych
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powodów wejście do Partenonu umieszczono po stronie wschodniej. Chcąc
ujrzeć wielką władczynię — Atenę Partenos — procesja musiała obejść całą
świątynię od strony północnej, rozkoszując się przy tym w petni pięknem jej nie-
skazitelnych kształtów. Lecz Partenon na uwagę zasługuje nie tylko dlatego, że I, 117
wchodzi w skład wspaniałego architektonicznego kompleksu Akropolu. Zbudo-
wany przez Iktinosa i Kallikratesa, stanowi jedyne w swoim rodzaju i wyjątkowe
arcydzieło greckiej architektury. Świątynia grecka, nad której formą pracowały
całe pokolenia, otrzymała tu swój wyraz najpiękniejszy i najbardziej wzniosły.
,,Czcimy starożytność" — oświadczył Perykles w swej historycznej mowie. Stąd
tez i Partenon zachowuje w zasadniczych swych zarysach kształt tradycyjnego
peripteros: podstawę o trzech stopniach, żłobkowane kolumny, fryz z metopami
i siodłowy dach.
Lecz tradycyjnym elementom nadano teraz nieco swobodniejszy charakter.
Opatrzona ośmioma kolumnami po krótkich i siedemnastoma po długich bokach,
świątynia ta rozmiarami przewyższała większość budowli doryckich, nawet
świątynię w Paestum, i już przez to samo domagała się znacznie lżejszej kon- I, 87
strukcji. W istocie, doryckie kolumny Partenonu są o wiele smuklejsze, a ich
interkolumnia szersze niz zazwyczaj — nie wydają się tez tak masywne, lecz wy-
strzelają ku górze niemal jak kolumny jońskie; gzyms jest mniej wystający, a i jego
cień jest również węższy. Ściany celli zdobił fryz, nadający świątyni charakter
szczególnej elegancji. Wszystkie te odchylenia od reguł były bardzo nieznaczne,
lecz wrażliwe spojrzenie Greków umiało od razu je uchwycić. Tradycyjna zasada
świątyni greckiej została w Partenonie mocno wysublimowana, siły architektury
nie działają tu bezpośrednio, lecz poprzez symboliczne znaki. Grecy epoki Pery-
klesa wyrazili w marmurze dojrzałą świadomość samych siebie.
O architektonicznym sposobie myślenia budowniczych greckich świadczą najle-
piej kapitele Propylejów. Kapitel joński pochodzi z miast Azji Mniejszej, gdzie
powstał zapewne jako jeden z wariantów orientalnego motywu roślinnego. W po-
równaniu z wolutami dawniejszych kapiteli, które w stosunku do smukłego pnia
kolumny są nieproporcjonalnie wielkie i sprawiają wrażenie płaskich, woluty
kolumn Propylejów wypracowane są bardziej plastycznie. Wygięcie lekko zwi-
sających wici uwydatnia właściwe przeznaczenie kapitelu, pozwalając równo-
cześnie wyczuć ciężar naciskającego na nie belkowania. Kapitele takie nie mają
być oczywiście oglądane z bliska, całe ich piękno odsłania się dopiero w skrócie
perspektywicznym. Powierzchnie, na przemian płaskie, wypukłe, wklęsłe i żłobko-
wane, składają się na całość bardziej zróżnicowaną niz kapiteli doryckich, wy-
tworniejszą i pełną specyficznego uroku. Wszystkie zaś szczegóły, zgodnie z kla-
syczną zasadą, podporządkowują się jednolitej kompozycji.
Z późniejszego okresu pochodzi teatr Dionizosa u stóp Akropolu. Teatry greckie
z wieku V p.n.e. niemal się nie zachowały. Za jeden z najpiękniejszych uważany
jest z Epidauros (IV w.). W przeciwieństwie do nowożytnych — teatry greckie
ściśle się łączyły z obrzędem kultowym i dlatego budowano je zazwyczaj w po-
bliżu jednego z miejsc poświęconych czci Dionizosa. Jako przybytki boskiego
objawienia, urządzane były odpowiednio do wymogów widowiska, przy czym
wyraźnie się zaznaczał ich związek z przyrodą, którego nie zdołało osłabić prze-
strzeganie przez Greków własnego pojęcia formy artystycznej, uwydatniającego
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się zarówno we wznoszonych przez nich teatrach, jak i wszelkich innych bu-
dowlach. Teatr budowano zazwyczaj na zboczu dość stromego wzgórza, z któ-
rego otwierał się rozległy widok na okolicę; usuwając wszystko, co „zbędne" —
budowniczowie wykuwali (podobnie jak rzeźbiarze obrabiający blok marmuru)
koncentryczne pierścienie miejsc dla widzów. Pośrodku znajdowała się okrągła
platforma — orchestra, na której pierwotnie mieścił się ołtarz, później zaś — usta-
wiał się chór. Akcja dramatyczna rozpoczynała się w Grecji od wprowadzenia
chóru i prologu. Za orchestra wznosiła się tak zwana skene, budynek, którego
przednia ściana stanowiła tło dla akcji dramatycznej; później przed skene umie-
szczano prowizoryczną ściankę drewnianą. Starożytni Grecy nie znali ani kurtyny,
oddzielającej scenę od strony widza, ani kulis, dających złudzenie innego świata,
ani baśniowych efektów sztucznego światła — słowem niczego, do czego przy-
zwyczajeni jesteśmy w teatrze nowożytnym. Początkowo aktorzy i chór stali na
tym samym poziomie co widzowie siedzący po prostu na ziemi. Dramat rozgrywał
się pod gołym niebem, którego błękitna kopuła rozpościerała się nad aktorami,
widzami i chórem. Okrągła orchestra, jako odbicie sklepienia niebios, wyrażała
kosmiczny i sakralny charakter teatralnej akcji, łącząc we wspólnym korowodzie
wszystkich uczestników tego wydarzenia. I tylko płaskie proscenium, ku któremu
zwrócone były miejsca widzów i na którym występowali aktorzy, przeciwstawiało
publiczność teatrowi, a świat rzeczywisty — sztuce.
Teatr grecki ukształtował się w zasadniczych swoich zrębach już z początkiem
V wieku p.n.e. W połowie tego wieku, wraz z rozwojem greckiej dramaturgii,
powstał nowy jego kierunek. W światopoglądzie swoim i środkach artystycznych
Sofokles opierał się jeszcze mocno na Ajschylosie, lecz zasadniczy temat jego
dzieł jest juz inny. Interesowała go sprawa indywidualności człowieka oraz jego
konflikt z losem lub państwem. Z tego przeciwieństwa wynika tragizm sztuk
Sofoklesa: bohaterowie jego wychodzą z owych zmagań złamani, lecz zarazem
odnoszą największe zwycięstwo zachowując godność własnej osobowości
i dotrzymując wierności własnym przekonaniom.
Szlachetny i mądry Edyp przypadkowym zrządzeniem losu popełnia zbrodnię:
widzi sam siebie na skraju przepaści, widzi utratę wszelkich wartości swego
życia, lecz mimo to odważnie wychodzi nieszczęściu naprzeciw. Łagodna Anty-
gona z niezwykłym u kobiety męstwem broni prawa siostrzanej miłości i ginie,
nie wyparłszy się uczucia do własnego brata. Bohaterowie Sofoklesa nie walczą
z okrutnym przeznaczeniem, lecz stawiając opór, odnajdują w sobie najszczytniej-
sze ludzkie wartości. W tragediach Ajschylosa wielkie znaczenie posiadał chór,
u Sofoklesa osobowość bohaterów jest sprawą najważniejszą. Postaci swoich
nie określa z góry zdecydowanie, lecz ukazuje je w rozwoju, w procesie stawania
się pod wpływem otaczającego je świata, i na ten świat otwarte. W przeciwień-
stwie do zwartych w konstrukcji trylogii Ajschylosa, tragedie Sofoklesa stanowią
dzieła samodzielne, samowystarczalne, a surowy, powściągliwy język Ajschylosa
zastąpiony tu zostaje mową bardziej giętką i lepiej trafiającą do słuchaczy.

Fidiasz był znakomitym rzeźbiarzem, duchowo spokrewnionym z Sofoklesem.
0 życiu jego wiemy tylko tyle, ze należał do ludzi bliskich Peryklesowi i ze zaj-
mował czołowe miejsce w artystycznym życiu Aten. Wywarł on wpływ bardzo
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znaczny i rozpoznajemy jego bezpośrednie ślady w wielu dziełach plastyki attyc-
kiej, a zwłaszcza na rzeźbiarskim wystroju Partenonu. Miał wielki dar łączenia
przeciwieństw oraz wrodzone poczucie proporcji i zdolność godzenia słabości
z silą, kobiecości z męstwem, porządku ze swobodą. Juz starożytni cenili oryginal-
ny styl Fidiasza, uznając w nim „wzniosłość i oszczędność wyrazu" (Demetrios
„0 wymowie").
We wczesnym okresie twórczości stworzył Fidiasz szereg wspaniałych posągów
bóstw. Najsłynniejszym z tych dzieł była ogromna statua Zeusa w świątyni olim-
pijskiej. Bóg zasiadł na tronie w uroczystej, spokojnej pozie. Jego dumne, bro-
date oblicze, otoczone kręconymi, opadającymi na czoło włosami, nosi znamię
surowej dobroci. Rzeźba ta się nie zachowała, lecz dają nam o niej pojęcie wi-
zerunki wyryte na monetach. U Homera i dawniejszych artystów władcę Olimpu
cechowały jeszcze zwykłe ludzkie słabości, Fidiasz natomiast nadał mu wyraz
czystości duchowej. Piękno i proporcjonalność fizycznej postaci mężczyzny sta-
nowią zarazem wyraz boskiej sprawiedliwości. Fidiasz osiągnął ów wysoki po-
ziom moralnej harmonii, do którego starożytni tęsknili juz od dawna, a jego posąg
Zeusa służyć miał za wzór jeszcze artystom w IV wieku p.n.e. i stanowił przedmiot
zachwytu wszystkich ówczesnych pisarzy. Jeszcze w II wieku Dion Chrysostomos
stwierdzał, ze zgnębionych ludzi pocieszał jego widok. Fidiasz potrafił bowiem
przekształcić pobożną kontemplację w przeżycie artystyczne.
Nie zachowały się do naszych czasów posągi Fidiasza Ateny Lemnia i Ateny
Partenos, ozdabiające Akropolis ateńską. Pewne wyobrażenie o zewnętrznych
cechach pomników przekazują liczne kopie, najczęściej o nikłej wartości artys-
tycznej. Całą siłę Fidiasza, jego cudowny styl poznajemy dopiero w dekoracji
rzeźbiarskiej Partenonu. Wśród licznych artystów, którzy przy niej pracowali pod
nadzorem mistrza, znajdowali się starsi i młodsi wiekiem, co tłumaczy pewną
różnicę poziomów wykonania. Najwcześniejsze metopy ze scenami walki Lapitów
z Centaurami są przeważnie słabsze od pozostałych klejnotów rzeźby Partenonu,
zwłaszcza zaś od fryzu.

Wokół Partenonu kroczyła uroczysta procesja panatenajska: odnajdujemy jej
wizerunek na wąskim fryzie górnej części ściany celli. Nie jest to zresztą wierne
odbicie procesji, bowiem jej uczestnicy zostali tu oczyszczeni z wszystkich przy-
padkowości życia powszedniego i ukazano jedynie istotne szczegóły akcji:
młodzieńców siodłających konie i galopujących szeregiem naprzód, dziewczęta
prowadzące przeznaczone na ofiarę zwierzęta i niosące dary dla bogini, sta-
tecznych Ateńczyków, podążających miarowym krokiem. Cały zaś pochód sunie
ku cudownemu, wzniosłemu obrazowi niebiańskich mieszkańców Olimpu, by
złożyć im swe ofiary. Czcigodny Zeus obok swej małżonki, zwinny wysłannik
bogów Hermes, Dionizos, Atena i wiele innych bogów i bogiń rozsiadło się
w swobodnej pogawędce, jaśniejąc wieczną młodością i urodą.
Płaskorzeźby partenońskie reprezentują wszystkie najwyższe wartości sztuki
greckiej V wieku p.n.e. Realizm przedstawień łączy się tu z najwyższym wyobra-
żeniem piękna i szlachetności; galopujące konie występują na przemian ze spo-
kojnie stojącymi posągami, które tworzą niejako cezury w płynnym rytmie ruchu.
Zdumiewająco wierne odtworzenie detali, jak na przykład napiętych mięśni koni
lub zył na rękach ludzi, które innego artystę mogło było z łatwością doprowadzić
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I, 119 do naturalizmu, podporządkowało się tutaj ogólnej koncepcji rytmicznego ciągu,
w jakim zespalały się wszystkie postacie, niczym ogniwa jednego łańcucha.
Doskonały, subtelny modelunek, wycieniowane półtony i swobodna kompozycja
reliefu wiążą się ze spokojną płaszczyzną ściany, będącej podłożem dla rozwiązań
zarówno rzeźbiarskich, jak i architektonicznych.

I, 39 Porównując konnych Asyryjczyków z jeźdźcami Partenonu, możemy w pełni ocenić
por. I, 120 artystyczne osiągnięcia klasycznej sztuki greckiej. W zakresie umiejętności żywego

i czytelnego odtworzenia w kamieniu postaci człowieka lub zwierzęcia, artysta
orientalny nie ustępował greckiemu, lecz przy całych swych zdolnościach ob-
serwacji podporządkowywał te żywo przedstawione ciała abstrakcyjnemu sy-
stemowi, tak ze mimo gwałtownego ruchu wydają się jakby zastygłe w martwym
schemacie. Artysta grecki natomiast właśnie w swobodnym ruchu ciał i w swo-
bodnym traktowaniu określonych reguł doszukując się istoty życia, by uchwycić
je i wyrazić w kamieniu, musiał koncentrować się nie na szczegółach, lecz na
skomplikowanym, wielogłosowym rytmie krzyżujących się brył i na niezliczonych
wariantach ich konturów. Pośrednicząca rola Fidiasza rysuje się jasno przy roz-
patrywaniu specyficznego znaczenia stylu jońskiego dla całego obrazu sztuki
greckiej.

Najwięcej uwagi poświęcił Fidiasz obu przyczółkom partenońskim i zapewne sam
pracował nad ich dekoracją. Na szczycie zachodnim ukazana została dynamiczna
scena sporu pomiędzy Posejdonem a Ateną o władzę nad Attyką. Przyczółek
wschodni zdobiła kompozycja bardziej uroczysta: Atena wyłaniająca się z głowy
Zeusa w obecności bogów.
Od powstania ozdób szczytowych w Olimpii upłynęło zaledwie około trzydziestu
lat, a już całkowicie zmienił się w tym czasie charakter greckiej sztuki. Zamiast
zaciekłej walki tematem jej stają się wspaniali bogowie, istoty doskonałe, pełne
życia, piękne i silne. Ściśle symetryczna kompozycja ulega rozluźnieniu, w cen-
trum szczytowego pola zamiast jednej głównej figury znalazła się obecnie pa-
rzysta grupa postaci, pozostałe zaś są rozmieszczone w układzie naprzemian-
ległym. Rzeźby mocniej uwypuklają się na płaszczyźnie, a widziane z bliska robią
takie wrażenie, jakby mogły niejako przestąpić skraj gzymsu.
W Partenonie, jak w całej sztuce klasycznej, staranność komponowania łączy się
z pietyzmem opracowania poszczególnych postaci. Nawet wyrwane ze swoich
miejsc na szczytach Partenonu, na pół zniszczone marmurowe posągi, znajdujące
się obecnie w British Museum, wciąż pełne są powabu i niezwykłego wdzięku
i chociaż nie umiemy juz dziś wszystkich ich zidentyfikować, czujemy, jak każdą
z nich przenika prąd życia. Oto tors wpółlezącego młodzieńca, tak zwanego
Kefisosa, z przyczółka zachodniego: charakteryzuje go mocna budowa ciała pod
delikatną, niemal kobiecą powierzchnią skóry; tu znów chłopięcy Dionizos
z przyczółka wschodniego, o harmonijnie rozwiniętych kształtach i zamyślonym
spojrzeniu, a obok grupa Kekropsa z córką (szczyt zachodni), złożona z postaci
męskiej i kobiecej, gwałtownie się obejmujących.

Mimo braku głów albo kończyn u wielu figur, ich siła oddziaływania bynajmniej
I, 122 nie została osłabiona. Niektóre z nich zostały doskonale wymodelowane, niemal

do granic pełnej rzeźby. Oglądane z różnych punktów, zawsze cieszą wzrok
płynnym rytmem swych konturów, plastycznością muskulatury, gibkością kończyn.
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Polikletowi daleko jeszcze było do tak wszechstronnej charakterystyki postaci
ludzkich, która zresztą Fidiaszowi nie przeszkadzała w utrzymaniu ich plastycznej
jedności.
Obecnie kwestionuje się tradycyjną nazwę „Parki", jaką określano grupę rzeźb I, 121
z przyczółka wschodniego, lecz sprawa tematu mitologicznego jest w tym wy-
padku mniej istotna niż doskonałość szlachetnej harmonii i kobiecego wdzięku
rodem prosto z ducha Sofoklesowego, który ową grupę cechuje. Piękne te po-
sągi ukazane zostały w swobodnej, niewymuszonej pozie: dwie postacie siedzą,
podczas gdy trzecia, wpółleząca, opiera się o jedną ze swych przyjaciółek. Czu-
łość przyjaźni i pogoda odpoczynku ludzi wolnych znalazły tu po raz pierwszy swój
artystyczny wyraz. Obraz ten opromienił Fidiasz pięknem prawdziwego humanizmu
za pomocą środków czysto plastycznych. Wywiódł przy tym kształty ciała, wi- |, 107
doczne poprzez suknie, z jońskiej zasady, z tym ze swój sposób modelowania
doprowadził do jeszcze większej, niemal manierystycznej miękkości, drobno
ufałdowaną materię opadających szat jeszcze bardziej wzbogacił, a przejścia
od świateł do cieni oddał z zachwycającą delikatnością. Fałdy nie tworzą tu
osobnego ornamentu, [ak w rzeźbach archaicznych, lecz zdają się wydobywać
naturalną giętkość ciała. Według celnego określenia Heinego, rzeźba szat posą-
gów greckich tworzy wielogłosowe echo ruchów tycłrpostaci. Również Win-
ckelmann podzieiał w sztuce klasycznej ową poezję współdziałania ciał i fałdów
szat i dostrzegał jej urok nawet w późniejszych kopiach rzymskich.
Gest rozwierającej ramiona kobiety z oparcia tronu Ludovisi wydaje się podpo-
rządkowany wyższej jakiejś prawidłowości, a kompozycja całej płaskorzeźby
wydaje się w swej symetrii niemal hieratyczna. Głównym zagadnieniem w miękko
wymodelowanym torsie Iris jest natomiast gwałtowny pęd ciała w ruchu. Nie I, 122
naruszając klasycznych proporcji, Fidiasz stał się tu poniekąd prekursorem dioni-
zyjskiego uniesienia, „Bachantek" Eurypidesa. Najprostsze ludzkie uczucia i in-
stynkty w rzeźbach z przyczółków Partenonu stały się objawieniem najwyższego
humanizmu — i w zestawieniu z nimi postać Nike, rozwiązującej sandał, z ba-
lustrady świątyni pod swoim wezwaniem na Akropolu, ma w sobie coś z prze-
mijalnej powszedniości, mimo iz rytm fałdów szaty spowija jej giętkie ciało nie-
spotykanym wdziękiem.

Artystyczny wpływ Fidiasza był niezwykle głęboki i owocny. Zachowało się sporo
attyckich zabytków — płaskorzeźb, waz i posągów — ustępujących wprawdzie
wykonaniem dziełom samego mistrza, lecz przepojonych jego duchem. Widać to
zwłaszcza w attyckich stelach nagrobnych, a szczególnie w płaskorzeźbie na- 1,123
grobnej Hegeso. Ludzie Wschodu oscylowali pomiędzy sławieniem śmierci — por. I, 64
wyswobodzicielki, a żałobnym lamentem, natomiast Grecy traktowali ją ze zdu-
miewającym spokojem, jako nieuchronne zakończenie życia. „Mędrzec wierzy,
iz dla przyjaciela jego śmierć nie stała się czymś strasznym — miał później stwier-
dzić Platon — nie można rzec, iz nie odczuwa smutku, panuje jednak nad sobą."
Takim samym rozumnym pogodzeniem się z nieuchronnością śmierci przepojone
są greckie epitafia. Jedynym pragnieniem zmarłego było, aby pozostający przy
życiu nie zapomnieli o nim na zawsze:
• .Grób ,yna Battosa tu oto, wędrowcze, mijasz.
Pieśni umiał on składać, przy winie się cieszyć niekiedy."
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1,123 Na grobowych płaskorzeźbach attyckich nie znajdujemy nigdy ani apoteozy
zmarłego, ani scen opłakiwania. Spotykamy raczej pożegnanie z rodziną w ser-
decznej rozmowie, oszczędnej w słowa i gesty. W V wieku p.n.e. szczególnie
lubiano na nagrobnych płaskorzeźbach przedstawiać człowieka pogrążonego
w zamyśleniu, w postawie pełnej spokoju i godności, w nastroju, jakiego nie
znała ani wcześniejsza sztuka grecka, ani sztuka Wschodu, a dla którego Fidiasz
znalazł najtrafniejszą formę. Postać zmarłego miata zazwyczaj z lekka pochyloną
głowę, z wyraźnie zarysowanym profilem. Grecy nawet wojowniczą boginię Atenę
wyobrażali zatopioną w pogodnej zadumie (płaskorzeźba w Metropolitan Mu-
seum). Motyw Antygony odwiedzającej grób brata pojawia się w sztuce u schyłku
V wieku dość często, stosuje się go nawet w całkiem innych sytuacjach. Zaw-

I, 129 sze ta sama pozostaje jednak powściągliwość postawy, ten sam urok i ta sama
głęboka pokora, świadcząca o czystości moralnej i poczuciu własnego człowie-
czeństwa.
Dwie postaci ze steli nagrobnej płaskorzeźby Hegeso wkomponowane są w ramy
architektoniczne. Cechuje je miękki, z lekka uwypuklający kształty modelunek
i zaokrąglenie konturów. Artysta grecki z V wieku nie pragnął wywołać wrażenia,
jakoby postaci te znajdowały się wewnątrz jakiegoś budynku: występują przed
obramowanie w taki sam sposób, w jaki aktorzy greccy występowali przed skenę.
Dla zachowania właściwych proporcji całej kompozycji twórca nie zawahał się
nadać postaci siedzącej tej samej niemal wysokości, co stojącej obok służebnicy.
Malarstwo greckie z epoki Fidiasza znamy jedynie z przedstawień na biało grunto-

I, 124 wanych lekytach. Ukazane na nich wydarzenia treścią wiążą się z przeznaczeniem
naczynia: są to więc przeważnie żałobne ofiary lub sceny z tamtej strony życia.
Smukłe, pogrążone w zadumie postaci kobiece pochylają się nad grobowcem.
W tradycyjny rytuał włożono wiele osobistych, ludzkich uczuć. Często przed
dziewczyną pojawia się młodzieniec w płaszczu i z laską w dłoni — to zmarły
w postaci efeba. Chrześcijański artysta uczyniłby z tej kompozycji jakieś przej-
mujące „Noli me tangere" — z kobietą padającą na kolana przed postacią Zmar-
twychwstałego — na malowidłach greckich natomiast postać kobieca w spokoju
dopełnia rytuału: wizerunek efeba oznacza tu jedynie, iz dusza zmarłego, :awsze
przebywająca w pobliżu grobu, stała się widzialna dzięki pobożności osoby
składającej ofiarę. W ten sposób powszednia, niemal rodzajowa scenka nabiera
rangi niejako wykładni sedna rzeczywistości. Artysta z V wieku ozdobił zwartą
całość swojego rysunku wykwintnym sfałdowaniem szat i niemal ornamentalnym
rozmieszczeniem ofiarnych wianuszków i lekytów.

Na innym lekycie z tej samej epoki przewoźnik Charon potraktowany został w
I, 111 swym charakterze wioślarza niemal rodzajowo, podczas gdy Hermes obok niego

zachowuje w swym czerwonym płaszczu postawę pełną godności, a otulona
ciemną szatą zmarła wygląda, jakby osobowość swą juz utraciła. Drobne sylwetki,
wyobrażające dusze zmarłych, służą w tym wypadku, podobnie jak lekyty, za
motyw dekoracyjny nagrobka. Starożytny Grek nic jeszcze nie wiedział o tra-
gicznej namiętności Franceski i Paola z „Boskiej komedii" Dantego.
Klasyczne dzieła sztuki greckiej nie były jednobarwne — jeżeli tak je sobie dziś
wyobrażamy, to dlatego jedynie, ze polichromia marmurowych posągów i budowli
antycznych nie dochowała się do naszych czasów. Nakładanie barw nie było
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wynikiem subiektywnego stosunku greckich artystów do świata. Mimo ze umieli
się posługiwać zestawieniami barw dopełniających, do których tęskni oko widza,
usiłowali za pomocą koloru przekazać samą istotę danego zjawiska. Nie było to
tez nigdy prostym zakolorowaniem, Grecy nie przeciwstawiali koloru rysunkowi; I, 101
iinie konturów na lekytach niejednokrotnie nie są czarne, lecz utrzymane w barw-
nym tonie danego przedmiotu. Płomienna czerwień płaszcza Hermesa dominuje
nad całą kompozycją, podobnie jak cynobrowa czerwień w ikonowym malar-
stwie Nowogrodu w XV wieku. Ta niemal materialna gęstość kolorów na lekytach
greckich nie była znana artystom egipskim. Barwa, zwłaszcza zaś nasycona
czerwień, miała w malarstwie greckim jednocześnie potęgować siłę witalną
ukazywanych postaci. Rysunek na biało gruntowanych lekytach niejednokrotnie
rozwija się nader swobodnie, linia nie wyraża przecież indywidualnego sposobu
malowania, nie jest rękopisem danego artysty, a służy jedynie do określenia uka-
zywanego przedmiotu. Artyści często rysowali najpierw postać nagą i dopiero
na akcie zaznaczali odzież, tak jakby nawet w trakcie samego wykonywania obrazu
pragnęli utrwalić ścisły związek ciała i osłaniającej je szaty.

Tragedia grecka, miejsca kultowe, świątynie, posągi i malowidła ścienne to tylko
jedna strona klasycznej sztuki greckiej w V wieku p.n.e. Obok tych świetnych
dzieł rozwijał się inny jeszcze rodzaj sztuki niższego rzędu, pospolitszej, często
prześmiesznej. Oba te gatunki istniały obok siebie. Pęd do niepohamowanej, gra-
niczącej z rozpasaniem wesołości zdaje się zaprzeczać wyobrażeniom o klasyce
greckiej, o jej niezmiennie szlachetnym i górnolotnym charakterze. Człowiekowi
współczesnemu wydać się może dziwne, jak mogli Ateńczycy V wieku, bezpo-
średnio po wstrząsających przeżyciach katharsis (duchowego oczyszczenia)
wywoływanych losem Edypa lub Medei, oddawać się dzikim uciechom — jak
mogli się śmiać z prostackich, a często sprośnych żartów satyrów. W Atenach
panował zresztą zwyczaj wystawiania sztuki satyrycznej natychmiast po tragedii.
Na tym polegała właśnie szczególna siła greckiej klasyki w V wieku, różniąca ją od
późniejszych, jałowych juz płodów klasycyzmu. Współistnienie wzniosłych i przy-
ziemnych form sztuki było w Grecji V wieku wyrazem pogodnej żywotności.
W greckiej sztuce plastycznej rozwija się więc w tym okresie, obok wzniosłych
wizerunków ludzi i bohaterów, także swoisty nurt rodzajowo-komiczny. Ujawnia I, 125
się przede wszystkim w wyrobach sztuki stosowanej, terakotach i malarstwie wa-
zowym, wśród którego wyróżniają się szczególnie przedmioty wykonane w ko-
loniach attyckich w południowej Italii. Do gatunku tego należą sceny przedstawia-
jące wyuzdanie zwierzęcych, lubieżnych sylenów, rozpustnych heter, aktorów,
pijaków i spoczywających w łożu par miłosnych, jak również parodie dzieł mo-
numentalnych. Postaci są rozmyślnie groteskowo zdeformowane, scharakteryzo-
wane mocnymi, niemal grubymi kreskami. W niektórych wypadkach motywy takie
przeniknęły również do plastyki monumentalnej.

Fryz świątyni Apolla w Bassai z V wieku, ukazujący walkę Centaurów z Lapitami
oraz bitwę Amazonek, pełen jest dzikiego, brutalnego okrucieństwa. Centaury
Wczepiają się w ciała swoich przeciwników, a krępych, muskularnych ludzi ogar-
nęło szaleństwo walki, oddając ich całkowicie na pastwę rozbudzonych instynk-
tów. A przecież Iktinos, twórca owej świątyni, był zarazem jednym z budowniczych
Partenonu.
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W ciągu ostatnich dwudziestu pięciu lat V wieku w kulturze greckiej zaszły zmiany,
które z biegiem czasu doprowadziły do zwyrodnienia sztuki klasycznej. Zwyrodnie-
nie to byto uwarunkowane procesem historycznego rozwoju Grecji, miało więc
logiczne uzasadnienie. Związek wielkich państw greckich, który umożliwił od-
niesienie zwycięstwa nad Persami, okazał się nietrwały: wzrost potęgi Aten dopro-
wadził do kolizji z interesami innych państw, a w szczególności Sparty. Wojna
peloponeska (431 —404 p.n.e.) była pierwszym sygnałem rozbicia jedności
Grecji, jej narodowej solidarności. Równocześnie wewnątrz państw stale postę-
powało jednoczenie się drobnych rzemieślników i umacnianie się wielkich war-
sztatów. Wszystko to podkopywało i rozbijało podstawy dawnego państwa-miasta
(polis). Oczywiście zmiany te nie odbijały się natychmiast i bezpośrednio na sztuce
i kulturze.
Pod koniec tego okresu, po tak zwanym pokoju Nikiasza (421), nastąpiła chwila
przerwy w wojnie domowej. W tych właśnie latach stworzył Poliklet swego
Diadumenosa, młodzieńczym wdziękiem chłopięcych kształtów zastępując atle-
tyczną siłę dawnych ideałów. Na tę samą epokę, gdy Arystofanes broni w „Chmu-
rach" dawnych, przebrzmiałych już czasów i ostrą satyrą chłoszcze nowe obyczaje,
przypada też wystąpienie Eurypidesa, którego tragedie wstrząsają podstawami
starego światopoglądu. Na ulicach i placach pojawia się mędrzec o twarzy satyra,
który budzi niepokój w umysłach młodzieży, podaje w wątpliwość wartość daw-
nych zasad i szydzi z popularnych wierzeń jak z zabobonów.
W tym to okresie ogólnych wahań i rozterek artyści ateńscy doprowadzili do końca
ozdabianie Akropolu, wznosząc ku czci Ateny i Posejdona świątynię Erechtejon.

I, 126 Była to ostatnia budowla wzniesiona na Akropolu. W skarbcu państwowym znaj-
dowało się jeszcze wiele pieniędzy, w Atenach żyło wielu doświadczonych, zna-
komitych artystów, a ich zleceniodawcy odznaczali się wybornym smakiem. Lecz
zanikła już dawna śmiałość i wielkość stylu, której porywom ulegali przed dwu-
dziestu laty Iktinos i Kallikrates, a ponadto budowa na Akropolu drugiego Parteno-
nu, jeszcze jednego peripterosu tej samej wielkości, była nie do pomyślenia.
Małe świątynie służyły dawniej przevvażnie za skarbce, wznoszona obecnie bu-
dowla miała się składać niejako z kilku takich miniaturowych skarbców. Tłuma-
czyło się to po części jej podwójnym wezwaniem, a także nierównością terenu,
na którym miała stanąć. Artysta surowego stylu zrobiłby wszystko, co możliwe,
aby to miejsce wyrównać i połączyć oba przybytki pod jednym dachem.

I, 134 Budowniczowie Erechtejonu wykorzystali istniejące warunki, by stworzyć kom-
pozycję o niezwykłej różnorodności. Świątynia składa się z dwóch samodzielnych
części, stojących na różnych poziomach terenu. Do wschodniej strony wyżej po-
łożonej, poświęconej Atenie, przylega portyk o sześciu jońskich kolumnach;

1,128 oddzielona ścianą, niżej położona świątynia Posejdona ma wejście od strony
północnej, również opatrzone portykiem. Od południa wzniesiono mały krużganek
z kariatydami.
Układ Erechtejonu był czymś całkowicie nowym w historii greckiej architektury.
Musiał on razić zwolenników dawnych czasów zupełnie tak samo, jak muzyka
atonalna razi słuchaczy wyszkolonych na dziełach Mozarta i Beethovena. Peripte-
ros grecki pozostawał zawsze ten sam, z której strony by się do niego podchodziło.
Natomiast Erechtejon ukazuje się oczom w całym ciągu odmiennych, samodziel-
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01 Hermes i zmarła kobieta,

dekoracja na lekycie



103 Głowa woźnicy z Delf

102 Woźnica z Delf, brąz



104 Posejdon, posąg brązowy z przylądka Artemizjon
105 Głowa Posejdona z przylądka Artemizjon



107 Narodziny Afrodyty, tylne oparcie tzw. tronu Ludovisi

106 Herakles, Atlas i Nimfa, płaskorzeźba na metopie świątyni Zeusa w Olimpii



108 Spór Ajaksa z Odyseuszem, waza Durisa

110 Artemida i Apollin
zabijają dzieci Niobe,

część dekoracji krateru
z Orvieto

109 Skutki uczty
(pijak i hetera),
czara Brygosa

111 Hermes,
fragment dekoracji lekytu

przedstawiającego
Charona i Hermesa
z postacią kobiety



11 2 Atena,
meiopa ze świątyni Zeusa w Olimpii

114 Dyskobol, kopia według Myrona 115 Posąg młodzieńca,
szkoła Polikleta, brąz

113 Atena



117 Partenon od strony północno-zachodniej, Akropol, Ateny 118 Kapitel z Propylejów, Akropol, Ateny

116 Akropol, Ateny



119 Procesja panatenajska, płaskorzeźba ze wschodniego fryzu Partenonu

120 Jeźdźcy, płaskorzeźba z zachodniego fryzu Partenonu

121 Tak zwane Parki,
fragment wschodniego

przyczółka Partenonu

122 Tors Iris
zachodniego przyczółka

Partenonu



124 Dziewczyna i zmarły,
dekoracja na lekycie

1 25 Aktorzy, terakota

123 Stela grobowa Hegeso



1 26 Erechtejon,
narożnik południowo-zachodni.

Akropol, Ateny

127 Ornament na ścianie celli
Erechtejonu, Akropol, Ateny

128 Portyk i kariatydy Erechtejonu, Akropol, Ateny



129 Dziewczyna, fragment dekoracji dzbana do wina Kleofona

nych obrazów i ich następstwo czasowe bardziej jest wyczuwalne w tej jednej
niewielkiej budowli niż w wyglądzie całego Akropolu.
Pierwsze wrażenie od strony Propylejów było należycie przemyślane i zamierzone, s. 135
Zachodnia strona świątyni była wprawdzie w połowie przysłonięta okalającym
całość murem, lecz krużganek z kariatydami rysował się wyraźnie na tle nagiej
ściany. Stanowiła ona poniekąd długą przerwę, po której oczom patrzącego uka-
zywał się wschodni portyk z sześcioma kolumnami w jednym rzędzie. Po stronie
północnej, na niższym poziomie, znajdował się portyk, stanowiący wariant tej
kolumnady — z tą jedynie różnicą, że w pierwszym rzędzie miał cztery, a w drugim
dwie kolumny, i wskutek tego sprawiał wrażenie samodzielne, spotęgowane
jeszcze tym, iż nie wspierał się całkowicie o budynek, lecz od strony wschodniej
ukazywał część swojej tylnej ściany.
Wszystko to stanowiło wariacje tego samego tematu, który wywodził się z prostego
założenia greckiego peripterosu, lecz artyści schyłku V wieku wprowadzając opi-
sane zmiany wykazali zdumiewającą inwencję i finezję. Raz ustawiali kolumnadę
tuz pod ścianą, to znów wysuwali ją do przodu jako część samoistną, lub tez
przekształcali kolumny w smukłe postaci pięknych dziewcząt. Dzięki tej rozmaitości
kolumnada utraciła pierwotne swoje znaczenie. Nie tworzyła już osłony wokół
celli świątyni, lecz stanowiła obramowanie portalu czy też jednego ze wspania-
łych widoków na okoliczne góry. Kompozycja architektoniczna została tu wzboga-
cona nie tylko przez ujęcie włączające w jej percepcję element czasu, lecz także
przez wielorakość rozwiązań przestrzennych.
Jeśli wśród budowniczych greckich istnieli zwolennicy dawnych czasów, równie
gorliwi jak wśród dramaturgów porywczy Arystofanes, musieli z pewnością dobrze
kręcić głowami na widok powstającego na Akropolu budynku, obalającego
wszelkie zasady greckiej architektury. Dla współczesnych było oczywiście niełatwą
rzeczą zrozumieć, iż twórcy Erechtejonu rozwijali jedynie zasady, których podwali-
ny ustalone zostały już przez twórców Partenonu.
Chyba nikt jednak nie kwestionował piękna krużganka z kariatydami. Sam motyw
dziewcząt stanowiących podpory był stary; łączył się zapewne z wyobrażeniem |, 128
sklepienia niebios, podtrzymywanego przez Atlasa. Grecy znaleźli dla tego mitu
artystyczny wyraz plastyczny. Kariatydy istniały już w Delfach, w skarbcu Syfnij- por. I, 92
czyków z VI wieku p.n.e.; wydawały się tam nieco sztuczne, gdyż stały wyprosto-
wane, strzeliste, jak wszystkie prawie archaiczne kory, tak jak gdyby na ich gło-
wach nie spoczywała ciężka belka. Szczególny urok kariatyd Erechtejonu polega
na zrównoważeniu ich obydwu znaczeń: przedstawiającego i architektonicznego.
Z wdziękiem żywych dziewcząt opierają się na jednej nodze, a pod szatami rysują
się ich delikatne ciała. Jednocześnie przypominają jednak kolumny, a fałdy ich
odzieży — żłobkowania; stanowią zwartą grupę, postawę ich cechuje skupienie
i wielka powściągliwość. Motyw człowieka dźwigającego uzyskuje tu treść mo-
ralną: dziewczęta chętnie i swobodnie spełniają swój obowiązek.
W porównaniu z Partenonem krużganek z kariatydami wydaje się małą, elegancką
szkatułką na klejnoty. Erechtejon należy oglądać możliwie z niewielkiej odległości, I, 127
gdyż jedynie wówczas można należycie ocenić jego architektoniczny wystrój
o rysunku tak delikatnym, jakiego nie spotyka się we wcześniejszych zabytkach
greckiej architektury. Marmurowe palmetki są połączone, podobnie jak w suro- por. s. 118
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wym stylu, falistymi liniami, zamykają się jednak pnącymi wiciami o wykwintniej-
szych kształtach. Obramowanie stanowi tak zwany kymation joński, na pół przy-
słonięte liśćmi owale i naszyjniki składające się z pereł dużych i małych na prze-
mian. Cienkie kontury wydają się narysowane piórkiem; płaskorzeźbę wzbogaca
zestawienie płaszczyzn na różnych poziomach. Subtelnie opracowane ornamenty,,
wibrujące grą świateł i cieni, przywodzą na myśl misterną, cyzelerską robotę.
Dawniej dzielono sztukę grecką na trzy etapy. Sztukę z początków V wieku histo-
rycy sztuki nazwali surową, sztukę epoki Peryklesa — wzniosłą, a następującą
po niej — piękną. W Erechtejonie widać wyraźnie przejście do stylu pięknego.

Sztuka V wieku p.n.e. stanowi punkt kulminacyjny w artystycznym rozwoju Grecji.
Artyści greccy osiągali wielkie sukcesy juz w okresach poprzednich, lecz w prze-
ciwieństwie do Egipcjan, którzy z małymi wyjątkami trzymali się raz na zawsze
ustalonych reguł, wyciągali nieustannie wnioski ze swych doświadczeń, dążąc do
pogłębiania wyrazu i do coraz większej doskonałości. W najlepszych swych dzie-
łach nie tracili, mimo ukrytego w nich znaczenia, wyjątkowej wręcz świeżości
spojrzenia i bezpośredniości. Twórcy V wieku wierzyli święcie w siłę ludzkiego
rozumu i za Sofoklesem uważali go za ,,największy dar bogów". Sztuka była dla
nich wyrazem światopoglądu całego narodu, sprawą społeczną o wielkiej donio-
słości; usiłowali swoją wiedzę przełożyć na język form plastycznych i byli prze-
konani, iz za pomocą artystycznych środków można to osiągnąć.
Tematy czerpali zewsząd: z dawnych podań, z przeszłości historycznej i z życia
własnej epoki. Sztuka ta odpowiadała różnym potrzebom ludzkim, przede wszy-
stkim potrzebom życia społecznego i religijnego, oraz spełniała zadania wycho-
wawcze, a jej służebny charakter z kolei wzmacniał ją i uzasadniał. Żadnemu artyś-
cie nie przechodziło nawet na myśl, zęby się temu przeciwstawić, hasło ,,sztuka
dla sztuki" byłoby dla Greków niezrozumiałe. A przecież w historii niewiele było
okresów, w których by sztuka tak bez reszty rozwinęła swoje możliwości, w których
kształty wynikałyby z tak głębokich przemyśleń, w których forma tak doskonale
odpowiadałaby treści i w których twórczość artystyczna do tego stopnia zdolna
by była skupiać wokół siebie najlepsze siły niezwykle utalentowanego narodu.
Artystyczny język klasyków odznacza się prostotą i dostępny jest dla wszystkich,
tak ze na zawsze sobie zdobył sympatię potomnych. Zalecenie Solona: „nic
zbędnego" — artyści V wieku w pełni urzeczywistnili w swoich dziełach. Klasyka
umiała zachować poczucie umiaru (mesotes), jakie Grecy przeciwstawiali nie-
zmiernemu luksusowi i przeładowaniu w sztuce orientalnej.
Wszystko to pozwoliło Grekom tworzyć wartości na skalę światową. Engels wy-
soko cenił kulturalną misję Greków. ,,Z mroków Wschodu — twierdził — prze-
niknęło światło swobodnej świadomości helleńskiej." Ludzie owych czasów,
a także najbliżsi ich potomni, rozumieli doskonale ogromne znaczenie kultury
greckiej V wieku. Nie na próżno Isokrates zachwycał się Atenami, ich świątyniami
i dziełami sztuki nawet w okresie upadku i dowodził, iz miasto to stało się godne,
aby rządzić nie tylko Hellenami, lecz wszystkimi w ogóle narodami.
Mimo wszystko, kulturalny i artystyczny postęp Grecji V wieku miał tez swe
granice. Rozwój klasyki przebiegał w obrębie państw-miast i nie miał zasięgu
ogólnonarodowego. W warunkach ustroju niewolniczego pozostało tez Grekom
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obce pojęcie równości wszystkich ludzi, choć troska o sprawy wychowania, tzw.
paideia, wyzwoliła w nich siły i możliwości, jakie nie mogły były się rozwinąć
w żadnej innej kulturze starożytnej. Przy całym swym zmyśle społecznym za naj-
ważniejsze zadanie duchowej egzystencji człowieka uważali starożytni Grecy
poznania samego siebie. Mówiła o tym juz wyrocznia w Delfach; Pindar zaś wzy-
wał Hierona: „Wielkość każdego na czym innym polega; szczyty tylko do królów
należą. Tu się zatrzymaj! Tu odwróć już spojrzenie!"
Na tych zasadach wykształciła się sztuka, w której najważniejsze miejsce zajął
człowiek spokojny i wewnętrznie zrównoważony lub tez do człowieka podobne
bóstwa. Tworząc dzieła, które nieustannie i wciąż na nowo wywoływać będą za-
chwyt i zdumienie, sztuka grecka V wieku doszła do takiej pełni i doskonałości,
jaką ludzie nieprędko mieli znów osiągnąć. Lecz wszystkie te osiągnięcia nie mogły
oznaczać zatrzymania się na ich etapie. Wystarczyło, ze w świadomości człowieka
odezwały się wątpliwości, a już zapragnął rozejrzeć się po świecie i poznać całą
jego złożoność; już zaostrzała się wskutek tego pragnienia jego wrażliwość, już
budziła się potrzeba ruchu w nowym rytmie. A wszystko to razem wyznaczało
dalszy, prawidłowy i naturalny rozwój sztuki, poszukiwanie nowej harmonii
w innych warunkach i w odmiennej już formie.



VI. SZTUKA GRECKA IV WIEKU p.n.e. I W EPOCE HELLENISTYCZNEJ

Milej upłynie ci noc w mojej pieczarze,
drzewa laurowe tam są i smukłe wiotkie
cyprysy.

Teokryt ,,Cyklop"

Mucha nie jest bynajmniej najmniejszą
spośród uskrzydlonych istot, gdy porów-
nać ją z komarami, moskitami i innymi,
jeszcze mniejszymi owadami...
Lukian ,,Mowa pochwalna ku czci

muchy"

Historia Grecji w IV wieku rozpoczęła się walką miast greckich o hegemonię, a za-
kończyła się zwycięstwem monarchii. Lecz w długoletnich tych zmaganiach brak
juz było owych szczytnych ideałów, które ożywiały Greków w czasach Maratonu
i Salaminy. Zwycięstwo przypadało w udziale na przemian to Sparcie, to Atenom,
to znów Tebom; zawierano sojusze, które niebawem się rozpadały; powszednim
zjawiskiem stała się zdrada i przechodzenie na stronę wroga. Dawna grecka polis
wynaturzała się stopniowo: demokratyczny ustrój przechodził we władzę nie-
wielkiej grupy ludzi. Taka właśnie grupa w Atenach skazała na śmierć znakomitego
myśliciela greckiego, Sokratesa, i mimo wielkiej jego popularności kazała ów
wyrok wykonać.
Upadek władzy ludu przygotował grunt do powstania monarchii. Filip Macedoński
wystąpił wobec miast w roli obrońcy wolności; syn jego, Aleksander (356—322
p.n.e.) pretendował do roli spadkobiercy greckich demokracji. Był on niezwykle
wykształconym uczniem Arystotelesa i wielu Greków widziało w tym pięknym
młodzieńcu wcielenie greckiego ideału — wizerunek Achillesa.
Lecz królowie macedońscy, owi „obrońcy" wolności ludu, w istocie hołdowali
zasadom obcym podstawom greckiej kultury i stali się wkrótce wiernymi naśla-
dowcami orientalnych despotów. Aleksander ogłosił się następcą egipskiego boga
Amona i zaczęto wznosić świątynie na jego cześć. Zaprowadził na swoim dworze
sztywną etykietę orientalną (klękanie — proskynesis), jaskrawo godzącą w huma-
nistyczne obyczaje Greków. Buntujące się lub nieposłuszne miasta karał z okru-
cieństwem godnym Assurbanipala.
Odrodzenie się monarchii greckiej posiadało logiczne uzasadnienie historyczne.
W pierwszych wiekach swego istnienia kultura grecka obejmowała jedynie bardzo
ograniczone tereny. Nawet najodważniejsi żeglarze greccy, którzy mniemali,
ze wraz z tak zwanymi Słupami Heraklesa dotarli juz do końca świata, w istocie
nie zapuszczali się poza brzegi Morza Śródziemnego. Gdy w Grecji u ludzi naj-

148

bardziej postępowych rodziły się pierwsze założenia wolnej myśli, cały świat
leszcze pozostawał we władzy poglądów mitologicznych i religijnych. Współcześ-
ni filozofom jońskim byli w Izraelu prorocy, w Indiach — Budda, w Chinach —
Konfucjusz. W IV wieku, w czasie, gdy w Grecji ukształtowała się monarchia,
wpływy greckiej kultury zaczynały przenikać do dalekich krajów. Powstanie mo-
narchii było głównie uwarunkowane koniecznością ekonomiczną zapewnienia
zamorskich rynków zbytu dla stale wzrastającej produkcji greckiej. Marzenia
Greków zdawały się urzeczywistniać; zaczynali bowiem zdobywać Azję, która
niegdyś, pod panowaniem Dariusza, zagrażała ich egzystencji. Rządy Aleksandra
obejmowały nie tylko Bałkany, lecz również Azję Mniejszą, Egipt, Syrię i Rodos,
a na Wschodzie sięgały az do Indii. Lecz w miarę tego rozprzestrzeniania się kultury
greckiej zaczynała ona zmieniać swój charakter.
Kultura Grecji IV wieku i następującej po nim epoki hellenistycznej jest znacznie
bardziej skomplikowana niz w okresie klasycznym. Dawny, oparty na mitologii
światopogląd stopniowo zanikał: mimo że działalność Sokratesa przypadała na
ostatnie lata V wieku, jego nauka największe znaczenie miała dla kultury czwar-
tego wieku. Sokrates nie prowadził właściwie wykładów, lecz słuchaczom swoim
zadawał pytania, zmuszając ich w ten sposób do samodzielnego myślenia i budząc
w nich potrzebę poznania własnej osobowości. Kosmiczny charakter problematyki
podejmowanej przez filozofów jońskich ustąpił na dalszy plan wobec nowego
zadania, jakim było poznanie człowieka, jego myśli i prawdy w ocenie jego
czynów. Filozofia została ściągnięta z nieba na ziemię, rozum ludzki i sam sposób
myślenia stały się istotnym przedmiotem rozważań. Młode pokolenie ogromnie
było przejęte nauką Sokratesa, poza zasięgiem jej wpływu nie pozostali i artyści,
czego dowodzi m. in. cała twórczość Eurypidesa.
Wtedy także występują współcześni Sokratesowi „filozofowie uliczni", czyli
sofiści, reprezentujący najrozmaitsze kierunki i szkoły. Zniewalali oni umysły
swych słuchaczy rozkoszą, jaką daje swoboda w rozumowaniu. Dawne pokolenia
widziały w człowieku tylko ogniwo we wspaniałym łańcuchu rozwoju świata:
obecnie cała uwaga myślicieli koncentruje się na ludzkiej jednostce. W końcu V
wieku p.n.e. uznał Protagoras człowieka „za miarę wszystkich rzeczy", filozoficzna
szkoła cyników uwolniła go od wszelkich zobowiązań społecznych, a epikurejczycy
głosili prawo do beztroskiego radowania się życiem i sztuką. Stoicy postulowali
etyczny rozwój osobowości i bronili poznawczych zdolności człowieka.
Do najważniejszych osiągnięć tego okresu należy rozwój nauki. Przyczynili się do
niego sofiści, którzy przez wysuwanie wątpliwości naruszali podstawy dawnej
kosmogonii. Teza sofistów, ze każde twierdzenie jest jedynie sądem, mniemaniem
'Gorgiasz), doprowadziła z jednej strony do niebywałego zamętu w retoryce,
z drugiej jednak zachęcała tych uczonych, którzy utracili wiarę w metafizykę, do
studiowania rzeczywistości. Z tego punktu widzenia Arystoteles, nawołujący do
badania faktów i ujmujący w systemy różne dziedziny wiedzy, lepiej wyraża umy-
stowe prądy swej epoki niz Platon, który zarzucając problematykę kosmosu,
-wrócił się do" mistyki i poświęcił się nauce o ideach. Sukcesy odnoszone na polu
wiedzy ścisłej umacniały byt całego szeregu instytucji i zapewniały im poparcie
monarchów. Najsłynniejszym centrum naukowym była Aleksandria. Tamtejsza
biblioteka i akademia nauk — tak zwane Muzeum — stwarzały podatny grunt do
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swobodnego rozwoju najwybitniejszych indywidualności nauki greckiej: w IV
wieku p.n.e. lekarza Hippokratesa, a w III ojca geometrii Euklidesa i Archimedesa,
twórcy fizyki naukowej.
Nie sposób jednak twierdzić, ze istniejące podówczas warunki okazały się w sztuce
równie owocne, co w dziedzinie rozwoju naukowego. Sztuka wprawdzie nie
mogła nagle utracić dawnego swego znaczenia, wciąż jeszcze zajmowała miejsce
nader szacowne i była przedmiotem powszechnego zainteresowania, lecz wielkie
nawet talenty nie były juz zdolne do tak jasno określonego światopoglądu, jaki
stanowił siłę przyciągania sztuki V wieku. Tragedia grecka w IV wieku podupadła.
Nie powstawały juz budowle o tak wielkim znaczeniu, jak ateński Akropol. Szla-
chetna prostota ustąpiła miejsca elegancji i skłonnościom do zbytu. Artyści, ży-
jący w V wieku, tworzyli swc^e dzieła w przekonaniu, iz wyrażają w nich całą istotę
wszechświata, w IV wieku natomiast ograniczali się już tylko do odtwarzania jego
dostrzegalnych fragmentów. Z chwilą zaś gdy usiłowali dotrzeć do sedna rzeczy,
ulegali nieznanym, tajemniczym siłom i rezygnując z tradycyjnej greckiej jasności,
oddawali się we władzę orientalnej mistyki. W sztuce ppmieszały się rodzaje: do
komedii wprowadzano pierwiastki tragiczne, do tragedii — element komizmu.
Tematy mitologiczne dzieł o znaczeniu kultowym przeobrażały się w obrazki ro-
dzajowe. W świątyniach dawał się zauważyć wpływ architektury świeckiej, nato-
miast twórcy gmachów publicznych wykorzystywali w sposób swobodny kształty
peripteralne.

Sztuka wzbogaciła się pod jednym tylko względem: w latach tych kształtuje się
wiedza o twórczości artystycznej. Arystoteles był twórcą estetyki. Za punkt wyjścia
w swojej teorii przyjął naśladownictwo, jako podstawę twórczej działalności,
pozostał jednak daleki od takich poglądów, do jakich później miał dojść naturalizm.
Według Arystotelesa jedynie odtwarzanie rzeczywistości umożliwia rozpoznanie
danego przedmiotu i pobudza człowieka do myślenia. Dopuszczał jednak, a nawet
gwoli prawdy artystycznej uważał za konieczne pewne odchylenia od naśladow-
nictwa. Dzięki Arystotelesowi wydobyte zostały podstawy poetyckiej metafory,
którą juz przez tysiące lat przed nim poeci posługiwali się nieświadomie. Określił
jej dualistyczną naturę, polegającą na podobieństwie przy równoczesnym braku
podobieństwa zestawianych ze sobą przedmiotów i zwielokrotniającą wyraz ca-
łego obrazu. Doświadczenia klasycznej sztuki greckiej umożliwiły Arystotelesowi
odkrycie organicznej zasady dzieła sztuki i praw, jakie nim rządzą, wywodzących
się z tego, ze posiada ono początek, środek i koniec. Wpływ nauki Arystotelesa,
przewyższającej głębią wywody licznych i gorliwych jego zwolenników, pozostać
miał istotny w ciągu następnych dwóch tysięcy lat.

,,Nawet w upadku duch Aten wydaje się wspaniały", twierdził Hegel. Powie-
dzenie to odnosi się w pełni do wielkich artystów IV wieku p.n.e., którzy twórczo-
ścią swoją, nie wyłączając nawet Lizypa pozostającego na służbie Aleksandra,
znacznie bardziej byli związani z mistrzami sztuki klasycznej niż ówczesna poli-
tyka i życie Aten — z epoką Peryklesa.
Nieprzypadkowo wspaniały posąg marmurowy z Museo delie Termę w Rzymie,
przedstawiający umierającą córkę Niobe, przypisywany bywa raz twórcy piątego,

1 32 to znów szóstego wieku. Opanowana szlachetność postawy, plastyczność formy
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wyczuwalny rytm sylwety wskazywałyby jeszcze na V wiek, lecz w głębokim
cierpieniu przenikającym kobiece rysy przejawia się juz element osobisty, jaki wy-
stępuje w sztuce greckiej dopiero na przełomie tych stuleci. Daje się niemal sły-
sześć ów ton, który u schyłku V wieku znany był jedynie i wyłącznie Eurypide-
sowi, twórcy wzruszającej postaci Ifigenii:

Tu oto, ojcze, jestem jak gałąź u stóp twoich —
błagając łaski: jako gałąź obłamana,
ułomna jestem, choć pokrewna tobie
Nie niszcz-ze mnie tak wcześnie!
Oglądać światło jest tak słodko, przecie
droga w podziemie tak straszna — o , przebacz!

W twórczości ateńskiego artysty Kefizodota, autora grupy Eiiene i Plutos, widoczne
są jeszcze wyraźne wpływy Fidiasza. Również i syna jego, Praksytelesa (ok.
370-330 p.n.e.), jednego z największych rzeźbiarzy IV wieku, interesowały
podobnie jak Fidiasza postaci bogów greckich. Lecz artyści IV wieku poświęcali
całą uwagę nie głównym, lecz młodszym, drugorzędnym bóstwom. Umożli-
wiało im to przybliżenie postaci boskich do ludzi, a niekiedy nawet doprowadzało
do całkowitej rezygnacji z wszelkich cech boskiej godności. U schyłku tegoż stu-
lecia Euhemeros podważył istnienie dawnych bogów, Kritias zaś głosił, iz wy-
naleźli ich mądrzy politycy.
Słynny Hermes Praksytelesa, znaleziony w Olimpii, jeszcze do niedawna uchodził I, 131
za grecki oryginał. Lecz jeśli jest to nawet późna kopia, przekazuje nam ona do-
skonale wyobrażenie o wielkim kunszcie rzeźbiarza. Wysłannik bogów, Hermes,
nie został tu ukazany jako bożyszcze lub ideał, nie miał być przedmiotem kultu
ani tez wzbudzać ekstazy. Przedstawiony został w momencie, w którym udając
się z najwyższego polecenia do nimf, zatrzymuje się w drodze wraz z powierzo-
nym mu przez bogów małym Dionizosem. Grupa nie posiada żadnego głębszego
znaczenia, żadnej idei, na wzór na przykład idei macierzyństwa w rzeźbie Eiiene
i Plutos. Hermes nie zachowuje się jak nauczyciel Dionizosa, lecz bawi się z nim
i droczy, pokazując z daleka winne grono, ku któremu dziecko na próżno wyciąga
rączki. W człowieczeństwie boga nie wyraża się jego duchowa wielkość, lecz
raczej łatwe do zrozumienia słabostki, osobliwe cechy jego charakteru. Dzie-
cięce zaś łakomstwo Dionizosa kojarzy się z jego późniejszą godnością boga wina.
Piaksyteles, jeśli nawet wyzbył się juz patosu, był przecież wrażliwy na poetyckie
Piękno i dowiódł tego zrywając z utartymi wyobrażeniami. I tak Dionizosa, któ-
rego klasycy przedstawiali pod postacią dojrzałego męża z ogromną, kędzierzawą I. 75
brodą, pokazuje niejako retrospektywnie, jako małe dziecko. Hermes jest pięknym,
uroczym młodzieńcem, o wręcz dziewczęcej delikatności.

Majestatyczna wniosłość dzieł klasycznych domagała się oszczędnej formy, czy-
stości konturów i podkreślania architektonicznej struktury dzieła. Postać młodego
Hermesa jest giętka i gibka w swym płynnym ruchu. Kamienna bryła doskonale
zanurza się w świetle, które odbija się wielokrotnie na miękko wypolerowanej
Powierzchni, łącząc obie postaci w wibrującym świetlistym kręgu. Kształty zdają
się zlewać ze sobą, zacierają się granice pomiędzy poszczególnymi partiami ciał,
misterne wypukłości powierzchni niepostrzeżenie przechodzą jedna w drugą, by
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wyrazić przenikające postaci życie, poruszenie ledwo uchwytnych zarysów znaj-
duje przedłużenie w lekkim falowaniu przesyconego światłem powietrza. A trze-
ba sobie przy tym wyobrazić, ze marmur ten został z lekka podmalowany przez ma-
larza Nikiasza: efekty barwne potęgowały jeszcze grę świateł i cieni. Dusza oży-
wionej materii wyraziła się najpełniej w przelotnym uśmiechu, igrającym na war-
gach Hermesa. Warto przypomnieć, że uśmiech zanikł juz niemal całkowicie
w sztuce greckiej V wieku. Praksyteles przywołuje go znów do życia, lecz nie
po to, by wrócić do naiwnej radości kurosa, lecz by tym czułym i jednocześnie
szyderczym uśmiechem wypowiedzieć świadomość przewagi człowieka nad
światem.
Głowa dziewczęca z Chios ukazuje nam jeszcze lepiej, jak Praksyteles podporząd-

I, 133 kowywał sobie marmur. Finezja modelowania dochodzi tu do szczytu i zdaje się
zapowiadać późniejsze „sfumato" malarstwa renesansowego. Obróbka tech-
niczna umożliwiła osiągnięcie większej wierności w odtworzeniu wdzięcznej
główki kobiecej. Lecz w przeciwieństwie do monumentalnej naturalności dzieł
wcześniejszych, głowa tej dziewczyny ma w całości wyraz bardziej afektowany,
zbyt małe wargi i puste spojrzenie. Wzniosłość i piękno prawdy ustąpiły tu miej-
sca przesłodzonym, wyrafinowanym subtelnościom.
Innym znakomitym i słynnym juz w starożytności dziełem Praksytelesa jest Afro-
dyta Knidyjska, znana nam z licznych kopii. Podobnie jak niegdyś pątnicy podej-
mowali pielgrzymki do świętych miast, tak w IV wieku jeżdżono na wyspę Knidos,
aby obejrzeć dzieło Praksytelesa. Posąg ten znajdował się w małej świątyńce,
znakomicie odpowiadającej jego intymnym założeniom. Wchodziło się od tyłu,
tak iz można było obejrzeć figurę ze wszystkich stron. Przed oczami widza sta-
wał wspaniały wizerunek bogini, która odrzuciwszy właśnie szaty na jakąś wazę
i skromnie się przysłaniając, zstępowała do wody.
Ukazanie bogini nagiej, choćby nawet bogini miłości, było przedsięwzięciem tak
śmiałym, ze artyści epok dawniejszych nie odważyliby się na nie nawet w scenie
jej narodzin. Z artystycznego punktu widzenia zachodziło tu również naruszenie
zasad przyjętych dla różnych rodzajów w sztuce: az do IV mianowicie wieku na-
gość postaci oznaczała, ze przedstawia ona zwycięzcę w igrzyskach. Praksyteles,
jednak, obnażając swój posąg, nadał mu równocześnie wzniosły jakiś wyraz:
ciało Afrodyty uczynił tak piękne, iż ten, kto odwiedzał świątynię, musiał odrzu-
cić wszelkie grzeszne myśli. Bogini miłości jest tu obrazem niewinności i najczy-
stszej kobiecości. Nawet kopie pozwalają nam ocenić niezwykłą miękkość jej
kształtów, giętkość z lekka do przodu wychylonego ciała, bogactwo modelunku,
delikatność cieni i płynny rytm jakby zawoalowanych, lecz dobrze widocznych
linii.

Współczesny Praksytelesowi był nieco od niego starszy wiekiem Skopas. Oby-
dwaj reprezentowali odmienne strony sztuki IV wieku p.n.e. Winckelmann przy-
równywał ducha klasyki greckiej do gładkiej tafli morza, pod powierzchnią której
burzą się jednak fale; artyści V wieku, a zwłaszcza Fidiasz w swym posągu Zeusa,
łączyli wprawdzie uroczysty spokój z podniosłym napięciem duchowym, lecz
w IV dopiero wieku głęboko skrywane namiętności jęły przebijać się na zewnątrz.
„Ethos" sztuki greckiej z czasów Polignota zastąpiony został przez „pathos"
dzieł Skopasa i jemu podobnych. Prekursorskie w tej dziedzinie były tragedie
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Eurypidesa, który w swoich „Bachantkach" dał zdumiewający obraz człowieka
ogarniętego szaleństwem. Szalejąca menada Skopasa znana jest jedynie z nie za- I, 134
chowanej w całości rzymskiej kopii. Jeden ze współczesnych Skopasa trafnie opi-
suje tę postać ,,z wezbraną piersią, rozkrzyzowanymi nogami, głową mocno wstecz
odrzuconą, włosami na wiatr rozpuszczonymi i wywróconymi oczami". Dziki szał
mą zawładnął, lecz całe jej ciało przepaja tęsknota za najwyższą wolnością.
Pragnąc wyrazić to wszystko za pomocą środków plastycznych, starał się Skopas
jak najbardziej uwypuklić każdy element ciała. W tym celu nadał konstrukcji
swojej rzeźby formę spiralną, różniąc się tym zasadniczo od frontalnej koncepcji |, 1 22
posągów klasycznych. Głowa menady jest dalej niz szyja wygięta do tyłu, wspa-
niale zarysowane piersi wysuwają się do przodu, lewe, nagie udo nieco się cofa.
Przy oglądaniu tej figury z różnych punktów, doznajemy wrażeń o wiele bardziej
złożonych niz przy kontemplowaniu posągów pozostałych w V wieku. Co prawda,
z żadnego miejsca nie można w pełni ogarnąć całej tej doskonałości. Siła wyrazu
menady polega na wspólnym rytmie, który przenika ciało, włosy i szaty w jednym
niejako spazmie.
Na samym początku IV wieku p.n.e. uczestniczył Skopas w budowie i ozdabianiu I, 135
świątyni Ateny Alea w Tegei. Wśród licznych rzeźb tej budowli na szczególną
uwagę zasługuje głowa młodego wojownika. Herakles na metopach olimpij- I, 106
skich, dokonując swych bohaterskich czynów, z tym samym niewzruszonym spo-
kojem wspierał sklepienie niebios lub poskramiał dzikiego byka. Wyrzeźbione
natomiast przez Skopasa oblicze ma w sobie coś z pobudliwości postaci tra-
gedii Eurypidesa, w których każdej decyzji życiowej towarzyszą namysły, wahania
i napięcie wewnętrznej walki. Wrażenie takie uzyskał artysta przede wszystkim
przez koncentrację spojrzenia, które zdaje się kierować w dal ku czemuś, co je
fascynuje. W ten sposób przezwyciężone zostało skupione wyosobnienie boha-
tera klasycznego.
Nowe te tendencje doprowadziły w plastyce greckiej do gruntownego przekształ-
cenia pojęć. Podczas gdy każdy posąg z V wieku obdarzony był pełnią witalności,
która przenikała wszystkie części jego ciała, Skopas koncentruje się na twarzy,
a przede wszystkim na spojrzeniu. By oddać gorączkowe podniecenie swego
bohatera, głęboko osadza oczy i zamazuje ich kontury, przez co wzrok wydaje
się jakby zamglony. Słynęły tez wśród współczesnych owe „zawoalowane oczy"
Skopasa. Wszystkie błagania, wszstkie cierpienia ginących lub martwych wo-
jowników z Tegei malują się w ich głęboko zapadniętych oczach. To samo
spojrzenie odnajdziemy tez nawet w jakże żywej postaci lwa.
Skopas był najwybitniejszym, lecz nie jedynym przedstawicielem opisanego kie-
runku. Nie udało się dotąd poszczególnych płaskorzeźb z mauzoleum w Hali-
karnasie posegregować i z całą pewnością poprzypisywać odpowiednim mistrzom, 1,1 36,1 37
jakich wymieniają stare źródła: Skopasowi lub Timotheosowi, Bryaksisowi czy
Leocharesowi. Wszystkie te dzieła przenika to samo namiętne podniecenie, cha-
rakterystyczne dla twórczości Skopasa i całej jego epoki.
Zmagania bohaterów z wojowniczymi Amazonkami były w sztuce greckiej te-
matem od dawna rozpowszechnionym. Udział w walce ludzi przedstawianych
w zabytkach klasycznych z V wieku podyktowany był zrządzeniem losu: było to
prawo i heroiczna lekcja życia. W Halikarnasie otrzymujemy inną wersję tego sta-
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rego tematu. Walka ciągle jeszcze jest fascynująca, bohaterstwo mężnych Greków
i zawziętych Amazonek godne jest najwyższej chwaty. Ale zarówno fizyczne, jak
i duchowe siły człowieka nie są juz zaangażowane tak ostatecznie, walczący nie
wczepiają się w siebie, nie duszą się tak nawzajem, jak to widzieliśmy na zachod-
nim przyczółku świątyni w Olimpii. Obecnie mamy do czynienia raczej z obrazem
duchowych popędów człowieka: w gwałtownych impulsach szybkiej decyzji,
w odruchach furii lub nagłej rozpaczy objawia się cała ludzka natura.
Artysta, choćby sam jak najzywiej czuł się porwany wirem owej walki, współ-
czuje zwyciężonym i nie ukrywa swojej do nich sympatii: wyraża ją w spłoszo-
nych ruchach uciekających Amazonek, w pełnym uroku geście, z jakim klęcząc
wyciągają ręce ku zwycięzcy, by przez szybkie dotknięcie jego brody uratować
sobie życie. Cała budowa płaskorzeźb w Halikarnasie różni się zasadniczo od ta-

1,120 kich klasycznych dzieł, jak chociażby fryz partenoński przepełniony niepoha-
mowanym ruchem galopujących jeźdźców. W Halikarnasie wrażenie impetu
osiągnięte zostaje samą atmosferą szerokiej przestrzeni, otaczającej poszczególne
figury. Ludzkie postaci nie są skłębione, lecz luźno rzucone na puste tło, na którym
szaty i płaszcze walczących trzepocą jak w powietrzu. Odmiennie niz w sztuce
klasycznej V wieku, gdzie piony spokojnie przeciwstawiały się poziomom, figury
z Halikarnasu ustawione zostały na pochyłych przekątniach. W niektórych przy-
padkach, jak na przykład w grupie osaczenia Greków przez dwie Amazonki,
układ ten tworzy piramidę. Wyraz gwałtownej namiętności jest w sztuce IV wieku
jeszcze nieco zahamowany wpływem klasycznego dziedzictwa.

Trzeci wielki artysta grecki z IV wieku p.n.e. — Lizyp — był kontynuatorem tradycji
szkoły peloponesko-sykiońskiej. Rozwijał on z zapałem tak bardzo przez Poli-
kleta ulubiony temat atlety. W przeciwieństwie do Skopasa i Praksytelesa, którzy
pracowali głównie w marmurze, wolał Lizyp posągi swe odlewać w brązie. Nie-
mniej nowe tendencje sztuki nie były mu obce, o czym świadczy przede wszystkim
większa prozaiczność postaci jego bohaterów. Atleta Apoksyomenos nie został
ukazany w tak uroczystej pozie, jak na przykład dumnie kroczący Doryforos Poli-
kleta. Stoi znużony walką i oczyszcza się z piasku skrobaczką.

I, 1 39 Wyraz twarzy Augiasza z Delf wydaje się niezdecydowany. Jego głęboko osadzo-
ne, ponuro spoglądające oczy przypominają nie tylko skupione wejrzenie wojow-

por. I, 135 nika z rzeźby Skopasa, wyczuwa się w nich także duchowe napięcie i wahanie
bohaterów Eurypidesa, zmagających się ze sobą w wewnętrznej walce najróż-
niejszych namiętności.
Innego atletę, młodzieńca sznurującego sandał, przedstawił Lizyp z torsem prze-

I, 138 chylonym do przodu, z nogą opartą o pień drzewa; lecz wzrok mężczyzny przy-
ciągają widać inne sprawy, gdyż odwraca ku nim głowę. Potężny ten mocarz,
o napiętych muskułach pięściarza, jakie jeszcze by nie były potrzebne Herakle-
sowi olimpijskiemu, utrwalony został w momencie zmęczenia, gdy jego całe,
niemal wyczerpane nadludzkim wyczynem ciało szuka jakiejś podpory.
Posągi Lizypa nie mają wywiedzionych z kwadratu proporcji postaci Polikleta.
Jego młodzieńcy są szczuplejszej budowy, dłuższe są zwłaszcza ich smukłe nogi.
Nadaje to ich sylwetkom większą elastyczność, która to cecha charakteryzuje na
ogół dzieła ze szkoły Lizypa.
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Największe znaczenie Lizypa polega jednak na tym, co dostrzeżone zostało juz
przez jego współczesnych i co stanowiło zasadniczą zmianę w całokształcie po-
glądów artystycznych: ukazuje on mianowicie ludzi juz nie takich, jakimi są na-
prawdę, lecz takich, jakimi się ich widzi. To rozróżnienie nie w pełni, oczywi-
ście, tłumaczy całą istotę nowego kierunku, podkreśla jednak wagę, jaką przy-
wiązywano do wrażeń odnoszonych przez widza i do odtwarzania ruchu uchwy-
conego w jednej chwili, a także uzasadnia wzrost zainteresowania grą świateł
i cieni. Wszystkie wymienione cechy twórczości Lizypa rozwijały się kosztem
stabilności jego rzeźb, kosztem czytelności ich konstrukcji i realności sylwetek
i konturów. Łatwo tego dowieść porównując wiążącego sandał atletę z włócz-
nikiem Polikleta z jednej i dyskobolem Myrona z drugiej strony. Charaktery- 1,114
styczną reliefową frontalność posągu Myrona przezwyciężył Lizyp rozwiązując por. 1,138
problem swej rzeźbiarskiej kompozycji na kilku planach i rozgrywając go za po-
mocą światła i cienia; płynny, giętki ruch przenika wszystkie członki postaci.
Liczne posągi Lizypa w znacznie większym stopniu niz dzieła klasyczne przezna-
czone były do oglądania z wszystkich stron. Apoksyomenosa trzeba koniecznie
obejść naokoło, ponieważ z przodu widzimy jego ramię jedynie w skrócie perspek-
tywicznym, z profilu zaś nie widzimy wcale jego twarzy. Przy takim oglądaniu
posągu z wielu punktów gubi się jednak jego zwartość i owo wrażenie pełni sił
żywotnych, jakiego dostarczają widzowi nawet te dzieła Polikleta, na które pa-
trzymy wyłącznie od frontu.

Odnaleziona kilkadziesiąt lat temu w Kyrene w Afryce północnej Afrodyta należy I, 140
do najpiękniejszych marmurowych rzeźb antycznych, mimo iz stanowi jedynie
rzymską kopię oryginału, wywodzącego się z kręgu Lizypa. Ta szlachetna w swej
nagości Anadyomene, ta boska postać tak naturalnie objawiająca się oczom
śmiertelników, świadczy, iż wielcy artyści IV wieku niezupełnie jeszcze odeszli
od zasad sztuki klasycznej. Delikatne niuanse w modelunku nagiego ciała przy-
wodzą na myśl twórczość Praksytelesa. Lecz artysta zdołał tu juz uniknąć wszel-
kiej zbytecznej miękkości i giętkie, choć nie rozpływające się i nader wyraziste
kształty opracował całkowicie w duchu tradycji szkoły z Argos.
Nowy, wysublimowany sposób kształtowania nadaje dziełom Skopasa, Praksy-
telesa, Lizypa i innych jeszcze rzeźbiarzy ów osobliwy urok, o którym pojęcie
dać nam mogą jedynie greckie oryginały lub najznakomitsze z rzymskich kopii.
Uśmiechnięte wargi, rozmarzone spojrzenia, wrażliwe rysy, zmieniające się w za-
leżności od ustawienia i oświetlenia posagów, wzbogacają je jeszcze dodatkowo,
choć wprawdzie na niekorzyść zasadniczego ujęcia całości.
Malowidła z IV wieku p.n.e. zachowały się w znacznie gorszym stanie niz posągi.
Jednak ogólny rozwój sztuki greckiej pozwala nam przypuszczać, iz malarstwo
nabierało coraz więcej wagi; kto wie nawet, czy nie przerastańo znaczeniem rzeź-
by, jako ze dysponowało ogromnym zasobem środków potrzebnych do odda-
wania „pozorów", bardziej ówczesnych artystów interesujących niz „istota"
zjawisk, którą znów tak bardzo pragnęli zgłębić artyści V wieku. W jakiejś mie-
rze świadczy o tym fakt, iz malarstwo wazowe, zadowalające się dwiema tylko
lub trzema barwami i ukazujące konkretność przedmiotów za pomocą jedynie
ostro zarysowanych konturów, przestało juz w tych latach wystarczać artystom.
Zachowały się nazwiska wielu greckich malarzy z IV wieku. Współcześni cenili
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ich wysoko, nam jednak trudno wyrobić sobie o nich należyte zdanie, ponieważ
dzieła ich zaginęły. Ponadto sądy współczesnych o artystach były zazwyczaj dość
ogólnikowe, w najlepszym wypadku wymieniali ulubione tematy poszczególnych
twórców (wywołało to z kolei w pełni usprawiedliwiony protest malarza Zeuksisa)
lub opisywali niektóre artystyczne chwyty; wszystko to razem oczywiście nie wy-
starcza nam do wytworzenia sobie poglądu na malarstwo antyczne owej epoki.
Juz w V wieku Apollodora z Aten zajmował problem odtwarzania cieni, Zeuksis
i Parrasjos zawdzięczali sławę subtelności rysunku, Timantes zaś — wyrazowi
głębokiego smutku w obrazie Ofiarowanie Ifigenii, a także zamierzonemu nie-
wykańczaniu swoich dzieł. Pamfilosowi i Pausjasowi przypisuje się zasługę udo-
skonalenia warsztatu malarskiego przez wprowadzenie farb woskowych, tak
zwanej techniki enkaustycznej, dzięki której mógł Pausjas rozwiązać nader
trudne zadanie ukazania postaci poprzez przezroczyste naczynie. Nazwisko Apel-
lesa, nadwornego malarza Aleksandra Wielkiego, było juz w starożytności syno-
nimem wielkiego mistrzostwa. Lecz mimo zachowanych entuzjastycznych opi-
sów jego portretów i kompozycji mitologicznych, nie sposób obecnie zrekonstru-
ować indywidualność twórczą artysty.
Niektóre z zachowanych późnych fresków pompejańskich wykazują tak wielkie po-
dobieństwo z greckimi płaskorzeźbami i malowidłami wazowymi, iż pozwala to
uważać je za mniej lub więcej dokładne kopie dzieł greckich z IV wieku. Są to
przeważnie proste kompozycje z dwiema lub trzema postaciami. Jeśli za kryterium
ich oceny przyjmiemy stopień iluzjonistycznego przedstawiania natury, okaże
się, ze w porównaniu z jakimkolwiek obrazem nowożytnym są nader niedosko-
nałe, mimo iz dla współczesnych ten właśnie czynnik był najważniejszy. Ich tło
zaznaczone jest zazwyczaj ogólnikowo kilkoma sylwetkami drzew, gór lub mo-
tywów architektonicznych. Znajdujące się na pierwszym planie postaci wyglądają
jak posągi i zachowują swą odrębność, mimo że łączy je wspólna akcja. Akcja
ta zresztą toczy się jakby w zwolnionym tempie, najczęściej pozbawiona gwałtow-
nej dynamiki ruchów. Urzekająca oryginalność malarstwa IV wieku polega na
szlachetnym dostojeństwie postaci ukazanych w kontakcie z siłami nadprzy-
rodzonymi, wyzwolonych z wszelkich ludzkich więzów. Dręczona wyrzutami su-
mienia z powodu popełnionych zbrodni, Medea nie traci postawy pełnej godno-
ści i wygłasza swój monolog niczym bohaterka greckiej tragedii, Achilles, od-
prawiając niewolnicę swą Briseis, wznosi oczy ku niebu, przejęty gniewem na
tych, co ją uprowadzają. W Ukaraniu Iksjona nie ma prawie śladu męczeństwa,
najważniejsze postaci tego obrazu to potężny Herakles i majestatyczna przy ca-
łym swym wzburzeniu Hera. W Ukaraniu Dirke, w scenie przesyconej ruchem
i namiętnością, czarodziejka wzywa niebiańskie moce, aby wyzwoliły ją i uwolniły,
gdyż dwaj młodzieńcy przywiązali ją do grzbietu byka. Motyw architektury i pej-
zażu stanowią jedynie dopełnienie postaci ludzkich, ukształtowanych niemal po-
sągowo w miękkim modelunku świateł i cieni. Plastyczność łączy się tu z mocnym
kolorytem. W przeciwieństwie do malarstwa V wieku i jego czystych barw ar-
tyści późniejsi posługują się półtonami: delikatnie oliwkowym, różowym, zie-
lonkawym. Stosują tez umiejętnie kolory dopełniające.
Pewne pojęcie o malarstwie w IV wieku p.n.e. daje nam fresk pompejański Uka-

I, 148 ranie Amora, znajdujący się w Neapolu. Na tle przysłoniętego mgłą pejzażu wi-
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dzimy dwie postaci kobiece; jedna z nich siedzi na wzniesieniu z pochyloną gło-
wą, z uskrzydlonym Amorem na ramieniu, druga zbliża się ku niej powoli i pro-
wadzi za rękę również skrzydlate dziecię. W porównaniu z barwnymi lekytami
z V wieku, występuje tu większa jedność akcji i malarskiej formy, powietrze
i głębia przestrzeni są lepiej wyczuwalne, a postaci kobiece plastyczniejsze.
Przestrzenność została ponadto wydobyta przez zestawienie kobiety pokazanej
z profilu z ujęciem w trzech czwartych postaci siedzącej. Warto tez wspomnieć,
ze odwrócenie Amora plecami do widza było w greckiej sztuce czymś nowym.
Pomijając jednak to wszystko, postaci wydają się wyizolowane i z łatwością moż-
na by je sobie wyobrazić jako posągi. Padające z lewej strony światło podkreśla
plastyczność kształtów, w których jednak zachowana została tradycyjna sylwe-
towość ujęcia. Stojąca kobieta surowością swego profilu przypomina ulubione
motywy z V wieku. Obie postaci zostały obrysowane płynnym konturem, a za-
rysy pni drzewnych powtarzają układ fałd odzieży. Pogląd na rozwój greckiego ma-
larstwa IV wieku daje nam również fresk z Vi I la Farnesina, Menada wieńcząca I, 157
Bachusa. Zamiast jasno wydzielonych sylwetek skomponowanych na wzór por. I. 148
płaskorzeźby, pojawiają się tu postaci prawie roztopione w półmroku. Akcja nie
jest zbyt czytelna, lecz posiada niezwykle pociągającą siłę wyrazu.
Głowa Tezeusza z Herkulanum wykazuje, ze niektóre freski były w swej istocie I, 130
blisko spokrewnione z rzeźbą IV wieku. Malarstwu V wieku nie znane były jeszcze por. I, 1 38
takie cechy, jak miękki światłocień, swobodne pociągnięcia pędzla, wibracja barw
i narzucająca się konieczność oglądania obrazu z pewnej odległości. Analiza wy-
mienionych wyżej dzieł pozwala na przypuszczenie, ze malarstwu łatwiej było
niz rzeźbie realizować nowe założenia plastyki IV wieku.
Za znakomite uznać należy takie kopie obrazów greckich z IV wieku, jak Wesele
Aldobrandyńskie, znajdujące się obecnie w Watykanie, lub malowidła ścienne
z Villi dei Misteri w Pompei. Freski te przedstawiają przygotowania do ślubnej
ceremonii oraz wstęp do misteriów dionizyjskich. Postaci ludzkie, rozmieszczone
jak na reliefie, występują tu na przemian z boskimi: elementy człowieczeństwa
u bogów i boskości u ludzi frapowały mistrzów nie tylko rzeźby, lecz i malarstwa.
Aldobrandyńskie wesele zachwyca bogactwem charakterystyki poszczególnych
osób: widzimy skromnie zamyśloną pannę młodą siedzącą na ślubnym łożu, jej
czułą i troskliwą przyjaciółkę, zakochanego oblubieńca i uroczyste pozy obecnych
tam kobiet. We freskach Villi dei Misteri oglądamy przeżycia duchowe człowieka
wtajemniczonego w sens obrzędów. Lecz i tutaj różnorodność doznań nie wpro-
wadza niepokoju. Nawet w dramatycznej scenie walki Aleksandra Macedońskiego
z Dariuszem pod Issos (mozaika w Muzeum w Neapolu) uwaga koncentruje się
nie na tłumie statystów, ale na dwóch postaciach centralnych. Bohaterskiemu,
ukazanemu z profilu Aleksandrowi o szeroko otwartych oczach przeciwstawiony
został król perski na bojowym rydwanie w chwili, gdy wyciągając w rozpaczy rękę,
daremnie usiłuje odwrócić klęskę.

Sztuka grecka rozprzestrzeniła się w IV wieku p.n.e. szeroko poza granice kraju.
Wiele zabytków znalezionych w grobach scytyjskich na południu Związku Ra-
dzieckiego przepojonych jest duchem greckim i mówi o niezwykłym mistrzostwie
swych twórców. Może wykonali je artyści przybyli z dalekich stron, może sami
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Rekonstrukcja mauzoleum
w Halikarnasie,
polowa IV w p n e

Scytowie, którzy uczyli się od starożytnych Greków. Wszystkie te przedmioty
świadczą o głębokim znawstwie lokalnych obyczajów; brodaci Scytowie w dłu-
gich spodniach często bywają przedstawieni wraz z dzikimi końmi stepowymi.
Na jednym ze złotych grzebieni z postaci jeźdźca i dwóch gór po jego bokach
utworzył się kształt klasycznego trójkąta, znany nam juz z nagrobków lub szczy-
tów budowli. W postaciach łatwo uchwycić wyraźnie architektoniczne elementy
kompozycji. Twórcy tych grecko-scytyjskich dzieł, ukazując codzienne zdarzenia,
posługiwali się środkami wyrazu wywodzącymi się ze sztuki klasycznej. Nie było
to proste zadanie. Trudno bowiem patrzyć oczami klasyka i odtwarzać w wyszu-
kanej formie plastycznej dzikie, wpółbarbarzyńskie życie; lecz przyznać należy, że
artyści z terenów położonych nad Morzem Czarnym zagadnienie to rozwiązali
umiejętnie.
W IV wieku p.n.e., a zwłaszcza w epoce hellenizmu, obok sztuki rozwijającej się
w starych miastach powstawały nowe ośrodki artystyczne na dworach panujących.
Przed artystami greckimi, którzy pracowali dla monarchów, postawiono nowe za-
dania. Lizyp usiłował co prawda natchnąć Aleksandra bohaterskim duchem Achil-
lesa, gdy tworzył portret młodego króla z rozwichrzonymi kędziorami, spojrzeniem
wzniesionym ku niebu i na pół otwartymi ustami. Lecz mimo to najważniejszym
celem tej sztuki pozostało odrodzenie monarchistycznych tradycji starożytnego
Wschodu za pomocą stylu podniosłego, pompatycznego. Ów „azjatycki" styl
wtargnął nawet do retoryki ateńskiej.

I, 1 36, 1 37 Mauzoleum w Halikarnasie zostało przez Skopasa i jego współpracowników ozdo-
is. 158 bione płaskorzeźbami o wyraźnie greckim charakterze, a zwieńczone posągiem

króla Mausolosa i jego małżonki w duchu greckiej rzeźby IV wieku. Sama myśl
wzniesienia dla władcy i jego żony ogromnego grobowca nawiązuje do tradycji

por. I, 47 orientalnych. Architektoniczna koncepcja tego zabytku stanowi swoisty kompro-
mis pomiędzy orientalnym, kamiennym masywem a greckim układem kolumno-

por. 1,116 wym. Niestety, na podstawie rekonstrukcji trudno ocenić wartość artystyczną owej
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eklektycznej budowli. Całość wznosiła się na masywnym, gładkim, dwustopnio-
wym postumencie, dźwigającym potężną kolumnadę przeplataną statuami. Bu-
dowla nakryta była namiotowym dachem z posągiem Mausolosa na szczycie.
Znajdujące się wewnątrz pomieszczenie przeznaczone na sarkofag było niemal
tak ciasne, jak grobowa krypta w piramidzie. Wrażenie, jakie sprawiało mauzo-
leum, polegało zapewne głównie na jego ogromie. Budowla miała pięćdziesiąt
metrów wysokości.
Wieloznaczność i sprzeczność sztuki owej epoki ujawnią się nam najlepiej, gdy
uprzytomnimy sobie, ze mauzoleum w Halikarnasie powstało w połowie IV wieku,
a w 334 roku wzniesiony został w Atenach ozdobiony smukłymi, korynckimi ko-
lumnami wotywny pomnik Lysikratesa, niewielka budowla, nie dorównująca
wysokością nawet postumentowi mauzoleum. Wprawdzie i w V wieku tworzono
budynki różnej wielkości, zależnie od ich przeznaczenia, na rzykład Partenon obok
świątyni Nike, lecz tak silnego kontrastu, takiej skrajności w architekturze kla-
sycznej nie było. Natomiast w IV wieku i następującej po nim epoce obok małych
i bardzo małych budynków, dostosowanych do powszednich potrzeb człowieka
i jego proporcji, wznoszono ogromne gmachy, przewyższające niemal najwpa-
nialsze nawet budowle starożytnego Wschodu, jak na przykład latarnię morską
w Aleksandrii, o stumetrowej bez mała wysokości.
Zarówno w IV wieku p.n.e., jak i w epoce hellenistycznej (III-I wiek p.n.e.) archi-
tektura, podobnie jak inne dziedziny sztuki, stawała przed coraz to bardziej skom-
plikowanymi zadaniami, jednocześnie zaś zanikały charakterystyczne cechy bu-
downictwa V wieku, zwartość i monumentalność. W IV wieku powstało wiele
nowych typów architektonicznych: obok budowli peripteralnych, uważanych
za siedzibę bóstwa i za miejsce jego posągu, wznoszono ogromne, nieporówna-
nie pojemniejsze świątynie. Na miejsce dawnej świątyni w Efezie, która spłonęła
w 356 r., wzniesiono nowy Artemizjon w kształcie tak zwanego dipteros, z dwoma
rzędami kolumn otaczających cellę. Prostota i wielkość sztuki klasycznej ustąpiły
przed przepychem i przeładowaniem form. Kolumny jońskie w świątyni Artemidy
miały dziewiętnaście metrów wysokości, były więc prawie dwa razy wyższe od
kolumn Partenonu. Wrażenie stabilności i prostoty naruszały w znacznym stop-
niu ich podstawy, ozdobione płaskorzeźbami niemal naturalnej wielkości.
Pochodząca z IV wieku p.n.e. również dipteralna świątynia Didymaion w Milecie
jest dwukrotnie większa od Partenonu i wyróżnia się szczególnie skomplikowaną
kompozycją mnóstwa okazałych form. Wszystko w niej było przesadne, przeła-
dowane i wyolbrzymione. Wznosiła się na podbudowie złożonej nie z trzech, lecz
z siedmiu stopni i otoczona była sześćdziesięciu sześcioma kolumnami. Przed
wejściem znajdowało się kwadratowe pomieszczenie, zapełnione, niczym perska
sala kolumnowa (apadana), dwunastoma kolumnami. Zbudowane w głębi
schody prowadziły do wyżej położonego, niewielkiego i ze wszystkich stron zam-
kniętego przedsionka; drugie schody wiodły z tego przedsionka stromo w dół,
na coś w rodzaju otwartego dziedzińca. Świątynia nie miała dachu. Za przegrodą
ściany umieszczonej w środku znajdowały się święte komnaty i święte źródło.
Być może, iz budowla ta była zewnętrznie podobna do klasycznego peripteros,
lecz podział jej wnętrza, kierunek ruchu wiodący w dół i wzwyż oraz kontrasty
świetlne przypominały raczej orientalną niz grecka świątynię.
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Obok różnych wariantów peripterosu w architekturze IV wieku i epoki hellenistycz-
nej spotykamy jeszcze wiele innych typów. Są wśród nich świątynie okrągłe,
stadiony, teatry, gimnazjony, gmachy instytucji wychowawczych, buleuteriony,
ratusze, monumentalne ołtarze i bogato zdobione bramy miejskie. Powstanie tych
wszystkich typów budowli jest zasługą architektów hellenistycznych. Dzieła ich
świadczą o znacznych postępach w dziedzinie techniki budowlanej i po części
zapowiadają juz dalszy rozwój architektury w czasach rzymskich. Jednocześnie
zaś uwydatnia się pewną sprzeczność pomiędzy architekturą jako sztuką i samym
procesem budowlanym — czyli techniką. Nowy smak architektoniczny przejawiał
się w bardziej swobodnym rozmieszczeniu kolumn niż w epoce klasycznej.
Juz w V wieku p.n.e. zaobserwować możemy w Propylejach, a zwłaszcza we wznie-
sionej przez Iktinosa, budowniczego Partenonu, świątyni w Bassai, połączenie
doryckiego i jońskiego układu kolumn. W wieku następnym i szczególnie później,
w epoce hellenistycznej, budowniczowie mieszali bez wahania w jednym budynku
elementy różnych porządków architektonicznych. Za przykład swobodnego wa-
riantu peripteralnego układu kolumnowego posłużyć tu może zbudowana dopiero

I, 141 w okresie rządów rzymskich, lecz w istocie swej hellenistyczna, brama targowa
w Milecie. Trudno by było twórcom jej zarzucić brak zrozumienia klasycznych
zasad. Kolumny nie przesłaniają tu bynajmniej architektonicznego rdzenia, uczest-
niczą za to w częstokroć przerywanym ruchu łamanej linii belkowania to wystę-
pując naprzód, to znów cofając się i tworząc skomplikowany rytm interwałów.
Dwuspadowe dachy nadają samodzielny charakter bocznym skrzydłom budynku,
mimo iz belkowanie łączy je z całością. Chociaż rozmiary budowli są stosunkowo
niewielkie, obydwu jej pięter nie związano jedną wysoką kolumnadą, a poszcze-
gólne kolumny rozstawiono szeroko, szerzej niż w Erechtejonie. Cała budowla
zyskuje przez to plastyczną lekkość. By wzmocnić tę plastyczność i osiągnąć
lepsze efekty światła i cienia, budowniczowie zastosowali bogato zdobione mo-
tywami roślinnymi kapitele korynckie i delikatne profilowania. Odstępstwo od
dawnych form realizowane było wówczas tak konsekwentnie, że możemy nawet
mówić o jednolitości stylu architektury hellenistycznej az po pierwsze wieki naszej
ery.
Największe postępy osiągnęła architektura hellenistyczna w dziedzinie budowy
miast. Powstanie nowych ośrodków w Azji Mniejszej i Egipcie doprowadziło do
budowy takich zespołów, jak między innymi Priene, Milet, Smyrna, Aleksandria
czy Pergamon. W gruncie rzeczy rozwój ten rozpoczął się więc jeszcze w V wieku
p.n.e.
Już w tych bowiem czasach ustaliły się dwie zasady planowania architektonicz-
nego. Dawne miejsca kultu wznoszono bez ustalanego uprzednio planu, mimo iz
przez dokomponowywanie jednego budynku do drugiego tworzyły się artystyczne
całości. Lecz podobnie jak w V wieku początki filozofii zaczęły wypierać mity,
logiczny sposób myślenia architekta Hippodamosa przeciwstawił się twórczości
żywiołowej w dziedzinie budowy miast. Dalekich wzorów działalności Hippoda-
mosa dopatrzyć by się można w miastach starożytnego Wschodu, gdzie domy
stały szeregami, niczym zastępy karnych niewolników. Lecz w Grecji regularny
plan miasta oznaczał dążenie ku rozumnej celowości, stanowiącej podstawę
całego światopoglądu Greków. Prawdopodobnie juz w 475 roku p.n.e. Milet został
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131 Praksyteles,
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zaplanowany przez Hippodamosa według nowego systemu. Oczywiście, system
ów mógł być szczególnie szeroko wykorzystywany przy budowie nowych miast
w koloniach. Lecz obrońcy dawnych zasad oburzali się na te nowości. Szydził
z nich na przykład Arystofanes, każąc w swej komedii „Ptaki" mieszkańcom po-
wietrza budować powietrzne miasto.
Podstawę nowego założenia miejskiego stanowiły dwie główne osie, przecina-
jące całe miasto i usytuowane wzglądem siebie pod kątem prostym, wytyczone
w zależności od kierunku wiatru, przeważającego w danej okolicy. Bieg wszyst-
kich pozostałych ulic podporządkowany był bez reszty osi podłużnej i poprzecz-
nej. Jedynie mury miejskie miały kształt nieregularny, odpowiadający nierównoś-
ciom terenu i potrzebom obronnym. W tej matematycznej regularności miast
planowanych przez Hippodamosa przejawiało się dobitnie rozsądne podłoże
filozofii jońskiej, mimo iż daleko tu jeszcze do racjonalizmu, z jakim podejmowano
budowę Rzymu lub miast nowożytnych.
Schemat Hippodamosa odpowiadał przede wszystkim życiowym potrzebom
miasta. Główny jego plac, nieco odsunięty od punktu skrzyżowania ulic, nie
stanowił okazałego centrum, lecz skupiał handel i gmachy publiczne: można
też było stamtąd z łatwością dotrzeć do wszystkich czterech bram miejskich.
Jeszcze dziś z zasadniczego układu Pompei, którą Rzymianie zbudowali na wzór
miast hellenistycznych, odczytać możemy nieskomplikowane stosunki społeczne
i prosty sposób życia jej mieszkańców. Budynki się nie tłoczą, całe miasto łatwo
ogarnąć jednym spojrzeniem, każde jego miejsce jest łatwo dostępne. Dzięki temu
Pompeja wygląda trochę jak zabawka, mimo iż pod względem zabudowania
powierzchni bynajmniej nie stępuje wielu, znacznie nawet wspanialszym, mia-
stom nowożytnym. A czyż owa mozaika z wizerunkiem psa i ostrzegawczym na-
pisem „Cave canem" u wejścia do jednego ze wspaniałych domów Pompei
nie jest wzruszająca w swej naiwności — zwłaszcza gdy porównamy ją z do-
stojną powagą monumentalnych lwów, czuwających u wrót włoskich palazzi
z XVII wieku.
Rekonstrukcja Pergamonu dowodzi, jak dalece w epoce hellenizmu zachowało I, 154
się u Greków klasyczne wyczucie kompozycji. Mimo iż naturalne warunki zmu-
siły budowniczych do rozplanowania miasta tarasowo na zboczach wzgórza,
związali owe tarasy wzajemnie, skierowując je ku wspólnemu centrum — ogrom-
nemu teatrowi u stóp wzniesienia. Plac ujęty został w ramy rozległego budynku
biblioteki i jej otwartej kolumnady. Place takie istniały w centrum każdego miasta
hellenistycznego. Wydawały się w zasadzie zamknięte, mimo iż dzięki otwartym
krużgankom kolumnowym uzyskiwano wrażenie pewnej przestrzenności. Ku
takiemu hellenistycznemu placowi żaden budynek nie był zwrócony fasadą.
Nie oznaczano w nich ani stałego centrum przestrzennego, ani osi środkowej.
Kolumnada peripteralnej świątyni Ateny łączyła się z otwartą, czwartą stroną
placu, ustawiona była jednak nieco ukośnie, zachowując dzięki temu odrębność
i samodzielne, plastyczne znaczenie. W tym właśnie przejawiła się w pełni nie-
zależna swoboda planowania hellenistycznego, jakiej nie znajdziemy już później
ani w Rzymie, ani w najśmielszych nawet budowlach baroku.
Lecz głównym tematem architektury hellenistycznej był bez wątpienia dom pry- s. 162
watny. Wprawdzie w V wieku p.n.e. Grecy mieli już własną architekturę miesz-
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Plan domu w Priene, III w. p.n.e.

kaniową, lecz nie znajdowała się ona wów-
czas w centrum zainteresowań budowla-
nych. Demostenes wychwalał skromne sie-
dziby wielkich mężów z okresu wojen
perskich. Dopiero w miarę różnicowania się
warstw społecznych i rozluźniania związ-
ków obywateli z ich państwem-miastem za-
częli ludzie zamożni troszczyć się o własny
dom, o jego wygląd i przyozdobienie.
Mieszkalny dom grecki ocenić możemy na

podstawie wykopalisk w Delos, Priene i Milecie, a po części także według rzym-
skich naśladownictw z Pompei. Nawiązywał on najwidoczniej do domu oriental-
nego, w którym pomieszczenia zgrupowane były wokół otwartego dziedzińca.

I, 76 Odległe analogie znaleźć możemy i na Krecie. Lecz dom grecki różni się zasad-
niczo od pałaców kreteńskich swą regularną, przejrzystą konstrukcją i proporcjo-
nalnością. Nie zamknięty ciąg labiryntu w Knossos obcy był duchowi Greków.
Poszczególne pomieszczenia greckiego domu połączone były nie tyle ze sobą, co
raczej z dziedzińcem, i całość nabierała przez to większej zwartości. Budowniczo-
wie greccy postawili sobie nowe zadanie, polegające na stworzeniu tak harmonij-
nej równowagi pomiędzy partiami otwartymi i zamkniętymi, by komnaty miesz-
kalne, otaczające dziedziniec, stanowiły punkt kulminacyjny całości, która odpo-
wiadałaby wymogom celowości i zarazem reprezentacyjności. Wszystkie te wa-
runki spełniał „perystyl" — czyli otwarty, otoczony kolumnami dziedziniec, na
który wiodły wyjścia z poszczególnych izb. Ostateczna forma perystylu ukształto-
wała się dopiero po długotrwałych próbach i stanowi ona specyficzną syntezę
domu orientalnego i greckiego peripteros. Podobnie jak plac miejski ze swymi
podcieniami, tak perystyl z kolumnadą o szeroko rozmieszczonych podporach
stanowi centralny punkt całej architektonicznej kompozycji.
Powstanie perystylu jest doniosłym momentem w rozwoju sztuki budowlanej.
Jego istotę stanowi przestrzeń, której elementy ujęte są niejako w ramy szeroko
rozstawionych kolumn i której artystycznemu ukształtowaniu, zaniedbywanemu
dotychczas w greckiej architekturze, poświęcono obecnie więcej uwagi. Jedno-
cześnie bryła domu utraciła swą zwartość; podobnie jak posągu z IV wieku, nie
można było perystylowego układu ogarnąć jednym spojrzeniem, gdyż niejako
rozpadał się na poszczególne fragmenty.

Wraz z rozwojem domu prywatnego zmienił się stosunek człowieka do przyrody.
Przysłonięta kopułą nieba świątynia grecka wyrażała bezpośredni związek z na-

I, 84 turą, tak charakterystyczny dla człowieka epoki klasycznej; pejzaż, otaczający
budynek, włączał się tam w kompozycję architektoniczną, stanowiąc jej z góry
istniejącą przesłankę. Później, wraz z rozwojem kultury miejskiej, przyroda zo-
stała odsunięta i odgrodzona od człowieka. Nigdy zresztą nie wydawała mu się
ona tak pociągająca i jednocześnie tak daleka, a nawet niedostępna, jak w owym
czasie. Tu właśnie należy szukać genezę greckiej poezji idyllicznej, opiewającej
piękno przyrody i radości życia wiejskiego jako złoty wiek ludzkości.

I, 153 Ogród ze wspaniałą pergolą, otaczający hellenistyczny dom Loreiusa Tiburtinusa
w Pompei, jest przykładem takiej „obłaskawionej" i duchem idylli przepojonej
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przyrody. Smukłe, szeroko rozmieszczone, niewielkie słupy podtrzymywały lekki,
bluszczem opleciony dach, pod którym można było przyjemnie odpocząć w upalne
dni; trawnik usiany był hiacyntami, fiołkami i różami; pluskały sztuczne źródła
i fontanny, niosąc chłód; poprzez kolumnadę wnętrze łączyło się z otwartą prze-
strzenią; zewsząd rozpościerały się piękne widoki, jedna altana mieściła się nie-
jako w drugiej. Takiego rodzaju stapiania architektury z naturalnym otoczeniem
nie znano w czasach dawniejszych. Całość ożywiały znajdujące się w różnych
punktach ogrodu posążki pięknych nimf i muz. Wśród tych uroczych łąk i szem-
rzących źródeł przyroda nie promieniowała już blaskiem owej świetności gór
i rozległego morza, które były natchnieniem twórców klasycznych świątyń.
Mówiąc słowami jednego ze starożytnych pisarzy — natura utraciła swą bos-
kość.

Równolegle z wykształcaniem się typu domu mieszkalnego w IV wieku i następ-
nych stuleciach p.n.e. rozkwit i renesans przezywała także sztuka rodzajowa.
W VI i V wieku rodzajowość nie mogła jeszcze była oddzielić się od misterium
i historii, bowiem wszystkie życiowe zjawiska przeniknięte były heroizmem.
W piątym stuleciu tematy zaczerpnięte z powszedniego życia zanikły niemal
całkowicie; uroczystościom ateńskim na fryzie partenońskim nadano nawet
znamiona piękna i wspaniałości nadprzyrodzonej. Sceny na nagrobkach nie
ukazywały juz zmarłych w otoczeniu przyjaciół, jak na stelach z VI i V wieku —
i jedynie z bardzo daleka nawiązywały do tematu „pożegnania". Zmianę obserwu- I, 136
jemy juz z końcem V wieku: w postaci Nike z Akropolu rozwiązującej sandał na
balustradzie świątyni pod swoim wezwaniem, podobnie zresztą jak w późniejszym
posągu Hermesa dłuta Praksytelesa, widać wyraźnie, że do charakterystyki bogów
i bohaterów przedostały się elementy rodzajowe.
Najważniejsza przyczyna tego zwrotu leżała jednak w przemianach sposobu
myślenia, jakie zachodziły w ciągu IV wieku: w przeciwstawieniu pięknu — rzeczy-
wistości, marzenia — prawdzie życia. Z jednej strony skłaniało to artystę do po-
święcania coraz większej uwagi najdrobniejszym szczegółom codziennego życia,
z drugiej zaś — coraz głębiej różnicowało tematykę mitologiczną i rodzajową
w sztuce. Tak pojęta rodzajowość była wynikiem całego rozwoju kultury greckiej
w IV wieku, do którego w znacznej mierze przyczynił się Arystoteles. Przeciw-
stawiając się doktrynom wczesnej filozofii, żądał on od swoich uczniów, by
studiowali życie i ludzi, stosunki społeczne, obyczaje i charaktery. Oczywiście
Grecy, którzy przeszli już szkołę filozoficznej spekulacji, także i tutaj nie wyrzekli
się abstrakcyjnych w swej istocie uogólnień.
Pod wpływem takich właśnie potrzeb powstały „Charaktery" Teofrasta, zdumie-
wająco plastycznie oddające przede wszystkim zasadnicze wady i słabości ludz-
kie: typy skąpców, plotkarzy lub intrygantów. Bystrymi obserwatorami codzien-
nej współczesności okazali się na scenie komediopisarze greccy IV wieku, zwłasz-
cza najwybitniejszy ich przedstawiciel — Menander. Nowa komedia obyczajowa
różni się w sposób zasadniczy od parodii Arystofanesa. Przenosząc nas w środo-
wisko greckiego miasta, pozwala nam się zapoznać z pulsem jego dnia powszed-
niego. Co prawda i tutaj niektóre typy i sytuacje, ustalone niejako raz na zawsze,
otrzymują trwałe znaczenie i powtarzają się w niezliczonych wariantach.
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Najważniejszym przykładem sztuki rodzajowej były terakoty z Tangary. Te nie-
wielkie, delikatnie malowane gliniane posążki, które w ogromnych ilościach wy-
twarzano w Tanagrze w Beocji, niezwykle się rozpowszechniły. Nie istnieje już
dziś ani jedno muzeum sztuki starożytnej, które by nie posiadało w swych zbio-
rach wielu statuetek z Tanagry. Wykonujący te figurki artyści niejednokrotnie
naśladowali wielkich rzeźbiarzy, zwłaszcza Praksyteiesa. Lecz małe te posążki
wykazują także cechy nie znane dawnej ,,wielkiej sztuce". Najczęściej przedsta-
wiają kobiety i dziewczęta, które jednak nie są ani boginiami, ani nawet nimfami,
iecz tylko zwykłymi śmiertelnicami o wdzięcznych ruchach, podpatrzonych
w powszednim życiu. Nie promieniują nieziemskim pięknem, które pociągało
wielkich mistrzów, urzekają natomiast nieporównaną wprost gracją. Ich wygląd,
upozowanie, klimat życia wewnętrznego mówią o wielkiej spostrzegawczości
i niewyczerpanej fantazji twórców. Stają przed nami obrazy dziewczęcej przyjaźni
czy życzliwej sympatii do zwierząt, raz widzimy powabną kokietkę przed lustrem,
innym razem słodką miłosną tęsknotę, przypominającą Dafnisa i Chloe, lub ma-
rzenie w chwili odpoczynku, bądź wreszcie macierzyńską czułość.
Dla ukazania niepospolitego piękna tkwiącego w powszedniej codzienności
artyści greccy korzystali z wiekowego doświadczenia. Postaciom mitologicznym
przeciwstawiali figurki rodzajowe wzięte wprost z życia: erosów przeobrażali w
rozigrane dzieci, a ich promienne strzały — w pozornie niebezpieczne zabawki.
Później jeden z najwybitniejszych przedstawicieli antycznej liryki miłosnej, rzymski
poeta Catullus, podobnie rozkaże swej ukochanej wypowiadać na widok śmierci
zwykłego wróbla wzniosłe myśli o życiu w zaświatach. Zalotność miłosnych
igraszek przedstawianych w figurkach z Tanagry nasuwa porównanie z lekkim,
przyjemnym stylem późnogreckich opowieści. Fantazja zawsze się tu łączy z nie-

, zawodnym smakiem, a takie późne utwory greckie, jak na przykład rozbawiony
satyr zapraszający do tańca nimfę, przywodzą na myśl niektóre drobne rzeźby
japońskie lub porcelanę francuską z XVIII wieku.

I, 156 Figurka elegantki z Tanagry pozwala nam stwierdzić, że forma plastyczna do-
stosowała się do nowego zadania. Posążek nie jest wyizolowany, nie ma statuarycz-
nego charakteru; piękna pani, wystrojona w szatę z długim trenem o starannie
ułożonych fałdach, przepływa obok nas lekko, jak łabędź. Kiedy tak na nią pa-
trzymy, wyobraźni naszej narzuca się łatwo cały orszak złożony z jej zachwyco-
nych wielbicieli i zazdrosnych przyjaciółek — ku jednym i drugim kieruje wzrok
nieco wzgardliwy. Posążek robi więc wrażenie fragmentu większej jakiejś całości.
Artysta ubrał swoją damę ściśle według wymagań ówczesnej mody i to zaintere-
sowanie kostiumem musiało nieco odciągnąć jego uwagę od zagadnień plastycz-
nego kształtu. Zestawiając figurki z Tanagry z rzeźbami kobiet z V wieku, docho-
dzimy do wniosku, że w pewnym sensie ożywiany w klasycznych dziełach strój
przyczynia się do wytazania stanów duszy i ciała człowieka. Fałdy sukni elegantki
z Tanagry oddane zostały zgodnie z rzeczywistością, lecz z mniejszą siłą wyrazu.
Często statuetki z Tanagry wydają się ironiczne, doprowadzone niemal do pa-
rodii — jest to znak dopiero się budzącego trzeźwego stosunku do rzeczywistości.
Obok zalotnych kokietek przesuwają się przed naszymi oczami typowe figurki
kucharzy trzymających miski i koszyki, nadętych parweniuszów, jarmarcznych

I, 155 handlarzy i uczniaków. Posążek starca jest po prostu portretem schodzącego
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właśnie ze sceny aktora komicznego i można by go uznać za ilustrację jakiegoś
dramatu herondasa. Łysina, odstające uszy, pobruzdzone czoło, stercząca jak
wiecheć broda — wszystko to przypomina po trosze starego satyra. Lecz wrażenie
to nie wynika z rzeźbiarskiej plastyczności dzieła, ale z rozłożenia plam światła
i cienia. W rzeźbie tej rodzajowość utożsamia się z pokracznością, z brzydotą

" i śmiesznością. Ułomnego starca potraktował artysta z pobłażliwym uśmiechem,
nie otaczając go ani czcią, ani lękiem, jaki budziły groteskowe postaci w dawnych
czasach.
Pojawienie się rodzajowości w późnej sztuce greckiej było związane ze wzrasta-
jącym wśród artystów zainteresowaniem zagadnieniami społecznymi. Juz Hezjod
opiewał skrzętny trud greckiego wieśniaka, a i w malarstwie wazowym spotykamy
niekiedy obrazy pracy na roli. Lecz w tej dawnej sztuce, podobnie jak w dziełach
starożytnego Wschodu, ciężki chłopski znój opisywany jest jako tradycyjny
i naturalny stan człowieka. Dopiero w okresie zaostrzonych sprzeczności społecz-
nych, gdy okazało się, że ustrój niewolniczy hamuje rozwój produkcji, przeko-
nania te uległy zmianie: juz Eurypides i sofiści wypowiadali się przeciwko nie-
wolnictwu. Wprawdzie komedie IV wieku ukazują niewolnika jako spryciarza
i oszusta, zdolnego umiejętnie okpić swego pana, lecz nowe by!o dostrzeżenie
i podkreślenie wpływu środowiska społecznego na człowieka.
Plastyka hellenistyczna wzbogaca repertuar przedstawianych typów, dołącza się
teraz na przykład postać starego rybaka w filcowym kapeluszu, z koszem i kijem
w rękach, o zmizerowanej twarzy i kościstym ciele. Natychmiast rozpoznajemy
w nim człowieka z ludu.

Obraz życia na wsi przekazuje nam hellenistyczna płaskorzeźba z chłopem, pro- |, 146
wadzącym wołu. Pochylony pod brzemieniem niesionego ładunku, trzymając
koszyk w ręku, a na ramieniu ttumoczek zawieszony na kiju, wędruje chłop po-
woli do miasta, chcąc zapewne tam sprzedać produkty swego gospodarstwa.
Przed nim stąpa ociężale wół, również dźwigający ciężary. Starożytni z szacun-
kiem odnosili się do pracy na roli: Apollo występował jako pasterz, Dionizos był
patronem wyrobu wina. Lecz swego stosunku do pracy nie wyrażali tak otwarcie,
jak na przykład Millet i Daumier w XIX wieku. Niemniej właśnie późna sztuka
grecka pierwsza podjęła problem społecznej charakterystyki człowieka.
Wraz z rozwojem sztuki rodzajowej zrodziło się zainteresowanie pejzażem, umo-
tywowane również rozkwitem kultury miejskiej. Juz starożytni spostrzegli, że
przyroda oglądana z okien własnego domu wydaje się szczególnie pełna uroku
i dlatego powstanie pejzażu jako odrębnego gatunku artystycznego możemy wią-
zać z rozwojem domu mieszkalnego. W okresach wcześniejszych stosunek do
przyrody był bardziej naiwny i bezpośredni: bogini urodzaju poświęcano naj-
piękniejszy snop zebranych plonów. W IV wieku na miejscu snopów pojawiły
się złote kłosy wzorowane na prawdziwych, wykonane z niezwykłym mistrzo-
stwem i w doskonałym smaku.

W sztuce antycznej miejsce akcji określały rekwizyty i alegorie, na przykład I, 75, 96
delfin był symbolem morza lub rzeki; w takim pojęciu przejawiało się mitologiczne
rozumienie przyrody. W dziełach hellenistycznych pejzaż osiąga jeszcze większe i. 148
znaczenie. Na płaskorzeźbie przedstawiającej idącego chłopa poetycka okolica, I, 146
przez którą właśnie wędruje, włączona została w cały rodzajowy obraz. Widać
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tam jakiś sakralny budynek w ogrodzeniu na pół rozwalonego muru, sękate drzewo
wysuwające gałęzie przez niewielką bramę, w głębi małą świątyńkę z hermą. Od-
tworzenie wszystkich tych motywów umożliwiła wieloplanowość płaskorzeźby,
na której postaci mocno uwypuklone przeciwstawiają się lekko jedynie zaznaczo-
nym zarysom przedmiotów na płaszczyźnie znajdującej się głębiej. Wszystkie
elementy reliefu, tak jak to zawsze występowało w dziełach antycznych, zostały
wyraźnie od siebie oddzielone. Prócz tego kompozycja oparta została na zasa-
dach ścisłej symetrii: krawędź muru chroniącego święte miejsce dzieli ją na po-
łowę. I chociaż te późne wytwory greckie określa się zazwyczaj jako malarskie,
to jednak sposób, w jaki ukazywano w nich krajobraz, należałoby raczej na-
zwać rzeźbiarskim.
Do omówionych juz dziedzin późnej sztuki greckiej należy jeszcze dołączyć por-
tret. Początkowo zajmował on nader skromne miejsce, w każdym razie w sztuce
greckiej odgrywał znacznie mniejszą rolę niz w starożytnym Egipcie. Według
Platona gatunek jest wartością w stosunku do jednostki nadrzędną. W starych
źródłach istnieją co prawda wzmianki o portrecistach z V wieku p.n.e., zacho-
wały się tez poszczególne dzieła rzeźby portretowej z tego okresu. Głowa Pery-
klesa, wykonana przez Kresilasa, jest jednak mocno uogólniona. Mąż stanu
ukazany tu został w wysokim hełmie, który tuszuje jego cechę indywidualną —
nieregularne ukształtowanie czaszki. W V wieku panowało przekonanie, że por-
tret nie da się pogodzić z wzniosłością piękna artystycznego, a gdy Fidiasz uwiecz-
nił samego siebie w scenie walki na tarczy Ateny, zarzucono mu bluźnierstwo
przeciwko bogom.

Na przełomie V i IV wieku słynął w Atenach mistrz portretu Demetrios z Alopeke.
Budził on zdumienie współczesnych tym, ze dążył raczej do oddania podobień-
stwa niż piękna. Chodziły wieści, jak to jednego z korynckich dowódców woj-
skowych wyrzeźbił z wystającym brzuchem, a jakiemuś kapłanowi pozostawił
ułomną wątłość postawy. Z niektórych zachowanych zabytków związanych
z twórczością Demetriosa możemy wnioskować, iż istotnie nie upiększał on ry-
sów swoich modeli. Niemniej, stosując dobitną charakterystykę i nadając zwar-
tość swoim dziełom, bardzo był jeszcze bliski ideałom V wieku, a jego forma
rzeźbiarska pozwala nam go umiejscowić w kręgu pokolenia Fidiasza.
Dopiero w IV wieku p.n.e., wykorzystując swe twórcze doświadczenia, artyści
greccy stworzyli portret człowieka oparty na głębokiej znajomości jego praw-
dziwej natury. Liczne portrety greckie z IV wieku sprawiają przejmujące wraże-
nie dzięki uwydatnionym w nich różnorodnym przejawom życia wewnętrznego.
Taką umiejętnością poszczycić się nie mogli najlepsi nawet portreciści starożyt-
nego Egiptu, nie darmo Sokrates domagał się od malarza Parrhasiosa, aby w wi-
zerunku odtwarzał duszę.

Zachowało się wiele portretów z IV wieku, Grecy bowiem wychodzili z założenia,
ze powszechnie szanowani, mądrzy i doświadczeni życiowo sędziwi mężowie
zasługują na to, aby uwiecznili ich rzeźbiarze. Spotykamy więc wklęsłonosego
Sokratesa z nie uczesaną brodą, o miłym uśmiechu i życzliwym, jasnym spojrze-
niu; pełnego godności Platona z całym poczuciem dostojeństwa; Eurypidesa
o głęboko zapadniętych oczach, z wyrazem cierpienia na wargach; Demostenesa
w pozie trybuna ludowego, ze zmarszczonym czołem i mocno splecionymi rę-
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karni — i jeszcze wielu innych, bezimiennych Greków, dumnych, choć nie za-
rozumiałych, wewnętrznie żarliwych, choć na zewnątrz opanowanych; niektórzy
ukazani zostali w swobodnej pozie, jakby brali udział w rozmowie z niewidzial-
nym partnerem, inni znów pogrążyli się w pogodnej zadumie. Artyści greccy
usiłowali nadać im wszystkim wyraz szlachetnej mądrości i głębokiego zamyślenia.
Porównując późnogrecką brązową głowę nieznanego mężczyzny z wizerunkami I, 147
V wieku, dochodzimy do wniosku, że artystę interesowała nie tyle struktura, co
powierzchnia twarzy. Odkrywamy mięsistość nosa i policzków, potargane włosy
i zamglone oczy, których białka i czarne źrenice są inkrustowane. Nieporównanie
mocniej niz w plastyce z V wieku wydobyta została w tym portrecie z IV stulecia
gra świateł i cieni w niezliczonych niuansach, a także połyskliwość samego brązu.
Lecz nawet w tym późnym dziele daje o sobie znać jego klasyczny rodowód.
Włosy, nozdrza i usta dzielą głowę w poprzeczne człony nader czytelnego układu.
Bez wahania odróżniamy tę twarz mędrca, pokrytą delikatną siatką zmarszczek
i wyrażającą tak wiele myśli i uczuć, od sztywnych portretów staroorientalnych. |, 33
Wierność i precyzja, z jaką opracowano każdy szczegół, nie ostudziły tu bynajmniej
ludzkiego ciepła w życzliwym stosunku artysty do modela.
Portrety odnalezione na terenie Egiptu, w oazie Fajum, są późnym echem sztuki
hellenistycznej. Należą one już do pierwszych wieków naszej ery i charakteryzuje
je duża rozmaitość: jedne z nich noszą ślady wpływów portretu rzymskiego,
inne — lokalnej tradycji egipskiej maski pośmiertnej, niektóre są tak prymitywne,
ze można je przypisać twórczości amatorskiej lub zaliczyć do zabytków wczes-
nego średniowiecza. Lecz najważniejsze ich cechy wywodzą się w prostej linii
z niezwykłego mistrzostwa malarstwa hellenistycznego. Najlepsze portrety
z Fajum opierają się na osiągnięciach późnej sztuki greckiej, mimo iż dostrzec już I, 130
w nich można pewne skostnienie formy. Dzięki zastosowaniu farb woskowych
artyści mogli pracować szerokimi rzutami pędzla i stosować gęstą materię malar-
ską, posługując się także czasem zestawieniami barw dopełniających. Z portretów
tych spoglądają na nas błyszczące, czarne oczy w twarzach bardzo plastycznie I, 150
ukształtowanych, o spalonej słońcem skórze, gęstych, kędzierzawych włosach
i czerwonych, mięsistych wargach. Lecz- główny ich urok polega na tak czułym
traktowaniu wszystkich rysów ludzkiego oblicza, jak to malarzom zalecali późno-
greccy poeci:

Łuki brwi natomiast maluj
nie przerwane, nie stopione.
Jak we śnie każ im łagodnie
wzajem z sobą się połączyć
jako oczu ciemne ramy!
W ogniu pędzel swój zanurzaj,
by najmilszej wzrok malować
jak Ateny jaśniejący
i wilgotny jak Kythery.

Każda sportretowana w Fajum głowa posiada własną wyraźną indywidualność,
lecz z powściągliwej postawy modela, z jego na wprost skierowanego świado-
mego spojrzenia przebija antyczny ideał godności, który przenika zarówno od-
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wagę młodości, jak i dostojeństwo wieku sędziwego. Dziedzictwo greckie prze-
jawia się w portretach z Fajum także i w tym, iz przy całej malarskości ich opraco-
wania głowy nigdy nie stapiają się z tłem, tak jakby twarz została odkaikowana
na obrazie. Wyraz lęku i napięcia spotykamy jedynie w późnych portretach, z ich
szeroko otwartych oczu przebija myśl o zbawieniu duszy, która tak bardzo za-
przątała ludzi na początku naszej ery.

W epoce hellenistycznej szeroko rozpowszechnił się w Grecji pewien szczególny
rodzaj literatury: opisy obrazów. Najwybitniejszym przedstawicielem tego ga-
tunku był Filostratos, żyjący na przełomie III i II wieku p.n.e. Wiele jego relacji
jest w połowie zmyślonych. Mówiąc o obrazach, jakie nigdy nie istniały i istnieć
nie mogły w rzeczywistości, przekazuje nam zarazem w przystępnej formie lite-
rackiej informacje o malarskich upodobaniach ludzi swojej epoki. Utwory Filo-
stratosa zrodził bowiem nienasycony głód wrażeń wzrokowych. Ogląda on i opi-
suje bohaterów starodawnych mitów, tak jakby byli żywymi ludźmi, należącymi
ponadto do grona jego dobrych znajomych. Ta sympatia do wyższych regionów
wcale mu jednak nie przeszkadzała uważnie obserwować otoczenie i podchwyty-
wać takie sceny rodzajowe, jak na przykład strzelców idących na łowy lub ry-
baków nad brzegiem rzeki. Zachwycał się tez pięknymi zakątkami przyrody —
zarośniętym moczarem czy poszarpanym konturem panoramy wysp pokrytych
nagimi skałami lub gęstwiną drzew. Wszystko, co widział, opisywał bardzo do-
kładnie: mógł to być zając z rozpłatanym brzuchem czy dziesięć dzikich gęsi;
kwaśny chleb z cebulą, selery lub przygotowane do ofiary owoce ciemnych,
dojrzałych fig na zielonych liściach winorośli.,,Namalowano je z pękniętą skórką —
odnotowuje — z jednych słodycz sączy się wąskim strumyczkiem, inne [...] są
pomarszczone i przejrzałe, niektóre nawet cokolwiek nadpsute." Sposób patrzenia
Filostratosa wskazuje, ze nie był on kimś obytym z martwą naturą jako z pewnym
określonym gatunkiem malarstwa. Zapewne dlatego tak łatwo ulegał pokusie
przyjęcia owoców namalowanych za prawdziwe, rozkoszowania się ich wonią
i smakowania ich słodyczy.

Wiele opisów Filostratosa wywodzi się niewątpliwie z jego własnych przeżyć
wzrokowych: mówi, jak loki młodzieńca Pelopsa wymykają się spod przepaski
na czole niczym złote strumienie, by stopić się w jedno z delikatnym puszkiem
wokół brody; opowiadając o rozmaitości ryb, igrających w błękitnym morzu,
dostrzega, że ,,te z nich, które znalazły się najbliżej powierzchni, są ciemniejsze
od tych, co wynurzają się za nimi; przy jeszcze głębiej płynących wzrok już się
myli: przybierają wygląd cieni, potem wody, wreszcie zaledwie można je od-
gadnąć". Często pisarz zapominał nawet, ze chodzi o obraz; uprowadzał ze sobą
widza wmawiając weń, że wraz z nim w ów obraz wchodzi, i kierując go w stronę
to jednej, to znów innej wyspy, o której opowiadał z zachwytem. Niekiedy z tru-
dem tylko utrzymywał się w granicach postrzegania. Wdawał się z namalowanymi
postaciami w rozmowę jak z żywymi osobami lub wyprzedzając niejako ruchome
obrazy filmu, śledził różne momenty rozgrywającej się przed jego oczami panto-
mimy.

Opisy Filostratosa wyjaśniają nam swoisty sens licznych zabytków malarstwa
hellenistycznego. Choć na pierwszy rzut oka mogą się one wydawać podobne
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do obrazów nowożytnych, wizja artysty hellenistycznego była jednak całkowicie
odmienna. Na jednej z rzymskich mozaik przedstawione zostało Porwanie Europy. I, 149
Poszczególne grupy, zwłaszcza sam byk oraz postaci przerażonych dziewcząt,
wydają się nadzwyczaj żywe i nieskrępowane: dziewczęta ukazano gwałtownie
poruszone i z rozwianymi szatami, a byka, unoszącego czym prędzej drogocenny
swój ciężar, uchwycono w śmiałym skrócie. Cała akcja toczy się pośród skał nad
brzegiem morza. Tak wielką swobodę ruchu spotkać możemy chyba jeszcze tylko
w malarstwie pełnego renesansu.
A przecież dzieło skomponowane jest na innych zasadach niz w malarstwie no-
wożytnym. Brak temu obrazowi konsekwentnie rozwiniętej akcji o dramatycznej
jedności, której nie wyznaczono jednym lub kilku dobranymi momentami. Artysta
ograniczył się do zestawienia paru charakterystycznych motywów, przedsta-
stawiając oddzielnie przestraszone dziewczyny, rozpędzonego byka i zdumionego
młodzieńca. Podobnie komponowane były późne opowieści greckie, w których
rozproszone epizody składały się kolejno, jedne po drugich, na barwny tok narracji,
nie licząc się z następstwem w czasie ani z logicznym rozwojem zdarzeń, do jakiego
dążyła powieść nowożytna.
Z tak pojętego malarstwa wynika, pomijając wszelkie skróty perspektywiczne,
sposób rozłożenia przedmiotów na płaszczyźnie. Ruch od strony lewej ku prawej
w górnej partii obrazu równoważony jest przez ruch od prawej ku lewej w jego
części dolnej. Takiego rodzaju rytm malarski spotykamy później w bizantyjskim
malarstwie miniaturowym i szczególnie będzie nas on urzekał w wielkich, mitolo-
gicznych płótnach Tycjana. Impet ruchu z Porwania Europy nie jest bynajmniej
dominujący w całej sztuce hellenistycznej. W równej mierze pociągał ówczesnych
artystów spokój pogodnej egzystencji i dawali temu wyraz zwłaszcza w wielo-
figuralnych kompozycjach, któryc akcja toczyła się wśród bujnej przyrody —
jak Sąd Parysa lub Satyr i nimfy.

Róznorakość kierunków, prądów i szkół w epoce hellenistycznej świadczy, ze
minął juz okres jednolitości wielkiej sztuki. Dążenie do monumentalnej wspaniałości
występuje obecnie na przemian z wrażliwym wyczuciem wdzięku, dynamiczna
witalność niektórych prac na przemian z próbami powrotu do surowych form kla-
sycznych. W epoce tej istniały również tendencje do złudnego odtwarzania rzeczy-
wistości, czyli do iluzjonizmu, wyprzeczające pod tym względem sztukę rzymską.
Wenus z Syrakuz przedstawia w gruncie rzeczy nieco ociężałą nagą kobietę, o nie-
mal obwisłych kształtach. Natomiast powstała w II wieku p.n.e. słynna Wenus
z Milo, znajdująca się obecnie w Luwrze, uosabia szczytny ideał klasyczny: spo- I, 144
kojna jej wielkość posiada godność ludzkiej piękności, skojarzonej co prawda
z pewnym chłodem, odróżniającym to późne dzieło od klasycznej sztuki V i IV
wieku. Bardzo dramatyczna, a nawet pełna patosu jest znana grupa Laokoona,
który wraz z dwoma synami rozpaczliwie usiłuje się wyzwolić z oplotów węży
zesłanych przez rozgniewanego Apolla. Sucha ostrość i czytelność form łączy
się tu z przypominającą płaskorzeźby kompozycją w kształcie piramidy. Wielo-
postaciowa grupa tak zwanego Byka farnezyjskiego z Neapolu swą przesadną
emfazą i przeładowaniem szczegółami świadczy o utracie dobrego smaku i o tym,
jak trudno było ponownie ożywić wielki styl.
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Hellenistycznymi ośrodkami powrotu do tradycji klasycznych były Rodos i Per-
gamon. Należy przypuszczać, że tam właśnie rozwinął się świadomy stosunek
do artystycznej przeszłości. Również i. w literaturze podejmowano próby przy-
wrócenie wielkiego stylu; przykładowo można tu wymienić poszukiwanie form
epickich w „Argonautach".
Z początków II wieku p.n.e. pochodzi ostatnie dzieło greckiej sztuki monumental-
nej: ogromny ołtarz w Pergamonie w kształcie litery U, ozdobiony płaskorzeźbio-

I, 142,143 nym fryzem przedstawiającym walkę bogów z gigantami. Jego twórcy zwrócili
się ponownie do starych mitów, lecz już w nich nie odnaleźli niezachwianych
w życiu i walce bohaterów. Zmagania bogów i ujarzmionch, lecz zbuntowanych
gigantów przenika straszliwa namiętność, a ich podniecenie i upojenie bojowe
przerasta potrzeby i znaczenie samej akcji. Dla rozwiązania zadania posłużono się
wszystkimi możliwymi środkami wypukłego reliefu, stosując silne modelowanie
ciał, śmiałe przekątne, wiele warstw płaszczyzn, a także kontrasty świateł i cieni.
Głowy niektórych zabitych olbrzymów mają taką siłę wyrazu, jakiej dotąd nigdy
w Grecji nie znano.
Potęgę działania instynktów ludzkich ukazuje inny jeszcze utwór owej epoki:
śpiący w bachicznym pijaństwie Faun Barberini przewyższa nawet postaci wy-
rzeźbione przez Skopasa. Lecz sztuka hellenistyczna, tak zróżnicowana w swoich
założeniach, tak wirtuozerska w swych osiągnięciach, popada często w efekty
powierzchowne: nie jest już w stanie dotrzeć do wyżyn spokojnej wielkości,
czystości wykonania i doskonałości form klasycznych.
Jednym z najlepszych dzieł szkoły z Rodos jest Nike z Samotraki. Bogini zwycię-

I, 145 stwa ukazana została w chwili, gdy z rozpostartymi jeszcze skrzydłami wstąpiła
na dziób statku i usiłuje stawić opór wiatrowi. W porównaniu ze spokojnie wzla-
tującą Nike Pajoniosa z V wieku, postać ta uderza pełnią namiętnego porywu.
Zapewne patos ten sprawiał jeszcze większe wrażenie, gdy posąg nie był pozba-
wiony głowy i rąk. Lecz i tak znajdującą się obecnie w Parku Nike zaliczyć trzeba
do najpiękniejszych dzieł sztuki greckiej. Dramat srogo okupionego zwycięstwa
bije z jej trzepocącej szaty, słyszymy niemal szelest materiału. Ponadto istotę
bóstwa scharakteryzowano na wiele jeszcze innych sposobów: opór wyczuwa
się najlepiej z lewej strony; od przodu przezierające poprzez szatę ciało jest tak
mocne, jakby na podobieństwo kolumny uwieńczyć miało skałę; z prawej strony
najwidoczniejszy jest gwałtowny ruch ataku, jego zwycięskie uniesienie. Wielkie
fałdy płaszcza spływają wokół szczupłych nóg kroczącej naprzód bogini. Ogromne,
gęstymi piórami pokryte skrzydła zdają się wyrastać z ciała, cudowność prze-
kształca się w poezję. Przy całej tak znamiennej dla owych czasów złożoności
wyczuwamy wszędzie ład wprowadzony ręką kogoś, kto był wielbicielem Fi-
diasza, kto znakomicie wyczuwał i doceniał piękno rytmu, proporcji i czystości
kształtu.

Należy oddać sprawiedliwość sztuce hellenistycznej pamiętając, iż stanowi bez-
pośrednie podglebie nie tylko sztuki rzymskiej i bizantyjskiej, ze wyraźne ślady jej
ożywczego wpływu spotkać można również na ziemiach bardzo odległych.
Zdumiewające, że smak hellenistyczny zachował się przy tym w całej świeżości
i czystości. Hellenistyczne piętno noszą budynki z II i III wieku w Milecie, Pal-
mirze i Baalbeku. Na znalezionej niedawno w Antiochii i znajdującej się obecnie
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w Luwrze mozaice Sąd Parysa z II wieku n.e. idylla pasterska ujęta została swo-
bodną, niczym nie skrępowaną kompozycją, zestawioną z bardzo delikatnych
i harmonijnych barw żółtej ochry i jasnego błękitu. Szczególnie przyjemne wra-
żenie uzyskano dzięki zharmonizowaniu przedstawionej sceny z bogatym roślin-
nym ornamentem obramowania. W tkaninie koptyjskiej Alegoria Ziemi z IV wieku I, 152
n.e. otrzymujemy równocześnie z obrazem ufryzowanej dziewczyny efekty wy-
wołane zestawieniami barw uzupełniających i związaniem wizerunku motywem
zdobniczym w jednolitą całość. Tchnieniem czysto hellenistycznego uroku owiana
jest tez postać flecistki z Afganistanu. W delikatnym modelunku tej płaskorzeźby I, 151
nie znajdziemy śladu klasycystycznej sztywności i schematyzmu obrazowania,
jakie obserwujemy w niektórych dziełach późnej sztuki rzymskiej.
W sztuce hellenistycznej wyraża się dobitnie moc oddziaływania wielkich greckich
tradycji artystycznych. Upadek politycznej hegemonii Aten rozpoczął się juz
z końcem V wieku p.n.e., lecz ludzie wykształceni jeszcze w II wieku n.e. uznawali
je za najwybitniejszy ośrodek sztuki i kultury. Nie darmo cesarz rzymski, Hadrian,
usiłował obudzić to miasto na nowo do życia. Sztuka hellenistyczna nie stworzyła
wprawdzie arcydzieł na miarę Akropoiis ateńskiej, ale bez przesady stwierdzić
można, iz doskonałość dzieł powstałych w V wieku pozostała dla większości
późniejszych greckich artystów niedościgłym, wymarzonym wzorem.
W epoce hellenizmu sztuka grecka rozpowszechniła się na wszystkich ziemiach
lezących wokół Morza Śródziemnego i na Bliskim Wschodzie i był to proces nie-
zwykle doniosły dla dalszego rozwoju artystycznego na całym świecie. Korzystne
również było zetknięcie się kultury greckiej z kulturami starożytnego Wschodu,
gdyż obudziło do życia siły, drzemiące w owych dawnych kulturach. Człowiek wy-
szedł ze stanu równowagi i opanowania, ocknęły się w nim namiętności i zdolność
do wzruszeń. Nie oznaczało to jednak nawrotu do przeszłości, lecz rozszerzenie
i pogłębienie obrazu ludzkiej istoty. Sztuka hellenistyczna rozwijała się wskutek
wprowadzenie do niej motywów społecznych i uznania wartości indywidualnych,
dzięki wrażliwości na piękno krajobrazu i na skutek nowych zadań związanych
z budową miast, wreszcie poprzez nowe ujęcie głównego tematu greckiej twór-
czości, jakim był temat człowieka.
W procesie kształtowania się sztuki nowożytnej dzieła późnogreckie — tragedie
Eurypidesa, komedie nowoattyckie, posąg Apolla Belwederskiego czy grupa
Laokoona — odegrały większą rolę niż osiągnięcia epoki klasycznej, które w pełni
ocenione zostały dopiero w XVIII wieku. Nie należy zapominać, ze opowieść
Longosa „Dafnis i Chloe" jako obraz czystej miłości wyprzedza jeden z ulubio-
nych literackich tematów zachodniej Europy.
Z nowożytnego punktu widzenia cała hellenistyczna kultura wydaje się czymś
nie spełnionym, czymś, co zatrzymało się w pół drogi. Akcja późnogreckiej opo-
wieści nie skupia się wokół ostro zarysowanego charakteru bohatera; w rzeźbie
nie pojawia się twórczość portretowa, która by mogła, tak jak w przypadku portretu
rzymskiego, zostać bez reszty wchłonięta przez całe społeczeństwo; w malar-
stwie można zaledwie mówić o początkach perspektywy, a w architekturze po-
jawiają się skromne jedynie zadatki na artystyczne ukształtowanie przestrzeni
zamkniętej, czyli wnętrza. Wszystkie te zadania rozwiązać miał dopiero okres
późniejszy.
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VII. SZTUKA RZYMSKA

W ucisku okaz myśl wyniosłą, odwagę
niezachwianą; lecz rozważnie zwiń znowu
żagle, gdy nadmiernie korzystne tchnienie
wiatru je wydęło.

Horacy, ,,Ody", księga II, 10

Do tego miejsca relacje brzmią zgodnie.
Dalsza część jednak, ze mianowicie Nero
miał przypatrywać się zwłokom swej matki
i wychwalać jej piękno, opowiedziana jest
tylko przez paru pisarzy, przez innych
kwestionowana.

Tacyt, „Anna/es", księga 14, rozdział 9

Precz z księgami! Nie pozwól im dłużej
odwracać twej uwagi!... Lecz tak, jakbyś
juz musiał umierać — wzgardź nędznym
ciałem.

Marek Aureliusz, „Rozmyślania",
księga 2, 2

Grecja została podbita przez Rzymian i wcielona do imperium rzymskiego. Wi-
dzieliśmy, że również i na starożytnym Wschodzie w ciągu tysiącleci jedne na-
rody następowały po drugich i rozpadały się państwa. Lecz w chwili, gdy Rzy-
mianie zawładnęli Grecją, mieli już za sobą długi okres rozwoju i posiadali własną
kulturę. Dlatego, przejmując kulturalne posłannictwo Greków, mogli je także
kontynuować.
Poprzednikami Rzymian na ziemi włoskiej byli Etruskowie. 0 pochodzeniu ich
i kulturze niewiele dziś jeszcze wiemy. Prawdopodobnie przybyli do Italii w okresie
powszechnej wędrówki ludów na przełomie drugiego i pierwszego tysiąclecia
p.n.e. z Azji Mniejszej. W połowie pierwszego tysiąclecia mieli juz własną kulturę,
która wiele zawdzięczała inspiracji osiągnięć greckich, ustępowała im jednak pod
względem siły i znaczenia. Wiele specyficznych pierwiastków etruskich legło
u podstaw sztuki rzymskiej.
Świątynie etruskie wykazywały pewne podobieństwo z grecką budowlą perip-
teralną, z jej cellą, kolumnami i siodłowym dachem, lecz ich części przednie były
silniej zaznaczone. Przed wejściem znajdowała się gęsto wypełniona kolumnami
platforma, ku której wiodły liczne stopnie szerokich schodów. Świątynia taka była
więc najwidoczniej nie tylko siedzibą bóstwa, lecz także miejscem uroczystych
nabożeństw. W budowlach etruskich, zwłaszcza w bramach, spotykamy często
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półkolisty łuk, jakiego Grecy niemal wcale nie znali. W centrum etruskiego domu
mieszkalnego znajdowała się izba z kwadratowym otworem w środku dachu nad
paleniskiem o uczernionych sadzą ścianach. Stąd pomieszczenie to otrzymało
później nazwę „atrium", od słowa „ater" — czarny.
Malowidła etruskie z VI i V wieku p.n.e., których szczególnie wiele zachowało się
w grobach Chiusi i Corneto, wykazują wiele cech wspólnych z greckim malar- I, 100
stwem wazowym, światopogląd Etrusków był jednak odmienny. Swoich bogów
wyobrażali sobie jako tajemnicze, niewidzialne istoty i stale czuli się pod wpły-
wem nieodgadnionych mocy. Podobnie jak ludzi Wschodu — nie opuszczał ich
nigdy lęk przed ponurym królestwem Hadesu. Ściany swych grobowców pokry-
wali tez wielopostaciowymi, barwnymi kompozycjami, ukazującym świat opu-
szczony przez zmarłego: niezliczone uczty, pijatyki, walki pięściarzy i polowania
przypominają sceny raczej z egipskich niż z greckich malowideł ściennych.
Najdobitniej jednak przejawia się odrębność sztuki etruskiej w rzeźbie grobow-
cowej. Sarkofagi, w których składano zwłoki małżonków, ozdabiano zazwyczaj
ich portretami. Artyści etruscy, którzy chcieli zapewnić zmarłym dobre bytowanie
w zaświatach, przejawiali w owych portretach niezwykłą spostrzegawczość
i umiejętność doskonałego odtwarzania indywidualnych cech swoich modeli.
Przewyższali w tym nawet starożytnych Egipcjan, a tym bardziej Greków. Te
dzieła sztuki etruskiej są po części toporne i jaskrawo pomalowane, a nadmierna
niekiedy swoboda realizacji wynikała z braku odpowiedniego wyczucia proporcji.
Etruskowie byli jednak narodem niewątpliwie bardzo utalentowanym i Rzymianie,
gdy rozszerzając swą władzę na cały półwysep, wchłonęli kulturę etruską — usiło-
wali przyswoić sobie niektóre artystyczne doświadczenia podbitego narodu.

Rozwój państwa rzymskiego w ciągu wielowiekowej jego egzystencji przebiegał
w sposób nader skomplikowany. W dziedzinie polityki zagranicznej rozpoczął
się od podbicia przez Rzym catej Italii (V—Ml wiek p.n.e.), następnie Kartaginy
(II wiek p.n.e.) i jej kolonii w wyniku wojen punickich, wreszcie całego świata
hellenistycznego, a więc i samej Grecji (II wiek p.n.e.). Budując swoją światową
potęgę, która zapanować miała nad wszystkimi obszarami wokół Morza Śród-
ziemnego, ulegał Rzym wpływom kultury greckiej i niósł zasady jej cywilizacji az
do najodleglejszych zakątków starożytnego świata. Cały ów proces zakończył
się zderzeniem Rzymu z narodami barbarzyńskimi, barbaryzacją rzymskiego im-
perium i wreszcie jego upadkiem.
Równie złożony był rozwój życia wewnątrz państwa rzymskiego. Pojęcie Rzymu
w sensie historycznym sięga początków republiki arystokratycznych właścicieli
ziemi, wywodzącej się jeszcze z ustroju plemiennego. Niewiele brakowało, by
walka plebejuszy z patrycjuszami przekształciła kraj w czasach Grakchów w pań-
stwo wolnych chłopów, lecz sukcesy militarne, wzrost coraz liczniejszych rzesz
niewolników i brak reprezentacji ludu w prawdziwym znaczeniu tego słowa do-
prowadziły do utworzenia militarno-despotycznego imperium, w którym dawne
swobody samorządowe zniesione zostały do ostatka. Gospodarka oparta na pracy
niewolników podkopała ekonomiczne podstawy państwa i spowodowała ukształ-
towanie się gospodarki- pańszczyźnianej, czyli kolonatu, którym rozpoczyna się
już okres Średniowiecza.
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W epoce największego rozkwitu państwa rzymskiego, w krótkim okresie wolnego
władania ziemią (początek III wieku), kultura rzymska nie była jeszcze w pełni
ukształtowana i samodzielna; okres jej dojrzałości przypadł dopiero na czasy roz-
kładu rzymskiej polityki państwowej i społeczeństwa pod władzą rzymskich ce-
sarzy. Nie oznacza to oczywiście, by w kulturze rzymskiej nie odzwierciedlały się
pojęcia zrodzone w początkowym stadium rozwoju narodu. Nawet pod rządami
cesarskich tyranów pamiętali Rzymianie swoją wspaniałą, republikańską przesz-
łość, a zniewieściałość i upadek obyczajów nie mogły zatrzeć wspomnień o cza-
sach szlachetniejszych i bardziej heroicznych.
Kultura rzymska jest wielowarstwowa i bardziej złożona niż grecka. Oficjalne
tendencje hellenistycznego społeczeństwa ścierają się w niej z upodobaniami
narodowymi ukształtowanymi w bardzo odległej historii Italii. Sztuka rzymska
odznacza się wielką różnorodnością form: spotykamy w niej zapalczywość
Catulla obok umiaru Horacego, gadulstwo Tytusa Liwiusza obok lakonicznej
powściągliwości Tacyta, surową prostotę budynków użytkowych obok olśnie-
wającego przepychu pałaców cesarskich, idealne piękno Antinousa obok śmia-
łego weryzmu portretów. Lecz przy wszystkich tych kontrastach twórczość
Rzymian zachowała poprzez wieki swoje własne, odrębne cechy i niemal zawsze
odróżnić można dzieło sztuki rzymskiej od dzieła greckiego.
Juz w najdawniejszych czasach religia rzymska różniła się od mitologii greckiej.
Rzymianie dalecy byli od personifikowania bogów lub indywidualizowania ich
losów i charakterów, nie zaludniali Olimpu ich gwarną, radosną gromadą. Bo-
gowie rzymscy symbolizowali poszczególne dziedziny ludzkiej działalności, przede
wszystkim zaś działalność społeczną. Niektórzy z nich kierowali losami ludzi
i obroną państwa, inni patronowali pomyślności, cnocie, pokojowi, czystości
obyczajów lub tym podobnym sprawom. Starożytnych bogów greckich zrodziła
bujna wyobraźnia, wśród Rzymian rozpowszechniły się raczej pojęcia czerpane
ze zrozumienia różnorodnych zjawisk życia, a identyfikacja rzymskich bogów
z greckimi nie wpłynęła na zmianę ich znaczenia. Zasady wiążące starorzymską
religię z państwem zawierały juz przesłanki do późniejszego ubóstwienia władcy
w okresie rządów cezarów. Obrządek grecki odznaczał się naturalną prostotą form
zewnętrznych, podczas gdy Rzymianie od samego początku przywiązywali
ogromną wagę do surowości rytuału, wyrażającej zarówno społeczny, jak i pań-
stwowy charakter religii. Wysoką pozycję zajmowali rzymscy kapłani i wróżbici,
odprawiający w liturgicznych swych szatach publiczne ceremonie — sam cesarz
miał sobie później przypisać godność najwyższego kapłana.
Obywatel grecki czuł się nieodłączną częścią swej społeczności, natomiast
w Rzymie jednostka się wyodrębniła i przeciwstawiła państwu, którego silny
wpływ dawał się odczuć we wszystkich dziedzinach życia. Imperium słynęło ze
swego systemu zarządzania, administracji oraz wyraźnego określenia stosunków
pomiędzy jednostką i państwem według znanych norm prawa rzymskiego,
które to przepisy, nie troszcząc się o precyzyjne rozwinięcie pojęć ogólnych,
przewidywały wszelkie możliwe wypadki (casus) i dzięki temu stały się przy-
kładem dla potomnych.

Cała struktura życia w Rzymie oparta była głównie na zasadach wojskowości.
Rzymianie byli „urodzonymi wojownikami", a armia stanowiła podstawę rzym-
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skiej hegemonii nad światem. Zwycięscy dowódcy skupiali w swych rękach naj-
wyższą władzę, częstokroć niezbyt się przy tym licząc z ogólnym interesem naro-
du i państwa. Duch wojskowości i surowa dyscyplina panowały w całym im-
perium, nawet miasta rzymskie zakładano na wzór obozów wojskowych.
Rzymianie byli w pełni świadomi swego historycznego posłannictwa. Wergiliusz
włożył w usta Anchizesa, legendarnego przodka Rzymian, prorocze słowa o lo-
sach jego potomków: ,,Niechaj inni ...w marmurze żywo rzeźbią lica... Ty władnąć
nad ludami pomnij, Rzymianinie! To twe sztuki: — Nieść pokój, jak twa wola
samać nakaże: szczędzić kornych, a wyniosłych łamać!" Tak pisał poeta, który
opiewał w swoim władcy ... opiekuna Muz!
Praktyczne wartości kultury rzymskiej przejawiały się na każdym polu. Rzymianie
zamiast mitu artystycznego rozwijali badania historyczne, nie zajmowali się spe-
kulacją filozoficzną, lecz zagadnieniami życiowej moralności, literatura rzymska
słynęła nie tyle dzięki swej poezji, ile dzięki prozie. Z tego właśnie punktu widzenia
kunszt i treść rzymskiej twórczości są bardzo znamienne. Nie darmo zalecał
Cicero, aby mowę przygotować najpierw pod względem czysto rzeczowym,
a dopiero później wygładzić i opracować jej retorykę; Wergiliusz dopiero po na-
pisaniu swoich utworów prozą przekształcał je w wiersze; budowniczowie wzno-
sili budynki zgodnie z określonym przeznaczeniem, po czym pokrywali je bogatymi
i barwnymi ozdobami; rzeźbiarz zdejmował ze zmarłego maskę, by nadać jej potem
artystyczny kształt. Prozaiczna trzeźwość stanowiła podstawę wszelkiej działal-
ności Rzymian, którzy jednak tę prozę nader często potrafili przekształcać w praw-
dziwą sztukę.
Najstarsza sztuka rzymska z okresu republiki, na przykład wiersz saturnijski lub
nieporadna komedia ludowa, nawiązywała jeszcze do tradycji rodzimych, lecz
wkrótce miały się one zmieszać z bardziej dojrzałymi wpływami sztuki greckiej.
Z Grecji przywożono dzieła sztuki, stamtąd też przybywali do Rzymu artyści.
Pisarze rzymscy tłumaczyli z zapałem utwory greckich autorów, plastycy kopio-
wali słynne, starodawne arcydzieła. Lecz sztuka grecka nie od razu została ogól-
nie zaaprobowana. Katon Starszy występował przeciwko tym upodobaniom, do-
szukując się w nich przyczyny zepsucia obyczajów. Nawet mecenasi rzymscy
przez dłuższy czas okazywali zdumiewająco mało zrozumienia spraw arty-
stycznych. O pewnym rzymskim bogaczu opowiadano, ze na sprowadzenie
greckich arcydzieł zgodził się jedynie pod warunkiem, ze w razie zniszczenia rze-
mieślnicy będą mogli je zastąpić współczesnymi imitacjami. Wykształconych
Greków musiało niewątpliwie razić tak trzeźwe i wyrachowane podejście do
sztuki.
Decydujący wpływ na najstarszą artystyczną twórczość rzymską wywarły reali-
styczne tendencje sztuki hellenistycznej. W dziedzinie teatru komediopisarz
Plaut ostro charakteryzował społeczeństwo, satyrycznie ujmując ludzkie błędy
i słabości. W komedii czysto rzymskiej aktorzy występowali w togach (stąd jej
nazwa togata), a obraz powszednich wydarzeń był szczególnie bliski prawdzi-
wego życia.
Równocześnie ugruntowały się założenia rzymskiego portretu, którego powsta-
nie wiąże się z nakazami moralności najdawniejszych społeczności rzymskich,
z czcią, jaką otaczano głowę rodziny i opiekunów rodu, czyli przodków, których
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wizerunki (imagines) ozdabiały ściany rzymskiego domu, a podczas rytualnych
obrzędów były uroczyście obnoszone. Najstarsze portrety rzymskie nie posiadają
większej wartości artystycznej. Wiele spośród nich, o kształcie słabo wymodelo-
wanym i głęboko żłobionych rysach, przypomina woskowe maski pośmiertne.
A jednak te surowe, pozbawione zarostu oblicza, te nagie twarze z ostrymi bruz-
dami wokół mocno zaciśniętych warg, mają przejmujący wyraz niewzruszonej
siły wewnętrznej i prawości. Z portretów tych, które potomni mieli zawsze przed
oczami i które nawoływały ich stale do przestrzegania zasad życia rodzinnego,
promieniował republikański duch rzetelności, godności i zdecydowania — tych
wszystkich cnót, których tak usilnie bronić miał Katon.

I, 159 Jedna z głów z okresu republiki odznacza się szczególnie dobrym wykonaniem.
Widzimy oto podłużną, wychudzoną twarz Rzymianina o wystających kościach
policzkowych i wysuniętej naprzód brodzie, o zmarszczkach ostro rysujących per-
gaminową skórę i o napiętym, ponurym spojrzeniu. Zwłaszcza sceptycznie wy-
krzywione wargi, których asymetrię rzeźbiarz starannie zaznaczył, oddane zostały

por. 1,147 znakomicie. Gdy porównamy tę rzeźbę z dziełem sztuki hellenistycznej, stwierdzi-
my, ze rzymskie i greckie portrety rozwijały się w dwu różnych kierunkach: Grecy
łagodzili rysy twarzy, lecz zarazem wydobywali charakter swego modela — pod-
czas gdy Rzymianie z brutalną otwartością przedstawiali niepowtarzalny, indy-
widualny wygląd zewnętrzny, nie dbając jednak o wyrażenie duchowego życia
człowieka.
W przeciwieństwie do skupionego zamyślenia Demostenesa — posąg rzymskiego
mówcy, znajdujący się obecnie we Florencji, scharakteryzowany został gestem
oratora, zwracającego się do swych współobywateli. Plastyka odzieży, szorstki
ruch i wszystkie fizyczne cechy Rzymianina pozwalają przypuszczać, ze jego
wywody są porywcze, oschłe i rzeczowe. Postać rzymskiego kapłana lub westalki
przysłania toga, długa i starannie w piękne fałdy ułożona szata, wskazująca na
wysokie społeczne stanowisko portretowanej osoby i nadaną jej godność uczest-
niczenia w rytualnych obrzędach. Trzeźwy realizm tak ukształtowanych posągów
nie mógł budzić zachwytu w estetycznie wyszkolonych oczach Greków.
Tego rodzaju cechy sztuki rzymskiej jeszcze wyraźniej zaobserwować możemy
w literaturze. Materialistyczny światopogląd Lukrecjusza przejawia się w poe-
tyckiej tęzyźnie jego opisów, Catullus w imię prawdy uczuć rozbija dawne
formy liryki miłosnej, Cicero — entuzjasta idei greckiego humanizmu — stara
się cały swój namiętny temperament przelać w kunsztowne formy oratorskiej
prozy.

Rozwój artystyczny, rozpoczęty za czasów republiki, znajduje kontynuację w epoce
rządów Augusta (30 p.n.e.—14 n.e.). Cesarz wziął na siebie misję historyczną,
jaką zrealizować mógł jedynie pod warunkiem przejęcia dziedzictwa greckiego.
Patronowanie sztuce, które współcześni poczytywali Augustowi za szczególną
zasługę, oznaczało objęcie twórczości artystycznej świadomym kierownictwem
państwowym. Nie popadały w zapomnienie tradycje, które ukształtowały się
juz wcześniej — a żywe, twórcze siły Rzymu chroniły artystów przed eklektyz-
mem. Klasycyzm stał się wówczas oficjalną sztuką rzymską, artystom zalecano
wzorowanie się nie na sztuce późnogreckiej, lecz przede wszystkim na wielkich
mistrzach z epoki Fidiasza.
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W roli największego mecenasa sztuki występował sam cesarz, którego ród wy-
wodzono od Apollina. Lista dobrodziejstw, jakimi obdarzył swych poddanych,
obejmowała między innymi wyliczenie pomników wzniesionych w okresie jego
rządów. Szczycił się także tym, ze przejął Rzym gliniany, a pozostawi marmurowy.
Rzymianie mieli dopiero co za sobą burzliwy okres wojny domowej: ludzie wiele
przeżyli, wiele przemyśleli i zrozumieli jasno wiele spraw. Ich doświadczenia wy-
cisnęły silne piętno na sztuce epoki Augusta: prostotę i naturalność klasyki grec-
kiej zastąpiła w niej rezerwa postawy świadomej i opanowanej. Widzimy to nawet
u Wergilego, który, co prawda, w swej ,,Eneidzie", naśladując przykład greckich
poetów, usilnie nakłania czytelnika do podziwiania przyrody i uczestniczenia
w radościach wiejskiego życia. Najlepiej jednak uwidacznia się ten problem w twór-
czości Horacego, który tak bardzo pragnął cieszyć się beztroskim życiem, lecz nie
potrafił przezwyciężyć swego wewnętrznego rozczarowania, zabarwionego nie-
kiedy goryczą ironii. Taki sam sposób myślenia był także w epoce augustiańskiej
charakterystyczny dla sztuk plastycznych.
Z końcem I wieku p.n.e. architekci rzymscy świadomie stawiali sobie zadanie jak
najwierniejszego zbliżenia się do starożytnej Grecji: mówi nam o tym traktat
Witruwiusza z lat 27—25 p.n.e., świadczący o znacznej jego wiedzy w zakresie
historii architektury i sztuki budowlanej. Autor dowodzi swego wykształcenia
i rozwagi, domagając się, by naśladowano wzory najlepsze i reprezentując pro-
gram umiarkowanego eklektyzmu. Według jego wywodów, na pojęcie archi-
tektury składają się dwie kategorie: konstrukcja i proporcje, czyli wzajemne sto-
sunki poszczególnych części budynku. Estetyczną zasadę architektury stanowił
dla niego przede wszystkim ład, w jakim kolumny podporządkowane były kon-
strukcji. Owe poglądy Witruwiusza ustaliły sposób budowania architektów rzym-
skich i w ciągu zbyt wielu wieków utrzymywały się jeszcze w późniejszej teorii
sztuki.
Architektoniczne zabytki rzymskie z późnego okresu republiki i epoki augustiań-
skiej, jak na przykład tak zwany Maison carree w Nimes i świątynia Fortuny |, 169
ViriIis w Rzymie, należą do typu pseudoperipteralnego. Typ ten w najważniej-
szych swych elementach przypomina peripteros, lecz jego cella jest tak cofnięta,
iz kolumny przy tylnej ścianie świątyni, stojąc bezpośrednio przy murze, niejako
się z nim stapiają i przechodzą w tak zwane półkolumny. W ten sposób pozbawione
zostają naturalnej bryłowatości, czyli swej w architekturze hellenistycznej naj- P o r '• 154
charakterystyczniejszej cechy. Świątynia stoi na wysokiej podbudowie (podium):
ku wejściu prowadzą szerokie schody, w czym przejawia się podobieństwo pseudo-
peripterosu także do świątyni etruskiej; w sakralnym rzymskim budownictwie
zachowywano ściślej jedynie znamiona klasycznych stylów: stosowano kolumny
żłobkowane, jońskie kapitele i belkowanie.
Nieco oschłe opracowanie szczegółów nadaje augustiańskiej architekturze rzym-
skiej odcień chłodnej reprezentatywności, która ją odróżnia od późnych budowli por. I, 154
greckich. Zabytki z tego okresu posiadają niekiedy elementy Grekom nie znane,
jak na przykład sklepiony pułap Nymfajonu w Nimes czy ozdobne przeładowanie
wystroju mauzoleum Juliów w St. Remy — różniącego się tym zasadniczo od
szlachetnej prostoty grobowca Lizykratesa. Istniały jednak i wyjątki; należy do
nich mała, okrągła świątynia w Tivoli, wzniesiona wysoko nad stromym zboczem
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Plan domu Pansy w Pompei,
I w. p.n.e.

w pobliżu słynnych wodospadów i odznaczająca się niekłamaną elegancją rzadko
spotykanego wdzięku. Niewielka ta budowla odbiega zresztą pewną mono-
tonią wykonania od swych greckich i hellenistycznych wzorów, tak jak umiarko-
wane liryki Horacego niepodobne są do namiętnych utworów poetów greckich
z VI wieku p.n.e.
Specyfika architektury rzymskiej występuje szczególnie wyraźnie w nowym typie
domu mieszkalnego, którego najlepsze przykłady znajdujemy w Pompei. Duch

s. 178 eklektyzmu skłaniał ówczesnych twórców do wzajemnego łączenia tak rózno-
I, 153 rodnych elementów, jak italskie atrium i hellenistyczny perystyl. Do tego rodzaju

I, 161, 162 należy zaliczyć najpiękniejsze domy Pompei, jak dom Pansy i dom Fauna, jak
dom Lorejusa Tiburtinusa czy przede wszystkim słynny dom Vettich.
Obszerne atrium z dwoma bocznymi skrzydłami witało gościa uroczystym pół-
mrokiem. Tu klienci oczekiwali na pojawienie się patrona, tu także dochodziły
do głosu dobre obyczaje codziennego życia starożytnych Rzymian. Za tablinum,
miejscem, gdzie spożywano posiłki, znajdował się perystyl — nowość, wprowa-
dzona z Grecji. W wytwornych domach stanowił on raczej element dekoracyjny
i nie służył do codziennego użytku mieszkańców, skąd tez środkowa jego część
juz w dawnych zapewne czasach oddzielona została balustradą od zewnętrz-

por. s. 162 nego ganku biegnącego wokół domu. Inaczej niz w greckich, w domach rzym-
skich pomieszczenia usytuowane były symetrycznie, po obu bokach głównej
osi.
Domy pompejańskie zachwyciły ludzi nowożytnych, odkrywając przed nimi wiele
szczegółów codziennego życia swych dawnych mieszkańców i prezentując nie-
zwykłą doskonałość wyposażenia. Lecz w domach rzymskich spotykamy się
także z przykładami próżności, niesmacznego luksusu, a nawet niemądrych
pomysłów ludzi bogatych, którzy pracującym w sposób jeszcze na poły rzemieśl-
niczy artystom kazali ściany pokrywać wielkimi kopiami słynnych greckich ob-
razów. Ściany zdobiono tez czasem płaskim ornamentem lub ustawiano fanta-
styczne, niby teatralne kulisy, by za pomocą wszelkich dostępnych środków wy-
wołać wrażenie przestrzenności.
Od imitacji obrazów greckich z IV wieku odbiegają niektóre obrazy z Pompei
i Herkulanum, przepojone całkowicie duchem rzymskim. Malowidło z dziewczyną
zrywającą kwiaty — tak zwana Flora — nie przedstawia żadnej określonej sceny,
nie dzieje się tam nic, w czym można by się dopatrzyć jakiejś alegorii. Z lekka
zaledwie zaznaczona całość tchnie szczególnym urokiem. Odwrócona w trzech
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czwartych postać o prawidłowych proporcjach wyraźnie odcina się od tła,
a układ fałd oddaje giętkość dziewczęcego ciała. Sylwetowo ujęty obraz przy-
wodzi na myśl klasyczne malarstwo wazowe, natomiast pewna szkicowość, wy-
nikająca z dekoracyjnego charakteru kompozycji, oraz harmonijne zestawienie
ochry płaszcza z zieloną tonacją tła — nadają malowidłu wdzięk przelotnej wizji.
W takich dziełach jak Flora wyraża się ten sam entuzjazm wykształconych Rzy-
mian z epoki Augusta dla szlachetnej prostoty klasyki greckiej, jaki zdradzał
Horacy, gdy w wierszach swych starał się zbliżyć do miłosnej liryki Alkajosa
i Safony.
We wspaniałych willach podmiejskich pozostawiano artystom więcej swobody.
Życie w wiejskiej posiadłości budziło u poetów pamięć o złotym wieku i patriar-
chalnych formach egzystencji. Również w „Bukolikach" Wergiliusza rozpozna-
jemy pod osłoną klasycznego stylu pradawne, latyńskie wyczucie przyrody.
Pliniusz z zachwytem opisuje położenie swego majątku w Tuskulum: mógłbyś
sądzić, ze to, co widzisz, nie jest prawdziwym krajobrazem, lecz wspaniale nama-
lowanym jego ideałem...". Budynki rozstawione tu były swobodnie i bardziej
malowniczo niz w mieście. Przed wjazdem do rezydencji znajdował się wielki
dziedziniec, otoczony otwartym portykiem. Liczne pomieszczenia usługowe od-
dzielone były od części mieszkalnych tak usytuowanych, by latem chroniły przed
upałem, a zimą ogrzewało je słońce. Nad brzegiem jeziora lub rzeki albo na ta-
rasach zbocza pagórka zakładano zazwyczaj park. Gładkie płaszczyzny trawników
występowały na przemian z platanowymi alejami, strzyżone krzewy bukszpanu
ożywione były posągami z białego marmuru. Na przestrzeni całego ogrodu roz-
mieszczano pawilony i groty. W innym majątku ziemskim Pliniusza miejscem
szczególnie przyjemnym była altana ze swym wygodnym legowiskiem. Ktoś,
kto tam spoczywał, „miał morze u stóp, za sobą wiejskie domy, a powyżej gęsty
las. Tyle oto różnych krajobrazów roztacza się przed oknami, razem lub z osobna".
Horacy z własnego doświadczenia poznał trud tworzenia według zasad klasycz-
nych: „Trudno ze spraw ogólnych własne tworzyć kształty", wyznaje. Przed arty-
stami epoki augustiańskiej otwierały się dwie możliwości, z których pierwsza
polegała na takim naśladowaniu starożytnych Greków, aby nie można było roz-
różnić nowo powstałych dzieł i ich wzorów. Dziełem Pasitelesa lub innego przed-
stawiciela tego kierunku jest rzeźba chłopca wyciągającego cierń —wykonana
tak kunsztownie, iz do niedawna jeszcze zaliczano ją do klasyki greckiej. Druga
możliwość opierała się na łączeniu form klasycznych z tradycyjnym italskim realiz-
mem: zwolennicy tych tendencji umieszczali na przykład brzydką głowę jakiejś
ułomnej matrony rzymskiej na torsie pięknej, greckiej bogini, nie starając się
nawet obu tym częściom nadać jednolitego kształtu artystycznego.
W najlepszych jednak dziełach epoki augustiańskiej przezwyciężono stylizację
i eklektyzm. Wzniesiony na forum rzymskim Ara Pacis (Ołtarz Pokoju) jest jed-
nym z najbardziej reprezentatywnych zabytków tego okresu. W wykonaniu po-
szczególnych jego płaskorzeźb mogli brać udział artyści greccy, lecz mimo to
Ara Pacis wyraźnie przynależy do sztuki rzymskiej. Ołtarz wznosił się na wysokim
murze, z szerokimi schodami od frontu. Mur ten płaskie pilastry dzieliły na część
dolną, ozdobioną ornamentami, i górny relief fryzu, przedstawiającego wielo-
figuralną procesję.
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I, 163 Niejako samorzutnie nasuwa się tu porównanie z grecką płaskorzeźbą z V wieku
por. I, 119 p.n.e. Postaci dumnie stąpających senatorów owiewa duch biurokracji i nic

w nich nie przypomina niewymuszonej swobody uczestników procesji ateńskiej.
Zachowują godność tak uroczystą, ze wyglądają, jakby wcale nie posuwali się
naprzód, lecz tylko brali udział w jakimś rytuale. Twarze ich oddane zostały
z właściwym sztuce rzymskiej realizmem — są to wyraźnie wizerunki portretowe.
W dziele tym występują cechy niewątpliwie związane z okresem republikańskim;
widać, ze ci świadomi i szczycący się swym powołaniem patrycjusze zahartowani
zostali twardą walką. Nawet małe dzieci są przejęte doniosłością chwili.
Różnice między dziełem rzymskim i greckim są łatwo dostrzegalne: fałdy szat uło-
żone starannie, z ową poprawnością na pokaz, która nie uwydatnia, lecz zakrywa
ciało i jego ruchy. Rozmieszczenie postaci na kilku planach wzmaga opisowość
płaskorzeźby, lecz nie wydobywa ani przestrzeni, ani światła i powietrza. Całość
składa się niejako z rozstawionych na różnych płaszczyznach posągów.
Specyfika sztuki rzymskiej znacznie dobitniej ujawnia się w płaskorzeźbach

I, 164 stiukowych domu, odkrytego w ogrodzie willi Farnesina. Smukłe postaci kobiece
i elegancja ich gestu wywodzą się z ducha greckiej tradycji V wieku, lecz prze-

por. 1,119 wyzszają go finezją wykonania. Mocniej niz w płaskorzeźbie hellenistycznej
i I, 146 zaznaczono tu przestrzeń, do złudzenia niemal oddano działanie atmosfery i po-

wietrza; nie zapomniano przy tym o efektach dekoracyjnych i o właściwym roz-
pór. I, 158 wiązaniu płaskiej powierzchni. Podobnie jak we Florze, która pochodzi z tego

samego okresu, istotna treść została zaledwie naszkicowana za pomocą napom-
knień i aluzji, tak że płaskorzeźba sprawia wrażenie artystycznej igraszki.
Na ornament epoki augustiańskiej składały się bardzo realistyczne girlandy,
owoce i tym podobne motywy roślinne. Traktowane niezwykle żywo, nie wydają
się juz nawet ornamentem, lecz jakby plastycznym odtworzeniem kwiatów, niemal
martwą naturą. Ściśle symetryczna kompozycja łagodzi jednak dotykalność przed-
miotów owych płaskorzeźb, zwija pędy w kształt równych półkoli i odejmuje
girlandom ciężaru. Mimo całej swej plastyczności relief utrzymuje się w niemal
linearnym i płaszczyznowym charakterze. Ornamenty oschłe wykute są w mar-
murze z precyzją, która przywodzi na myśl robotę cyzelerską i zaciera właściwe
cechy materiału.

Sztuka grecka znała wiele postaci symbolicznych, ale w zmysłowym sposobie
ich ukazywania zawierała się ludzka treść bardziej ogólna, działająca na wyobraź-
nię widza niezależnie od wrażenia odebranego bezpośrednio. Homer tak właśnie
przedstawiał swych najważniejszych bohaterów: Achilles był nie tylko uczestni-
kiem wojny trojańskiej, lecz uosabiał zarazem pojęcie heroizmu. Takie są również
posągi Partenonu, w których ideały mężczyzn i kobiet zostały wyrażone silniej,
niz by tego wymagało ich najbliższe znaczenie mitologiczne.
W sztuce rzymskiej to zespolenie obrazu i głębszego znaczenia ulega rozbiciu.
Z jednej strony jest ona bardziej od sztuki greckiej portretowa, więcej konkretu
znajdujemy w każdym jej przedstawieniu. Lecz z drugiej strony, te same opisy
wydarzeń nabierają wyabstrahowanego znaczenia, jakie Rzymianie przywiązywali
do całego szeregu wyobrażeń. W przeciwieństwie do ,,Iliady" rzymską „Eneidę"
należy uważać za przenośnię; w postaci Eneasza autor oddaje hołd Augustowi,
a dzięki wplatanym wszędzie przejrzystym aluzjom staje się ten epos o legendar-
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nej przeszłości pochwalną pieśnią ku czci określonej osobistości historycznej.
Alegoria odgrywa w poezji Wergiliusza wybitną rolę; na przykład wieść o miłos-
nych igraszkach Eneasza i Dydony na cały świat roznosi uskrzydlona kobieta:
jest to fama, pogłoska.
Sztuka plastyczna Rzymu obfituje w alegorie podobnego rodzaju. Na Ara Pacis,
obok portretów patrycjuszów i z niezwykłą, wręcz odstręczającą wiernością
ukazanych ofiarnych zwierząt, przedstawiona została siedząca wśród kłosów
i kwiatów bogini ziemi Tellus; trzyma ona na kolanach dzieci, które właśnie
karmi, po jej obydwu stronach znajdują się dwie postaci dziewczęce, wyobraża-
jące powietrze i wodę.
Na innej płaskorzeźbie augustiańskiej personifikacja zrealizowana została w spo-
sób bardziej skomplikowany. Siedząca kobieta w hełmie na głowie otoczona
jest trofeami, lewą rękę opiera na tarczy, w prawej trzyma niewielką figurkę ko-
biecą; przed sobą ma słup z medalionem, róg, owoce, kulę oraz kij z wężami.
Ta kobieta — to Roma, bogini Rzymu. Medalion jest emblematem Augusta, gdyż
tego kształtu tarcza, dar senatorów, ozdabiała jego dom na Palatynie. Mała fi-
gurka kobieca — to zwycięstwo, Victoria; słup oznacza pobożność, czyli pod-
stawę religii, róg — obfitość, kula — świat, a kij oznacza siłę. Alegorie rzymskie
trzeba odcyfrowywać zupełnie tak samo jak egipskie hieroglify. Chłód tych prze-
nośni dla artystycznego wyrazu sztuki rzymskiej stanowił wprawdzie pewne nie-
bezpieczeństwo, lecz nie mógł go zniszczyć całkowicie.
Tego rodzaju dzieła ukazują nam sztukę epoki augustiańskiej w całej jej sile
i okazałości. W tym samym czasie daje się zauważyć korzystne oddziaływanie
szkoły klasycznej na rzymski portret, który tym wpływom zawdzięcza swą wielką
artystyczną doskonałość, zachowując przy tym znamię dawnych rodzinnych
tradycji. Portrety Augusta i jego współczesnych budzą zainteresowanie nie tylko
dlatego, ze stanowią świadectwa historyczne. Ukształtowany w nich został
nowy typ człowieka, jakiego nie znała ani Grecja, ani Rzym republikański. I to I, 160
właśnie jest przyczyna, dla której portrety cesarskie są mimo swych cech indywi- por. I, 165
dualnych w jakiś sposób spokrewnione z podobiznami innych ludzi ówczesnych.
Chmurne oblicza o mocno zaciśniętych wargach noszą wyraz duchowej energii,
silnej woli i opanowania. Seneka twierdził, iz rodakom jego przypadła w udziale
,,anima militans" (dusza wojownicza). Dzięki temu zdecydowaniu portrety
Augusta różnią się zasadniczo od wizerunków Aleksandra, którego Lizyp przed-
stawiał ze wzniesionym ku niebu spojrzeniem i patetycznym wyrazem twarzy.
Ale i od wizerunków republikańskich odbiegają nawet wcześniejsze portrety I, 159
cesarza, które zdradzają więcej umiaru, więcej wewnętrznej dyscypliny i postawy
samokrytycznej. Ci ludzie, którym nieubłagana walka o byt nie mogła być obca,
przeszli juz szkołę klasycznej moralności i poznali założenia greckiej filozofii,
którą z tak wielkim zapałem uprawiał w Rzymie Cicero. Nauczyli się juz hamować
dzikie wybuchy uczuć, panować nad sobą i strzec tajemnic swych instynktów.
Portrety te wykazują całe owo poczucie umiaru, jakie w epoce Augusta urosło
do rangi estetycznego prawa. Miękkie efekty świateł i cieni łączą się z czytelnym,
niemal linearnym opracowaniem form, zwłaszcza falujących pukli włosów.
W epoce tej szeroko rozpowszechnił się w Rzymie portret kobiecy, którego
Grecy prawie nie znali. Dla Greków kobiety stanowiły albo przedmiot kultu jako
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boginie, albo —jako hetery — były źródłem przyjemności umysłowych i rozkoszy
ciała. W Rzymie kobieta stała się strażniczką zasad rodzinnego życia, matką
rodu, uwiecznianą w portretach matroną. Artyści rzymscy, nadając kobiecym
obliczom wyraz prawdziwej godności, nawet nie próbowali ich upodobnić do
postaci greckich bogiń. Bez wahania możemy stwierdzić, ze wszystkie te głowy

I, 165 są portretami. Wszystkie noszą uczesanie według ówczesnej mody z przedział-
kiem pośrodku, z włosami przechodzącymi powyżej uszu w loczki: fryzura należy
do charakterystycznych cech twarzy. Nic u tych kobiet nie mąci spokojnego poczu-
cia własnej wartości, zwłaszcza na obliczu Liwii ta miłość własna maluje się nie
najpiękniej. W portretach tych owal twarzy ujęty jest zawsze czytelnym konturem,
przez co całość zyskuje pełnię artystycznego wyrazu.
Klasyczność była w epoce Augusta kierunkiem najważniejszym, lecz nie jedynym.
Juz w II wieku p.n.e., gdy Rzymianie dopiero poznawali grecką sztukę, zwolen-
nicy tradycji występowali przeciwko naśladowaniu Greków. Wśród zabytków
rzymskich istnieje wiele użytkowych budowli bardzo do greckich niepodobnych,
lecz posiadających doniosłe znaczenie historyczne. W jednej zwłaszcza dziedzinie
byli Rzymianie szczególnie biegli, trafnie dostosowując sztukę budowania do
człowieka i jego potrzeb: drogi rzymskie jeszcze dzisiaj wzbudzają podziw. Cały
kraj był pokryty siecią ważnych węzłów komunikacyjnych, których znaczenie
ogromnie rosło w okresach wojennych. Via Appia, wiodąca z Rzymu wprost do
Capui, znakomicie ubita i wybrukowana płytami, zachowała się az do naszych
czasów.
Wodociągi rzymskie, czyli akwedukty, stanowią najlepszy przykład ówczesnego

I, 166 budownictwa. Pont du Gard w Nimes zaprojektowany był jako akwedukt dla
doprowadzenia do miasta wody źródlanej. Zbudowany zapewne przez rzymskich
legionistów, składa się z dwóch umieszczonych jeden na drugim rzędów wielkich
sklepionych łuków całkiem pozbawionych ozdób. Na ich przęsłach wznosi się
jeszcze trzeci, mniejszy szereg łuków. Konstrukcja owego mostu bije w oczy swą
użytecznością (necessarium), jakiej domagali się Rzymianie od budowli o zna-
czeniu praktycznym. Lecz ta prostota i przejrzystość nadaje ich kształtom szla-
chetne znamię swoistej piękności. Akwedukty rzymskie stanowią az po nasze
czasy ozdobę wielu krajobrazów we Włoszech i południowej Francji. W Pont du
Gard, zabytku z epoki augustiańskiej, pośrednio doszła do głosu klasyczna zasada
podziału. Najwyższy rząd łuków sprawia wrażenie gzymsu, wieńczącego gmach.
Umiejętne ograniczenie do minimum zużycia materiału i lekka konstrukcja muru
również wywodzi się z ducha stylu greckiego.

Ale w niektórych budowlach rzymskich zapomniano chyba całkowicie o kolum-
nowym porządku architektonicznym. Twórca grobowca Eurisacusa spełniał

I, 167 zapewne kaprys swego bogatego zleceniodawcy, gdyż posłużył się atrybutem
jego rzemiosła, piekarską dzieżą, jako motywem dekoracyjnym górnej części
muru: część dolna osłonięta jest ustawionymi w pary kolumnami, które wyglądają
jakby były wykute ze ściany. Bogata płaskorzeźba fryzu zamyka ów budynek
u góry; znajdujące się na narożnikach pi[astry zaledwie dają się rozpoznać. Cala
budowla przedstawia widok zwartego, poziomo prawie nie rozczłonkowanego
masywu o zbyt ciężkiej górnej partii; monotonna płaszczyzna muru nie posiada

I, 154 żadnego określonego punktu centralnego. W zestawieniu z budowlami greckimi

182

grobowiec ten wygląda niemal jak wybryk natury, lecz wiele jego elementów
uzyskało w późniejszej architekturze rzymskiej lepiej uzasadniony wyraz arty-
styczny.

Gdy mówimy o sztuce rzymskiej, mamy przede wszystkim na myśli zabytki z okresu
cesarstwa, a więc z trzech pierwszych wieków naszej ery. W okresie tym działal-
ność artystyczna w stolicy imperium rozwijała się wspaniale. Rzym zbierał żniwo
swoich podbojów: z ogromnych prowincji napływały przeróżne bogactwa. Liczne,
mężne kohorty gotowe były gromić barbarzyńców, którzy by usiłowali naruszyć
odległe granice państwa. Potężna armia stanowiła najlepszą podporę cesarza,
rzymską biedotę pozyskiwano darmowymi posiłkami. Z samorządu pozostały
jedynie niejasne wspomnienia, państwo posługiwało się orężem terroru i demago-
gii. Tron rzymskich cesarzy przypadł w udziale nieposkromionym tyranom. Przez
krótki szczęśliwy okres, gdy zasiadali na nim rozumni władcy, mógł Rzym goić swe
rany, naprawiać stosunki ze światem zewnętrznym, wreszcie oddawać się twórczej
pracy.
Wszystkie polityczne wstrząsy nie zdołały ludzkiego życia pozbawić sensu i uroku,
a swoboda myśli nie tak łatwo dała się wytrzebić. Nauka stoików i jej wzniosłe
etycznie ideały miały wielu zwolenników wśród najróżniejszych warstw społe-
czeństwa. Grecka mądrość czarowała Rzymian na równi z greckim pięknem,
nawet Neron, najbardziej zepsuty i najokrutniejszy spośród rzymskich cesarzy,
uczestniczył w tym entuzjazmie. Mimo to twórczość artystyczna zajmowała
w życiu Rzymu całkowicie inną pozycję niz w starożytnej Grecji.
Podobnie jak w tyraniach starożytnego Wschodu, znów sztuka stała się w rękach
panującego narzędziem samouwielbienia i umacniania znaczenia jego osoby.
Tu leży przyczyna masowej produkcji artystycznej i rozpowszechniania jej wytwo-
rów w całym imperium, stąd bierze początek teatralny charakter założeń architek-
tonicznych, ogromny rozwój budownictwa i zamiłowanie do rozwiązań monu-
mentalnych. Współcześni domagali się, by gmachy publiczne miały wygląd
imponujący (auctoritas). Monumentalne ruiny są dla potomnych świadectwem
dumy świadomego swej hegemonii nad światem Rzymu. Zainteresowanie, jakie
rzymscy architekci okazywali potrzebom społecznym, podkreślało, być może,
rolę człowieka w sztuce — niemniej budowle rzymskie mówią raczej o pozbawio-
nej wszelkich skrupułów demagogii niz o prawdziwym humanizmie i poczuciu
piękna. Marek Aureliusz poczytywał za szczególną zasługę swego poprzednika
Piusa jego obojętność dla przedsięwzięć budowlanych.
Wśród wielu odmian rzymskiego budownictwa i założeń architektonicznych do
najwspanialszych należało forum. W Rzymie, niedaleko od najstarszego, republi-
kańskiego Forum Romanum, o gęsto stłoczonych świątyniach i pomnikach, znaj-
dowały się fora cesarzy rzymskich, którzy pragnęli z nich tworzyć trwałe świa-
dectwa własnej chwały.
Forum cesarza Trajana dorównuje niemal wielkości ateńskiego Akropolu. Znajdo- s. 184
wały się tam miejskie budynki publiczne i sakralne, lecz w całokształcie swej por, s. 1 34
koncepcji Akropol i Forum różnią się od siebie w zasadniczy sposób. Pedantyczny
ład i zamiłowanie do ścisłej symetrii, tak widoczne w konstrukcji rzymskiego domu
mieszkalnego, zostały w Forum Trajana doprowadzone do wymiaru monumental-
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Plan Forum Trajana,
początek II w n.e

nego. Jego budowniczowie bynajmniej się nie liczyli z naturalnymi warunkami
terenu.
Odwiedzający wchodzili najpierw na otwarty, kwadratowy dziedziniec, otoczony
portykiem i ujęty dwiema półkolistymi, oddzielonymi murem eksedrami. Z dzie-
dzińcem łączyła się Basilica Ulpia z podwójnym szeregiem kolumn we wnętrzu,
za nią znajdowały się budynki bibliotek greckiej i rzymskiej; pośrodku placu wzno-
siła się zachowana do dzisiaj kolumna Trajana. Całość wieńczyła świątynia Trajana
na wysokiej podbudowie, z ogromnymi schodami u wejścia.
Cały ten zespół ze względu na dokładną symetrię i prawidłowe następstwo ele-

s. 89 mentów wzdłuż wspólnej osi przypomina układ świątyni egipskiej. Lecz przez
rzymskie forum nie miały przeciągać pochody i procesje, brak mu było również
pierwiastka tajemnicy, narastającej w świętych miejscach Egiptu. Każda jego część
stanowiła bardzo zwartą całość i w tym dostrzegamy ślady wpływu szkoły kla-
sycznej. Budowniczowie rzymscy nie operowali jednak bryłami budynków na
wzór twórców ateńskiego Akropolu, lecz posługiwali się wnętrzami otwartymi,
i w nich dopiero wznosili mniejsze bryły kolumn lub świątyni. I ten właśnie wzrost
zainteresowania problematyką wnętrza powoduje, ze forum rzymskie skłonni
jesteśmy uważać za niezwykle doniosły etap w historycznym rozwoju architek-
tury światowej.

Miasta rzymskie, takie jak Ostia w Italii lub prowincjonalny Timgad — w Afryce,
surową precyzją rozplanowania nasuwają porównanie z wojskowym obozem.
Przecinały je dwie ulice, a nieopodal skrzyżowania znajdowało się centrum:

por. I. 1 69 forum, świątynia i teatr. Wzdłuż prostych ulic biegły rzędy okazałych kolumn, które
nie były połączone, tak jak w Grecji, ze stojącymi obok budynkami, lecz stały sa-
modzielnie w szeregu. Nad ulicami wznosiły się olbrzymie łuki triumfalne. Obywa-
tele takiego miasta nieustannie czuli się żołnierzami gigantycznej armii i zawsze
byli gotowi wyruszyć w drogę. Rzymski pisarz Seneka bardzo trafnie porównał ich
tryb życia do systemu koszarowego.
Łuki triumfalne, wznoszone ku czci uroczystych wjazdów zwycięskich wodzów,
stanowiły nowy typ architektury rzymskiej, wynikający z całokształtu stosunków
społecznych pod rządami cezarów. Pierwsze tego rodzaju łuki budowano juz

I, 168 w I wieku p.n.e., a jeden z najpiękniejszych poświęcony był Tytusowi. Praktycznie
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nie były to bramy — wznoszono je dopiero w kilka lat po odniesionym zwycię-
stwie — i powracający do Rzymu na rydwanach triumfatorzy nie mogli pod nimi
przejeżdżać. Mamy tu zatem do czynienia z pomnikami służącymi do utrwalania
pamięci potomnych o wojennych przewagach. Te ozdobne, pyszne budowle
różnią się diametralnie od skromnych w kształcie i pozbawionych wszelkiej deko- I, 166
racji rzymskich akweduktów.
Kamienny masyw szeroko rozpiętego łuku przywodzi na myśl schemat budowlany
starych bram fortecznych. Rozczłonkowanie bryły według klasycznego porządku
kolumnowego nieco łagodziło wrażenie zwalistego ciężaru i konstrukcja uzyski-
wała dzięki temu czytelne proporcje. Lecz porządek architektoniczny otrzymał inną
niz w Grecji interpretację; zastosowano tu mianowicie dwa różne jego rozwiązania;
pierwsze podtrzymuje półkolisty łuk i wspiera się na dolnym cokole o dwóch
stopniach, drugie polega na umieszczeniu potężnych półkolumn na wysokiej
podbudowie i nadaje całej tej architekturze wyraz dostojnej wystawności.
Obydwa porządki przenikają się wzajemnie: gzymsy pierwszego przechodzą
w gzymsy nisz. Architektura uzyskuje dzięki temu nowe, nie znane Grekom pod-
stawy. Po raz pierwszy w jej dziejach spotykamy budowlę powstałą z korelacji
dwóch systemów. Korelacja ta służy tu celom wyłącznie reprezentacyjnym.
W porównaniu z łukami rzymskimi konstrukcja bram hellenistycznych jest prostsza, I, 141
spokojniejsza i bardziej naturalna. Zamiłowanie Rzymian do wyrażania siły i naporu
przejawia się na przykładzie łuku Tytusa w wyolbrzymionym gzymsie głównym
i w attyce, na której umieszczono kamienną tablicę z napisem. Ostre cienie gzymsu
i plastyczne formy nadają wszystkim partiom budowli charakter potężny i władczy.
Ponadto łuk Tytusa odznacza się niezwykłymi proporcjami swych czytelnych
członów.
Teatry greckie były ściśle związane z naturą, w ich akcji zaś dochodziły do głosu
wszystkie życiowe problemy. Amfiteatry rzymskie, służące rzeszom spragnionym
igrzysk, były areną pokazowych walk gladiatorów i pięściarzy; tam właśnie wy-
dawano chrześcijan na pastwę dzikich zwierząt i reżyserowano bitwy morskie.
Widowiska te nie wiązały się z żadnymi mitami lub rytuałami, nie miały tez ambicji
artystycznych: główne ich zadanie polegało na dostarczaniu sensacyjnej rozrywki.
Amfiteatry powołała do życia późnoantyczna kultura urbanistyczna.
Koloseum rzymskie wznosiło potrójny rząd swego amfiteatru w samym centrum I, 172
miasta. Zbudowane wprost na ziemi, wyrwane z naturalnego otoczenia przyrody,
dla ludności Rzymu stanowiło przedmiot zabawy i podziwu. Zdumiewające, jak
dalece jego architektura była dostosowana do tych celów: liczyło około pięć-
dziesięciu tysięcy miejsc, mogło więc się zapełniać największym tłumem widzów,
jacy kiedykolwiek jednocześnie oglądali to samo widowisko; osiemdziesiąt wejść
zapewniało sprawną cyrkulację przy wejściu i po zakończeniu spektaklu.
Ale celowość nie jest tu przecież jedynym problemem. Koloseum cechuje swoiste
piękno i ekspresja. Juz sam projekt opasania jednym murem tak ogromnego amfi-
teatru, uformowania go w zwartą bryłę, którą z każdej strony można było ogarnąć
jednym spojrzeniem, zdradza wpływ szkoły klasycznej i specyficzną interpretację
greckich wskazówek. Wnętrze Koloseum urzeka przejrzystością i prostotą.
Trudno by szukać w Koloseum jakiegoś punktu centralnego lub dominującego
akcentu: trzy rzędy arkad, rozpiętych na wysokich kolumnach, wznoszące się

185



Przekrój pionowy Panteonu
w Rzymie, II w. n.e.

jedne nad drugimi, oraz czwarty szereg, być może
dobudowy nieco później, odpowiadają podzia-
łowi wnętrza. Nie pokrywają się wprawdzie do-
kładnie z poszczególnymi kondygnacjami, lecz
charakteryzują ich wewnętrzną strukturę, znaj-
dując w tym swe uzasadnienie.
Ludzie o abstrakcyjnym, logicznym, a nie arty-
stycznym sposobie myślenia często zarzucają
rzymskim budowniczym, że zarówno w Koloseum,
jak i w wielu innych budowlach zepsuli znakomitą
konstrukcję przez niepotrzebne zastosowanie ko-
lumn. Lecz kolumny Koloseum dają kamieniom
życie. Niczym napięte mięśnie, wzmacniają ener-
gię łuków — bardzo żywe jest również działanie
kontrastu pomiędzy ciemnymi interkolumniami
a bielą kolumn. Przy rozczłonowaniu ścian, ko-
lumny wprowadzają w całość budynku ład,
wzmacniają wyraz i podkreślają proporcje.
Wnętrze Koloseum pozbawione było wszelkich
ozdób; zdaniem Goethego, za wystrój wystar-
czali mu sami widzowie. Na zewnątrz, w arka-

dach drugiego i trzeciego piętra, ustawiono posągi, stanowiące plastyczne wyo-
brażenie licznie przybyłej publiczności. Ponieważ budowniczym Koloseum cho-
dziło o uzyskanie wrażenia imponującej powagi, zwieńczyli trzy arkadowe kon-
dygnacje dodatkowym, masywnym piętrem o podziałach zaznaczonych tylko
za pomocą płaskich pilastrów.

I, 171 Panteon nie ustępuje znaczeniem Koloseum. Przy budowie tego rodzaju gmachów
wykorzystywano całe wielowiekowe doświadczenie rzymskiej architektury: pustą
przestrzeń między podwójnymi ścianami z cegieł wypełnia tłuczka i zaprawa.
Wprowadzono tez łuki odciążające i nisze rozluźniające ściany. Najważniejszym

s. 186 akcentem Panteonu jest kopuła o dwudziestu dwóch metrach wysokości i podwój-
nej szerokości. Po raz pierwszy w architekturze rozwiązano zadanie artystycznego
ukształtowania tak ogromnej przestrzeni.

I, 46 W świątyniach egipskich przestrzeń jest przejrzysta jak kryształ, zastygła, wypeł-
niona jedynie masywnymi kolumnami. W grobowcu mykeńskim, tak zwanym
Skarbcu Atreusa, ledwo oświetlone pomieszczenie przypomina raczej jaskinię:
nie darmo z zewnątrz grobowiec ten podobny jest do wzgórza. W świątyniach
greckich organizuje wnętrze wielki posąg bóstwa.
Panteon był świątynią wszystkich bogów; dlatego w jego centrum nie mogła
stać żadna pojedyncza rzeźba, dlatego tez jego wnętrze musiało być bardzo
obszerne. Przejawia się tu wyraźnie, lepiej niz w Grecji, rozwinięta bezosobowa
forma religii rzymskiej. Wprawdzie juz w architekturze hellenistycznej spotykamy
głębię przestrzeni, lecz przestrzeń ta, jeszcze nie wyodrębniona ani wyraźnie
ukształtowana, jest zaledwie zaznaczona za pomocą figur lub kolumn zgrupowa-
nych na różnych płaszczyznach.
Wnętrze Panteonu sprawia całkowicie odmienne wrażenie. Juz przy wejściu

doznajemy uczucia swobodnego, szerokiego oddechu i przejmuje nas duma na
widok tak śmiałego ludzkiego osiągnięcia. Otwiera się przed nami ogrom zupełnie
pustej sali, cały świat architektoniczny twórczości na miarę Koloseum. Nad salą
wznosi się spokojna, niczym sklepienie niebios rozpostarta kopuła, a światło
wpadające przez jej okrągły otwór równomiernie ogarnia całe pomieszczenie.
W tej najpiękniejszej budowli starożytności panuje stała, niezmącona jasność
godziny południowej.
Może dawne atrium italskie i jego świetlny otwór w dachu uznać by należało za s. 178
daleki pierwowzór Panteonu; zalążkowe formy kopuły znajdziemy i na starożytnym
Wschodzie. Lecz między tymi doświadczeniami a budowlą Rzymu cezarów roz- s. 62
ciąga się długi okres rozwoju. Architekci rzymscy pozostali wierni swemu zami-
łowaniu do klarownych, przejrzystych form. Wnętrze Panteonu można z łatwością
objąć jednym spojrzeniem. Na zewnątrz zaś stanowi on cylindryczną bryłę, której
;:wartości podporządkowują się wszystkie jej dostrzegalne człony. Przed wejściem
do masywu budynku wznosi się potężny portyk z wysokim, trójkątnym szczytem,
stanowiącym przejście do kopuły. Ściany wewnętrzne dzielą się poziomo na trzy
części: najniższą, ozdobioną wielkimi kolumnami i pilastrami, obramowującymi
nisze; nad nią biegnie ciąg ślepych okien, na zmianę z małymi pilastrami, a jeszcze
wyżej unosi się kopuła, wypełniona malejącymi ku górze kasetonami, których
piony wiążą się z pilastrami i kolumnami, a poziomy powtarzają linie gzymsów.
Klasyczny porządek kolumnowy, włączony tu w kompozycję kopuły i jej podpo-
rządkowany, utracił swoje pierwotne znaczenie — lecz mimo iz wymiary zarówno
kolumn, jak i ludzi wydają się niezmiernie małe w porównaniu z całym gmachem,
jego wielkość ich nie przytłacza.
Panteon wywiera ogromne wrażenie zwłaszcza dzięki prostocie i zwartości kom-
pozycji architektonicznej. Nie zachodzi tu wymyślne narastanie skali wymiarów,
małych elementów nie przyporządkowano wielkim, a wielkich całości budowli
nie rozczłonkowano ani nie zastosowano żadnego innego z tych zabiegów,
które podkreślają charakter architektury nowożytnej. Zarówno w głębokiej sta-
rożytności, jak i później, w epoce cezarów, Rzymianie interesowali się bezpośred-
nim stosunkiem człowieka do świata i do innych ludzi; odpowiednio i w Panteonie,
każda jego część znajduje się w bezpośrednim związku z całą bryłą lub z jalą
przestrzenią budowli, której koncepcja uzyskuje w ten sposób rzetelną, nie sfałszo-
waną wykładnię. Potomni, zafascynowani majestatem Panteonu, często pragnęli
go przewyższyć i odnośnie do wielkości nieraz istotnie im się to udawało. Naj-
trudniejszym jednak zadaniem okazało się dorównanie antycznemu poczuciu
skali i proporcji.
W związku z nowymi wymogami życia miejskiego powstał w Rzymie w połowie
I wieku n.e. nowy typ budowli, tak zwane termy. Były to ogromne realizacje archi-
tektoniczne, nieomal na miarę niewielkiego, murem otoczonego miasta. Rozległość s. 188
urządzeń term wynikała z różnorakiego przeznaczenia poszczególnych budynków;
mogło w nich przebywać jednocześnie około tysiąca pięciuset ludzi. Term rzym-
skich nie można uważać za łaźnie w zwykłym znaczeniu tego słowa, zaspokajały
bowiem bardzo rozmaite potrzeby starożytnych Rzymian z zakresu kultury fizycz-
nej i umysłowej, az do uczestnictwa w dysputach filozoficznych czy możliwości
uprawiania samotnej kontemplacji.
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Plan Teim Karakalli
w Rzymie, III,
w n.e

Na zewnątrz widok nie był zbyt okazały, za to wiele uwagi poświęcano wyposa-
żeniu wnętrz. Wszystkie pomieszczenia zdumiewają znakomitym rozwiązaniem,
są przy tym usytuowane logicznie i celowo. Szerokie bramy, liczne wejścia i szatnie
zaprojektowano z myślą o wysokiej frekwencji użytkowników. Ciepło uzyskiwano
z rozgrzewanych kamieni i temperaturę można było dowolnie regulować w po-
szczególnych salach, rozmieszczonych stosownie do jej stopniowego narastania:
z przedsionka wchodziło się do chłodnego frigidarium, stamtąd do cieplejszego
tepidarium, wreszcie do gorącego caldarium, czyli okrągłej sali, położonej od po-
łudnia i nagrzanej słońcem, stanowiącej zarazem najważniejszy punkt całego
terenu.
Plan każdego pomieszczenia odpowiadał jego specjalnemu przeznaczeniu, były
tam więc sale kwadratowe, prostokątne, owalne, półkoliste, spotykało się tez
kombinacje różnych figur geometrycznych. Budowniczowie Term Karakalli zdołali
całą tę rozmaitość podporządkować głównej osi konsekwentnie symetrycznej
kompozycji, którą zamykała kopuła caldarium, stanowiąca daleką reminiscencję
Panteonu. Odmianom wnętrz odpowiadały zmiany wrażeń świetlnych i barwnych.
Ściany były wyłożone marmurem — czerwonym, różowym, purpurowym lub
jasnozielonym. Jednolity koloryt, w jakim utrzymane były poszczególne pokoje,
wielce się różnił od polichromii budowli starogreckich, których elementy zawsze
były oddzielnie podkreślane.
Porównując wyposażenie term rzymskich z III wieku n.e. z takim zabytkiem okresu
republiki, jak na przykład tabularium — łatwo możemy prześledzić kierunek ro-
zwoju rzymskiego smaku architektonicznego. Podczas gdy w starszym zabytku
panują surowe, czytelne formy, jego całość jest precyzyjnie rozczłonkowana,
a płaszczyzna silnie uwydatniona — w budowlach późniejszych kształty się
uwypuklają, kontrasty świetlne zaczynają odgrywać coraz większą rolę, bryła staje
się coraz bardziej scalona. Analogiczne tendencje rozwojowe znajdujemy w sta-
rożytnej Grecji, a także w architekturze zachodniej Europy w okresie nowożytnym,
lecz problem zmiany gustu nie wyczerpuje zgoła kwestii specyficznych cech
sztuki rzymskiej.
Z początkiem II wieku kazał cesarz Hadrian zbudować sobie w Tivoli ogromną
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willę. Był on wielkim wielbicielem kultury greckiej, marzył o postawieniu nowych
Aten, obok starego miasta wzniósł jeszcze miasto Hadriana i pragnął przewyższyć
Panteon budową olbrzymiej świątyni Jupitera. Jego entuzjazm wyprowadził go
nawet poza granice roli mecenasa i próbował własnych sił w sztuce, współza-
wodnicząc z nadwornym architektem, Apollodorem. Willa miała być jedynym
w swoim rodzaju zbiorem motywów architektonicznych, jakie cesarz oglądał
z okazji licznych podróży na Wschód. W wyniku takich założeń powstało dzieło
0 znamionach uczonego eklektyzmu. Były tam ogromne perystyle, sale kolumnowe,
kopuły, półokrągłe eksedry — było tez niemało napuszonej wystawności, kaprysów
1 przesady w nie najlepszym guście. Lecz mimo wszystko kompozycja całości
odznaczała się klarowną okazałością, która i dziś jeszcze nas uderza w szczątkach
pałacu, zwłaszcza w Piazza d'Oro. Stare sztychy potwierdzają przypuszczenie, ze I, 170
rzymskie budynki nakrywano łącząc śmiało półkoliste łuki ze sklepieniem krzyżo-
wym, ze nadawano im rozległą perspektywę za pomocą kolejno po sobie nastę-
pujących pomieszczeń i ze dzięki swym odważnym, różnorodnym rozwiązaniom
przyćmiewały wnętrza antyczne.
Nikt nie rozumiał i nie odtwarzał piękna i okazałości architektury cesarskiego Rzymu
tak doskonale, jak Piranesi. W jego ,,Vedute di Roma" z XVIII wieku dawne bu-
dowle Wiecznego Miasta zmartwychwstają w całej swej krasie. Oczywiście są one
juz mocno przez czas nadwerężone. Większości brak marmurowych okładzin,
wiele z nich jest już tylko ruiną. Lecz właśnie ruiny ujawniają z niezwykłą siłą
pierwotną koncepcję i architektoniczną wyobraźnię rzymskich budowniczych,
jako ze nie przytłacza ich juz podejrzanej jakości luksus i przepych narzucony
przez próżnych mecenasów. Niezwykle pomysłowo zestawiono najróznorodniejsze
elementy porządku kolumnowego, sklepień, murów i członów budynku Łuki,
śmiało przerzucone nad ogromnymi odległościami, odcinają się swoimi sylwetami
wyraźnie od jasnego tła nieba. Gzymsy ciężko spoczywają na ciasno stłoczonych,
niekiedy odsuniętych od ściany kolumnach. Miękko rysują się okrągłości kopuł
i kształty płaskorzeźb. Całą rzymską architekturę charakteryzuje dostojność i po-
waga (gravitas), którą tak bardzo podziwiać będą późniejsze pokolenia — a także
taka odwaga myśli budzącej się indywidualności, jaka obca jeszcze była staro-
żytnym Grekom i wybiegała juz w przyszłość czasów nowożytnych.
Rzymianie nawet na wytworach rzemiosła artystycznego umieli wyciskać piętno
wielkiej i poważnej sztuki. Ozdobiony sfinksami fotel wygląda jak prawdziwy tron, I, 173
taki jest ciężki i stabilny, rzec można — masywny. Uskrzydlone zwierzęta, sfinksy,
które dla ludzi starożytnego Wschodu były jeszcze na wskroś realne i stamtąd
przejęte zostały także przez mitologię grecką, tutaj stanowią juz tylko ornament,
coś w rodzaju epitetu czy zwrotu retorycznego. Z uwagi na znaczenie — zwierzęta
te są alegorią władzy i siły; z uwagi na formę — stanowią części składowe przed-
miotu: ich łapy stały się nogami fotela, pięknie wygięte skrzydła służą mu za po-
ręcze. Zjawisko to można by nazwać pierwszą w historii świadomą stylizacją.
Na rzymskich tablicach ozdobnych ukazywano często orła, jako symbol rzymskiej I, 174
władzy. Również i ten symbol nawiązuje do dawnych wzorów. Na płaskorzeźbach por. I, 29
rzymskich jego upierzenie odtworzone jest bardzo naturalnie, podobnie jak i bo-
gaty wieniec i trzepocące na wietrze wstęgi. Specyfika płaskorzeźby rzymskiej
polega przecież na tym, iz figury nie są tam dość swobodne, aby można je było
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uznać za zwykłe wizerunki, i nie są także do tego stopnia wystylizowane, zęby się
przekształciły w jakiś znak czy emblemat. W dekoracjach tych dążeniu do realizmu
towarzyszy nadawanie obrazowi znaczenia alegorycznego.

Nawet w późnej plastyce Grecji nie spotyka się dzieł historycznych. Tukidydes
mógł, dzięki swemu znakomitemu wyczuciu prawdy życia, wkładać w usta mężów
stanu mowy, których wprawdzie nigdy nie wygłosili, lecz które znakomicie mogli
byli wygłosić. W V wieku motyw historyczny Grecy wiążą najściślej z mitem i w ta-
kim oczywiście sensie pojmował Polignot swe sceny z eposu trojańskiego. Nawet
mozaika przedstawiająca Aleksandra i króla perskiego Dariusza pomyślana została
nie tyle jako scena historyczna, ile raczej jako przeciwstawienie dwóch bohaterów
i dwóch różnych charakterów: pewnego siebie, mężnego Greka z przenikniętym
myślą o straszliwym rychłym końcu despotą orientalnym.
Rzymianie od zarania byli mistrzami prozy his.orycznej: głębokie poczucie historii
jest jedną z najważniejszych cech starorzymskiej osobowości. Rzymianie tez w
gruncie rzeczy stworzyli tak zwaną płaskorzeźbę historyczną. Na łuku Tytusa
ukazane zostały te właśnie triumfy cesarza, na których cześć łuk ów został wznie-
siony. Jeden z tych reliefów przedstawia cesarza pędzącego swym bojowym wo-
zem; uskrzydlona Victoria, alegoria zwycięstwa, jest w tej ściśle historycznej
relacji jedynym elementem fantastycznym. Na innej płaskorzeźbie łuku Tytusa
ukazano składanie trofeów z Jerozolimy, wśród nich także siedmioramiennego
świecznika, jednej z największych żydowskich świętości. Obydwa te dzieła zostały
wykonane niezwykle starannie, a dzięki finezyjnie wycieniowanym swym płasz-
czyznom uzyskały malarski charakter obrazów. Toteż porównywano je juz z ma-
larstwem Velasqueza.
Imperium potrzebna była nieustanna propaganda sukcesów rzymskiego oręża
i politycznej mądrości władców. Te właśnie cele podyktowały sposób ozdabiania
łuków triumfalnych historycznymi płaskorzeźbami. Potrzeba zaś szczegółowego
i dokładnego przekazania przebiegu wydarzeń zrodziła pomysł pokrycia gigantycz-
nej kolumny orientalnym fryzem lub długą wstęgą podobną do papirusu. Najsłyn-
niejszym tego rodzaju zabytkiem jest kolumna Trajana. Ma ona trzydzieści metrów
wysokości, jest pusta wewnątrz i na dwustu metrach długości ozdobiona jest
płaskorzeźbą o kilku tysiącach postaci.
Płaskorzeźba ta relacjonuje wyprawy cesarza Trajana i jego walki z Dakami.
Jej wartość jako materiału źródłowego jest niewątpliwa, stanowi bowiem zgodny
z prawdą i wolny od wszelkich uprzedzeń obraz historycznych wydarzeń. Na staro-
żytnym Wschodzie fakty historyczne traktowano „swobodniej" niz w Rzymie. Na
przykład Asarhaddon na jednej z płaskorzeźb kazał przedstawić królów Tyru
i Egiptu pokonanych przez Asyrię, mimo iz wiadomo z historii, ze podbój taki nigdy
nie miał miejsca. Artyści rzymscy natomiast odtwarzali dokładnie i zgodnie
z prawdą wszystkie okoliczności przedstawianych faktów.

1,175 Niesłychanie żywa wydaje się płaskorzeźba ukazująca obronę przed Dakami
jakiegoś rzymskiego kasztelu nad Dunajem. Łatwo rozpoznajemy legionistów
rzymskich, broniących się przed nacierającymi brodatymi barbarzyńcami; widać
pomiędzy nimi jakiegoś gładko wygolonego Rzymianina przebranego w ich szaty,
przeszedł on zapewne na stronę wroga. Wypełnianie całej płaszczyzny postaciami
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sięga tradycji starorzymskiej (według wzorów asyryjskich). Materiał historyczny,
który należało przenieść na kamień, okazał się jednak tak bogaty, iz trudno było
uniknąć wrażenia nużącej monotonności. Artystom nie udało się relacji historycznej
wyrazić w formie artystycznej i zwartej, nie udało im się również w poszczególnych
scenach podkreślić momentów najbardziej istotnych. Daleko tu do tej namiętności,
z jaką walkę potrafili ukazywać Grecy. Opisany przykład uczy nas przekonywa- i, 136, 137
jąco, wobec jakiego niebezpieczeństwa stanęła rzymska cywilizacja. Trzeźwo my-
ślący Rzymianie podbili świat, lecz świat ów był im obcy, przerastający środki ich
artystycznego wyrazu, ponadto zaś ich twórcze działanie pozbawione było wy-
obraźni. Naga proza dominuje na większości historycznych rzymskich płaskorzeźb.
Inne niz na kolumnie Trajana — płaskorzeźby z kolumny Hadriana na łuku Kon-
stantyna przejawiają drugą skrajną tendencję rzymskiej kultury, mianowicie skłon-
ność do naśladownictwa oraz klasycyzującą oschłość kompozycji i wykonania.
Najlepszym dziedzictwem całej rzymskiej plastyki jest oczywiście portret. Zmysł
historyczny, zamiłowanie do niczym nie wypaczonej prawdy obok umiejętności
wyrażania wyników dojrzałych przemyśleń i długotrwałych obserwacji w jasnej
i zwartej formie — wszystko to odzwierciedla się w rzymskim portrecie. Najwy-
bitniejsi jego twórcy zwykli nazywać rzeczy po imieniu. Oddali chytry uśmieszek
Klaudiusza, Nerona przedstawili z ponurym spojrzeniem złoczyńcy, byczy kark
Witeliusza ocieka wręcz tłuszczem, Karakalla ma minę rozjuszonego zbrodniarza.
Az dziw bierze, iz despotyczni, nie znoszący żadnego sprzeciwu cesarze pozwalali
artystom na tak brutalną prawdomówność. Najwidoczniej „pobożne kłamstwo",
jakim później sztuka nauczyła się posługiwać, nie weszło jeszcze w życie. Co naj-
wyżej można było uwieńczyć skronie cesarza albo umieścić jego głowę na tułowiu
jakiegoś starożytnego boga; lecz z chwilą gdy chodziło o portret — artysta musiał
człowieka i kazywać prawdziwie, bez względu na jego całą odrażającą brzydotę.
Był to przejaw prostych społecznych obyczajów, jakie przetrwały jeszcze do cza-
sów cezarów, lecz kryła się w tym tez twórcza i owocna dla sztuki zasada.
Znakomici portreciści rzymscy żyli współcześnie z wielkimi mistrzami rzymskiej
prozy: Petroniusz Arbiter w swoim „Satyriconie" opowieść o miłosnych przygo-
dach bohaterów przyobleka w elegancką formę; Seneka bez trwogi usiłuje zasto-
sować dziedzictwo greckich mędrców do straszliwej teraźniejszości; Tacyt do-
nośnym głosem opisuje zbrodnie Nerona, za maską opanowania ukrywając przej-
mujące go głęboko uczucie; wreszcie rzymscy satyrycy, Marcjalis i Juwenalis,
praktykują hołdowniczą służalczość na przemian z bezwstydnym zuchwalstwem,
zaprawiając swoje szyderstwo prawdą gorzką jak żółć. Swetoniusz w literackich
portretach rzymskich cesarzy bezlitośnie obnażył całą ich brzydotę. O Klaudiuszu
pisał: „Śmiech jego miał w sobie coś nieprzyzwoitego, lecz gorszy jeszcze był
w gniewie, gdy usta napełniała mu ślina, ciekło mu z nosa, język odmawiał posłu-
szeństwa, a głowa mu się trzęsła". Nie oszczędził nawet dobrodusznego Wespa-
zjana: „Twarz jego miała coś z wyrazu człowieka, który nieustannie cierpi na zabu-
rzenia żołądkowe". Były to raczej karykatury niz portrety rzymskich władców.
Sztuka rzymskiego portretu przeszła wieloletni okres rozwoju, odzwierciedlała
zmiany zachodzące w zewnętrznym wyglądzie człowieka, jego ubraniu i fryzurze,
lecz przede wszystkim zmieniały się założenia, technika wykonania i cały styl por-
tretu. Klasyczny kierunek sztuki portretowej z epoki Augusta zastępuje w czasach
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F law i uszów i Trajana odradzający się realizm. Podczas jednak gdy w wizerunkach
I, 159 z okresu republiki podkreślano moralną siłę człowieka, obecnie zaczęto odtwarzać

jego cechy fizyczne często w sposób wulgarny, a nawet groteskowy. Widać to
I, 176 szczególnie wyraźnie w portrecie grubego Witeliusza, podobny realizm cechuje

tez portret Wespazjana o przenikliwym spojrzeniu i wiele innych portretów, wy-
konanych podówczas na zamówienie prywatne.

1,178 Wśród tych ostatnich godny jest uwagi nieco późniejszy portret Rzymianina
w Neapolu. Trzeźwy realizm, z jakim oddano rysy twarzy człowieka starego i do-
świadczonego życiem, nie ustępuje portretom epoki republikańskiej. Bardzo
trafnie uchwycone tu zostało zmęczone spojrzenie i przelotny uśmiech cienkich

por. I, 159 warg o nieco obwisłych kącikach, lecz naiwna swoboda portretu epoki republikań-
skiej zanika obecnie na rzecz dojrzalszej koncepcji artystycznej i świadomej
konstrukcji formalnej. Okres klasycystyczny epoki Augusta pozostawił więc, jak
widać, ślady w późniejszej sztuce rzymskiej, wdrożył artystów w podkreślanie
w twarzy ludzkiej elementów najważniejszych i podporządkowywanie im szcze-
gółów mniej istotnych. Nauczył ich również dostrzegać pierwiastki humanistyczne
w rysach współczesnych ludzkich twarzy.

I, 147 W porównaniu z pełną życia, niespokojną plastycznością rzeźby greckiej, portret
rzymski uderza nie tyle modelunkiem, co raczej swą graficznością. Ale i rzymski
artysta zdołał niektóre cechy uogólnić: równoległe pasma sczesanych na czoło
włosów tworzą jednolitą całość, oczy zaznaczone są mocno, nos wyraźnie ukształ-
towany, wargi zarysowane delikatnie, głowa zaś dobrze wiąże się z popiersiem.
Omawiany portret zdradza tak wielkie wyczucie proporcji, jakiego sztuka rzymska
nigdy przedtem ani potem nie zdołała osiągnąć. Przy całej jednak tej dojrzałości
dziełu zbywa na świeżości, żywości wyobraźni i owej humanistycznej nucie,
które w sztuce greckiej tak bardzo nas urzekają. Portret wydaje się równie popraw-
ny i równie nudny, jak płaskorzeźby z kolumny Trajana.
Z początkiem II wieku n.e., za panowania cesarza Hadriana, w sztuce portretowej
znów można zaobserwować zwrot ku klasyczności. Najdobitniej przejawia się to
w licznych wizerunkach cesarskiego ulubieńca Antinousa, w jego chłodnych,
regularnych rysach twarzy, jakby stworzonych według greckiego kanonu
z V w. p.n.e. W tego rodzaju sztucznie stylizowanych utworach artyści rzymscy
wyrzekali się swych tradycyjnych uzdolnień portretowych. Równocześnie re-
nesans klasycystycznych gustów wywarł wpływ także na szereg prawdziwie
rzymskich portretów. Gładko wygolone twarze i ich charakterystyczna mimika
ustępują poważniejszym, brodatym obliczom przypominającym greckich filo-
zofów. Portretom cesarza artyści starają się nadać wyraz spokoju, godności i sku-
pienia, mimo iz Hadrian z długim swym mięsistym nosem nie bardzo odpowiadał
klasycznym ideałom. Powrócono też do bardziej rzeźbiarskiego modelunku
twarzy ujętej w obramowanie długich włosów, ułożonych w pukle jednakowej
długości.
Wprawdzie naśladowanie wzorów greckich nie mogło wskrzesić prawdziwej
klasyki, ale miało duże znaczenie dla dalszego rozwoju sztuki rzymskiej, przede
wszystkim w epoce ostatnich Antoninów: Antonina Piusa, Marka Aureliusza
oraz Septima Sewera. W państwie rzymskim, które juz rozsadzały głębokie, we-
wnętrzne sprzeczności, znów na krótko zapanował okres pomyślności. I choć nie
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158 Flora, fresk ze Stabii



159 Portret Rzymianina 160 Portret Augusta



161 Fresk w domu Vettich w Pompei

162 Perystyl i atrium w domu Vettich w Pompei



163 Świta Augusta, senatorowie i kapłani, fragment fryzu Ara Pacis, Rzym

164 Stiukowa dekoracja plafonu, Villa Farnesina
165 Rzymianka



168 Łuk Tytusa, Rzym

169 Świątynia Fortuny Virilis, Rzym

166 Pont du Gard koło Nimes,
j południowa Francja

167 Grobowiec Eurisacusa



170 Willa Hadriana, Tivoli, sztych Piranesiego

171 Panteon, Rzym, widok wnętrza, sztych A. Sartiego

172 Koloseum, Rzym



174 Orzeł rzymski w kościele Santi Apostoli, Rzym

173 Fotel rzymski
175 Obrona twierdzy rzymskiej przed Dakami, płaskorzeźba z kolumny Trajana, Rzym



176 Portret Witeliusza

177 Portret Murzyna

178 Portret Rzymianina



179 Santa Costanza,
wnętrze, Rzym

180 Teatr w Orange
południowa Francja

181 Portret Filipa Araba



182 Portret mężczyzny z Melitpol

183 Portret Julii Domny



1 84 Portret Konstantyna

185 Orantka,
katakumby Kaliksta, Rzym

były to lata wielkich wydarzeń i przedsięwzięć, więcej uwagi teraz przykładano
do sprawy ładu wewnątrz kraju. Przeprowadzono częściowe reformy i ulepszenia,
popierano akcje dobroczynne. Zaszła też sytuacja nigdy dotąd w dziejach Rzymu
nie spotykana: na tronie cezarów zasiadł wykształcony filozof. Rozpowszechniła
się nauka o konieczności poznania samego siebie. „Rozmyślania" Marka Aureliusza
apelowały do duszy i rozumu.
Na przełomie II i III wieku powstają w Rzymie portrety silnie nasycone huma-
nizmem. Pierwotny, surowy rzymski realizm zostaje tu uduchowiony, rzeźba wzbo-
gaca się delikatnym modelowaniem podkreślającym światła i cienie. W głowie
Murzyna, która znajduje się obecnie w Berlinie, bardzo wyraźnie zaznaczono I, 177
specyfikę typu murzyńskiego, nie do tego jednak stopnia, aby osłabić jej ogólno-
ludzki charakter. Doskonale uchwycono kędzierzawość włosów i żywość spoj-
rzenia. Wydaje się nam nawet, że widzimy brunatność skóry. Najważniejsze jednak
jest poczucie wspólnoty, jakie budzi w nas ów wizerunek, bliższy raczej malar-
stwu Rembrandta niż Rubensa. Także i okolona bujnymi lokami twarz Julii
Domny o wyrazistym profilu budzi znacznie więcej sympatii niż portrety kobiece I, 183
z I wieku, których chłodna obojętność nie dopuszcza żadnej oceny moralnej.
W ciągu III wieku uduchowienie portretu rzymskiego narasta. Szczególnie pie-
czołowicie opracowane oczy tych zadumanych i zmęczonych losem modeli spo- I, 182
glądają z głęboką dobrocią i bardzo ludzko. Rzeczowa i prosta struktura dawnych |, 178
portretów rzymskich zostaje zastąpiona bardziej miękką obróbką marmuru,
pozbawiającą tworzywo jego cech materialnych. Rzeźbiarze posługują się świdrem,
zwłaszcza gdy odtwarzają ufryzowane włosy i kędzierzawe brody. Portrety po-
wstałe w Rzymie i szczególnie w Grecji odznaczają się tak świetnym modelun-
kiem i tak wyszukaną grą niuansów, że aż po wiek XVII niczego podobnego nie
spotkamy. Te piękne, subtelne twarze dla widza współczesnego są duchowym
wizerunkiem ludzi późnego antyku, którzy nieraz zachowywali się prawdziwie po
chrześcijańsku, mimo iż nawet nie słyszeli ani o Chrystusie, ani o religii chrześcijan.
Artyści późnej rzymskiej epoki szukali wyrazu humanistycznego, nie porzucając
przy tym zasad światopoglądu antycznego. Bieg historii świata uniemożliwił jed-
nak wskrzeszenie tych antycznych ideałów i włączenie ich na stałe w nurt rzeczy-
wistości. I choć oznaki filozoficznego oświecenia są w tych portretach tak po-
ciągające, uduchowienie ich sprawia jednak chorobliwe wrażenie niedosytu, co
więcej — przeradza się często w chłód manieryzmu.

W przeciwieństwie do tego kierunku, w wielu portretach z pierwszej połowy III
wieku przejawia się nawrót do dawnego rzymskiego realizmu. Tym razem służy
on jednak do sławienia brutalnej, żołdackiej siły cezarów i dowódców wojsko-
wych, ich bestialstwa i okrucieństwa. Z tego okresu pochodzi znany portret Kara-
kalli, którego zwierzęca, ponura i w konwulsjach złośliwości wykrzywiona twarz |, 181
potraktowana została po malarsku, zgodnie z duchem epoki Antoninów. W ocię-
żałej twarzy Filipa Araba barbarzyńskiej bezwzględności nie łagodzi żaden choćby
cień dobroci czy naiwności portretów republikańskich. Może ludzie ówcześni,
domagając się, by rzeźba stała się odbiciem tych właśnie rysów, przyjmowali por. I, 159
okrucieństwo za wyraz odwagi i heroizmu. Potomni wszelako dostrzec tu mogą
jedynie obraz zdziczenia i barbarzyństwa. Nawet na monetach spotkać można taki
typ portretu: profil Dioklecjana ujawnia ten sam wyraz brutalnej siły.
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W połowie III wieku kryzys państwa rzymskiego ujawnił się w całej pełni, jako re-
zultat całego ekonomicznego i kulturalnego rozwoju imperium. Potęga Rzymu ;

polegała dawniej na eksploatacji prowincji i wyzysku niewolników, lecz z czasem
prowincje się usamodzielniły, rynki handlowe zaczynały się kurczyć, a gospodarka
oparta na pracy niewolniczej doprowadziła do wzgardzenia wszelką pracą w ogóle.
„Ogólna pauperyzacja, zacofanie na polu komunikacji, rzemiosła, sztuki, zmniej-
szenie liczby ludności, upadek miast i spadek uprawy roli na niższy poziom —
oto, jaki był końcowy rezultat rzymskiej hegemonii nad światem." (Engels, ,,O po-
chodzeniu rodziny"). Do tego upadku przyczyniali się także barbarzyńcy, którzy
występując w roli bądź zwycięskich zdobywców, bądź sprzymierzeńców Rzymu,
w obydwu wypadkach podkopywali fundamenty dawnych rzymskich tradycji.
Cesarstwo rzymskie miało przecież i wewnętrznych wrogów: olbrzymie rzesze
niewolników nie były jeszcze wprawdzie dostatecznie zorganizowane, aby móc
zagarnąć władzę, lecz słusznie widziały w barbarzyńcach jedyny swój ratunek.
W III wieku nastąpił także kryzys antycznego światopoglądu. Przejawiał się on
w najrozmaitszy sposób, ale oznaki jego wszędzie były widoczne. Ludzi ogar-
niało zwątpienie i wewnętrzny niepokój. Od dawna już czuli się odsunięci od spraw
państwa i oderwani od wiary ojców, lecz nie starczało im sił, by stworzyć nowy
jakiś ład. Stąd rodziło się nieświadome dążenie ku nowym, nie znanym jeszcze
formom światopoglądowym. Tendencja religijna rozwinęła się pod części ze starej
tradycji rzymskiej: nie darmo już Wergiliusz tęsknił do boga uosobionego, a jego
bohater Eneasz, w przeciwieństwie do postaci Homera, żył nieustannie w atmo-
sferze cudów i stale był gotów do modlitwy.

Najważniejszy punkt wyjścia nowego ruchu religijnego znajdował się na Wscho-
dzie. Z Egiptu przeniknęła do Rzymu wiara w Serapisa i Izis, z Azji Mniejszej kult
Wielkiej Matki, z Iranu tajemny kult boga wojowników Mitry.któremu oddawano
cześć w pomroce jaskiń. Wszystkie te religie napływały z odległych prowincji
imperium i znajdowały w Rzymie podatny grunt rozwoju. Znalazła się wśród nich
palestyńska nauka o Bogu, który zstąpił z nieba na ziemię, aby zachować ludz-
kość od zagłady. Wyznawcy nazywali go Chrystusem-Zbawicielem. Wierzyli,
iz poniósł dobrowolnie śmierć, aby dać ludziom przykład, jak powinni znosić
swój ciężki los. Religia ta miała wiele punktów stycznych z nauką rzymskich
stoików, lecz rozpowszechniła się najpierw szybko wśród rzymskiej biedoty •
niebawem wyparła dawną filozofię. Wszystkie kulty orientalne były niesłychanie
atrakcyjne dzięki zawartej w nich idei zbawienia, którego tak pragnęli ówcześni
ludzie. Głosiły, iz bóg jest w jakiś tajemniczy sposób bliski ludziom, że niebawem
nastąpi sąd ostateczny, na którym zarówno dobrzy, jak i źli odbiorą należną im
zapłatę, i nawoływały do oczyszczenia i pokuty. Nowa nauka nie polegała na
podniosłej wierze w człowieka, która znamionowała dawne społeczeństwo an-
tyczne, lecz w warunkach upadku i rozprzężenia wielu ludziom wydawała się
jedynym dla nich wyjściem.

Wymienione tendencje religijne wywarły również wpływ na późną sztukę rzymską.
W przejawach swoich jest to sztuka tak niejednorodna i skomplikowana, jak żaden ,
inny artystyczny okres starożytności. Wyraża się w niej dobitnie wielowarstwo- ,
wość społeczeństwa rzymskiego i jego nader różnych ideałów. !
Podczas gdy w Rzymie wznoszono jeszcze luksusowe pałace i wille dla cesarzy,
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termy i łuki triumfalne dla uczczenia ziemskich władców, gromady zwolenników
nowej nauki zbierały się potajemnie w mrocznych, wilgotnych, podziemnych ka-
takumbach. Ich rozległa sieć rozciągała się pod całym Rzymem; chowano tam
członków chrześcijańskiej gminy i odprawiano proste obrzędy. Nowa religia po-
czątkowo odnosiła się obojętnie do sztuki, uważając je za wytwór pogański,
z czasem jednak ludzie zaczęli do niej przenosić swoje dawne nawyki estetyczne.
Chrześcijanie śpiewali hymny na melodię pieśni gladiatorów, a ci sami artyści,
którzy pracowali w rzymskich pałacach, ozdabiali ściany katakumb scenami pa-
sterskimi i pięknymi girlandami. Malarstwo katakumbowe przypominało kultowe
obrazki, umieszczane na rzymskich ołtarzach domowych.
W drugiej połowie III wieku malarze katakumb znaleźli własny język artystyczny.
Na skąpo oświetlonych małymi kagankami ścianach pojawiają się wizerunki
wzniosłych postaci. Artyści posługiwali się alegorią: pasterz wśród stada owiec I, 185
był symbolem Zbawiciela pośród wiernych; orantki z wyciągniętymi ramionami
oznaczały dusze zmarłych, przedstawione z wyrazem uroczystego skupienia, tak por. I, 163
zawsze charakterystycznym dla sztuki rzymskiej. Wszelkie jednak przejęte tra-
dycje zostawały tu w specyficzny sposób przekształcane. Uniesienie spragnionej
najwyższych ideałów duszy ludzkiej nigdy jeszcze nie zostało ukazane tak wy-
mownie, jak tym gestem rozpostartych ramion.
Artyści epoki późnohellenistycznej i rzymskiej poczynili wielkie postępy w sztuce I, 161
odtwarzania świata widzialnego i realnego życia. Obecnie owa rzeczywistość
widzialnych pozorów, malowana za pomocą swobodnie rozmieszczonych plam
barwnych, zestawień kolorów dopełniających i migotliwości powietrza, służy do
odtwarzania pewnych ukrytych stron świata tajemniczemu objawieniu. W kata-
kumbach widzimy wszędzie nieruchome postaci, sylwetą odcinające się od
neutralnego tła. Upodobniają się do bezcielesnych cieni, każda z nich stoi całko-
wicie wyosobniona, wszystkie zaś przenika tchnienie grobowego chłodu. Wsku-
tek dążenia do wzmocnienia alegorycznego znaczenia postaci sposoby malowa-
nia stosowane przez antycznych mistrzów popadły niebawem w zapomnienie.
Malarstwo katakumb stanowi jednak tylko jedną stronę późnej sztuki rzymskiej.
Oficjalna sztuka IV wieku przechodziła skomplikowane i zmienne koleje roz-
woju i coraz bardziej się rozpowszechniała, zwłaszcza od chwili, gdy chrystia-
nizm stał się religią państwową. Nowy światopogląd przeniknął do sztuki cesar-
stwa, lecz od momentu gdy zaczął służyć państwu, zmienił się w sposób zasad-
niczy. Ponadto twórczość rzymska ulegała także wpływom Wschodu, stamtąd
bowiem napływały idee i ludzie. W świątyniach Baalbeku (Syria) z II wieku n.e.
rzymskie, symetryczne założenie łączy się z greckim potraktowaniem bryły bu-
dynku i formy. W Palmyrze (Azja Mniejsza) rzeźby z II i III wieku przypominają
zastygłe maski, podobnie jak późne wizerunki z Fajum. W malarstwie ściennym
synagogi w Dura Europos (Mezopotamia) z I wieku n.e. widać wyraźny wpływ
hieratyczno-symetrycznej kompozycji orientalnej.

Brama w Trewirze i amfiteatr w Orange są, jak Koloseum, podzielone na poziome I, 180
kondygnacje i w pełni utrzymane w należytych proporcjach. Po znakomitej ja-
kości murów wyraźnie rozpoznajemy rzymski charakter. Ich masywna material-
ność została jednak podkreślona tak dobitnie, ze dzieła te bliższe są raczej archi-
tekturze starożytnego Wschodu niż klasycznemu budownictwu antyku. Tu trzeba por. I, 44
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dodać, ze również i w późnorzymskich zabytkach w samym Wiecznym Mieście
masywność występuje coraz wyraźniej: wynika to choćby z porównania wczes-
nego, jakże smukłego tuku Tytusa z niekształtnym i niezdarnym łukiem Sewera
(202 n.e.) lub zwłaszcza Konstantyna (315 n.e.).
Uderzającym przeciwieństwem tego zbarbaryzowania rzymskiej architektury jest

I, 179 jeszcze inny kierunek, który reprezentuje mauzoleum Santa Costanza. Tu znalazła
swój najszczytniejszy wyraz tendencja uduchowienia kamiennej materii, której
w II! wieku ulegali również i rzeźbiarze. Cała kompozycja architektoniczna
mauzoleum zmierza do nadania ścianom lekkości oraz do uwydatnienia gry

I, 171 świateł i cieni. Kopuła Panteonu potraktowana została jako jednolita i równo-
miernie oświetlona całość (obraz Paniniego z XVIII wieku i sztychy późniejsze
dają nam pewne pojęcie o wnętrzu, choć oczywiście nie było ono obliczone na
oglądanie z punktu jednej z nisz za kolumnami). Natomiast efekt mauzoleum
Santa Costanza wynika z kontrastu oświetlonego wnętrza kopuły i przyciemnio-
nych naw.
Światło uzyskuje tu znaczenie symboliczne i daje świadectwo wszechobecnemu
uduchowieniu. ,,A światłość w ciemnościach świeci, a ciemności jej nie ogarnęły",
czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii św. Jana. Ten świetlny kontrast zbliża,
w zakresie koncepcji, mauzoleum do świątyni egipskiej, tam jednak miejsce święte
ukryte było w mroku, tutaj zalewa je promienista jasność. Przy tym światło to nie
ma podkreślać, jak w architekturze greckiej, materialnych brył przedmiotów, lecz

I, 117 raczej tę materialność rozprasza i obraca kolumny w przejrzystą, ażurową kratę.
Układ tych kolumn posiada wiele cech porządku klasycznego, stoją jednak nie

I, 141 pojedynczo, ale parami; przerzucone ponad nimi łuki, wsparte na potężnych im-
II, 24, 31 postach, tworzą gęsty, rytmiczny ornament. Kolumny te są juz raczej.średnio-

wieczne niż hellenistyczne.
Późnorzymskie dzieła plastyczne, zwłaszcza płaskorzeźby, są nader różnorodne:
znajdujemy wśród nich sarkofagi ozdobione ukazanymi w gwałtownym ruchu
postaciami, odcinające się od ścian w nieustannej grze świateł i cieni, lecz spo-
tykamy również — zwłaszcza na płaskorzeźbach łuku Konstantyna —sztywne,
symetryczne kompozycje niemal orientalnych płaskorzeźb o ledwo zaznaczonych
konturach i krępych, niekształtnych postaciach. Artyści rzymscy w IV wieku za-
biegali nieustannie o wyrównanie tych przeciwstawnych elementów.

1,184 Olbrzymia głowa portretu cesarza Konstantyna przyciąga uwagę szeroko roz-
wartymi, nieco wzniesionymi w górę oczami o wyraźnie zaznaczonych źrenicach.
Portret ożywiony jest innego rodzaju duchem niż wizerunkiem ostatnich Anto-
ninów, lecz nie jest to również swobodna i wszechstronnie ukształtowana oso-
bowość z czasów antycznych. To nie żywa twarz bohatera, lecz ogromnych roz-
miarów maska straszliwego bożka, przedmiot kultu. Pokazany tu został człowiek,
który w drodze osobistych poszukiwań i niepokojów doszedł do własnego dogmatu
i wyznania wiary. Stał się jednocześnie głową Kościoła i władcą ziemskim, na
wzór dawnego orientalnego despoty. Delikatny światłocień II wieku ustępuje tu
miejsca dosadnej materializacji formy, a ciężaru kamienia bynajmniej nie ożywiają
odtworzone w nim rysy ludzkiej twarzy.
Nowe poglądy artystyczne, wyrażone w zabytkach późnej sztuki rzymskiej, do-
chodzą do głosu również w estetycznych teoriach Plotyna (204-269 n.e.). Teza
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o naśladowaniu przez artystę natury doprowadziła w okresie późnego antyku dc
ślepego zaułka, do negacji istnienia twórczych pierwiastków w sztuce. Longinu-
sowi, który był współczesnym Plotyna, przypisuje się pogląd, iz sztuka wówczas
osiąga doskonałość, gdy wydaje się być naturą. Plotyn natomiast twierdzi, że
prawdziwa sztuka nie ma z naśladowaniem natury nic wspólnego. Narcyz,
kontemplujący własne odbicie w wodzie i z tej przyczyny sławiony jako twórca
malarstwa, zdaniem Plotyna zatracił w materii własną duszę. Rozwijając swe
estetyczne poglądy, wychodził Plotyn z założenia, iż w materii duch się przelewa.
Uważał przy tym, że materia jest pierwiastkiem grzesznym i doczesnym, duch na-
tomiast — boskim. Na podstawie tych założeń bronił prymatu idei, która w materii
później dopiero znajduje artystyczne ucieleśnienie. Teorie Plotyna ilustrują za-
sadniczą przemianę, jaka dokonała się w sposobie myślenia społeczeństwa póź-
nego antyku.

Przynajmniej z jednego punktu widzenia poglądy Plotyna mają doniosłe znacze-
nie. Stwierdza on bowiem, iż artysta w dziełach swoich wychodzi od prapoczątku
wszelkich rzeczy i porównuje go do twórcy całego świata widzialnego. Przeciw-
stawia więc twórcze zdolności wielkich artystów płytkiemu naturalizmowi i re-
torycznym frazesom. Mimo całej mistyki tych założeń okazały się one atrakcyjne
jeszcze i dla teoretyków sztuki renesansu i XVIII wieku.
Późna sztuka rzymska, jako wytwór czasu poszukiwań i przełomu, nie mogła
być tak doskonała jak twórczość okresu dojrzałego. Dostrzegamy w niej niekiedy
oznaki prawdziwego upadku i zdziczenia społeczeństwa antycznego. Posiada
jednak doniosłe znaczenie, ponieważ rozpoznajemy w niej już elementy epoki
nowej, kształtującej się pod wpływem rozmaitych sił historycznych. Miała tez
w ciągu tysiąca lat następnych wywierać decydujący wpływ na artystyczny roz-
wój całej zachodniej Europy.
Jednak nie tylko późna, lecz cała w ogóle sztuka rzymska blednie w porównaniu
ze sztuką starożytnej Grecji. Z goryczą przyznawali się do tego wykształceni Rzy-
mianie, nawet w okresie złotego wieku rzymskiej kultury. W starożytnym Rzymie
sztuka zawsze zajmowała miejsce skromniejsze niż w Grecji, nie odznaczała się
ani tak wielkim mistrzostwem, ani tak doskonałym smakiem. Skłonnym do eklek-
tyzmu Rzymianom obca była również jednolitość sztuki greckiej. Wszystko to
oczywiście nie zaprzecza historycznemu znaczeniu rzymskiego dziedzictwa.
Sztuka rzymska jest naturalną kontynuacją greckiej, nie zawsze tez udaje się
ustalić granicę pomiędzy hellenistyczną i rzymską twórczością artystyczną. Idee
humanizmu, „humanitas", jak je nazywał Pliniusz, przejęte od Greków, budziły
entuzjazm najlepszych wśród Rzymian. Na ciężką próbę wystawione zostały zna-
komite kulturalne osiągnięcia małych greckich miast, gdy chodziło o przeszczepie-
nie ich na grunt codziennego życia takiej potęgi, jak rzymskie imperium I okazało
się, ze Rzym dorósł do tego zadania i ze idea człowieczeństwa nie była dlań pu-
stym słowem. Założenia ogromnych miast, odpowiadające potrzebom licznych
mieszkańców, budownictwo użytkowe, rozwój sztuki portretowej i płaskorzeźby
historycznej — wszystko to są przejawy wymienionego przełomu. Sztuka znacz-
nie szerzej rozpowszechniła się wśród ludności rzymskiej, a także na obszarach
kolonii rozrzuconych wokół Morza Śródziemnego, niz dawniej w Grecji. I choć pod
naporem barbarzyńców wpływy jej z konieczności się zmniejszyły, dziedzictwo

197



jej mimo wszystko przetrwało. Cate średniowiecze, a nawet czasy nowożytne,
zaczynając od renesansu aż po wiek XVIII, Rzymowi zawdzięczają swą znajomość
Grecji.
Na historii sztuki rzymskiej kończą się dzieje antyku. Oczywiście nie jest możli-
we wyznaczyć ścisłą granicę tej epoki: upadek w poszczególnych dziedzinach
kultury i dyscyplinach artystycznych następował w różnych okresach. Osiągnię-
nia starożytnego Rzymu były niejednokrotnie prekursorskie w stosunku do śred-
niowiecza i czasów nowożytnych; z drugiej zaś strony w średniowieczu odnajdu-
jemy wiele pozostałości antyku, zwłaszcza na ziemi włoskiej i w Bizancjum.
Ludziom ówczesnym trudniej było zdać sobie sprawę z owego przełomu niz po-
tomnym, lecz z perspektywy historycznej widać go wyraźnie. Goethe w chwili,
gdy południowa przyroda Sycylii przypomniała mu Homera, wyczuł wyraźnie
granicę pomiędzy starożytnością i czasami nowożytnymi. „Oni ukazywali byt —
pisał o starożytnych — my zazwyczaj efekt; oni opisywali rzeczy straszne, my
strasznie opisujemy." Schlegel zaś przeciwstawić miał później antyczną „poezję
umiejscawiania" nowożytnej „poezji wyczucia". Hegel oba te okresy sztuki
określał jako idealny i romantyczny. Zarówno Goethe, jak Schlegel i Hegel mieli
przy tym na myśli całokształt kultury antycznej i głęboką przepaść, jaka oddziela
antyk od czasów nowożytnych.

Charakter sztuki antycznej uzależniony był od historycznego rozwoju narodów.
Dawna gospodarka, oparta na pracy niewolników, umożliwiła w Grecji wzrost
produkcji, rozwój uwolnionej niemal całkowicie od pracy fizycznej osobowości
oraz rozkwit kultury filozoficznej i estetycznej; przy całej jednak demokracji Grecji
i mimo aktywności plebejuszów w Rzymie tego rodzaju stosunki społeczne wycis-
nęły na kulturze antycznej silne piętno arystokratyczne i uczyniły z niej domenę
zarezerwowaną wyłącznie na użytek elitarnych, wyższych warstw ludności
(w starożytności nie wyczuwano nawet potrzeby drukowania książek i rozpo-
wszechniania literatury wśród szerokich mas). Dopiero w latach kryzysu ustroju
niewolniczego w świadomości niektórych uczonych budzić się zaczęła myśl
o równości wszystkich ludzi, lecz starożytni nie byli w stanie wyciągnąć z niej
wszystkich konsekwencji. 0 tym właśnie problemie należy pamiętać przy histo-
rycznej ocenie kultury antycznej.

Człowiek współczesny skłonny jest widzieć w ludziach antyku swoich ducho-
wych przodków, swych nauczycieli, nosicieli ideału mądrości i doskonałości
moralnej, lecz posłuchajmy sądu o niewolnictwie jednego z największych staro-
żytnych myślicieli, Arystotelesa. Twierdził on, że człowiek nie może się obejść
bez narzędzi i ze niektóre z tych narzędzi są żywe, inne zaś martwe. Niewolnik
stanowi własność obdarzoną duszą i jest narzędziem najdoskonalszym. Zwalczał
tez Arystoteles pogląd, jakoby niewolnictwo było sprzeczne z naturą i w istocie
swej niesprawiedliwie. Juz to samo powinno wystarczyć, aby współczesny wy-
kształcony człowiek, zawsze gwałtownie protestujący przeciw wszelkim formom
niewolnictwa, mógł dostrzec całą głęboką przepaść, jaka go dzieli od świato-
poglądu starożytnych.
Reasumując najogólniej rozważania dotyczące okresu starożytności, można po-
wiedzieć, iż sposób myślenia ówczesnych ludzi tak był ukształtowany, ze zasada
rozumu dominowała u nich nad impulsami chęci, dążenie do spokoju i trwało-

ści — nad potrzebą ruchu. „To, co najlepsze, nie wymaga jakiegokolwiek działa-
nia", powiada Arystoteles o bogach greckich. Ponadto człowiek starożytny nie poj-
mował wydarzeń w ich dziejowym powiązaniu i równocześnie skłonny był w swej
twórczości do wyrazu bezosobowego. U człowieka współczesnego natomiast
rozwinęła się przede wszystkim zasada aktywności, a więc czynny stosunek do
świata, wyobrażanego w całej jego zmienności, oraz potrzeba osobistej wypo-
wiedzi i przekazywania sztuce własnych treści duchowych.
Wyżej opisany sposób myślenia starożytnych wywarł piętno na całej sztuce an-
tycznej: wyraził się przede wszystkim w zwartości i doskonałości najlepszych jej
dzieł, w tym wszystkim, co Grecy określali słowem „teleion" i co polegało na
doskonałości wyrazu, jednolitości i pełnej korelacji proporcji poszczególnych części,
nadającej każdemu antycznemu dziełu tak wiele uroku. Człowiekowi nowożyt-
nemu wydawały się te cechy nieosiągalnym ideałem, a ich zdolność oddziaływa-
nia nabiera szczególnej mocy, gdy wśród zabytków późniejszych natrafiamy na
szczątki antyku. Warto przytoczyć znamienny przypadek Goethego, który zwie-
dziwszy śliczną, małą rzymską świątynię w Asyżu, nawet juz spojrzeć nie chciał na
słynną średniowieczną bazylikę Św. Franciszka.

Starożytni w znacznym stopniu posiedli umiejętność wyrażania bogatych, ży-
wych treści w zwartej i pięknej formie. Ta ich zdolność zachwyca nas wciąż na
nowo, gdy stajemy przed starożytnymi zabytkami z różnych okresów i dyscyplin
artystycznych. Starożytne miasta, zwłaszcza Pompeja, zdumiewają mieszkańców
wielkich, współczesnych metropolii swym ładem i przejrzystością; nie znajdzie-
my w nich placów służących jedynie do wywoływania efektu, a zwrócone fasa-
dami do ulicy domy nie świadczą o skłonnościach do ciągłego rozprzestrzeniania
się, jakie przywodzą na myśl wysokie szczyty i strome dachy miast średniowiecz-
nych. Właśnie skupione wyosobnienie pociąga nas w tych starożytnych domach,
a także wyobrażenie spokojnego życia, jakie wywołuje każde ich pomieszczenie.
Jeśli porównamy dwa zabytki oddalone od siebie okresem zaledwie czterystu
lat — rzymski Panteon i Hagię Sophię w Konstantynopolu — dostrzeżemy spo-
kojną czytelność i racjonalne zharmonizowanie wszystkich partii zabytku rzym-
skiego z jednej i polot chwiejnej równowagi, bezkresnej głębi i nieprzejrzystości
w budowli bizantyjskiej z drugiej strony.

Do tych samych konkluzji, choć wychodząc z innych założeń, doprowadza nas
Rodin, tłumacząc różnicę pomiędzy antyczną i współczesną rzeźbą. Stwierdza
on, że starożytni podkreślali uda posągu w miejscu największego obciążenia i stąd
uzyskiwali wrażenie równowagi i harmonii nawet wówczas, gdy odtwarzali mo-
ment ruchu. Tu warto także wspomnieć różnicę między Edypem i Makbetem;
w tragedii starożytnej kara spada na niewinnego jako nieszczęście i jako próba,
podczas gdy tragedia nowożytna rodzi się ze zbrodniczego czynu indywiduum
i wewnętrznego poczucia winy.
Różnica ta ujawnia się również w zakresie malarstwa. Malarstwo antyczne nie
zna sekwencji ruchu, sięgającej w głąb obrazu, widz nie ma do niego wstępu, nie
wolno mu wniknąć w jego przestrzeń, przenieść tam własnych doznań i wczuć
się weń tak, jak się to dzieje w sztuce nowożytnej. Nawet w wypadkach, gdy
malarz antyczny posługiwał się środkami przypominającymi impresjonizm, swo-
bodniejszym i barwniejszym światłem w zakresie modelunku formy, ściśle roz-
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graniczał przedmioty i zwracał uwagę nie tyle na wzajemne owych przedmiotów
stosunki lub na duchowe związki pomiędzy przedstawianymi ludźmi, ile na charak-
ter każdej bryły z osobna. W pociągnięciach pędzla starożytnego malarza trudno

I, 124 rozpoznać jego indywidualność, osobowość została tu podporządkowana spra-
wom ogólnym, odczuwamy w nich również brak lirycznego napięcia, którym prze-

por. s. 11 pojona jest sztuka nowożytna. Wyraźne przejawy ducha starożytności dostrze-
gamy we wszystkich dziedzinach ówczesnej twórczości. Nie są ich pozbawione
również greckie dystychy, które w tak niewielu słowach tak wiele wypowiadają;
nie ma tu podniecenia ani nowożytnego niepohamowania. Fragment greckiej
kolumny, uchwyt wazy greckiej czy wytarta, antyczna moneta nie przestają cie-
szyć naszych oczu, ponieważ wszystkie ich części przepaja jednakowe, nieskazi-
telne piękno i ponieważ osiągnięta w nich została doskonałość absolutna.
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w Kanadzie. Londyn, British Museum
28 Figurka barana z Suzy, III tysiąclecie

p.n.e. Paryż, Luwr
29 Stela kapłana Dudu z Tello, XXVIII w.

p.n.e. Paryż, Luwr
30 Stela sępia z Tello, XXIX w. p.n.e.

Paryż, Luwr
31 Posążek siedzącej kobiety z Tello, ok.

2000 p.n.e. Berlin, Staatliche Museen
32 Gilgamesz i byk, terakota, XX w. p.n.e.

Bruksela, zbiory muzealne
33 Statuetka Ebih-il z Mari, ok. 2500

p.n.e. Paryż, Luwr
34 Głowa z Tello, początek III tysiąclecia

p.n.e. Paryż, Luwr
35 Głowa uskrzydlonego strażnika bram

z Asyrii, VIII w. p.n.e. Paryż, Luwr
36 Posąg Gudei, XXIV w. p.n.e. Paryż,

Luwr
37 Głowa Gudei, XXIV w. p.n.e. Paryż,

Luwr
38 Król Assurbanipal na ozdobnym wozie,

płaskorzeźba z Niniwy (Kujundzyk),
VII w. p.n.e. Paryż, Luwr

39 Sługa z parą koni, płaskorzeźba z Ni-
niwy (Kujundzyk), VII w. p.n.e. Paryż,
Luwr

40 Płaskorzeźbiony ornament z Chorsa-
bad, ok. 707 p.n.e. Paryż, Luwr

41 Żołnierz, relief z emaliowanych cegieł
z Suzy, V w. p.n.e. Paryż, Luwr

42 Umierająca lwica, płaskorzeźba z Ni-
niwy (Kujundzyk), VII w. p.n.e. Lon-
dyn, British Museum

43 Skrzydlaty lew, płaskorzeźba z Suzy,
V-IV w. p.n.e. Paryż, Luwr

44 Zachodnia wieża świątyni Isztar, Ba-
bilon, 604-561 p.n.e.

45 Faraon na polowaniu, malowidło
ścienne z grobu koło Teb, ok. 1400
p.n.e. Londyn, British Museum

46 Świątynia Chafre koło Giza, początek
III tysiąclecia p.n.e.

47 Piramida Chafre koło Giza i sfinks,
początek III tysiąclecia p.n.e.

48 Piramida Chafre i pole mastab
49 Kolumny papirusowe w Karnaku, w

świątyni Amona, III tysiąclecie p.n.e.
50 Ślepe wrota z grobowca Teti w Sakka-

ra, ok. 2300 p.n.e. Kair, muzeum
egipskie

51 Portret Chafre, Giza, 4 dynastia, pierw-
sza połowa III tysiąclecia p.n.e. Lipsk,
uniwersytet

52 Głowa z nekropoli w Giza, początek
III tysiąclecia p.n.e. Kair, muzeum
egipskie

53 Gtowa Neferet, połowa IM tysiąclecia
p.n.e. Kair, muzeum egipskie

54 Płaskorzeźba drewniana dostojnika
Hesire z grobowca w Sakkara, połowa
III tysiąclecia p.n.e. Kair, muzeum
egipskie

55 Powrót z pola, płaskorzeźba z gro-
bowca Ti w Sakkara, ok. 2500 p.n.e.

56 Gęsi z grobowca w Medum, ok. .2750
p.n.e. Kair, muzeum egipskie

57 Służebnica przy pracy, statuetka z gro-
bowca, III tysiąclecie p.n.e. Florencja,
Museo Archeologico

58 Model łodzi nilowej, rzeźba drewnia-
na, początek II tysiąclecia p.n.e. Paryż,
zbiory prywatne

59 Głowa Senusereta III z Medamud,
koniec III — początek II tysiąclecia
p.n.e. Kair, muzeum egipskie

60 Pylony świątyni Chonsu w Karnaku,
ok. 1180 p.n.e.

61 Aleja sfinksów z głowami baranów
przed świątynią Amona w Karnaku,
widok od południowego zachodu, po-
łowa II tysiąclecia p.n.e.

62 Wielka sala kolumnowa świątyni Amo-
na w Karnaku, połowa II tysiąclecia
p.n.e.

63 Walczący Ramzes III, płaskorzeźba
w świątyni w Medinet-Habu, począ-
tek XII w. p.n.e.

64 Płaczki, płaskorzeźba, XIV w. p.n.e.
Moskwa, Muzeum Puszkina

65 Księżniczka, 18 dynastia, ok. 1500
p.n.e. Florencja, Museo Archeologico

66 Achenaton (?), praca Totmesa z Amar-
ny, ok. 1370 p.n.e. Berlin, Staatliche
Museen

67 Neferetiti, praca Totmesa z Amarny,
ok. 1370 p.n.e. Berlin, Staatliche
Museen

68 Dzikie kaczki wśród trawy i papirusów,
fragment malowidła z Amarny, ok.
1370 p.n.e. Berlin, Staatliche Museen

69 Staw z rybami, malowidło ścienne
z grobu skalnego w Tebach, ok. 1400
p.n.e. Londyn, British Museum

70 Statuetka architekta Senmuta z księż-
niczką Nefrure, ok. 1500 p.n.e. Berlin,
Staatliche Museen

71 Paletka do rozcierania farb w kształcie
ptaka, neolit. Bruksela, Musees Roy-
aux d'Art et d'Histoire

72 Figurka hipopotama, ok, 1600 p.n.e.
Paryż, Luwr

73 Szkatułka na pachnidła w kształcie
postaci kobiecej, połowa II tysiąclecia
p.n.e. Moskwa, Muzeum Puszkina

74 Postać kobiety, fragment malowidła
w grobowcu Userhat w Tebach, ok.
1300 p.n.e.

75 Dionizos płynie przez morze, czara
Eksekiasa, ok. 525 p.n.e. Monachium,
Museum fur antike Kleinkunst

76 Sala pałacu w Knossos, początek
II tysiąclecia p.n.e.

77 Waza z Gurnia, połowa II tysiąclecia
p.n.e. Heraklion, muzeum

78 Postać kobieca z profilu, tzw. „Mała
paryżanka", malowidło ścienne z
Knossos, ok. 1580-1450 p.n.e. Hera-
klion, muzeum

79 Waza z Phylacopi, ok. 1450-1400
p.n.e. Ateny, Muzeum Narodowe

80 Idol, statuetka terakotowa z Beocji,
połowa VII w. p.n.e. Paryż, Luwr

81 Postać siedząca, odlew w brązie z Pe-
loponezu, IX—VI11 w. p.n.e. Baltimore,
Walters Art Gallery

82 Taneczny korowód, dekoracja hydrii
attyckiej, ok. 800 p.n.e. Ateny, Mu-
zeum Narodowe

83 Oblubienica wkraczająca na statek,
dekoracja dzbana ateńskiego, druga
połowa VIII w. p.n.e. Londyn

84 Tak zwana Bazylika i świątynia Posej-
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dona, Paestum, połowa VI i początek
V w. p.n.e.

85 Herajon w Olimpii, kolumny w naroż-
niku południowo-wschodnim, 470-
-456 p.n.e.

86 Skarbiec Ateńczyków w Delfach, wi-
dok od strony północno-zachodniej,
500-490 p.n.e.

87 Świątynia Posejdona w Paestum, po-
czątek V w. p.n.e.

88 Kuros z Paros, Azja Mniejsza, połowa
VI w. p.n.e. Paryż, Luwr

89 Apollo Piombino, ok. 500 p.n.e. Paryż,
Luwr

90 Głowa kurosa z sanktuarium świątyni
Apollina Ptoiosa, Beocja, koniec VI w.
p.n.e. Ateny, Muzeum Narodowe

91 Posąg chłopca z Akropolu, tzw. Kritios,
ok. 490-480 p.n.e. Ateny, Muzeum
na Akropolu

92 Kora z Akropolu, ok. 490 p.n.e. Ateny,
Muzeum na Akropolu

93 Kora z Akropolu, ok. 500-490 p.n.e.
Ateny, Muzeum na Akropolu

94 Zeus z Ganimedesem, terakota, Olim-
pia, ok. 470 p.n.e.

95 Ćwiczenia w palestrze (czterech efe-
bów w zapasach), płaskorzeźba attyc-
ka z podstawy posągu z Dipylonu, ok.
510 p.n.e. Ateny, Muzeum Narodowe

96 Srebrna dekadrachma z Syrakuz, ok.
480 p.n.e.

97 Krater Klitiasa i Ergotimosa, tzw. waza
Francois, ok. 560 p.n.e. Florencja,
Museo Archeologico

98 Zaprzęg czterokonny, waza z Chal-
kidy, połowa VI w. p.n.e. Eleusis,
muzeum

99 Głowa Dionizosa, część dekoracji am-
fory Kleofradesa, ok. 500-495 p.n.e.
Monachium, Staatliche Antikensamm-
lungen

100 Flecista, malowidło z grobowca Leo-
pardów. Tarkwinia, ok. 475 p.n.e.

101 Hermes i zmarła kobieta, dekoracja na
lekycie, ok. 430 p.n.e. Monachium,
Staatliche Antikensammlungen

102 Woźnica z Delf, brąz, ok. 470 p.n.e.
Delfy, Muzeum

103 Głowa woźnicy z Delf
104 Posejdon, posąg brązowy z przylądka

Artemizjon, początek V w. p.n.e. Ate-
ny, Muzeum Narodowe

105 Głowa Posejdona z przylądka Arte-
mizjon

106 Herakles, Atlas i Nimfa, płaskorzeźba
na metopie świątyni Zeusa w Olimpii,
ok. 460 p.n.e. Olimpia, Muzeum

107 Narodziny Afrodyty, tylne oparcie tzw.
tronu Ludoyisi, ok. 470 p.n.e. Rzym,
Museo delie Termę

108 Spór Ajaksa z Odyseuszem, waza Du-
risa, ok. 490 p.n.e. Wiedeń, Kunst-
historisches Museum

109 Skutki uczty (pijak i hetera), czara
Brygosa, ok. 480 p.n.e. Wiirzburg,
Martin von Wagner-Museum

110 Artemida i Apollin zabijają dzieci Nio-
be, część dekoracji krateru z Orvieto,
połowa V w. p.n.e. Paryż, Luwr

111 Hermes, fragment dekoracji lekytu
przedstawiającego Charona i Hermesa
z postacią kobiety, ok. 440 p.n.e.
Ateny, Muzeum Narodowe

112 Atena, metopa ze świątyni Zeusa
w Olimpii, ok. 460 p.n.e. Paryż, Luwr

113 Atena, połowa V w. p n.e. Rzym,
Museo Barracco

114 Dyskobol, kopia według Myrona, po-
łowa V w. p.n.e. Rzym, Museo delie
Termę

115 Posąg młodzieńca, szkoła Polikleta,
brąz, połowa V w. p.n.e. Paryż, Luwr

116 Akropol, Ateny, od 448 p.n.e.
117 Partenon od strony północno-zachod-

niej, Akropol, Ateny, 447-437 p.n.e.
118 Kapitel z Propylejów, Akropol, Ateny,

ok. 437-432 p.n.e.
119 Procesja panatenajska, płaskorzeźba

ze wschodniego fryzu Partenonu, ok.
440 p.n.e. Paryż, Luwr

120 Jeźdźcy, płaskorzeźba z zachodniego
fryzu Partenonu, ok. 440 p.n.e. Lon-
dyn, British Museum

121 Tak zwane Parki, fragment wschod-
niego przyczółka Partenonu, ok. 430
p.n.e. Londyn, British Museum

122 Tors Ins z zachodniego przyczółka
Partenonu, ok. 440 p.n.e. Londyn,
Brśtish Museum

123 Stela grobowa Hegeso, Ateny, ok. 410
p.n.e. Ateny, Muzeum Narodowe
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124 Dziewczyna i zmarły, dekoracja na
lekycie, ok. 440 p.n.e. Ateny, Muzeum
Narodowe

125 Aktorzy, terakota, III w. p.n.e. Berlin,
Staatliche Museen

126 Erechtejon, narożnik południowo-za-
chodni, Akropol, Ateny, ok. 420-406
p.n.e.

127 Ornament na ścianie celli Erechtejonu,
Akropol, Ateny, ok. 420-406 p.n.e.

128 Portyk i kariatydy Erechtejonu, Akro-
pol, Ateny, ok. 420-406 p.n.e.

129 Dziewczyna, fragment dekoracji dzba-
na do wina Kleofona przedstawiającej
pożegnanie wojownika, ok. 440 p.n.e.
Monachium, Staatliche Antikensamm-
lungen

130 Tezeusz Wyzwoliciel, fragment malo-
widła z bazyliki w Herkulanum. Nea-
pol, Museo Nazionale

131 Praksyteles, Hermes z małym Dioni-
zosem, IV w. p.n.e. Olimpia, Muzeum

132 Umierająca Niobidka, IV w. p.n.e.
Rzym, Museo delie Termę

133 Głowa dziewczęca z Chios, koniec IV
w. p.n.e. Boston, Museum of Fine Arts

134 Skopas, Szalejąca menada, ok. 350
p.n.e. Drezno, Staatliche Kunstsamm-
lungen

1 35 Skopas, Głowa mężczyzny z przyczół-
ka świątyni Ateny Alea w Tegei, po-
łowa IV w. p.n.e. Ateny, Muzeum Na-
rodowe

136 Walka Amazonek, fragment fryzu mau-
zoleum w Halikarnasie, połowa IV w.
p.n.e. Londyn, British Museum

137 Walka Amazonek, fragment fryzu mau-
zoleum w Halikarnasie, połowa IV w.
p.n.e. Londyn, British Museum

138 Atleta, szkoła Lizypa, IV w. p.n.e. Pa-
ryż, Luwr

139 Głowa Augiasza, druga połowa IV w.
p.n.e. Delfy, Muzeum

140 Afrodyta z Kyrene, IV w. p.n.e., kopia
rzymska. Rzym, Museo delie Termę

1 41 Brama targowa w Milecie, ok. 1 60 n.e.
Berlin, Staatliche Museen

142 Zeus walczący z Gigantami, fragment
wielkiego fryzu ołtarza pergamońskie-
go, ok. 180 p.n.e. Berlin, Staatliche
Museen

143 Głowa Alkjoneusa, fragment wielkiego
fryzu ołtarza pergamońskiego, ok. 180
p.n.e. Berlin, Staatliche Museen

144 Wenus z Milo (Melos), połowa II w.
p.n.e. Paryż, Luwr

145 Nike z Samotraki, ok. 180 p.n.e. Paryż,
Luwr

146 Chłop prowadzący krowę na targ,
płaskorzeźba, I w. p.n.e. Monachium,
Staatliche Antikensammlungen

147.Portret mężczyzny spod Antikythery,
brąz inkrustowany, koniec V w. p.n.e.
Ateny, Muzeum Narodowe

148 Ukaranie Amora, malowidło ścienne
z Pompei według oryginału greckiego,
ok. 60-70 n.e. Neapol, Museo Nazio-
nale

149 Porwanie Europy, mozaika. Rzym,
Museo delie Termę

150 Portret z Fajum, enkaustyka, II w.
p.n.e. Ateny, Muzeum Narodowe

1 51 Flecistka, płaskorzeźba z Haddy, Afga-
nistan, IV-III w. p.n.e. Paryż, Musee
Guimet

152 Alegoria Ziemi, tkanina koptyjska, IV
w. p.n.e. Leningrad, Ermitaż

153 Ogród przy domu Loreiusa Tiburtinusa
w Pompei, I w. n.e.

154 Rekonstrukcja zespołu pergamońskie-
go: teatr, świątynia Ateny i biblioteka,
II w. p.n.e.

1 55 Posążek starca, Tanagra. Paryż, Luwr
1 56 Posążek kobiety, Tanagra. Paryż, Luwr
157 Menada wieńcząca Bachusa, malo-

widło ścienne, Vi Ma Farnesina, według
oryginału greckiego. Rzym, Museo
delie Tęrme

1 58 Flora, fresk ze Stabii, I w. n.e. Neapol,
Museo Nazionale

159 Portret Rzymianina, III w. p.n.e. Turyn,
zbiory muzealne

160 Portret Augusta, koniec I w. p.n.e.
Rzym, zbiory watykańskie

161 Fresk w domu Vettich w Pompei, I w
p.n.e.

162 Perystyl i atrium w domu Vettich
w Pompei

163 Świta Augusta, senatorowie i kapłani,
fragment fryzu Ara Pacis, Rzym, 13-9
r. p.n.e.

1 64 Stiukowa dekoracja plafonu, Villa Far-
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nesina, I w. n.e. Rzym, Museo delie
Termę

165 Rzymianka, I w. n.e. Neapol, Museo
Nazionale

166 Pont du Gard koło Nimes, południowa
Francja, I w. n.e.

167 Grobowiec Eurisacusa, Rzym, I w.
p.n.e.

168 Łuk Tytusa, Rzym, 81 n.e.
169 Świątynia Fortuny Virilis, Rzym, pierw-

sza połowa I w. p.n.e.
170 Willa Hadriana, Tivoli, początek I! w.

n.e., sztych Piranesiego
171 Panteon, Rzym, widok wnętrza, II w.

n.e., sztych A. Sartiego
172 Koloseum, Rzym, 80 n.e.
173 Fotel rzymski, koniec I w. n.e. Paryż,

Luwr
174 Orzeł rzymski, początek II w. n.e.

Rzym, kościół Santi Apostoli
175 Obrona twierdzy rzymskiej przed Da-

kami, płaskorzeźba z kolumny Trajana,
Rzym

176 Portret Witeliusza, 69 n.e. Paryż, Luwr
177 Portret Murzyna, ok. 160 n.e. Berlin,

Staatliche Museen
178 Portret Rzymianina, początek II w. n.e.

Neapol, Museo Nazionale
179 Santa Costanza, wnętrze, Rzym, III w.

n.e.
180 Teatr w Orange, południowa Francja,

II w. n.e.
181 Portret Filipa Araba, II w. n.e. Lenin-

grad, Ermitaż
182 Portret mężczyzny z Melitpol, III w.

n.e. Berlin, Staatliche Museen
183 Portret Julii Domny, ok. 200 n.e. Mo-

nachium, Staatliche Antikensammlun-
gen

184 Portret Konstantyna, IV w. n.e. Rzym,
Palazzo dei Conservatori

185 Orantka, Katakumby Kaliksta, Rzym,
druga połowa III w. n.e.
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